
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Programfüzet 2007 



Kedves Lelkipásztor Testvérem! 
 

A 2007-es továbbképző szemináriumok megszervezésénél igyekeztünk 
figyelembe venni az eddigi tapasztalatokat, értékeléseket, illetve az érdek-
lődésre leginkább számot tartó témajavaslatokat. Mindebben nagy segítsé-
get jelentettek a résztvevők őszinte visszajelzései, ötletei vagy javaslatai, 
amelyeket ezután is örömmel fogadunk. 

A korábbi évek gyakorlatától eltérően, de a résztvevők igényeinek alap-
ján ebben az évben a meghirdetett szemináriumok egy részét 1 munkanap-
pal kibővítettük, biztosítva ezzel az adott témakörrel való intenzívebb fog-
lalkozást. Az általános költségek növekedését a részvételi díjban is figye-
lembe kellett venni (főleg a szállás és étkezés tekintetében). Azonban a 
résztvevők által befizetésre kerülő 10.000,-Ft-os részvételi díj csak részben 
fedezi a továbbképzés egy főre eső költségeit. A fennmaradó részt az egy-
házkerület biztosítja költségvetési keretéből. (Más egyházkerültből érdek-
lődő és érkező szolgatársakat is szívesen látunk, de nekik a teljes költséget 
kell megtéríteniük: részvételi díj + szállás, étkezés)  

Minden évben visszatérő probléma a részvételi díj befizetésének rendje. A 2007-es év-
ben is csak azoknak a jelentkezését van módunkban elfogadni, akik a részvételi díjat a 
számlán feltüntetett határidőn belül befizetik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a be-
érkezett jelentkezési lap után a gazdasági hivatal kipostázza a jelentkezőnek a számlát, 
amikor befizeti és a pénz megérkezik a hivatalhoz, attól számítva kerül regisztrálásra a 
jelentkező, s erről azonnal levélben értesítjük.  
Az előadók nyomatékos kérése, hogy csak azok jelentkezzenek, akik végig részt tud-
nak venni a szemináriumokon. Tudom, hogy felgyorsult életünk egyik problémája az 
időbeosztás, de csak úgy lehet eredményes munkát folytatni, ha azt a 2-3 napot való-
ban erre szánja a jelentkező, s ezzel az előadót is megtiszteli. Amennyiben valaki még-
is akadályoztatva lenne a részvételben, a szeminárium megkezdése előtt legalább tíz 
nappal írásban lemondhatja. Aki azonban elmulasztja lemondani részvételét a meg-
adott határidőn belül, annak nem áll módunkban a költséget visszatéríteni. 

Reméljük, az alábbiakban meghirdetett programok alapján sikerül érdeklő-
désre számot tartó valamint továbbtanulásra és kollegákkal való tapaszta-
latcserére alkalmas továbbképző tanfolyamokat ajánlani a Szolgatársaink 
figyelmébe a 2007-es tanulmányi évben. 
 
Debrecen, 2007. február 3. 
 
   
      
           Dr.Fazakas Sándor 
     / Továbbképző Intézet vezetője/ 
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Egyház – Teológia – Lelkipásztori gyakorlat 
 
 

A Jézus korabeli Palesztina szellemi arculata 
Kód: LT 07.1. 

 
 

Vezetők: Dr. Marjovszky Tibor egyetemi docens  
                Dr. Hodossy-Takács Előd egyetemi docens 
Időpont: 2007. május 7-9. 
Hely: Berekfürdő, Megbékélés Háza 
Csoportlétszám: 20 fő. 
Kredit: 5 
Részvételi díj: 10.000 Ft/fő  
 
