Programfüzet 2006

Kedves Lelkipásztor Testvérem!
A korábbi évek lelkésztovábbképző tanfolyamai az
interdiszciplinaritás jegyében kerültek megszervezésre: a legújabb
teológiai ismeretek elsajátítása mellet lehetőség nyílt egyes témák
nem teológiai megközelítésére segítségül híva a vezetéselmélet, a
szervezetfejlesztési tanácsadás, a pszichológia, a pedagógia, a szociológia és gazdaságtudomány eredményeit. Ez is bizonyítja, hogy
a „partner tudományok” eredményeinek és tapasztalatainak bevonása nélkülözhetetlen a sokrétegű lelkipásztori szolgálat vállalásához és az egyházi intézmények működéséhez. A „nem lelkészi”
munkatársak több program iránti érdeklődése és részvétele bizonyította, hogy az egyházi intézmények működtetése világi munkatársak bevonása és képzése nélkül elképzelhetetlen, de jelzi a stratégiai fontosságú „laikus képzés” kidolgozását, szervezett formában
történő beindítását is.
A 2006-os továbbképző szemináriumok megszervezésénél
igyekeztünk figyelembe venni az eddigi tapasztalatokat, értékeléseket, illetve az érdeklődésre leginkább számon tartó témajavaslatokat. Mindebben nagy segítséget jelentettek résztvevők őszinte
visszajelzései, ötletei vagy javaslatai, amelyeket ezután is örömmel
fogadunk.
Reméljük, az alábbiakban meghirdetett programok alapján sikerül érdeklődésre számot tartó valamint továbbtanulásra és kollegákkal való tapasztalatcserére alkalmas továbbképző tanfolyamokat
ajánlani a Szolgatársaink figyelmébe a 2006-os tanulmányi évben.
Debrecen, 2006. március 1.

Dr. Fazakas Sándor
/a Továbbképző Intézet vezetője/
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Egyház - Teológia - Lelkipásztori gyakorlat
Kód: LT'06.1.
Cím:
Vezetők:

Prófétaság és reménység

Dr. Marjovszky Tibor teológiai tanár
Dr. Hodossy-Takács Előd teológiai tanár
Időpont:
2006. május 7-9.
Helyszín:
Hét Csillag Konferenciaközpont, Beregdaróc
Létszám:
Kreditszám:
5
Részvételi díj: 7.500,A szeminárium célja :
Tematika:
•
•
•

prófétai irodalom áttekintése,
a prófétai szerepkörök tisztázása,
a prófétaság intézményének bibliai teológiai
értékelése.
Válogatott prófétai történetek és prófétai igehirdetések vizsgálatán
keresztül értelmezzük az egyéni, a közösségi, a jelen világra és a
távoli jövendőre vonatkozó kijelentéseket. A téma kifejtése során
figyelmet szentelünk az ószövetségi kijelentések újszövetségi lecsapódására, valamint a jövőre vonatkozó váradalmak tovább élésére is.
A szeminárium résztvevői a regisztrációt követően előre feldolgozandó textus–listát kapnak.
Követelmény: kijelölt bibliai szakaszokkal való előzetes
foglalkozás.

Kód: LT'06. 2.

Cím:
Vezető:
Időpont:
Helyszín:

Gyülekezeti tagok lelkigondozása
Dr. Hézser Gábor pasztorálpszichológus
2006. május 11-13.
Megbékélés Háza, Berekfürdő
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Létszám:
15-20 fő
Kreditszám:
5
Részvételi díj: 7.500,-Ft
Tematika: A továbbképzésen a résztvevők megismerkedhetnek a
lelkigondozói beszélgetésvezetés két alapformájával: a rendszerszemléletű és a megoldásközpontú lelkigondozással. Lehetőség
nyílik ezek gyakorlására is. Figyelmet fordítunk emellett az egyes
esetekkel kapcsolatos teológiai pozícióalkotásra.
A munkához szükséges, hogy a résztvevők mindennapi lelkészi
gyakorlatukból hozzanak egy-két olyan lelkigondozói esetet, amelyeken ezeket az eljárásmódokat bemutathatjuk és kipróbálhatjuk.
(Szenvedélybetegségekhez kapcsolódó esetekkel ebben a műhelyben nem foglalkozunk, mivel ezek kezelésének elsajátításához külön továbbképzésre van szükség.)
Felkészüléshez ajánlott irodalom:
Hézser Gábor: A pásztori pszichológia gyakorlati
kézikönyve III-IV. fejezet /Kálvin kiadó/
Hézser Gábor: Miért? –rendszerszemlélet és lelkigondozói
gyakorlat I. fejezet /Kálvin kiadó/

Kód: LT'06. 3.
Cím:
Időpont:
Helyszín:
Részvételi díj:
Tematika:

