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Lelkésztovábbképzés a Tiszántúli Református Egyházkerületben

Kedves Lelkipásztor Testvérem!
Erre az évre is úgy igyekeztünk összeállítani a lelkésztovábbképző
tanfolyamok tematikáját, hogy egyrészt figyeltünk a korábbi kurzusok során a résztvevők által jelzett, lelkipásztori szolgálatból fakadó
igényekre, valamint lefedjük a tényleges lelkipásztori munkavégzés
területeit, az igehirdetéstől a lelkész és gyülekezet közéleti szerepéig,
illetve az ökumenikus kapcsolatok értékéig, a hittanoktatástól a lelkigondozásig. Közben szem előtt tartottuk azt a tényt is, hogy a jó szolgálat előfeltétele a lelkész személyiségének integritása és jó teológiai
„pozicionáltsága” – azaz képes az emberek életkérdéseire teológiailag
megalapozott, mégis életszerű válaszokat adni, teológiai ismereteit alkalmazni. Olyan korban élünk, amikor az emberek intézményekben
vetett bizalma megrendült – de legalábbis attól függ, hogy mennyire
hiteles, saját szakterületén mennyire elmélyült az adott intézmény
vezetője, képviselője. Nos, a lelkésztovábbképzés e téren is segítséget
kíván nyújtani.
Gyakorlati tudnivalók tekintetében már az elmúlt évben is tájékoztatást adtunk, ezt röviden összefoglalva a következő: a 2018-as évvel új 6 éves ciklus kezdődött a lelkésztovábbképzés terén, amelynek
során újabb 90 kreditet kell megszerezni a Zsinat vonatkozó határozatai értelmében. A Zsinat által létrehozott Országos Továbbképzési
Koordinációs Tanács (OTKT) ebben az évben is áttekintette az egyházkerületek idei képzési kínálatát, valamint határozott a kreditbeszámítási kérelmekről. Ennek értelmében a 2018. január 1-től induló
továbbképzési ciklusban is az egy ciklusra megszerzendő krediteket
(90) ki lehet váltani további, 5 éven belül szerzett hitéleti jellegű és
végbizonyítvánnyal záruló szakképesítés megszerzésével (pl. vallástanári, katechetika-lelkipásztori munkatárs, pasztorális tanácsadás és
szervezetfejlesztés stb.), valamint doktori képzésben szerzett abszolutóriummal. Nem teológiai jellegű, de lelkipásztori kompetenciákat
és munkavégzést közvetlenül segítő képzések továbbképzés gyanánt
való beszámítására továbbra is van lehetősége, de csak az 5 éven belül
szerzett képesítések kerülhetnek beszámításra, a teljes megszerzendő
kreditmennyiség (90) 30%-nak erejéig.
Abban a reményben adjuk közre a továbbképzőre hívogató programtervünket, hogy ebben az évben is jó hangulatú, egymásra odafigyelő, lelkileg feltöltő és kompetens szakmai vezetés mellett, illetve a
lelkészi szolgálatokat új ötletekkel és teológiailag megbízható megoldásokkal segítő lelkésztovábbképző tanfolyamokban lehet részünk.
Szertettel várjuk Kollegáinkat kurzusainkra.
Debrecen, 2020. február

Dr. Fazakas Sándor
/Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet
vezetője/
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Gyakorlati tudnivalók
A kurzusokra való jelentkezés határideje: 2020. március 20.
(A határidőn túl jelentkezőknek maguknak kell szállásról gondoskodni)
A jelentkezés után a regisztrációs díj befizetéséhez csekket küldünk
azoknak, akik nem a közvetlen banki átutalást választják. Az átutalást
a jelentkezéstől számítva 21 napon belül kell megejteni névvel, címmel, választott képzés kódjával a következő számlaszámra:
Tiszántúli Református Egyházkerület;
4026 Debrecen, Kálvin tér 17.
11738008–20011428
További információ a Lelkésztovábbképző Intézet munkatársainál
(tovabbk@drk.hu).

Kihelyezett kurzusok
Igény és egyeztetés szerint lehetőség van az OTKT által
korábban már akkreditált képzések különböző helyszíneken
és időpontokban történő megtartására is.
Csoportlétszám: minimum 25 fő
Regisztrációs díj: képzésenként változó lehet.
Képzéssel kapcsolatos további tudnivalók és egyeztetés:
Dr. Fazakasné Bartha Zsuzsanna
tovabbk@drk.hu
Jelentkezés minden esetben
a Lelkésztovábbképző Intézetnél

Lelkipásztori családi hét
Időpont:

2020. június 15–19.

Helyszín:

Berekfürdő, Megbékélés Háza

Tanóra:

0

Szállás, étkezés:

A helyszínen fizetendő.

A jelentkezési lapokat közvetlenül
a Megbékélés Házába kérjük küldeni!
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Lelkésztovábbképzés a Tiszántúli Református Egyházkerületben

A kazuália teológiája és gyakorlata 2.
Temetés

Kód:
LT’20.1.
(19.3.)

Előadók:

Dr. Fazakas Sándor (egyetemi tanár, DRHE)
Dr. Szabó Lajos (nyugalmazott egyetemi
tanár, EHE)

Időpont:

2020. március 9–11.

Helyszín:

Beregdaróc, Hét Csillag Konferencia Központ

Csoportlétszám:

15 fő

Kreditpont:

15

Regisztrációs díj:

12.000.-Ft/fő

Nincs közvetlen tapasztalatunk a halálról, de a meghalás folyamatáról
sem. Amit látunk és tapasztalhatunk az – az esetek többségében – a
másik ember életből való távozása, és az emberi egzisztencia határán felmerülő kérdések tisztázatlansága. A halál misztériuma feszítő kérdések
elé állítja a lelkészt, a lelkigondozót, az igehirdetőt, a hívő embertársat.
A halálról szóló egyházi tanítás sem egységes; magán hordozza különböző korok világnézeti és kulturális képzeteit. Ez egyházi gyakorlatunkban
is ellenmondásokhoz vezet. Éppen ezért a kazuáliákról szóló tanfolyam
e következő egysége – részben folytatva a házasság, az úrvacsora és a
keresztség kurzusok tematikáját – a haldoklók körüli szolgálatra, a temetési szertartásra és a gyászfeldolgozás kérdéseire koncentrál.
A kazuáliák gyakorlatát körüljáró korábbi lelkésztovábbképző tanfolyamok során immár tisztázásra került: az egyéni életvezetés és a családi életvitel formái, az élet fordulópontjainak vallási „lekísérése” még
mindig állandó tartozéka a keresztyén hagyománynak és a lelkészi
szolgálatnak. Az egyház és a vallás jelenlétének igénylése az élet fordulópontjain annak ellenére jelentőséggel bír, hogy a mindennapokban
nem feltétlenül látjuk az egyházi szolgálatát kérők életében az öntudatosan megélt hitélet ismérveit. A kazuális szolgálatok belátható időn
belül továbbra is a lelkipásztori szolgálat konstans elemei maradnak.
Így van ez a temetéssel és a haldoklók és/vagy gyászolók kísérésével is.
A következő és hasonló kérdések mentén kívánjuk teológiailag,
spirituális és lelkigondozói szempontból reflektálni a következő kérdéseket: hogyan viszonyuljon a lelkész az életről és a halálról való
gondolkodás megváltozásához? Milyen kulturális paradigmaváltásnak
lehetünk tanúi? Miről érdemes beszélgetni a haldoklóval vagy a gyászolókkal? Mit mondjunk? Hogyan szóljunk? Kihez szóljunk? Mikor
szóljunk? Beszélgetés súlyos betegekkel (kórházi látogatás), gyászolókkal. Gyakran hiányoznak a szavaink. Milyen elvárások és konfliktusok
terhelik a temetési szolgálatra való készülést? Milyen szerepe lehet a
gyülekezetnek a gyászolókkal szemben? Milyen környezetet jelent a
keresztyén gyülekezet ma a halál, temetés és gyász gyakorlati helyzeteiben? Meddig tart a lelkész kísérése, törődése a gyászfeldolgozás
folyamatában? A teológiai szempontok tudatosítása segíthet helyesen
értékelni az egyes szituációkat, a saját szerep és az egyház küldetésének szempontjából. Másrészt gyakorlati megoldások, liturgiai formák
és lelkigondozói esetek támaszthatják alá helyes teológiai és etikai álláspontunk alkalmazását. A gyászolók istentiszteletére újabban igény
jelentkezik, annak a kérdésnek a mentén, hogy miként lehet segíteni
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az elengedés megélését. Ezt gyülekezetek különféleképpen valósítják
meg (istentisztelet, gyászolók csoportja stb.).
Ajánlott irodalom:
Bodó Sára: Igehirdetés szenvedés idején, in: Szabó L. (szerk.): Homi
letika ökumenikus palettán, Budapest, Luther Kiadó, 2013,
191−197.
Fazakas Sándor−Ferencz Árpád (szerk.): Ideje van az életnek, és
ideje van a meghalásnak, Debrecen, 2014.
Fazakas Sándor (szerk.): A protestáns etika kézikönyve, Budapest,
Kálvin Kiadó/Luther Kiadó 2017.
Hampe, Chr. Johann: Hiszen meghalni egészen más, Budapest, Lux
Kiadó, 1993.
Hézser Gábor: Pasztorálpszichológiai szempontok az istentisztelet
útkereséséhez. Elméletek és gyakorlati lehetőségek, Budapest,
Kálvin Kiadó, 2007.
Josuttis, Manfred: A lelkész más (különösen a 6. fejezet), Kolozsvár,
Exit Kiadó, 2017.
Möller, Christian: Krisztus feltámadt, in: Lelkipásztor 74 (1999)
28−32. és 68−72.
Sefcsik Zoltán: Kazuális szolgálatok, in: Szabó L. (szerk.): A közösség
építő lelkész, Budapest, Luther Kiadó, 2010, 165−178.
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Nehéz élethelyzetek a hittanórán:
esetmegbeszélés