Az elmúlt néhány évben Magyarországon is számos olyan írás bukkant fel, 
amely az „igazi evangélium” megtalálását, a „valódi Jézus-tradíció” előtá-
rását hirdette. Ez a folyamat a nyugati irodalomban évtizedek óta megszo-
kott, a Holt-tengeri tekercsek felfedezése és publikálási problémái óta fo-
lyamatosan visszatérnek az összeesküvés elméletek, az a populista véle-
mény, hogy az egyház titkolózik Jézus tanításával kapcsolatban.  
Ma ezért elengedhetetlen, hogy a lelkipásztorok, valamint a református 
fiatalok között szolgálatot végzők értsék a kora római kor palesztinai hely-
zetét, világosan el tudják különíteni egymástól a különböző szektákat, ki-
sebb nagyobb csoportokat, és el tudják kerülni ezek összemosását. Szemi-
náriumunk célja, hogy ebben segítséget nyújtsunk az érdeklődőknek.  
 
 

Lelkipásztori családi hét 
Kód: LT 07.2. 

 
Időpont: 2007. június 18-22. 
Hely: Berekfürdő, Megbékélés Háza 
Részvételi díj: a helyszínen fizetendő 
A jelentkezési lapokat  közvetlenül  a Megbékélés Házába kérjük külde-
ni! 
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Gyermek-istentisztelet  
(egy lehetséges híd Isten és gyermek között!) 

Kód:LT 07.3. 
 
 
Vezető: Kustár Gábor vallástanár 
Időpont: 2007. szeptember 16-18. 
Hely: Berekfürdő, Megbékélés Háza 
Csoportlétszám: 15-20 fő 
Kredit: 5 
Részvételi díj: 10.000 Ft/fő 
 
 Mit várunk a gyermek-istentisztelettől? Mit várunk a gyermektől? 
A textusválasztás nehézségei. 
Hogyan csináljuk mi? Hogyan csinálják mások? (Nyugati példák) 
Hogyan légy gyermekközpontú úgy, hogy közben Krisztus-központú  
maradj?  Beszélgetéssel , gyakorlati feladatokkal eltöltött két nap. 
Néhány lehetséges út: - újramondott történet 
                                    -  témaprédikáció 
                                    - interaktív istentisztelet 
 
 
 

„Tiszteletes úr/nő kérem!- más világ van ma már!  
– Valóban?” 

A házasság gyülekezetépítési vonatkozásai 
Kód: LT 07. 4. 

 
 
Vezető: Dr. Gaál Sándor egyetemi docens 
Időpont: 2006. szeptember 23-25. 
Hely: Berekfürdő, Megbékélés Háza 
Csoportlétszám: 15-20 fő 
Kredit: 5 
Részvételi díj: 10.000 Ft/fő 
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Egyházi életünk mellett korunk társadalmának az elmúlt évtizedekben meg-
jelenő és a bibliai normákkal szembeforduló kérdéseket támasztó területe a 
házasság. 
Gyülekezeti életünkben egyre gyakrabban és szélesedő területen kell vá-
laszt adnunk a házasságot érintő kérdésekben, s ehhez kapcsolódóan sok 
más területen is. Pl. 

- Mit tegyen a lelkipásztor házassági krízisekben, válás előtt és után? 
- Megállítható-e a házasság „elértéktelenedésének” folyamata?  
- Mit tegyünk az élettársi kapcsolatban született gyermekek kereszte-

lése ügyében? 
- Melyik a járható út? Engedékenység vagy szigor?  

Ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre keressük a bibliai normák alapján a 
gyakorlati válaszokat. Bemutatva a keresztyén házasság gondozásának 
lehetséges gyülekezeti útjait: jegyes oktatás, ifjúsági munka, házaspárok 
alkalma stb. 
 
 
 

Repedezett cserépedény - hol a kincs? 
avagy: azt bünteti, kit szeret? 

Kód: LT 07.5. 
 
