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Kedves Lelkipásztor Testvérem! 
 

Örömünkre szolgála, hogy a 2005. esztendőre új, minden bizonnyal 
komoly érdeklődésre számot tartó továbbképző tanfolyamokat 
kínálhatunk a kedves Szolgatársaknak. Az egyes tanfolyamok 
megszervezése és tematikájának alakítása során figyelembe vettük a 
korábbi tanfolyamokon részt vett kollegák visszajelzéseit, ötleteit, 
elvárásait és érdeklődési körét. Így olyan témák kiírására került sor, 
amelyek a lelkészek gyakorlati munkáját, a gyülekezet vezetését, a 
lelkigondozás új szempontjainak megismerését, az igehirdetés biblikus 
megalapozását, a társadalmi-etikai kérdésekben való eligazodást 
közvetlenül segítik. Éppen ezért az egyes témák és kérdéskörök a 
párbeszédben, a műhelymunkában, egymás tapasztalatainak 
meghallgatásában kerülnek elmélyítésre. 

A továbbképzés azt jelenti, hogy - az ismeretszerzésen túl - a részt 
vevők hajlandók együtt megtenni egy-egy útszakaszt irányított 
foglalkozások során, egymásra figyelve, tapasztalatokat megosztva. Így 
részesei lehetnek annak a felismerésnek, hogy a kezdeti impulzusok, 
motivációk, ötletek a közös munka során koncepciókká fejlődnek, 
amelyek nemcsak újraértékelik az eddigi munkát, de újabb távlatokat is 
nyitnak a szolgálathoz.  
Bár a Kerületi Közgyűlés döntött (24/2004.12.14. KGY. határozat) a 
lelkésztovábbképző tanfolyamokon való részvétel fokozottabb 
közegyházi megbecsülése és számonkérése felől, szeretnénk, ha a 
részvételi szándék sokkal inkább a szakmai motivációnak és az új 
megoldások iránti nyitottságnak lenne köszönhető.  

Azzal a reménnyel ajánljuk e programfüzetet a tisztelt Szolgatársak 
figyelmébe, hogy mindenki talál benne érdeklődésének, szolgálati 
területének, munkaköri sajátosságainak megfelelő továbbképzési 
lehetőséget! 
 
2005. február havában 
 
 

Dr. Bölcskei Gusztáv    Dr. Fazakas Sándor 
/Püspök/      /e.k. tanulmányi előadó/ 
 
 
 



  

Egyház - Teológia - Lelkipásztori gyakorlat 
 

 
Kód: LT'05.1. 

 
Cím: A gyülekezetirányítás megújítása 
Vezető: Mózes Áron szervezetfejlesztési tanácsadó 
Időpont:  2005. április 4-5 
Helyszín: Megbékélés Háza, Berekfürdő 
Létszám: 15 
Kreditszám:  5 
Részvételi díj: 7.500,- 
Tematika: Sok lelkész érezi úgy, hogy munkájához nem kap 
elegendő képzést. A protestáns egyházakban a lelkészi tevékenység 
hagyományos középpontja az igehirdetés, a lelkészeket a 19. 
század óta erre képezik. A feladataik sokasodnak és egyre 
sokrétűbbé válnak. Minden bizonnyal menedzseri tevékenységük is 
hozzátartozik a lelkészi szolgálat lényegéhez. A meghirdetett 
képzés elméleti bevezetéssel, és gyakorlatorientált módszerekkel is 
segít megismerni a gyülekezetirányítás hatásos elemit, néhány 
magyarországi református gyülekezetben is alkalmazott 
módszereit, eredményeit. Nagyobb egységei: 

1. A gyülekezetépítés új feladatai a megváltozott társadalmi 
környezetben 

2. A spirituális gyülekezetmenedzsment 
3. A gyülekezetmenedzsment átfogó módszereinek alternatívái, 

illetve fokozatai: 
• gyülekezeti stratégia kidolgozása és megvalósítása, 
• gyülekezetmodell alapú önértékelés és konzekvenciái, 
• gyülekezetirányítási rendszer kidolgozása és 

működtetése. 
4. Gyülekezetmenedzsment eszközök, módszerek alkalmazásának 

tapasztalatai magyar református gyülekezetekben 
 
 
 
 
 
 



  

Kód: LT'05.2.. 
 