Kód:
LT’20.2.
Előadó:

Dr. Szászi Andrea
(katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes, RPI)

Időpont:

2020. április 1.

Helyszín:

Debrecen

Csoportlétszám:

15 fő

Kreditpont:

6

Regisztrációs díj:

6.000.-Ft/fő

Célkitűzés:
Hittanórán találkozhatunk olyan élethelyzetekkel, amelyekre nem
könnyű reagálni. Ez lehet egy gyermek által hozott élmény, például
haláleset a családban, krónikusan beteg testvér, szülők válása, indulatkezelési problémák, iskolai bántalmazás, stb. Az is előfordul, hogy mi
magunk kerülünk nehéz helyzetbe az órán, mert nehezen kezelhető,
nehezen megszólítható diákjaink vannak. Mit tehetünk? Hol kérjünk
segítséget? Milyen megoldási lehetőségek vannak egy-egy helyzetben?
A szakmai nap célja mindennapi élethelyzetekben való közös gondolkodás. Ehhez lehetőség van arra, hogy a résztvevők hoznak egy saját
példát és azt (azokat) dolgozzuk fel közösen, vagy pedig tipikus, de
fiktív hittanórai történetek alapján nézzük meg a megoldáskeresés és
a továbblépés lehetőségeit. A szakmai nap tartalma mindig az adott
csoportra szabottan történik kialakításra a hozott/kért témák függvényében. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, a képzés előtt 10 nappal
kérjük a javasolt témát, esetet elküldeni. Ha nincs konkrét eset, akkor
a jelentkezőkkel egy online kérdőív segítségével fogjuk egyeztetni a
feldolgozandó területeket. A nap során beszélgetésekre, közös gondolkodásra, szakmai anyagok bemutatására egyaránt sor kerül.
Ajánlott irodalom:
A szakmai napon, az adott témákhoz kapcsolódva részletes irodalomjegyzéket és segédleteket tartalmazó gyűjteményt kapnak a jelentkezők.
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Érzelmi és viselkedési zavarok a hittanórán:
szorongás és indulat kezelés
Előadó:

Dr. Szászi Andrea
(katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes, RPI)

Időpont:

2020. szeptember 11.

Helyszín:

Debrecen

Csoportlétszám:

25 fő

Kreditpont:

6

Regisztrációs díj:

6.000.-Ft/fő

Célkitűzés:
Szoktunk-e arra gondolni, hogy milyen élethelyzetekből, milyen érzésekkel érkeznek a gyermekeink, fiataljaink a hittanórára? Mi minden
lehet a „függöny mögött”? Vajon mi lehet annak az oka, hogy az egyik
gyermeket szóra sem lehet bírni, míg a másiknak „be nem áll a szája”, közbevág, felesel? Mit lehet tenni, ha elszabadulnak az indulatok?
A szakmai nap egyik célkitűzése a „függöny” fölemelése, érzékenyítés,
szemléletmód formálás a gyermeki szorongás és az indulatkezelés kapcsán. Ehhez elhangzanak bevezető előadások, de lehetőség lesz a közös
csoportmunkára, ötletgyűjtésre is.
Programtervezet:
• Kompetenciánk és határaink a hittanórán
• A függöny mögött: gyermekeink és a „hozott anyag” (Minták,
családi háttér, egyéni sajátosságok)
• Csoportdinamika és közösség építés a hittanórán
• Szorongó gyermek a hittanórán
• Indulatkezelési zavarok a hittanórán
• Ötletek, módszerek a megsegítéshez
Ajánlott irodalom:
Hudra Nikoletta: A viselkedészavarok iskolai korrekciója, in: Új
Pedagógiai Szemle 58 (2008/5), 25–40, elérhető: http://ofi.
hu/tudastar/hudra-nikoletta
Janoch Mónika: Problémás viselkedések megelőzése és kezelése
autizmusspektrum zavarokban, Budapest, Autizmus Alapítvány, Kapocs Könyvkiadó, 2012.
Németh Gáborné Doktor Andrea: A szociális kompetencia fejlesz
tésének lehetőségei az iskolában. Új Pedagógiai Szemle 58
(2008/1), 23–34, elérhető: http://epa.oszk.hu/00000/0003
5/00120/2008-01-ta-Nemeth-Szocialis.html
Zsolnai Anikó: A szociális fejlődés segítése, Budapest, Gondolat Kiadó, 2013.
Whitehouse, Éliane–Pudney Warwick: Mindjárt felrobbanok! Gye
rekek indulatkezelési problémáinak megoldása, Szentendre,
Geobook Kiadó, 2013.
Buda Mariann: Tehetünk ellene? A gyermeki agresszió, (Modern pedagógia gyakorlatban 3.) Budapest, Dinasztia, 2005.
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LT’20.3.

Lelkésztovábbképzés a Tiszántúli Református Egyházkerületben

Kezdődik még valami új?
Kód:
LT’20.4. - avagy hogyan készüljek a nyugdíjas lelkészi évekre?
(19.9.) Azokat a lelkipásztorokat várjuk erre a kurzusra, akik 1−3 éven belül
készülnek nyugdíjba menni.
Előadók:

Dr. Szabó Lajos (evangélikus lelkész, nyugalmazott egyetemi tanár, EHE)
Dr. Szabóné Mátrai Marianna (evangélikus
lelkész, nyugalmazott Gyakorlati Intézet
vezető, EHE)

Időpont:

2020. szeptember 14–16.