 

Vezetők: Gál Judit kórházlelkész 
                Dr. Ferencz Árpád egyetemi adjunktus 
Időpont: 2007.október 7-10.   
Hely: Berekfürdő, Megbékélés Háza 
Csoportlétszám: 15-20 fő 
Kredit: 5 
Részvételi díj: 10.000Ft/fő 
 
Betegeket látogatva gyakran elhangzik a kérdés: miért történik mindez? 
Nehéz megszólalni a tragédiák, veszteségek, a gyógyíthatatlan betegségek-
kel szembesülők mellett, keressük a vigasztaló jelenlétet, bátorító szót.  
- Mit tanít erről az Ige, mit vallunk református lelkészként a szenvedés 
értelméről? 
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-A betegágy mellett mi történik a  beteg családjával - kit és mikor  látoga-
tunk? 
-Mi történik, ha a lelkész beteg? 
Sok kérdés merül fel a témával kapcsolatban,  melyre keressük együtt a 
válaszokat, elméleti alapozással, helyzetelemzésekkel, szituációs játékok-
kal.  

Hozz magaddal valós történetet! 
 
 
 

„Spiritualitás a betegek mellett” 
Kód: LT 07.6. 

 
 
Vezetők: Dr. Tőkés Zoltán kórházlelkész 
                Csoma Judit lelkipásztor 
Időpont: 2007. október 18-19. 
Hely: Debrecen, Hittudományi Egyetem  
Csoport létszám: 15-20 fő 
Kredit: 5 
Részvételi díj: 10.000Ft/fő 
 
 
 A kétnapos továbbképzés célja, hogy a kórházi- és otthoni környezetben 
lévő betegekkel kapcsolatos lelkészi szolgálat néhány részterületét, a je-
lentkezőkkel közösen áttekintse. 
Különös tekintettel a beteg úrvacsorára, melynek számos részletkérdésével 
gyülekezeti lelkészként is szembesülhet a szolgálattevő.  
 
A másik hasonló téma: az imádság szerepe a lelkigondozásban - amelynek 
felbecsülhetetlen értéke van a beteglátogatás alkalmával (pl.: hozzátartozók 
estén a közbenjáró imádság).   
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„Lakva ismerjük meg egymást…”, avagy a gyülekezetépítő 
táborozásról 

Kód: LT 07.7. 
 
 

Vezető: Püski Lajos lelkipásztor 
Időpont: 2007. november 4-6. 
Hely: Berekfürdő, Megbékélés Háza  
Csoport létszám: 15-20 fő 
Kredit:   5 
Részvételi díj: 10.000 Ft/fő 
 
Sokan kérdezgettek már engem a Debrecen-Nagyerdei Gyülekezet 350 fős 
többgenerációs nagytáborairól, és néhányan már követték is a példát. De ne 
rémülj meg, másfél évtizede mi is 20-40 fős hetekkel kezdtük. Remélem, 
hogy egymást gazdagíthatjuk ezen a továbbképzésen is! 
Tematika:  
- Valóban többet érhet egy hét táborozás, mint félévi prédikálásunk? 
- Az áldásos táborozás felerészt valóban az előkészítésen múlna? 
- Mire alkalmasak a kis létszámú rétegtáborok és a többgenerációs nagytá-
bor? 
- A táborozás hogyan lehet (munkatársak, alternatív liturgiák, generációk 
találkozása, tagok aktivizálása által stb…) a gyülekezet megújulásának 
eszköze? 
- Hogyan lehet megújulni sok tábor után a szervezésben? 
- Foglalkozzunk együtt a tábortervezés, előkészítés, megvalósítás, és érté-
kelés szerteágazó kérdéseivel! 
- A kölcsönösen hasznos tapasztalatcseréhez hozz magaddal tábori temati-
kákat, anyagokat, ötleteket!  
 
Fedezzük fel együtt a táborozásban rejlő sok gyülekezetépítő lehetőséget! 
Szeretettel hívlak, mint „őstáborozóst”, hogy felfrissüljünk, és ha eddig 
nem táboroztattál, akkor azért, hogy kedvet, inspirációt, segítséget kapjál 
hozzá. 
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Prédikátor vagy példakép? 
Kód: LT 07.8. 