Lelkipásztori családi hét
2006. június 19-23.
Berekfürdő, Megbékélés Háza
helyszínen fizetendő a kialakult gyakorlat szerint

Kidolgozás alatt. A hagyományos lelkésztovábbképző megőrzése, családtagok bevonásával, szabadidő, pihenés,
beszélgetések, gyermek programok biztosításával.
Szeretnénk annak az igénynek eleget tenni, hogy az előadások idejére biztosítsunk foglalkoztatást a gyermekeknek, ezért kérem,
hogy a jelentkezési lapon tüntesse fel, igényli-e gyermeke számára a „hittanóra szerű” foglalkozást, a korosztályonkénti csoport szervezés érdekében pedig, hogy milyen idősek a gyermekei.
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Kód: LT'06.4.
Cím:

A gyülekezetépítés aktuális kérdései I.
Az ifjúsági misszió

Vezető:
Időpont:
Helyszín:
Létszám:
Kreditszám:
Részvételi díj:
Tematika:

Dr. Gaál Sándor teológiai tanár
2006. szeptember 17-19.
Berekfürdő, Megbékélés Háza
5
7.500,-Ft

Egyházi életünk egyik legégetőbb kérdése a
fiatalok közötti misszió lehetősége, lehetetlensége. Hogyan szólítsuk meg a mai fiatalokat az evangéliummal? Miként kapcsolódhatnak gyülekezeti életünkbe?
• A kurzus során kitekintést nyerhetünk a mai magyar társadalom ifjúságának valós helyzetéről.
• Összegezzük egyházunkban az ifjakkal kapcsolatos szolgálati lehetőségeinket és tárgyilagos megállapításokat téve,
megfogalmazzuk az e területen adódó nehézségeinket.
• Ezt követően különböző missziói módszerekkel ismerkedhetünk meg, amelyeket ismert intézményi, gyülekezeti
gyakorlatunkhoz párosíthatunk.

Kód: LT'06.5.
Cím:
Hétköznapjaink imádságai
Vezető:
Csoma Judit lelkipásztor
Időpont:
2006. szeptember. 24-26.
Helyszín:
Berekfürdő, Megbékélés Háza
Létszám:
10-15 fő
Kreditszám
5
Részvételi díj: 7.500,-Ft
Tematika: Rövid, intenzív foglalkozás mindennapi imádságainkkal. Időt és teret hagyva az egyéni és közös gondolkodásnak és munkának.
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Kód: LT.'06.6.
Cím:

Vezető:
Időpont:
Helyszín:
Kreditszám
Részvételi díj:
Tematika:

Bizony, a felsős is Isten teremtménye!
(avagy: Hová tűnnek a bájos alsósok,
mire felsőbe érnek?)
Kustár Gábor vallástanár
2006. október 2-3.
Hittudományi Egyetem, Debrecen
5
7.500,-Ft

Egy nehéz életkor, amely igazán nehéz helyzet
elé állítja a hitoktatókat. Hogyan találhatjuk meg az utat hozzájuk?
Azok figyelmébe ajánljuk a kurzust, akik szembesültek a felsős
hitoktatás nehézségeivel, de nem kívánnak lemondani erről a korosztályról. A két napos együttlét igyekszik olyan impulzusokat adni, amely segít a felsős évfolyamokkal foglalkozó hitoktatóknak.
Beszélgetünk módszerekről, motivációról, csoportról, játékról és
mindarról, ami a hittanórákat vonzóvá teheti.
Nem csak elmélet! Két bemutató órát láthatunk a hetedik és nyolcadik évfolyamban, majd azt követően lehetőség van az óra megbeszélésére.

Kód: LT'04.7.
Cím:
Vezető:
Időpont:
Helyszín:
Létszám:
Kreditszám:
Részvételi díj:

Magányosan vagy munkatársakkal?
Püski Lajos lelkipásztor
2006. október 8-10.
Megbékélés Háza, Berekfürdő
20
5
7.500,-Ft
6

Tematika:

A „magányosan vagy munkatársakkal” kérdése
elől elmenekülünk, vagy megoldást keresve szembenézünk a kihívással? A vezetői/vezetési témakörből most csak a gyülekezetépítés
eme elkerülhetetlen problémáját, vagy áldás forrását fogjuk tanulmányozni az alábbiak szerint:
• Mit tanít a csapatmunkáról a Szentírás?
• A lelkész lelkiségének és missziói koncepciójának szerepe.
• A munkatársak és a feladatok különbözőségei.
• A munkatársak kiválasztása, kinevelése, segítése.
• A gyülekezettel való elfogadtatásuk.
• Összetartásuk gondjai, módszerei, örömei.
• A csapatmunka gyülekezetépítő, missziói haszna.
Ha eddig magányosan küszködtél, akkor azért, ha pedig már munkatársakkal dolgoztál, akkor azért hívlak szeretettel egy ki „csapatmunkára”, hogy megújult látással és erővel szolgálhass tovább
munkatársaiddal a gyülekezet épülésére.