Helyszín:

Berekfürdő, Megbékélés Háza

Csoportlétszám:

15 fő

Regisztrációs díj:

12.000.- Ft/fő

Néha túl könnyedén hangzik el több, az ötvenes éveiben járó lelkész
szájából, hogy „majd ha nyugdíjas leszek, beváltom az ígéreteimet
mind…”. Egyházban és gyülekezetben, de családban és barátokkal
kapcsolatban is nagy mondatok fogalmazódnak meg ekkor. Mások
talán félelemmel és aggódással gondolnak erre az időre: mi lesz velem,
ha már nem lehetek szolgálatban?
A kérdés az, hogy mi valósul meg majd mindebből? Mire is leszünk
képesek hetven felé lelkészként, családtagként és barátként? Erre a
majdnem „hencegő”, ígérgető mondatra is igaz az ige üzenete: „Ne di
csekedj a holnapi nappal, mert nem tudod, mit hoz az a nap.” (Préd 27,1)
Mikor érdemes elkezdeni a felkészülést a nyugdíjas lelkészi évekre?
Kinek fontos ezzel foglalkozni? Mi lesz velem, ha már többé nem én
állok a középpontban és nem visznek magukkal a feladatok és a programok naponta? Az aktív munkásévek után egyszer csak hirtelen leáll
a nyüzsgés, a dinamizmus és a pörgés. Más lesz a reggel és más lesz
az este, de ennek az időnek is megvan a saját értéke és tartalmassága,
amire mindenképpen érdemes jó időben felkészülni.
Nem csak a múlton tájékozódik egy nyugdíjas lelkész, hanem célokat keres, feladatokat kutat és segítséget kínál. Felértékelődik a szabadidő. Igény lesz a mozgásra. Nyugodt légkörű beszélgetések és találkozások esélye és minősége emelkedhet ebben az életszakaszban. Erre
jó alap a megszerzett tapasztalat és a bőséges számú szakmai élmény. „
A jó pap holtig tanul” - ezekben az években mire ad indítást ez a bölcsesség? Érdemes Martin Buber egy mondását felidézni: „Idősnek lenni
csodálatos dolog, ha az ember nem felejti el, mit jelent az elkezdeni szó.”
Néhány bibliai történet interaktív feldolgozása. Visszatekintés és
önértékelés az eddig megtett út állomásairól. Néhány most izgalmas
teológiai kérdés diskurzusa. Felszabadító tervezés és jövő rajzolás – kicsit máshogy, mint ahogy esetleg eddig tettük.
Ezzel a kurzussal azoknak szeretnénk segítséget, bátorítást és erősítést kínálni, akik szívesen gondolkodnak el velünk együtt a nyugdíjba
menetel lelkészi aspektusáról. De ezt nem egyedül szeretnék megtenni, hanem egy lelkésztovábbképző kurzus eleven közösségében.
Felkészületlenül kellemetlen lehet egy aktív életszakasz lezárása,
de közös tanulással még itt is sok pozitív erő szabadítható fel Isten
szeretetéből!
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Lelkész, család, lelkészcsalád: akadály vagy lehetőség?!
Lelkészcsaládi kérdések és válaszok
Előadó:

Sajtos Szilárd
(lelkipásztor, mentálhigiénés szakember,
pár- és családterapeuta)

Időpont:

2020. szeptember 30–október 2.

Helyszín:

Beregdaróc, Hét Csillag Konferencia Központ

Csoportlétszám:

15 fő

Kreditpont:

15

Regisztrációs díj:

12.000.-Ft/fő

Lelkészcsalád: akadály vagy lehetőség?! Már maga a témafelvetés is
botrány, tabu. Ismerős mondatok: nekünk papunk van, nem apunk…
Ő az egyedüllétben ég, mi az állandó választás kényszerében: család
és/vagy gyülekezet. Ismerős a kép: a nagy sátoros ünnepeken vagy a
zárszámadás alatt hangtalanul közlekedő család, aki inkább kikerüli,
elbújik a lelkipásztor elől…
Református lelkipásztorként családban élünk, még az is, aki egyedül él, szolgál; ő is családból jön, családtörténete van. Vajon, hogy tekintünk a családunkra a szolgálatunkban? Eszköz? Segítség? Akadály?
Feladat? Lehetőség?
Ha őszinte a szembenézésünk a kérdéssel, be kell vallanunk, hogy
egyikünk sem mondhatja el magáról, hogy állandó szinkronban tudja
tartani a két rendszert, a szolgálatot (gyülekezetet) és a családot. Sokszor más és más kihívások elé állítanak bennünket ezek a rendszerek,
az egyikben felmerülő kihívások megoldását nem segíti a másik. Vagy
talán rosszul csinálunk valamit? Sokszor túlterhelődnek a családjaink.
Választott párjaink nem feltétlenül érzik – a mi elvárásunk szerinti
– gyülekezeti tehervállalást. Széthullunk, elválunk. A gyerekeink kiábrándulnak a gyülekezetből, a vallásgyakorlásból, elveszítjük őket…
Hol van a jó út?
Mi ma, a XXI. században a református lelkipásztori család-idill?
Mi jellemzi párválasztásunkat? Milyen(nek kell lennie) egy lelkészfeleség/lelkészférj(nek)? Milyen(nek kell lennie) egy lelkészgyerek(nek)?
Vajon kellenek egyáltalán elvárások? Vannak típusok? És miből lehet
építkezni? Vajon van metszéspont a gyülekezeti rendszer és a lelkészcsaládi rendszer között?
A kurzus célja, hogy ismeretet, felismeréseket adjon ezekre a kérdésekre magunkra vonatkozóan. A közösen megalkotott válaszaink
segíthetik, hogy még jobban megtaláljuk helyünket a rendszerben, a
családunkban, a párkapcsolatunkban, a szolgálatunkban akkor, amikor mások tragédiáival, életkríziseivel szembesülünk és tőlünk várnak
támaszt, vigaszt, figyelmet.
A kurzusra szolgáló lelkészeket és lelkész-párokat (nem csak lelkipásztori, hanem „civil” végzettségűeket) is várunk!
A kurzus folyamán a következő témákat járjuk körbe:
• a család rendszerszemléletű meghatározása, és a lelkészcsalád
rendszerszemléletű megközelítése;
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• a párkapcsolat családterápiás meghatározása és a lelkészi pár
kapcsolat kérdésköre;
• családi életciklusok;
• a család megterhelődése: a válás és a gyász rendszerszemlélete, s
ezek pasztorálteológiai megközelítése;
• családi destruktívtás: alkoholizmus, abúzus, suiciditás, s az ezekre adott teológiai reflexiók;
• a (lelkész)család, mint erőforrás.
Ajánlott irodalom:
Angster Mária–Bagdy Emőke–F. Várkonyi Zsuzsa–Kozma-Vízkeleti Dániel–Lukács Liza–Orvos-Tóth Noémi–Pál Ferenc–
Popper Péter: Otthonról hoztuk. Családi mintázat és a párkapcsolatok, Kulcslyuk Kiadó, Budapest, 2019.
Bodó Sára: Gyászidőben. A gyászolók lelkigondozásának lehetőségei,
Kálvin Kiadó, Budapest, 2013.
Borgnár Gábor – TelkesJózsef: A válás lélektana, Közgazdasági és
jogi Könyvkiadó, Budapest, 1986.
Chapman, Gery: Egymásra hangolva. Öt szeretetnyelv a házasságban,
Harmat Kiadó, Budapest, 2006.
Cloud, Henry–Townsend, John–Carden, Dave–Henslin, Earl:
Családfánk titkai. Hogyan változtassunk káros családi mintá
inkon, Harmat Kiadó, Budapest, 2012.
Csürke József–Vörös Viktor–OsváthPéter–Árkovits Amaryl: Minden
napi kríziseink, Budapest, Oriold & Társai, 2014.
Hajduska Marianna: Krízislélektan, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest,
2010.
Hermann Judit: Trauma és gyógyulás, Budapest, Háttér Kiadó, 2011.
Horváth-Szabó Katalin: A házasság és a család belső világa, Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet - Párbeszéd (Dialógus)
Alapítvány, Budapest, 2011.
Johnson, Sue: Ölelj át! 7 lépés az életre szóló szerelemért, Harmat Kiadó – EFT, Budapest, 2018.
Johnson, Sue–Sanderfer, Kenny: Kapcsolatra teremtve. Öllej át! –
együtt, Istennel, Harmat Kiadó – EFT, 2019.
Kast, Verana: Krízis és remény, Budapest, Animula Kiadó, 2012.
Kiss Enikő Csilla - Sz. Makó Hajnalka (szerk.): Gyász, krízis, trauma
és a megküzdés lélektana, Pécs, Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, 2015.
Lazarus, Arnold: Házassági mítoszok. 24 végzetes tévedés a házasságról,
Animula Kiadó, Budapest, 2014.
Satir, Virginia: A család együttélésének művészete, Animula Kiadó,
Budapest, 2018.
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Kód:
LT’20.6.
(19.2.)