 
 

Vezető: Dr. Fazakas Sándor egyetemi tanár 
Időpont: 2007. november 18-21. 
Hely: Berekfürdő, Megbékélés Háza 
Csoport létszáma: 15-20 fő 
Kredit: 5 
Részvételi díj: 10.000 Ft/fő 
 
 
Milyen az „én lelkészképem” – hogyan értelmezem a tisztségem? A lel-
készkép és hivatásértelmezés  az idők során nagy változáson ment át, nap-
jainkban még inkább eltávolodni látszik egymástól a teológiailag precíz 
tisztségértelmezés és a tényleges lelkipásztori tevékenység által meghatáro-
zott hivatáskép attól függően, hogy milyen gyakorlattal, elvárásokkal, kihí-
vásokkal vagy társadalmi változásokkal szembesül a pályakezdő vagy hiva-
tását már gyakorló szolgatárs. Egységes modell kialakulását lehetetlenné 
teszik objektív (állások közötti különbségek, a gyülekezetek és intézmé-
nyek sajátos arculata) és szubjektív (a nemek megoszlása, az életkor, a 
származás, a személyes életrajz vagy érdeklődés, a házastárs hivatása stb.) 
tényezők!  
Kérdés:  

- Valóban szükség van egységes lelkészképre, hivatásértelmezésre 
vagy inkább arra a kérdésre keressük a választ, hogy hol az össz-
hang a teológiai felkészülés és az alkalmazható ismeretek között?  

- Mit kell megtanítani/megtanulni a lelkésznek és mit nem?  
- Szóhoz jut-e a képzésben és továbbképzésben egyáltalán az a szá-

mos speciális kihívás, amely naponta meghatározza és behatárolja 
a hivatásgyakorló tevékenységét? 

- Milyen szerepe van a szolgálatban a lelkész családjának?  
 

E kérdésekre közösen keressük a választ, tapasztalati felmérések eredmé-
nyeinek bemutatása mellett. 
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A nagy, összetett gyülekezetek irányításának módszertani 
alapjai 

Kód: LT 07.9. 
 

Vezető: Mózes Áron vezetési, szervezetfejlesztési tanácsadó 
Időpont: 2007. november 25-28.  
Hely: Berekfürdő, Megbékélés Háza 
Csoport létszám: 15-20 fő  
Kredit: 5  
Részvételi díj: 10.000 Ft/fő 
  
Mit tegyen a lelkipásztor, ha egy viszonylag nagy és/vagy összetett gyüle-
kezet bízatott rá (pl. a gyülekezet fenntartója intézményeknek is: iskola, 
óvoda, szociális intézmény, stb.)? Hogyan tudja hatékonyabbá tenni mun-
káját? Hogyan tud másokat bevonni abba? Hogyan lesznek érdemben segít-
ségére az alkalmazottak, vagy a gyülekezet aktív tagjai? A lelkészek szinte 
kizárólagos többsége nem ismeri a kapcsolódó szervezés-módszertani ala-
pokat és eszközöket. Ha van csapatunk, hogyan mérjük fel a gyülekezet 
helyzetét, és hogyan haladjuk meg azt azokon a területeken, melyeket 
gyengébbnek ítélünk? Hogyan tudjuk elérni, hogy ne csak vágyálmokat 
fogalmazzunk meg, hanem valóban közelítsük a céljainkat, sőt elérjük azo-
kat? Hogyan lesz jobb a gyülekezet, az iskola, az óvoda, az idősek otthona? 
A meghirdetett képzés elméleti bevezetéssel, és gyakorlatorientált módsze-
rekkel is segít megismerni a gyülekezetirányítás elemeit, néhány magyaror-
szági református gyülekezetben is alkalmazott módszereit, eredményeit.  
Nagyobb egységei: 

1. A gyülekezetépítés új feladatai a 21. században 
2. A gyülekezetmenedzsment rendszer alapvető elemei: 

• csapatépítés, 
• reális helyzetelemzés, 
• célrendszerben való gondolkodás, 
• a célok elérésének útja, 
• az eredményeinek visszamérése, 
• korrekciók megtervezése és megvalósítása 

3. Gyülekezetmenedzsment eszközök, módszerek alkalmazásának ta-
pasztalatai 

4. Hogyan tovább? 
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Új kiadványunk: 
 

Igazság és Élet 
 
címen lelkipásztori folyóiratot indítunk háromhavi rendszerességgel! 
 