Cím: A beteglátogatás lehetőségei  
Vezetők:  Gál Juditkórházlelkész 
   Tóth Mártakórházlelkész 
Időpont:  2005. április 11-13. 
Helyszín: Berekfürdő, Megbékélés Háza 
Létszám: max. 15 
Kreditszám:  5 
Részvételi díj: 7.500,-Ft 
Tematika: A beteglátogatás nehézségei és áldásai. A 
mikor/hogyan/mit kérdése. Gyógyulás hit által (?). A 
haldoklás lelkigondozói kísérése. Gyülekezeti lelkészek 
számára tapasztalataik elemzése, helyzetgyakorlat, 
esettanulmány, szituációs játék segítségével.  

 
 

Kód: LT'05.3. 
 

Cím: Megoldásközpontú Lelkigondozás 
Vezetők: Csoma Juditlelkipásztor  

Kiss Klára lelkipásztor 
Időpont:  2005. április 11-13. 
Helyszín: Berekfürdő, Megbékélés Háza 
Létszám: - 
Kreditszám 5 
Részvételi díj: 7.500,-Ft 
Tematika: Aki kérdez az irányít, ez is lehetne a 
Megoldásközpontú Lelkigondozás mottója, ami nem a problémára 
kérdez rá, hanem a megoldás megkeresésében segít. A módszert 
úgynevezett sokproblémás családok lelkigondozásához fejlesztették 
ki, de használható az élet bármely területén.  
Ennek néhány saját eset bemutatásával való gyakorlására hívjuk a 
résztvevőket. Ezért egy-egy megbeszélhető esetet hozz magaddal!  
 
 
 
 



  

Kód: LT'05.4. 
 

Cím:   „A forró kása és a lerágott csont” 
Vezetők:  Dr. Marjovszky Tibor teológiai tanár 
  Dr. Hodossy-TakácsElőd teológiai tanár 
Időpont:   2004. május 23-25.  
Helyszín:  Hét Csillag Konferenciaközpont, Beregdaróc 
Létszám: - 
Kreditszám:  5 
Részvételi díj: 7.500,-Ft 
Tematika:  A szeminárium célja, hogy a résztvevők 
olyan bibliai történeteket-elbeszéléseket dolgozzanak fel, (1) 
melyekről igehirdetést szinte soha nem hallunk, melyekről 
nem beszélünk, mert túl véresek, brutálisak, netán pikánsak, 
stb.; vagy (2) melyekről azt hihetjük, már mindent 
elmondtunk, melyek a legközismertebb szakaszok. Az első 
csoport szövegeinek értelmezéséhez kívánunk segítséget 
nyújtani, valamint közösen új, eddig ki nem bontott 
motívumokat keresünk a második csoport esetében. A 
résztvevők a szeminárium megkezdése előtt körlevélben 
kapnak tájékoztatást az előzetesen elvégzendő munkáról.  
 

 
Kód: LT’05.5. 

 
Cím:   Lelkipásztori családi hét 
Vezető:  Szarka Miklós lelkipásztor 
Időpont:  2005. június 20-24.  
Helyszín:  Berekfürdő, Megbékélés Háza 
Tematika:  Krízishelyzetek és azok kezelése a 
lelkipásztor családi életében. /Hagyományos 
lelkésztovábbképző megőrzése tematikus programmal, 
családtagok bevonásával, szabadidő, pihenés, beszélgetések 
biztosításával/.   

 
 
 



  

Kód: LT.'05.6. 
 