„Isten közelében”
Young Children and Worship
Előadók:

Sógor Gyöngyi (hitoktató – Kányád)
Makkai Ildikó (pszichológus, pár- és családterapeuta – Kolozsvár)

Időpont:

2020. szeptember 21–24.

Helyszín:

Berekfürdő, Megbékélés Háza

Csoportlétszám:

15 fő

Kreditpont:

20

Regisztrációs díj:

15.000.- Ft/fő

A Young Children and Worship 1986 óta működő gyermekistentiszteleti program, egyedi megközelítése egy olyan áhítat jellegű gyermekistentiszteletnek, amelyben a kisgyermekek (3-10 éves korosztály)
sajátosan kidolgozott bibliai történetek segítségével tapasztalják meg
Isten közelségét, miközben Róla tanulnak.
A program módot ajánl arra, hogy a gyermekek integráltan vehessék ki részüket az istentiszteleti alkalmakból, míg liturgikus elemekkel
ismerkednek, az egyházi év ciklikusan ismétlődő ünnepkörei szerint
formálódnak, és olyan alaptörténeteket hallanak, amelyek bővítik istenismeretüket és válaszolnak életkoruknak megfelelő egzisztenciális
kérdéseikre is. A történetek több érzékszerv egyidejű működtetésével
jutnak el a gyermekekhez. Ez teszi lehetővé a sajátos belső megéléseket, de azt is, hogy a megismert történeteket másoknak is elmondhassák, illetve részleteikben hosszú ideig megőrizzék.
A Young Children and Worship gyermekistentiszteleti program
rendkívül látványos. A bibliai történetek csodálatos, a legkisebb részletekig kidolgozott anyaggal, szöveggel „manipulálnak”. A környezet
esztétikus, megnyugtató, első látásra megnyerő. A kialakítandó istentiszteleti rend áhítatot és fegyelmet sugall. Mindez egy könnyen áttekinthető, teológiailag alaposan átgondolt programban mutatkozik
meg.
A továbbképző lehetőséget ad lelkipásztoroknak, hogy megismerkedjenek ezzel az egyedi megközelítésű gyermekistentiszteleti programmal. A négy napon át tartó intenzív együttlét alatt a résztvevők
betekintést nyerhetnek egy olyan katekétikai irányzatba, amely a
gyermeket úgy állítja a teológiai vizsgálat középpontjába, hogy szabadságot ad neki abban, hogy Isten keresésében ne tárgyként, hanem
a találkozás alanyaként vegyen részt.
Bibliacentrikus, gyermekszerű, látványos, egymásra épülő, jól
strukturált, lelkileg rendkívül bevonó történetek sorozatát is jelenti ez
a képzés. Kevés a külső mozgás, annál több a lecsendesítő, „belső lelki
munkára” invitáló „játék”. Ez az istentiszteleti jelleg miatt is meghatározó. Azt a hitoktatót, aki szokva van azzal, hogy állandóan aktivizálja a
gyermeket, ebben a programban egy teljesen más szerep várja: az Istennek átadó, önmaga visszalépő, a gyermek és Teremtője közti találkozást
elősegítő „alázatos szolga” típusának kell megfelelnie.
A képzés egyensúlyba állítja az elméleti ismertetést a gyakorlati
tapasztalatszerzéssel.
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Tematika:
• az istentiszteleti idő, tér és rend újragondolása, a gyermek helye
mindebben
• a tanítói, illetve a segítők szerepének meghatározása (feladatokra lebontása)
• a bibliai történetek választásának oka
• az életkor spirituális és érzelmi áttekintése
• a terem berendezésének fontossága, eszközök helye és szerepe
• a rend és fegyelem kérdéseinek megbeszélése, begyakorlása
• a típustörténetek bemutatása, megbeszélése
• a történetek elmondásának sajátos módja
• a történetek feldolgozásának módja, bemutatók begyakorlása
• a történetekre felelés: sajátos kérdéstípusok - ennek megértése,
továbbfejlesztése
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Hittapasztalat, spirituális élmény és életvitel
Előadók:

Dr. Fazakas Sándor (egyetemi tanár, DRHE)
Dr. Kállai Imre (lelkész, pszichiáter, doktorandusz, DRHE)
Porkoláb András (doktorandusz, DRHE)

Időpont:

2020. október 12–14.

Helyszín:

Berekfürdő, Megbékélés Háza

Csoportlétszám:

20 fő

Kreditpont:

15

Regisztrációs díj:

12.000.- Ft/fő

Napjainkban egyre határozottabb igény jelentkezik a hittapasztalatok
és spirituális élmények megélése iránt. Kegyességi és lelki alkalmak,
hitmélyítő tréningek, spiritualitást ígérő alternatív formák alapján
keresi a teológus, a lelkész, az egyháztag és az egyházi kötődés nélküli
ember a vallásos élmény jelentőségét saját életvezetése, életstílusa és
testi-lelki harmóniája számára. A spirituális élmény intenzív hatással
bír mind az egyénre, mind a közösségre nézve. Ezen intenzív hatás
teológiai és pszichológiai megközelítése kihívásokkal teljes, ugyanakkor a lelkészi szolgálat elkerülhetetlen eleme az ezen élmények feldolgozása, teológiai interpretációja.
A tanfolyam során arra vállalkozunk, hogy egyrészt feltárjuk a
reformátori teológia hittapasztalattal és (helyesen értelmezett) misztikával kapcsolatos gyökereit és tanítását, s azt mai helyzetünkben
értelmezzük. Másrészt megvizsgáljuk, milyen hatással van a helyesen
értelmezett hittapasztalat és kegyesség a hit hétköznapokban való
megéléséhez (ethosz).
A következő kérdéseknek járunk utána: milyen volt Luther hittapasztalata (misztikája), Kálvin kegyessége, Bullinger vagy éppen az
újkor nagy teológusainak hitbizonyossága? Mit jelent a kontemplatív
életstílus reformátori értelmezésben? Milyen sajátosságokat mutat a
„megtapasztalás”, a meditáció és szemlélődés teológiai reflektálása a
teológia-történet során (pl. istentiszteleti énekek, imádságok, lelki
gyakorlatok terén stb.) Mit jelent: reformátori misztika? Milyen hatása van (pozitív vagy negatív vonatkozásban) a spirituális élménynek az
ember pszichés állapotára? Hol a helye a megtapasztalásnak az egyház
életében, az istentiszteleten, kegyességi alkalmain és ez hogyan hat ki
az életvitelre stb.?
Az előadások és ezzel járó közös munka a fenti kérdések multidiszciplináris megközelítéséhez és az eredmények hétköznapi életbe való
integrálhatóságához kíván segítséget nyújtani.
Ajánlott irodalom:
Fazakas Sándor: Isten szuverenitása és az ember szabadsága. Karl
Barth teológiájának innovatív ereje a mai magyar református egyház és teológia számára, in: Collegium Doctorum 14
(2018/2), 111–129.
Fazakas Sándor: A vigasztalás jelentősége az imádságban, in: Igazság
és Élet 13 (2019/3), 578–583. http://lelkesztovabbkepzo.de-
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dipage.hu/modul/igazsageselet/2019_3/20_kitekintes_fazakas.pdf
Kállai Imre: Szekuláris közösségek a gyülekezetek világában. A vasárnapi gyülekezet mozgalom, in: Igazság és Élet 13 (2019/3),
584–594. http://lelkesztovabbkepzo.dedipage.hu/modul/
igazsageselet/2019_3/21_kitekintes_kallai.pdf
Kopp Mária–Székely András–Skrabski Áprád: Vallásosság és egészség az átalakuló társadalomban, in: Mentálhigiéné és Pszi
choszomatika, 5 (2004/2), 103–125. http://real.mtak.
hu/58483/1/mental.5.2004.2.1.pdf
Porkoláb András: Hittapasztalat a reformátori teológiában, in:
Collegium Doctorum 16 (2020), megjelenés alatt.
Görföl Tibor: A keresztény misztika néhány problémája, in: Vigília
80 (2015/7), 488−497.
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„…miképpen mi is…” (Máté 6,12/b)
Megbocsátás, mint megoldás! Megoldás a megbocsátás?
Svájci-magyar továbbképzés lelkésznők részére
Előadók:

