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Kedves Lelkipásztor Testvérem! 
A 2002-es és a 2003-as tanulmányi évek pozitív tapasztalata a 

lelkésztovábbképzés terén, a vártnál nagyobb érdeklődés és jelentkezés, 
valamint a megtartott kurzusok pozitív hatása bizonyítja, hogy van igény 
a gyülekezetek gyakorlati életét, a szolgálat teológiai meglapozását és az 
egyház közéleti szerepvállalását felölelő témák szakmai kibontására, 
megbeszélésére. A továbbképző szemináriumok már eddig is három hely-
színen kerültek megrendezésre: Debreceni Református Hittudományi 
Egyetemen, a „Megbékélés Házá”-ban (Berekfürdő) és a „Hét csillag 
üdülő és konferenciaközpont”-ban (Beregdaróc). Mindhárom helyszín 
rendelkezik azokkal a tárgyi és infrastrukturális feltételekkel (audiovizuá-
lis eszközök, számítógép stb.), amelyek az egyes tematikák korszerű fel-
dolgozását, a csoportmunkát és a kollegiális együttlétet lehetővé teszik. 
Az egyes tanfolyamok értékeléseiből és a visszajelzésekből kiderült, hogy 
a hallgatók a témák iránti erős motivációval érkeztek a kurzusokra, új 
szakmai impulzusokat nyertek, szakmai kérdéseiket megbeszélhették 
kollegáikkal, segítséget kaptak önismereti-személyiségfejlesztő módsze-
rek által a saját munkamódszer, szerepvállalás és az időbeosztás átgondo-
lásához a lelkipásztori szolgálat számos területén. Két év tanulságait le-
mérve az is nyilvánvalóvá vált, hogy olyan témák és szakmai ismeretek 
iránt nagyobb az érdeklődés, amelyek a lelkipásztor gyakorlati munkáját 
és etikai értékítéletének kialakítását közvetlenül segítik vagy kapcsolatban 
vannak azokkal az új kihívásokkal, amelyek az egyház, a társadalom és a 
lelkipásztori szerepvállalás  napjainkban tapasztalható gyors változásai 
által adottak. Így a 2004-es év programajánlatának kialakítására e szem-
pontok és visszajelzések figyelembe vételével került sor. 

Bár a lelkésztovábbképző tanfolyamokon való részvétel eddig csak a lelkészi 
szolgálat első 5 évében volt kötelezően ajánlott, mégis nagy százalékban vettek 
részt a kurzusokon öt évnél régebb szolgáló kollegák is. A Tiszántúli Reformá-
tus Egyházkerület 2003. évi Közgyűlésén határozatban buzdította és kötelezte el 
a lelkipásztorokat a továbbképzésben való részvételre, szolgálati évektől függet-
lenül. A határozatban az is megállapításra került, hogy a posztgraduális képzé-
seken megszerzett diplomák 30 kreditponttal kerüljenek beszámításra a Lelkész-
továbbképzés rendjébe (beszámítási igényeket Református Lelkésztovábbképző 
Intézetnél kell kezdeményezni). 

A fentiek ismeretében szeretettel ajánljuk Szolgatársaink figyelmé-
be a lelkésztovábbképzésben való részvételt a 2004-es évben is, az aláb-
biakban meghirdetett programok alapján. 
 
Dr. Bölcskei Gusztáv         Dr. Fazakas Sándor 
/Püspök/            /e.k. tanulmányi előadó/ 
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Egyház - Teológia - Lelkipásztori gyakorlat 
 

 
Kód: LT'04.1. 

 
Cím:  Gyülekezetépítés és stratégiakészítés 
Vezetők:  Ferenczi Zoltán lelkész 

Sipos János szervezetfejlesztő 
Időpont:  2004. május 3-6 
Helyszín: Megbékélés Háza, Berekfürdő 
Létszám: - 
Kreditszám:  5 
Részvételi díj: 7.000,- 
Tematika: A program figyelmet kíván fordítani a pályázatírás 
és nagyobb volumenű programok előkészítésének és megva-
lósításának, valamint utóértékelésének munkálataira, a cso-
port érdeklődése esetén az EU-s pályázati rendszerre is. Kér-
jük a jelentkező lelkipásztorokat, hogy hozzák magukkal az 
idei missziói munkatervet, egyházi iskolák lelkipásztorai ese-
tén valamely stratégiai programot (egészségstratégia, iskolai 
drogstratégia stb.) vagy az SZMSZ-t. Kérdések: 1) Az egyház 
mint szervezet 2) A gyülekezet adottságainak felmérése 3) 
Mérhető-e a lelkipásztor munkája? 4) Missziói munkaterv és 
gyülekezetépítési stratégia készítése 5) Egyházközségek és 
egyházi intézmények sajátossága. 