Kód: LT'06.8.
Cím:

A magyar református
missziótörténet tanulságai ma II.

Vezető:
Időpont:
Helyszín:
Létszám:
Kreditszám:
Részvételi díj:
Tematika:

Dr. Kovács Ábrahám tud. munkatárs (PMTI)
2006. október 16-18.
Hét Csillag Konferenciaközpont, Beregdaróc
max. 25
5
7.500,-Ft

A kurzus folytatása a tavaly megkezdett közös
munkának. Az előadások és szemináriumok célja lehetőséget adni
arra, hogy misszió, egyházépítés, egyházi megújulás a lelkészek
számára fontos aktuális kérdéseit a magyar református missziótörténet tanulságai és a mai gyakorlati tapasztalataik alapján megvitassák.
• falusi misszió, városi misszió, szórványmisszió,
tanya misszió (hasonlóságok és eltérések)
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•

missziói munkamódszerek ma és a múltban:
1. evangélizáció
2. vallásos estélyek (alkalmak)
3. bibliaóra
4. iratmisszió
• belmisszió- külmisszió
• nemzeti-hazafias misszió, Isten országa missziója, kulturális misszió
• egyén, egyesület, egyház
Szükséges, hogy a résztvevők a kurzus elején gondolkodjanak
el a számukra fontos kérdéseken és készüljenek kérdésekkel az
őket érintő missziói témákkal kapcsolatosan.
Csak azok jelentkezését tudjuk elfogadni, akik pontos megjelenésüket és megszakítás nélküli részvételüket biztosítani tudják.

Kód: LT'06.9.
Cím:
Vezetők:

Méltósággal élni vagy meghalni…

Dr. Fazakas Sándor teológiai tanár
Dr. Ferencz Árpád teológiai tanár
Időpont:
2006. november 12-14.
Helyszín:
Hét Csillag Konferenciaközpont, Beregdaróc
Létszám:
Kreditszám:
5
Részvételi díj: 7.500,-Ft
Tematika:
A bioetikai és orvos-etikai kérdések eldöntése

napjainkban már nemcsak kutatók és szakemberek kiváltsága. Az
olyan etikai határesetek, mint abortusz, mesterséges megtermékenyítés, génsebészet vagy génterápia, szervátültetés, eutanázia stb.
átölelik személyes és közösségi életünket, szembesülünk velük a
lelkipásztori szolgálat hétköznapjaiban, a lelkigondozásban, tanácsadásban és etikai véleményformálásban. E kérdésekben a lelkipásztor is kérdezett vagy esetleg érintett; hogyan szólunk hozzá e
korunkat égető kérdésekhez a keresztyén teológia, illetve etika felől? Ehhez kíván elméleti és gyakorlati segítséget nyújtani a szeminárium!
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Kód: LT'06.10.
Cím:

„Távoli tükör” –református egyházi
közélet a Tiszántúlon a XX.
század elején

Vezető:
Időpont:
Helyszín:
Létszám:
Kreditszám:
Részvételi díj:
Tematika:

Dr. Baráth Béla Levente teológiai tanár
2006. november 20-22.
Megbékélés Háza, Berekfürdő
max. 15 fő
5
7.500,-Ft

Baltazár Dezső tiszántúli püspök munkássága
nem pusztán egy izgalmas református lelkipásztori pályakép megismerésére ad alkalmat, de általa a közelmúlt egyházi életének
egyik meghatározó szakaszát is alaposabb vizsgálat tárgyává tehetjük. A konkrét történeti helyzetek és egyházkormányzói reakciók
megismerése olyan problémák élet közeli átgondolására késztet,
mint az állam és egyház viszonya, a lelkészek közéleti szerepvállalása vagy a hitfelekezetek egymáshoz való viszonya. Tevékenységének elemzése a ref. Belmisszió, iskolaügy és a trianoni határokon kívül élő magyar reformátusokkal fenntartott kapcsolatok
múltjára is alaposabb rálátást biztosít. A témakör feldolgozása során a szakirodalom legfontosabb termékei mellett elsősorban a
püspök és a korabeli egyházi sajtó írásait fogjuk felhasználni.
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JELENTKEZÉSI LAP1
Jelentkezés 2006. március 25-ig.
Név: _________________________________________________
Szolgálati hely : ________________________________________
Egyházmegye:__________________________________________
Lakcím:_______________________________________________
Tel/fax:_______________________________________________
E-mail:________________________________________________
Számlázási cím (egyházközség, intézmény stb.):_______________
______________________________________________________
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 Debrecen, Kálvin tér 16. - Tel/fax: 52/516-826; e-mail: fazakass@drhe.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!
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