- Igehirdetési vázlatok (exegetikai és teológiai megfontolások,   
  szemléltető anyagok, ötletek) 
- Kazuáliák 
- Vázlatok gyermek-istentisztelet és ifjúsági bibliaórák tartásához 
- Cikkek, tanulmányok az egyház aktuális helyzetéről 
Szerzők: teológiai tanárok, gyakorló lelkészek 

 

Aktuális – igényes – kompetens! 
 
A lelkésztovábbképző tanfolyamok során fogalmazódott meg a kollegák részé-

ről az igény olyan kiadvány szerkesztése és megjelentetése iránt, amely a vasárnapi 
igehirdetésekre való felkészüléshez, illetve a kazuális szolgálatok végzéséhez, 
gyermek-istentiszteletek vagy ifjúsági bibliaórák megtartásához nyújt elméleti és 
gyakorlati segítséget. 1935-ben Vasady Béla és Révész Imre „Igazság és Élet” 
címmel már indított folyóiratot lelkipásztorok, vallástanárok, segédlelkészek és 
teológusok számára azzal a szándékkal, hogy a heti rendszeres felkészülés segíté-
sén túl a lelkészek szolgálata elkerülje az „egyoldalú elméletiség” és az „elvtelen 
ötletszerű gyakorlatiság” kísértésének való engedést. 

Ennek a megalapozott igénynek és az örökség felelevenítésének jegyében in-
dítjuk útjára ezt a füzetet, azzal a szándékkal, hogy az első próbafüzet kiadását 
követően háromhavi rendszerességgel juttatjuk el kiadványunkat a szolgatársak 
számára, a lelkésztovábbképzés keretében, az egyházkerület elnökségének támoga-
tásával.  

Az első próbafüzet – a figyelemfelkeltés és az érdeklődés felmérése végett – 
csak egy hónapra szól, a Virágvasárnaptól kezdődő időszakot öleli fel április végé-
ig, amelyet március folyamán szeretnénk eljuttatni minden lelkészi hivatalba.  
Rendelje meg a felkészülést segítő kiadványunkat! 
További részletes információ a www.drhe.drk.hu honlapon a Lelkésztovábbképzés 
menüben vagy a fazakass@drhe.hu e-mail címen, illetve 52/516-826 telefonszá-
mon. 
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JELENTKEZÉSI LAP1 
Jelentkezés  2007. március 20-ig. 
 
Név: _________________________________________________ 
 
Szolgálati hely : ________________________________________ 
 
Egyházmegye:__________________________________________ 
 
Lakcím:_______________________________________________ 
 
Tel/fax:_______________________________________________ 
 
E-mail:________________________________________________ 
 
A számlát a következő névre és címre kérem:_______________ 
 
______________________________________________________ 
 
 
Részt kívánok venni az alábbi szemináriumon:2 
 
Kód: _________________ Időpontja:_______________________ 

 
A program címe:_______________ ________________________ 

 
& 

 
Kelt: _________________ 

________________________ 
aláírás 

 
                                                 
1 A jelentkezés és további információk: DRHE, Dr. Fazakas Sándor, 4026 Debre-
cen, Kálvin tér 16. Tel/fax: 52/516-826; e-mail: fazakas.zsuzsa@freemail.hu; 
tovabbk@drk.hu. A programfüzet a jelentkezési lappal együtt 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, a kitöltött  jelentkezési lap E-mailben való elküldésével! 