 
 

Kód: LT'04. 2. 
 

Cím:   Az érem egyik, s másik oldala 
Vezető:  Dr. Marjovszky Tibor  
  Dr. Hodossy-Takács Előd 
Időpont:   2004. május 10-12  
Helyszín:  Hét Csillag Konferenciaközpont, Beregdaróc 
Létszám: - 
Kreditszám:  5 



 4

Részvételi díj: 7.000,-Ft 
Tematika:  Esemény, leírás, életkép: ábrázolási techni-
kák az Ószövetségben. Jellemek, események, szereplők rajza 
és átdolgozásai. Jellegzetes figurák, helyük az ókori keleti vi-
lágban, munkájuk irodalmi lecsapódása. Az ószövetségi ala-
pok tisztázása (ez lenne az érem egyik oldala) után egyes ki-
magasló alakok teológiai szerepe és újszövetségi utóélete ke-
rül tisztázásra, úgy mint Káin, Ábel, Mózes; jellegzetes női 
alakok közül Sára, Hágár (és a többiek); végül a negatív pél-
dák elemzésére kerül sor. 

 
 

Kód: LT'04.3. 
 

Cím:   Lelkipásztori családi hét  
Időpont:  2004. június 21-25.  
Helyszín:  Berekfürdő, Megbékélés Háza 
Tematika:  Kidolgozás alatt. A hagyományos lelkészto-
vábbképző megőrzése, családtagok bevonásával, szabadidő, 
pihenés, beszélgetések biztosításával.  

 
 

Kód: LT'04.4. 
 

Cím: Vezetői dilemmáim  
Vezető:  Dr. Fruttus István Levente 
Időpont:  2004. augusztus 30-31. 
Helyszín: Berekfürdő, Megbékélés Háza 
Létszám: max. 12 
Kreditszám:  5 
Részvételi díj: 7.000,-Ft 
Tematika: Parochiális lelkészek és intézmény-vezetők a 
mindennapi vezetői munkájukhoz, felmerült dilemmáik, 
problémáik megoldásához kapnak gyakorlati támogatást, in-
formációt. A témák felölelik a vezetők tevékenységének tel-
jes területét: tervezés, stratégiakészítés, szükséges erőforrás-
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ok biztosítása, döntés és problémakezelés, munkatársak kivá-
lasztása, hatékony kommunikáció stb. A kurzuson alkalma-
zott módszer: tréning-szeminárium tapasztalatainak alkalma-
zása, elméleti alapok felvillantása, esetfeldolgozás, szuperví-
zió. 
 
 

Kód: LT'04.5. 
 
Cím:  Konfirmandus-oktatás  
   (pasztorálpszichológiai műhely ) 
Vezető:   Dr. Hézser Gábor 
Időpont:  2004. szeptember. 8-10. 
Helyszín:  Berekfürdő, Megbékélés Háza 
Létszám: 20 
Kreditszám 5 
Részvételi díj: 7.000,-Ft 
Tematika:  A találkozó célja: lehetőséget adni a 
résztvevőknek  arra,  
• hogy megismerkedjenek a konfirmáció 

pasztorálpszichológiai aspektusaival és néhány 
gyakorlati módszerrel, 

• hogy betekintést nyerjenek a konfirmáció és a 
konfirmandusok családja közötti kölcsönhatásokba és 
azok lehetséges kezelésébe, 

• hogy mérlegeljék eddigi tapasztalataikat és 
• hogy a helyi viszonyoknak megfelelő, új impulzusokat 

kapjanak a konfirmandus-év megtervezéséhez és 
vezetéséhez. 