Dr. Csoma Judit Margit (lelkipásztor,
Berekfürdő)
Elke Rüegger (lelkipásztor, Zürich)
Karin Baumgartner (lelkipásztor, Schaffhausen)

Időpont:

2020. november 9–12.
(hétfő estétől – csütörtök ebédig)

Helyszín:

Berekfürdő, Megbékélés Háza

Csoportlétszám:

15 fő

Kreditpont:

20

Regisztrációs díj:

15.000.- Ft/fő

Mit értünk az alatt, hogy bűn, bűntudat, bűnbánat, bűnbocsánat,
vétek, megbocsátás, kiengesztelés, kiengesztelődés?
Ne moralizálj, politizálj, de ne is pszichologizálj! A bűn teológiai
fogalom. Egyedül Isten és ember kapcsolatára vonatkoztathatjuk. A
keresztyén felfogás szerint az Istenről megfeledkező ember létállapota.
Akire épp úgy vonatkozik az ígéret: „… én nem feledkezem el rólad!”
(Ézs,49,15/c)
Hogyan tudunk élni ezzel az ígérettel, hogyan tudunk élni a bűnbocsánattal? Az ember lelkében meg van a vágy a bűntől való megtisztulásra, szabadulásra. Mégis sokan úgy érzik, hogy nem lehet a
bűnt olyan könnyen megbocsátani. Vezekelni kell érte, hogy az egyén
megszabaduljon tőle, és hogy a társadalom is megszabaduljon a bűntől. Ám itt fennáll a veszélye, hogy a társadalom bűnbakot keres magának – és nem úgy, mint a bűnbakot az ótestamentumi időkben
– akire rárakja a közösség bűnét és nem csak a bűntől, de a bűnösnek
kikiáltott embertől is megszabadul, hogy önmagát megszabadítsa a
bűntudattól.
Megtudja-e önmagát szabadítani az ember ebből az Istentől elszakadt, Isten szeretetét elhagyó Istenről megfeledkező állapotából, vagy
Szabadítóra van szüksége? Mert ha Istent elfelejtjük, akkor önmagunkról is megfeledkezünk. Ilyenkor nem a legbelső lényünkkel, a
lelkünkkel való kapcsolatban élünk. Csak felületesen élünk. Valami
mással töltjük ki az életünkben lévő űrt. Egy ideig így is lehet élni.
Mégis bízhatunk abban, hogy Isten emlékeztet minket önmagára, ha
mi elfelejtenénk őt. A megtapasztalás titka mindennapi ajándékunk.
Kérdés, hogyan jelenik meg mindennapjaimban, kapcsolataimban, találkozásaimban, beszélgetéseimben, az a felismerés, hogy Isten
nem feledkezett el rólam.
Lehet- e alkalmazni a fenti teológiai kérdésekben a pszichológia
tudományának megállapításait, gyakorlati útmutatásait. Kiegészíti-e
vagy egyenesen ellentétben áll a teológiai válaszokkal? Minden esetben elvárható Istentől a megbocsátás? Mindig lehetséges az embernek
megbocsátani és szükséges-e megbocsátani? Ebben a témában keressük közösen a kérdéseinkre a válaszokat.
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Mit értünk az alatt, hogy bűn, bűntudat, bűnbánat, bűnbocsánat,
vétek, megbocsátás, kiengesztelés, kiengesztelődés?
Ne moralizálj, politizálj, de ne is pszichologizálj! A bűn teológiai
fogalom. Egyedül Isten és ember kapcsolatára vonatkoztathatjuk. A
keresztyén felfogás szerint az Istenről megfeledkező ember létállapota.
Akire épp úgy vonatkozik az ígéret: „… én nem feledkezem el rólad!”
(Ézs,49,15/c)
Hogyan tudunk élni ezzel az ígérettel, hogyan tudunk élni a bűnbocsánattal? Az ember lelkében meg van a vágy a bűntől való megtisztulásra, szabadulásra. Mégis sokan úgy érzik, hogy nem lehet a
bűnt olyan könnyen megbocsátani. Vezekelni kell érte, hogy az egyén
megszabaduljon tőle, és hogy a társadalom is megszabaduljon a bűntől. Ám itt fennáll a veszélye, hogy a társadalom bűnbakot keres magának – és nem úgy, mint a bűnbakot az ótestamentumi időkben
– akire rárakja a közösség bűnét és nem csak a bűntől, de a bűnösnek
kikiáltott embertől is megszabadul, hogy önmagát megszabadítsa a
bűntudattól.
Megtudja-e önmagát szabadtani az ember ebből az Istentől elszakadt, Isten szeretetét elhagyó Istenről megfeledkező állapotából, vagy
Szabadítóra van szüksége? Mert ha Istent elfelejtjük, akkor önmagunkról is megfeledkezünk. Ilyenkor nem a legbelső lényünkkel, a
lelkünkkel való kapcsolatban élünk. Csak felületesen élünk. Valami
mással töltjük ki az életünkben lévő űrt. Egy ideig így is lehet élni.
Mégis bízhatunk abban, hogy Isten emlékeztet minket önmagára, ha
mi elfelejtenénk őt. A megtapasztalás titka mindennapi ajándékunk.
Kérdés, hogyan jelenik meg mindenapjaimban, kapcsolataimban,
találkozásaimban, beszélgetéseimben, az a felismerés, hogy Isten nem
feledkezett el rólam.
Lehet- e alkalmazni a fenti teológiai kérdésekben a pszichológia
tudományának megállapításait, gyakorlati útmutatásait. Kiegészíti-e
vagy egyenesen ellentétben áll a teológiai válaszokkal? Minden esetben elvárható Istentől a megbocsátás? Mindig lehetséges az embernek
megbocsátani és szükséges-e megbocsátani? Ebben a témában keressük közösen a kérdéseinkre a válaszokat.
Ajánlott irodalom:
Kálvin János: Institutio A keresztyén vallás rendszere I. II., (A témához
kapcsolódó fejezetei) Budapest, Kálvin Kiadó, 2014.
Németh Dávid: Pasztorálantropológia, (A témához kapcsolódó fejezetei) Budapest, KRE – L’Harmattan, 2012.
Frielingsdorf, Karl: Istenképek, Budapest, Szent István Társulat,
2007.
Heidelbergi Káté, Budapest, Kálvin Kiadó, 2013.
Lochman, Jan Milic: Mi Atyánk, Az Úri imádság teológiai magyarázata,
Budapest, Kálvin Kiadó, 1996.

A továbbképzésre magyarországi és határon túli
lelkésznők jelentkezését várjuk.
Tiszántúliaknak jelentkezés a Lelkésztovábbképző Intézetnél.
Érdeklődni lehet:
csomajuditmargit@gmail.com és +36-30-68-11-960
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Tankönyvem a szolgálatom – a reflektálás
jelentősége a lelkipásztor szolgálatában
Előadó:

Dr. Kiss Jenő (egyetemi tanár, Kolozsvár)

Időpont:

2020. november 11–13.