Cím: Élethelyzetek – bibliai képek  
Előadó:  Leony Renk lelkipásztor(Németország) 
Vezető:     Csoma Juditlelkipásztor  
Időpont:  2005. augusztus 29-31. 
Helyszín: Berekfürdő, Megbékélés Háza 
Létszám: - 
Kreditszám 5 
Részvételi díj: 7.500,-Ft 
Tematika: A bibliodráma módszerével élethelyzeteinket, 
döntéseinket, olyan oldalról is megnézhetjük, ami egyébként rejtve 
maradna a számunkra. Erre a csoportos munkára hívunk. Ha van 
kedved a saját élethelyzetedet is megoszthatod a csoporttal, ha 
nincs akkor is aktív részese lehetsz a közösségnek. 
Résztvevők: Németországi és magyarországi jelentkezők. 
Nyelvismeret: német, de a bibliodráma foglalkozások a jobb 
megértés érdekében  fordításra kerülnek  
 

 
Kód: LT.'05.7. 

 
Cím: Perspektívák a gyülekezetvezetésben 
 (Perspektiven entwickeln – 

Begegnungskolleg in Ungarn) 
Vezetők:  Prof. Dr. Karl-Wilhelm Dahm(Németország) 
   Dr. Fazakas Sándor 
Időpont:  2005. szeptember 5-9. 
Helyszín: Berekfürdő, Megbékélés Háza 
Létszám: max. 15. 
Kreditszám 5 
Részvételi díj: 7.500,-Ft 
Tematika: A Westfáliai Tartományi Egyház Továbbképző 
Intézetével közös szervezésében immár harmadik alkalommal 
kerül sor németországi és magyarországi (református és 
evangélikus) lelkészek közös szemináriumára. Ez alkalommal a 
német és a magyar egyházi és társadalmi helyzet különbségeinek 
és hasonlóságainak számbavétele után olyan ismeretek és vezetői 
kompetenciák elsajátítására, illetve szituációs gyakorlására kerül 



  

sor, amelyek a gyülekezeti élet vezetésében és szervezésében nyújt 
segítséget. A szeminárium utáni hétvégén (IX.9-10.) a magyar 
résztvevők vendégszolgálatra fogadják gyülekezeteikben német 
kollegáikat. 
Részvétel feltétele: német nyelvtudás; német lelkészek fogadása 
gyülekezeti látogatásra, szolgálatra. 

 
 

Kód: LT’05.8. 
 

Cím:  Európai Uniós ismeretek és pályázatok 2. 
Vezető:  Erdős Tamáspályázati tanácsadó 
Időpont:  2005. szeptember-2006. május 
Helyszín: Hittudományi Egyetem, Debrecen 
Létszám: - 
Kreditszám:  15 
Részvételi díj: 15.000,-Ft/félév 
Tematika:  Olyan alternatív tananyag biztosítása gyakorló 
lelkészek, egyházi (nem lelkészi)intézményvezetők és végzős (VI. 
éves) teológus hallgatók számára, amely teljes képet ad a hazai és 
európai támogatásokról, valamint alapfokú jártasságot biztosít a 
támogatási rendszerek és pályázati alapfogalmak megértéséhez. A 
képzés anyaga a végzős hallgató számára eligazodást nyújt a 
lelkészi szolgálat keretében és az azon kívül rá váró gazdálkodási 
feladatok, társadalmi tevékenység során felmerülő problémák 
megoldásában, segíti az eligazodást a társadalom és a 
gazdaságkülönböző szinterein. A gyakorlati képzés anyagának 
elsajátításával a képzésben résztvevők biztonságosan indulhatnak el 
egyszerűbb pályázatok önálló kidolgozása felé. A képzés 10 egész 
napos konzultációt igényel, havonta egy pénteki alkalommal. (I. 
félév: IX.16; X.21; X.18; XII.16) 

Kód: LT’05.9. 
 