Műhelyünkben a résztvevők tapasztalataiból indulunk ki és az 
igényeknek megfelelő főbb témákkal foglalkozunk majd. 
Ehhez szükséges, hogy a résztvevők a kurzus előtt 
gondolkodjanak el azon, melyek a konfirmáció-oktatáshoz 
kapcsolódó legfontosabb kérdéseik. 
A koraőszi időpont lehetővé teszi az idei konfirmandus-
csoport munkájának koncepcionális és metodikai 
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előkészítését. Csak azok jelentkezését tudjuk elfogadni, akik 
pontos megjelenésüket és megszakítás nélküli részvételüket 
biztosítani tudják. 

 
 

Kód: LT.'04.6. 
 

Cím: Egyházvezetés - gyülekezetépítés 
Előadó:  Prof. Dr. Michael Herbst (Greifswald) 
Vezető:  Dr. Fazakas Sándor 
Időpont:  2004. szeptember 22-23. 
Helyszín: Hittudományi Egyetem, Debrecen 
Létszám: - 
Kreditszám 5 
Részvételi díj: 7.000,-Ft 
Tematika: Az egyházvezetés (kybernetika) tudományát 
általában az egyházkormányzással vagy az egyházi intézmé-
nyek menedzselésével hozzuk összefüggésbe, pedig eredeti-
leg a gyakorlati teológia, közelebbről a gyülekezetépítés 
kulcsfontosságú tudománya volt. Hogyan találhat egymásra 
újból az egyházvezetés és gyülekezetépítés, mennyiben lehet 
az emberi tervezés és a módszer az egyházat építő Szentlélek 
„partnere”? Milyen teológiai alapokra épül fel a gyülekezet-
menedzsment gyakorlata és tudománya, milyen kritikai 
szempontokra kell figyelni a munka szervezése során? Mi-
lyen közös és eltérő tapasztalatokkal kell számolniuk e mun-
ka során a poszt-szocialista országok (egykori Kelet-
Németország és Magyarország) egyházai? 
Az előadó, Dr. Michael Herbst, a Greifswald-i Teológiai Fa-
kultás tanára, a „népegyházon belüli missziói gyülekezetépí-
tés” elméleti és gyakorlati szakembere, németországi gyüle-
kezetépítési programok szakmai tanácsadója. (A konferencia 
során fordításról gondoskodunk).  
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Kód: LT'04.7. 
 

Cím:  Alkalmazkodási zavarok a gyermekrajzok  
   tükrében (gyermekrajzok a katechézisben) 

Vezetők:  Dr. Nagy Beáta (klinikai gyermekpszichológus) 
Dr. Bodó Sára 

Időpont:  2004. október 11-12. 
Helyszín: Hittudományi Egyetem, Debrecen 
Létszám: max. 25 
Kreditszám:  5 
Részvételi díj: 7.000,-Ft 
Tematika:  Gyermekek és fiatalok (3-18 éves korosztály) 
alkalmazkodási zavarai és pszichoszomatikus betegségei az 
ú.n. gyermekrajzokban is tükröződnek. A „nonverbális” 
kommunikáció ilyen üzeneteinek ismerete és elemzése figye-
lemfelhívást és segítséget nyújthat nevelőknek, oktatóknak – 
köztük hitoktatóknak és vallástanároknak. – a gyermekek tes-
ti-lelki épségének megóvása érdekében.  Az elméleti alapve-
tés után a saját tapasztalatainak szupervíziós átbeszélésére ke-
rül sor, ezért arra kérjük a résztvevőket, hogy gyermekrajzo-
kat, problémás eseteket, illetve példákat hozzanak a foglalko-
zásra.  

 
 

Kód: LT'04.8. 
 