Helyszín:

Beregdaróc, Hét Csillag Konferencia Központ

Csoportlétszám:

15 fő

Kreditpont:

15

Regisztrációs díj:

12.000.- Ft/fő

Lelkipásztori szolgálatunk intenzitása és sokasága többnyire a felületen tart minket, és emiatt sokszor szenvedünk. Lehetőség az elmélyülésre szakkönyvek alapos tanulmányozása által csak ritkán, és sokszor
csak keveseknek adatik. Hála Istennek kéznél van egy hozzáférhető és
könnyen használható ‘tankönyv’: a saját szolgálatunk, amely reflexió
segítségével a (tovább)tanulás forrásává és eszközévé válhat. Ugyanis
azáltal, hogy átgondoljuk a már elvégzett szolgálatot, egyfelől rátalálunk a gyakorlat teológiai alapjaira, ami által a teológiai elmélet életre
kel, a gyakorlat pedig elméleti alapzatra kerül; másfelől belátunk a
gyakorlatba, és így felfedezzük abban a mélységet, a Szent Lélek munkáját és az erősségeinket, illetve a felszínt, a Lélek hiányát és az elégtelenségeinket. Hála ébred bennünk azért, ami van és akik vagyunk,
és vágy támad az iránt, ami hiányzik, illetve amivé még lehetünk.
Megerősítő elégedettség és tovább lendítő szenvedély ver gyökeret
bennünk, ami megőriz az elfásultságtól és a kiüresedéstől.
A továbbképzőn megismerkedünk a reflektálás elvi alapjaival,
szerepével, céljával és menetével. Egyben gyakoroljuk is a reflektálást
prédikáció(k) átgondolásával. Kisebb idői, érzelmi és szellemi távolságból indulva újra bejárjuk az utat, amelyen eljutottunk a textushoz,
az alapigétől az üzenethez, az üzenettől a prédikációhoz és a prédikáláshoz, és megkeressük a prédikáció és a prédikálás utózöngéit önmagunkban és a gyülekezeti tagokban, illetve a gyülekezetben. Eközben
megalapozzuk, formáljuk és erősítjük a reflektálás készségét azzal a
céllal, hogy később önállóan is képesek legyünk rá egymagunkban,
vagy szolgatársi csoportban, és így folyamatosan tápláljuk a megerősítő elégedettséget és a tovább lendítő szenvedélyt.
Ajánlott irodalom:
Piper, Hans-Christoph: A kommunikáció tanulása a lelkigondozás és
prédikálás terén: egy pásztorálteológiai modell, Debrecen,
DRHE Gyakorlati Teológiai Tanszéke, 1999.
Engemann, Wilfried: Grundfragen der Predigt, Leipzig, Evangelischer Verlagsanstalt, 2006, 345–387.
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LT’20.9.

Lelkésztovábbképzés a Tiszántúli Református Egyházkerületben

Etikai kérdések a gyülekezetben - sorozat

ÚJ!

Előadók /a képzés
felelősei:

Dr. Fazakas Sándor (egyetemi tanár, DRHE)
Dr. Kovács Krisztián (egyetemi adjunktus,
DRHE)
(az adott témának megfelelő külső szakember; pszichológus, szociológus, orvos stb.)

A gyülekezeti szolgálat során olyan etikai kérdések és problémák merülnek fel, amelyek megválaszolása adott esetben kényes kihívások,
dilemmák, sürgető döntések elé állítják a lelkészt, a vallástanárt, a
gyülekezet iránt elkötelezett egyháztagot, de magát a hívők közösségét
is. Az egyház, mint egyház nem térhet ki az erkölcsi véleményformálás
kötelezettsége elől, hiszen e téren a hit gyakorlati konzekvenciáiról,
a hívő ember és közösség hitelességéről van szó. Egyébként a reformátori egyházak küldetéséhez hozzá kell, hogy tartozzon az erkölcsi
véleményformálás kialakításának kötelezettsége, azzal a céllal, hogy
segítse a hitről való számadás megfogalmazását (1Pét 3,15) az egyház
és a társadalom nyilvánossága előtt. Erre viszont csak akkor lesz képes
az egyén és az egyház, ha a társadalom, vagy a tudomány- és technika világa felől érkező kérdéseket nem hagyja figyelmen kívül, hanem
reflektál rá és keresi a hit tartalmának aktuális megfogalmazását, a
gyülekezet kommunikatív és felelősséget vállaló közösségében.
A továbbképzés során, az egyes problémák elemzése kapcsán a
résztvevők betekintést nyerhetnek az etikai döntéshozatal módszertanába, az egyes teológiai diszciplínák összefüggéseibe, illetve bizonyítást nyer: hogyan lesznek a teológiailag reflektált kérdések az igehirdetés, a lelkigondozás, a tanácsadás, s általában a lelkészi szolgálat
témájává?
Választható témák: tisztségértelmezés és hivatásetika, etikai kérdések az élet kezdetén és végén (abortusz, eutanázia, öngyilkosság, bioetikai- és genetikai kérdések), házasság, válás, szexuáletikai kérdések,
munka és munkanélküliség, emberi jogok, egyház és gazdaság stb.
Egy alkalommal egy téma kerül körültekintő feldolgozásra, megfelelő teológiai és gyakorlati reflexiók, valamint szakemberek bevonásával, lásd: LT’ 20.10.
A témák a következő szempontok alapján kerülnek feldolgozásra:
• A probléma beazonosítása, a szituációk elemzése, konfliktusok
és érdekeltségek tisztázása
• Általános megközelítés - amit a kérdésről tudni lehet
• Bibliai és teológiatörténeti áttekintés: reformátori hagyományok, hitvallásbeli alapok, huszadik századi modellek
• Teológiai és etikai elvek tisztázása
• Ökumenikus és nemzetközi kitekintés
• Jogi, politikai, ideológiai előfeltételek és következmények
• Segítő szempontok a jog, a szociológia, a pszichológia stb.
nézőpontja felől
• Lelkigondozói esetek közös feldolgozása
• Állásfoglalás kialakítása és gyakorlati visszacsatolása
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Etikai kérdések a gyülekezetben 1.
– Szexuáletikai kérdések

Kód:
LT’20.10.

(Házasság előtti, házasságon kívüli szexualitás;
homoszexualitás; prostitúció/pornográfia)

Előadók:

Dr. Fazakas Sándor (egyetemi tanár, DRHE)
Dr. Kovács Krisztián (egyetemi adjunktus,
DRHE)
(az adott témának megfelelő külső szakember;
pszichológus, orvos stb.)

Időpont:

2020. november 23–25.

Helyszín:

Beregdaróc, Hét Csillag Konferencia Központ

Csoportlétszám:

15 fő

Kreditpont:

15

Regisztrációs díj:

12.000.- Ft/fő

A változó társadalmi normák, a tabu témák megszűnése, a szexulitásról való nyilvános beszéd, valamint a szexualitás képi megjelenítésének korlátlansága éppúgy jellemző társadalmunkra, mint a nevezett
témákról való különböző gondolkodások egyidejűsége. Az egyházaknak, s főként a protestáns felekezeteknek egyre gyakrabban kell
szembenézniük azzal, hogy a szexuáletikai kérdések nem preventív
módon érkeznek feléjük, hanem kész tényekkel szemben kell válaszokat, iránymutatást, lelkigondozói segítséget nyújtani. A nyugati testvéregyházak közül egyre több indul el egy olyan liberalizálódó folyamat irányába, amely jogos aggodalommal tölti el a Kárpát-medence
történelmi felekezeteit, a házasság tisztaságát, férfi-nő kapcsolatának
kizárólagosságát illetően. Mégis a szexuális orientáció s a szexuális viselkedés tabumentesítése, mint jelenség nem oldható meg egyetlen
elhárító narratívával, hiszen annak számos lelkigondozói, pásztori, de
egyben prófétai megítélését, megoldását várhatják el a lelkipásztortól.
Az érintettség legtöbbször nem közvetlen, hanem közvetett, így a segítségnyújtás komolyabb szakmai elmélyülést, árnyaltabb ítéletalkotást, s egyben megértőbb magatartást feltételez. A kurzus célja, hogy
az adott szexuáletikai kérdést több oldalról, objektíven, külső szakember bevonásával is járjon körül, figyelembe véve a társadalmi normák
megváltozott sajátosságait, és egyházunk teológiai meggyőződését.
Ajánlott irodalom:
Érzékeny kérdések. Miképpen vélekedhetünk a homoszexuális felebarátaink
ról? Kolozsvár, Exit Kiadó, 2013.
Fazakas Sándor: A protestáns etika kézikönyve, Budapest, Kálvin Kiadó/Luther Kiadó, 2017.
Nicolosi, Joseph: Szégyen és kötődésvesztés. A helyreállító terápia gya
korlata, Budapest, Harmat Kiadó, 2013.
Rae, Scott B.: Erkölcsi döntések. Bevezetés az etikába, Budapest, Harmat Kiadó, 2015.
Takács Judit: Meleg század. Adalékok a homoszexualitás 20. századi
magyarországi társadalomtörténetéhez, Budapest, Kaligram,
2018.
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Kód:
LT’20.11.