Cím:  Bibliaiskola: felnőttek keresztelése  
ÉS KONFIRMÁCIÓJA  

Vezető:  Püski Lajoslelkész (Debrecen-Nagyerdő) 
Időpont:  2005 október 2-4. 
Helyszín: Berekfürdő, Megbékélés Háza (Ifjúsági Ház) 
Létszám:  max. 20 



  

Kreditszám: 5 
Részvételi díj: 7.500,-Ft. 
Tematika: Egyre többször találkozik a gyülekezeti lelkipásztor 
(keresztelések, esküvők, egyházi iskolába jelentkező gyermekek 
szülei, spontán érdeklődők stb. révén) olyan felnőttekkel, akik nem, 
vagy hiányosan kaptak vallásos neveltetést, de akikben felmerül a 
felnőtt keresztelés és konfirmáció kérdése.  
Mit és hogyan cselekedjünk? „Megalkuvó gyorstalpalást”, vagy az 
alaposabb bibliai ismereteket is adó és megtérést elősegítő egy 
tanéves bibliaiskolát választjuk? Mennyire vesszük komolyan az 
embereket és szabadságukat, valamint a ránk bízott evangéliumot? 
A konfirmálási lehetőséget is biztosító bibliaiskolai csoport 
szervezésének és gyülekezetbe való beépítésének elméletét, 
anyagát és a gyakorlatát, és apró részleteit próbáljuk meg 
áttekinteni a résztvevők tapasztalatait is figyelembe véve. 
 

 
 

Kód: LT’05.10. 
 

Cím:  Serdülőkori krízisek – az egészséges  
ÉS A SÉRÜLT GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK  

Vezetők:  Dr. Nagy Beátaklinikai gyermekpszichológus 
Időpont:  2005. október 10-11. 
Helyszín: Hittudományi Egyetem, Debrecen 
Létszám: max. 25 
Kreditszám:  5 
Részvételi díj: 7.500,-Ft 
Tematika:  Az egészséges gyermek fejlődésének menete 
közismert. Hogyan segítsünk a fejlődésben elakadt vagy már eleve 
sérülten született gyermeket és szüleit? Mely krízisek válnak a 
családi „időszámítás” mérföldkövévé ekkor? A normál fejlődés 
velejárója-e a serdülőkori krízis? 
Részvétel feltétele: a résztvevők hozzanak magukkal gyermekek, 
serdülők által készített „család”, „legjobb”- vagy „legrosszabb” 
élmény c. rajzokat. Elméleti bevezetés után lehetőség van a 
konzultáció során a problémát jelentő serdülő vagy gyermek 
helyzetének elemzésére, a segítségnyújtás módjainak 
megismerésére. 



  

Kód: LT’05.11. 
 

Cím: Szerelem, esküvő, házasság - lelkigondozói 
szempontok és gyakorlat 

Vezető:   Dr. Hézser Gábor pasztorálpszichológus,  
Időpont:  2005. október 17-18. 
Helyszín:  Berekfürdő, Megbékélés Háza 
Létszám: 21 
Kreditszám 5 
Részvételi díj: 7.500,-Ft 
Tematika:  A műhely főtémája: a párkapcsolat. További 
témák lehetnek: Hogyan készítheti fel erre a gyülekezeti lelkész a 
fiatalokat és hogyan bánhat párkapcsolati krízisekkel? A templomi 
esküvőt előkészítő beszélgetések; Fiatal házasok csoportjaival való munka 
koncepciójának keresése és metodikai elemeinek megismerése; Milyen 
kapcsolatban áll a lelkész saját párkapcsolati tapasztalata és a 
lelkigondozás? 
Műhelyünkben a résztvevők tapasztalataiból indulunk ki és az 
igényeknek megfelelően alakítjuk a műhely programját. 
Ehhez szükséges, hogy a résztvevők a kurzus előtt gondolkodjanak 
el azon, melyek jelenleg a témakörhöz kapcsolódó legfontosabb 
kérdéseik. Lelkész-házaspárok számára különösen is ajánljuk ezt a 
műhelyt! 

 
 

Kód: LT’05.12. 
 