Cím:  Jézus Krisztus elhívása és a lelkész családja 
   A lelkész mint ember 

Vezetők:  Dr. Hubainé Muzsnai Márta 
Dr. Majsai Hideg Tünde 

Időpont:  2004. október 20-22. 
Helyszín: Megbékélés Háza, Berekfürdő 
Létszám: max. 30 
Kreditszám:  5 
Részvételi díj: 7.000,-Ft 
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Tematika:  „Aki inkább szereti anyját és atyját, hogynem enge-
met, nem méltó az énhozzám. Aki inkább szereti fiát és leányát, hogynem 
engemet, nem méltó az énhozzám.” (Mt 10,37)  
Azt tanítja Jézus követőinek, hogy méltatlan dolog a család-
hoz ragaszkodni, s értük áldozatot hozni? Vajon joga van-e a 
lelkésznek más embereket, a hozzá legközelebb állókat, felál-
dozni? A lelkésznek nem szabad megtapasztalnia a családi 
élet boldogságát? Ki nevelje fel a lelkész gyerekét, ki gon-
dozza családjában a beteget? Háttérbe szoríthatják-e a nagy-
tiszteletű asszony házkörüli dolgai az evangéliumot? Lehet-e 
a gyerekek iskolai házi feladata előbbre való Isten házának a 
szolgálatánál?  
Ezekre, s ezekhez hasonló kérdésekre keressük a választ, 
hogy megtaláljuk az egészséges egyensúlyt a lelkészi hivatás 
és a család mint hivatás között. A nagycsoport kérdésfelveté-
seivel kiscsoportokban dolgozunk tovább. Az elérni kívánt 
cél érdekében dramatikus és videós technikákat is alkalma-
zunk. Szeretettel várjuk mindazokat, akik tenni szeretnének 
azért, hogy lelkészi hivatásukat és személyes életüket egy-
mással még jobban összehangolják. 

 
 

Kód: LT'04.9. 
 

Cím:  Misszió és/vagy tradíció? 
Vezetők:  Gaál Sándor 
   Gonda László 
Időpont:  2004. november 21-23. 
Helyszín:  Hét Csillag Konferenciaközpont, Beregdaróc 
Létszám:  - 
Kreditszám:  5 
Részvételi díj: 7.000,-Ft 
Tematika:  „Ha az egyház megpróbálja elválasztani ma-
gát a világban való szolgálatától és ha struktúrája olyan, 
hogy megakadályozza a világnak nyújtható releváns  szolgá-
lat lehetőségét, akkor az ilyen struktúrát eretneknek kell mi-
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nősíteni” (Bütösi János). Közös tapasztalatunk, hogy a misz-
szió, mely az egyház természetéhez tartozik, sokféle akadály-
ba ütközik korunkban. Sokszor elhangzik, hogy az egyik 
ilyen akadály az egyház tradíciója. A kurzus során ezt a kér-
dést vizsgáljuk meg és együtt keressük azokat az impulzuso-
kat, amelyek által a  tradíció a misszió hordozójává válhat.     
 
 

Kód: LT'04.10. 
 

Cím:  Informatika az egyházban 
Vezető:   Kodácsy Tamás 
Időpont:  2004. november 25-26. 
Helyszín:  Debrecen, Hittudományi Egyetem 
Létszám:  max. 15 fő 
Kreditszám:  5 
Részvételi díj: 7.000,-Ft 
Tematika:  Ma már a számítástechnika nem csak a ter-
mészettudományok és a matematikavilágában van jelen, ha-
nem mindennapos eszközzé vált az egyházon belül is. A kur-
zus az alábbi témákhoz nyújt támpontokat: A szoftverek jog-
tiszta használata. Internet-csatlakozási lehetőségek. Gyüleke-
zet a világhálón: honlap készítés. Etikai kérdések a világhá-
lón, internet-függőség. Gyülekezeti adminisztráció segítése 
számítógéppel. A teológiai munka segítése számítógéppel. A 
kurzus a 2003-ban megtartott szeminárium folytatása, de 
kezdők és haladók előtt egyformán nyitva áll. 
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JELENTKEZÉSI LAP1 
Jelentkezés  2004. április 20-ig. 
 
Név: ______________________________________________ 
 
Szolgálati hely : _____________________________________ 
 
Egyházmegye:_______________________________________ 
 
Lakcím:____________________________________________ 
 
Tel/fax:_____________________________________________ 
 
E-mail:_____________________________________________ 
 
Részt kívánok venni az alábbi szemináriumon:2 
 
Kód: _________________ Időpontja:_______________ 

 
 
Címe:________________________ _______________________ 

 
 

 
& 
 

 
Kelt: _________________ 

________________________ 
aláírás 

 
 

                                                           
1 A jelentkezés és további információk: DRHE, Dr. Fazakas Sándor, 4026 Deb-
recen, Kálvin tér 16. -  Tel/fax: 52/516-826; e-mail: fazakass@drhe.drk.hu  A 
programfüzet letölthető a DRHE honlapjáról: www. drhe.drk.hu (Irattár >Lel-
késztovábbképzés) 
2 Több szemináriumra való jelentkezés esetén a nyomtatvány fénymásolható! 
Ilyen esetben szemináriumonként kérjük kitölteni!  