Mi történik az úrvacsorában – és az úrvacsora után?
A református úrvacsora teológiája és gyakorlata
„Kihelyezett” továbbképzés egyházmegyék részére a
Lelkésztovábbképző Intézettel való
előzetes hely- és időpont egyeztetés szerint
Előadók:

Dr. Bölcskei Gusztáv (egyetemi tanár, DRHE)
Dr. Fazakas Sándor (egyetemi tanár, DRHE)

Csoportlétszám:

minimum 25 fő

Kreditpont:

6

A 2020-as év a testvér felekezetek számára kiemelkedő jelentőségű,
tekintettel arra, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
Magyarországon kerül megrendezésére 2020 szeptemberében. Az
Evangélikus Egyház is az úrvacsora évének minősítette az esztendőt.
Ezért a lelkésztovábbképző tanfolyam által újból körültekintő módon
kívánjuk tisztázni a református úrvacsoratan sajátosságát, történeti
kialakulását és úrvacsora-gyakorlatunk etikai konzekvenciáit. A képzés Krisztus engesztelő áldozatának értelmezése felől indul ki, és úgy
tekint Jézus kereszthalálára − újszövetségi iratok tudósításai alapján
−, mint amelyre önkéntes odaszánás alapján, Isten üdvtervének részeként került sor, az ember megváltása, illetve az ember és az Isten
közötti kapcsolat helyreállítsa érdekében. Továbbá sor kerül a református úrvacsoratan sajátosságának bemutatására, a lehetséges téves
értelmezések ekkléziológiai konzekvenciáinak feltárására, valamint a
református úrvacsora-tan ökumenikus potenciáljának kimutatására.
Nem utolsó sorban a foglalkozás fel kívánja tárni a református úrvacsorai tanítás, kegyesség és gyakorlat lelki-kegyességi tartalmát és
szociáletikai jelentőségét.
Ajánlott irodalom:
Fazakas Sándor: A jótékony megszakítás reményében… in: Balog
Margit–Kókai Nagy Viktor (szerk.): Újszövetség és eszkatoló
gia, Debrecen, 2013, 239−254.
Hafenscher Károly: Magnum Mysterium − az úrvacsora, in: Uő.:
Liturgika, Budapest, Luther Kiadó, 2010, 9. fejezet, 489−538.
Török István: Dogmatika, XI. rész, 35.§., Kolozsvár, PTI, 2006.
Welker, Michael: Mi történik az Úrvacsorában? Debrecen, DRHE,
2013.
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RPI - Központi szervezésű 1 napos képzések
Az RPI minden katechetikai képzése meghívható külső helyszínre is,
az időpontokról és a költségekről való előzetes egyeztetés alapján.
Elérhetőség: szaszi.andrea@reformatus.hu 30/961-8674

Lehetőségek és jó gyakorlatok a mindennapos önreflexióhoz a
szakmai munkánkban. Tevékenységkísérés
Kredit érték a lelkész továbbképzési rendszerben: 6
Képzés tervezett időpontjai: Az első találkozó időpontja 2019. március
13. Itt 3x45 percet percet tölt együtt a csoport. A következő 2 találkozó a részvevőkkel való egyeztetést követően
kerül kialakításra. Minden találkozó 2x60 perc időkeretben
történik.
Helyszín: Budapest
Max. létszám: 12−15 fő
Részvételi díj: A három alkalom együttes költsége 6.000.- Ft/fő, mely
a szakmai díjon kívül büféétkezés költségét is tartalmazza.
Programfelelős és előadó: Dr. Szászi Andrea, RPI, katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes
További előadók: Csőri-Czinkos Gergő, RPI, katechetikai szakértő

Digitális hittan?! Lehetőségek és jó gyakorlatok bemutatása a
digitális eszközök tanórai felhasználásához
Kredit érték a lelkész továbbképzési rendszerben: 6 kredit
Időpont: 2019. április 03.
Helyszín: Budapest
Max. létszám: 30 fő
Ára: 5.000.- Ft/fő, mely a szakmai díjon kívül az étkezés költségeit
is tartalmazza.
Programfelelős: Dr. Szászi Andrea, RPI, katechetikai szakértő, igazgató
helyettes
További előadók: Csőri-Czinkos Gergely, RPI, katechetikai szakértő

Nehéz élethelyzetek a hittanórán: esetmegbeszélés
Kredit érték a lelkész továbbképzési rendszerben: 6 kredit
Időpont: 2019. április 25.
Helyszín: Budapest
Max. létszám: 12−15 fő
Ára: 5.000.- Ft/fő, mely a szakmai díjon kívül az étkezés költségeit
is tartalmazza.
Programfelelős és előadó: Dr. Szászi Andrea, RPI, katechetikai szakértő,
igazgatóhelyettes
További előadók: Csőri-Czinkos Gergely, RPI, katechetikai szakértő
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Gyermek-istentiszteleti ötletbörze
Kredit érték a lelkész továbbképzési rendszerben: 6 kredit
Képzés tervezett időpontjai: 2020. május 16.
Helyszín: Budapest
Max. létszám: 12−15 fő
Részvételi díj: 5.000.- Ft, mely tartalmazza az étkezést és a szakmai
költségeket is.
Programfelelős és előadó: Zimányi Noémi, RPI, katechetikai szakértő,
igazgatóhelyettes

Mindennapi történeteink
Egyházmegyei katechetikai előadók és területi ügyintézők
találkozója
Kredit érték a lelkész továbbképzési rendszerben: 6 kredit
Időpont: 2020. augusztus 24.
Helyszín: Budapest
Max. létszám: 40 fő
Ára: Egyházmegyei katechetikai előadók és területi ügyintézők számára kerül megrendezésre a szakmai nap. Az ő részvételük
ingyenes. A szakmai nap során a szakmai tartalom mellett
étkezést biztosítunk.
Programfelelős és előadó: Dr. Szászi Andrea, RPI, katechetikai szakértő,
igazgatóhelyettes
További előadók: Zimányi Noémi, RPI, katechetikai szakértő

Általános iskolai hittanoktatók és iskolalelkészek országos
találkozója
Kredit érték a lelkész továbbképzési rendszerben: 6 kredit
Képzés időpontja: 2020. szeptember 19.
Helyszín: Budapest
Maximális létszám: 80 fő
Csökkentett részvételi költség: 2.000.- Ft/fő 2020. június 01-ig tartó
jelentkezés esetén, 2020. június 01. utáni jelentkezés esetén
8.000.- Ft/fő.
Az ár tartalmazza az étkezést és a szakmai költségeket is.
(A csökkentett költség oka a rendezvényhez nyújtott
központi támogatás.)
Programfelelős és előadó: Dr. Szászi Andrea, RPI, katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes
További előadók: Sípos Edit, Kett-pedagógia szakember
		
Szabóné Dr. László Lilla, PRTA, egyetemi adjunktus
		
Zimányi Noémi, RPI, katechetikai szakértő

Középiskolai vallástanárok találkozója
Kredit érték a lelkész továbbképzési rendszerben: 6 kredit
Képzés időpontja: 2020. október 3.
Helyszín: Budapest
Maximális létszám: 80 fő
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Csökkentett részvételi költség: 2.000.- Ft/fő 2020 június 01-ig tartó
jelentkezés esetén, 2020. június 01. utáni jelentkezés esetén
8.000.- Ft/fő.
Az ár tartalmazza az étkezést és a szakmai költségeket is. (A
csökkentett költség oka a rendezvényhez nyújtott központi
támogatás.)
Programfelelős és előadó: Dr. Szászi Andrea, RPI, katechetikai szakértő,
igazgatóhelyettes
További előadók: Szabóné Dr. László Lilla, PRTA, egyetemi adjunktus
		