Cím: A magyar református missziótörténet 
tanulságai ma 

Vezető:  Dr. Kovács Ábrahám tud. munkatárs (PMTI) 
Drs. Gonda László teológiai tanár 

Időpont:  2005. október 24-26 
Helyszín: Hét Csillag Konferenciaközpont, Beregdaróc 
Létszám: max. 20 fő 
Kreditszám 5 
Részvételi díj: 7.500,-Ft 
Tematika: A tanfolyam célja, lehetőséget adni a 
résztvevőknek arra, hogy  misszió, egyházépítés, egyházi 
megújulás a lelkészek számára fontos kérdéseit a magyar 



  

református missziótörténet tanulságai alapján megvitassák. Az 
előadók nem munkamódszereket kívánnak adni, hanem segíteni a 
misszió sokféleségének és jelentőségének megértésében és közös 
együttgondolkozással építeni az egyházat. Témák: belmisszió – 
külmisszió; nemzeti-hazafias misszió, Isten országa missziója, kulturális 
misszió; egyén, egyesület, egyház; falusi misszió, városi misszió, 
szórványmisszió, tanya misszió; missziói munkamódszerek ma és a 
múltban: evangélizáció, vallásos estélyek (alkalmak), bibliaóra, 
iratmisszió 
Szükséges, hogy a résztvevők a kurzus előtt gondolkodjanak el a 
számukra fontos kérdéseken és készüljenek kérdésekkel az őket 
érintő missziói témákkal kapcsolatosan. 

 
 
 

Kód: LT’05.13. 
 

Cím:  Társadalmi kérdések – etikai válaszok 
Vezető:   Dr. Fazakas Sándorteológiai tanár 
Előadó:  Dr. Bölcskei Gusztáv püspök 
Időpont:  2004. november 7-9. 
Helyszín:  Hét Csillag Konferenciaközpont, Beregdaróc 
Létszám:  15 
Kreditszám:  5 
Részvételi díj: 7.500,-Ft 
Tematika:  A szeminárium célja: áttekinteni azokat az 
aktuális szociáletikai kérdéseket, amelyek foglalkoztatják 
társadalmunkat és érintik a gyülekezeteket, és amelyekről van 
mondanivalója az egyháznak, a teológiának. Az egyes problémák 
elemzése során a résztvevők betekintést nyerhetnek a rendszeres 
teológia módszertanába, a teológiai diszciplínák összefüggéseibe, 
illetve bizonyítást nyer: hogyan lesznek a teológiailag reflektált 
kérdések az igehirdetés, gyülekezetvezetés, etikai útmutatás vagy a 
lelkigondozás témájává? Konkrét kérdések a résztvevők 
érdeklődésének megfelelően alakulnak (kérem a jelentkezési lapon 
az óhajtott témát megjelölni!). A szeminárium egyik egységében 
tájékoztatást kapunk az egyházat érintő aktuális társadalmi-közéleti 
kérdésekről, az egyházkormányzó szemszögéből. 



  

JELENTKEZÉSI LAP1 
Jelentkezés  2005. március 5-ig. 
 
Név: _________________________________________________ 
 
Szolgálati hely : ________________________________________ 
 
Egyházmegye:__________________________________________ 
 
Lakcím:_______________________________________________ 
 
Tel/fax:_______________________________________________ 
 
E-mail:________________________________________________ 
 
Számlázási cím: ________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
Részt kívánok venni az alábbi szemináriumon:2 
 
Kód: _________________ Időpontja:_______________________ 

 
Címe:________________________ ________________________ 

 
 

& 
 

Kelt: _________________ 
________________________ 

aláírás 
                                                           
1  A jelentkezés és további információk: DRHE, Dr. Fazakas Sándor, 4026 
Debrecen, 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 >Lelkésztovábbképzés) 
2 Több szemináriumra való jelentkezés esetén a nyomtatvány fénymásolható! 
Ilyen esetben szemináriumonként kérjük kitölteni!  Jelentkezni lehet 
elektronikus formában is! 