Dr. Thoma László, lelkipásztor, bibliodráma tréner
		
Csőri-Czinkos Gergő, RPI, katechetikai szakértő
		
Katona Viktor, SDG, lelkipásztor

Érzelmi és viselkedési zavarok a hittanórán: szorongás-,
és indulatkezelés
Kredit érték a lelkész továbbképzési rendszerben: 6 kredit
Időpont: 2020. nov. 20.
Helyszín: Budapest
Max. létszám: 40 fő
Ára: 5.000.- Ft/fő, mely a szakmai díjon kívül az étkezés költségeit
is tartalmazza.
Programfelelős és előadó: Dr. Szászi Andrea, RPI, katechetikai szakértő,
igazgatóhelyettes

Kreatív hittan – Kreatív módszertani lehetőségek a katechézisben
Kredit érték a lelkésztovábbképzési rendszerben: 6
Időpont: 2020. október 17.
Helyszín: Budapest
Maximális létszám: 30 fő
Ára: 5.000.- Ft/fő, mely a szakmai díjon kívül az étkezés költségeit
is tartalmazza.
Programfelelős és előadó: Zimányi Noémi, RPI, katechetikai szakértő

Történetmondás a katechézisben
Kredit érték a lelkésztovábbképzési rendszerben: 6
Időpont: 2020. november 6.
Helyszín: Budapest
Maximális létszám: 20 fő
Ára: 5.000.- Ft/fő, mely a szakmai díjon kívül az étkezés költségeit
is tartalmazza.
Programfelelős: Dr. Szászi Andrea, RPI, katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes
Előadó: Zimányi Noémi, RPI, katechetikai szakértő

23

Lelkésztovábbképzés a Tiszántúli Református Egyházkerületben

Missziói Iroda képzéskínálata 2020-ra

A képzések részletes leírása olvasható a www.lelkesztovabbkepzo.hu oldalon.
Cigánymissziós lelkésztovábbképzés
Kredit: 15
Résztvevői létszám: 40 fő
Időpont: 2020. március 2–4.
Helyszín: Beregdaróc, Hét Csillag Üdülő és Konferencia Központ
Jelentkezés: ciganymisszio@reformatus.hu
Kurzus vezetője: Dani Eszter, MRE Zsinati Hivatal Missziói Iroda
vezetője, református lelkipásztor

Timóteus tanítványképzés
Oktatók: Kali Tünde-Zsófia, lelkipásztor, Mezőméhes
Kali Szabolcs Barna, lelkipásztor, Ludastelep
Időpont: 2020. április 20–24.
Helyszín: Balatonszárszó, SDG Hotel és Konferenciaközpont
Létszám: 20 fő
Regisztrációs díj: 5.000.- Ft
Kredit: 19

Homiletics and Hermeneutics in a Missional Curriculum:
Revelation as Test Case. Pastors Training Session
Seminar Leader: Michael W. Goheen, Director of Theological
Education, MTC, Phoenix, AZ.
Date: 4–8 May 2020
Location: Siloám Konferenciaközpont, Kunhegyes
Number of participants: 25
Registration fee: 5.000.- Ft
Kreditpont: 20
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Az „Igazság és Élet” c. kiadvány a Vasady Béla, Révész Imre, Szabó
Zoltán és Soós Béla által 1935-ben Debrecenben alapított, lelkipásztorok, vallástanárok, segédlelkészek és teológusok szolgálatra való készülését segítő folyóirat szellemi örökségét kívánja folytatni.
Tartalma: igetanulmányok ünnep és vasárnapi igehirdetésekhez,
kazuális szolgálatokhoz, segédanyag gyermek és ifjúsági munkához,
gyülekezetépítéshez valamint teológiai véleményformáláshoz aktuális
egyházi és közéleti kérdésekben.

Az „Igazság és Élet” megrendelhető – már elektronikus
változatban, online folyóiratként is!
További részletes információ
a www.lelkesztovabbkepzo.hu honlapon,
e-mailen (tovabbk@drk.hu) vagy
az 52/518-599-es telefonszámon.
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M E G R E N D E LŐ S Z E LV É N Y
Megrendelem az „Igazság és Élet” c. folyóirat következő számait: (pl. 2020/1-4.)
____________________________
__________ példányban.
Megrendelési időszak kezdete (pl.: 2020 év, I. negyedév):
			

________ év _____ negyedév

Kipostázott példányt kérek (a megfelelő aláhúzandó):		
			
igen / nem
Letölthető számot kérek (a megfelelő aláhúzandó): 		
				
igen / nem
Előfizetési díj : 1500Ft + 550Ft postaköltség/szám.
Egy évre: 6000Ft + 2200Ft postaköltség (Mo-n).
Romániai előfizetőknek: 1500Ft/szám + 10 lej/év.
A www.lelkesztovabbkepzo.hu oldalról történő letöltés esetén nincs
postaköltség.
Megrendelő megnevezése:______________________________
____________________________________________________
Postázási címe : (Határon túliaknál az adott ország szabályai
szerint kérjük a postacímet!):
Ország: 		
__________________________________
Irányító szám:

__________________________________

Város:

__________________________________

Utca, házszám:

__________________________________

Egyházkerület:

__________________________________

Egyházmegye:

__________________________________

Számlakérő megnevezése (ha eltér):______________________
____________________________________________________
Számlázási címe:
Ország:
Irányító szám:
Város:
Utca, házszám:

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Közösségi adószám (csak határon túliaknak!):
_____________________
(intézménynek, egyházközségnek csak akkor tudunk számlát kiállítani,
ha rendelkezik közösségi adószámmal)
Fizetés módja (a megfelelő aláhúzandó):
banki átutalással
postai (sárga) csekken
Megrendelhető:
Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet, 4026 Debrecen,
Kálvin tér 16. postai címen; +36-52/518-599 telefonszámon,
tovabbk@drk.hu e-mail címen vagy regisztráció után
a www.lelkesztovabbkepzo.hu honlapon.

JELENTKEZÉSI LAP

Jelentkezés 2020. március 20-ig!
Név:
Szül.hely, idő:
Anyja neve:
Lakcím:
Szolgálati hely:
Egyházmegye:
Telefon:
E-mail cím:
A számlát a következő névre és címre
kérem:
Fizetés módja (a megfelelő aláhúzandó):
banki átutalással
postai (sárga) csekken

Jelentkezés és további információk:

DRHE, Dr. Fazakas Sándor, 4026 Debrecen, Kálvin tér 16. Tel:
52/518-599; e-mail: fazakasne.zsuzsa@gmail.com; tovabbk@drk.hu.
A programfüzet a jelentkezési lappal együtt letölthető a Lelkésztovábbképző Intézet honlapjáról: www.lelkesztovabbkepzo.hu

Részt kívánok venni az alábbi szemináriumon:
Kód:
Időpontja:
A program címe:
Kelt: .....................................
			.......................................
				
aláírás
Több szemináriumra való jelentkezés esetén a nyomtatvány
fénymásolható! Ilyen esetben szemináriumonként kérjük kitölteni!
Jelentkezni lehet elektronikus formában is,
a kitöltött jelentkezési lap e-mailben való elküldésével vagy
a honlapon történő regisztrálással.

Jelentkezés és további információk:
Dr. Fazakas Sándor
4026 Debrecen, Kálvin tér 16.
Tel: 52/518-599;
e-mail: fazakasne.zsuzsa@gmail.com; tovabbk@drk.hu.
A programfüzet a jelentkezési lappal együtt letölthető
a Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet
honlapjáról:
www.lelkesztovabbkepzo.hu

