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Programfüzet 2010

Kedves Lelkipásztor Testvérem!
A Zsinat Teológiai és Tanulmányi Bizottsága valamint a
Teológiai Tanárok Munkaközössége (Coetus Theologorum) évek
óta behatóan foglalkozik a lelkésztovábbképzés kérdésével,
hogy az egyes egyházkerületek már kialakult gyakorlatát, a
továbbképzés különböző formáit, a továbbképzés szakmai
szempontjait és a képzésekre való valós igényt megpróbálja
összhangba hozni. Ennek a munkának koordinálásra a Zsinat
létrehozta az Országos Továbbképzési Koordinációs Tanácsot
(OTKT), amelynek feladata, hogy a fenti szempontok
érvényesítése mellett készítse elő a lelkésztovábbképzés
egységes rendjének szabályozását, a továbbképzés különböző
formáinak egyházkerületenkénti elismerését, a képzésben való
részvétel értékelésének és számonkérésének szempontjait, az
egyes továbbképzési helyszínek és formák közötti átjárhatóság
szabályozását.
Egyetértés van a tekintetben, és ezt a tervezet szintjén a
Zsinat is jóváhagyta, hogy továbbképzési kötelezettségének a
lelkész a következő tanfolyamok vagy programok által eleget
tehet:
–
a református egyház fenntartásában működő
továbbképző intézetek, illetve hittudományi karok
által szervezett tanfolyam;
–
a Doktorok Kollégiuma teológiai jellegű szekcióinak
munkájában való részvétel és előadás;
–
az egyházi és világi intézmények által meghirdetett
és bizonyítvánnyal/tanúsítvánnyal záruló szakirányú
továbbképzések, posztgraduális képzések, az
Országos Továbbképzési Koordinációs Testületet
előzetesen véleményezett és meghirdetett (hazai
vagy nemzetközi) tudományos konferencián vagy
szimpóziumon való részvétel.
Testvér egyházkerület továbbképzési programjában való
részvétel esetén a teljesített óraszámok – a már 2009-ben
kialakult gyakorlat folytatásaként – kölcsönösen beszámításra
kerülnek a kurzust jegyző képzőhely által kiadott
teljesítésigazolás alapján. Más egyházkerület programkiírásait
a Református Továbbképző Intézet honlapján (www.
lelkesztovabbkepzo.hu) közzétesszük. Anyagi hozzájárulás
a saját egyházkerület szervezésében meghirdetett kurzusok
önrész feletti támogatásának mértékéig igényelhető (max.
10.000,- Ft). Más egyházkerület lelkészének részvétele esetén
az önrész (regisztrációs díj) feletti költségek támogatását


Lelkésztovábbképzés a Tiszántúli Református Egyházkerületben
saját egyházkerületnél kell igényelni. További információ: a
Továbbképző Intézet (tovabbk@drk.hu) koordinátoránál.
A közérdeklődésre számot tartó információkon túl abban
a reményben adjuk közre a 2010. évi programfüzetet, hogy
abban érdeklődésre számot tartó, lelkipásztori szolgálat
számára gyakorlati megoldásokat és elméleti megalapozást
nyújtó szakmai segítséget kapnak a résztvevők, majd
egymás tapasztalatai által is gazdagodva térhetnek vissza
gyülekezeteikbe, illetve szolgálati területükre. Akárcsak
az elmúlt évben, kérjük az érdeklődőket, hogy éljenek
az elektronikus ügyintézés adta lehetőség előnyével és a
honlapon (www.lelkesztovabbkepzo.hu) regisztrálva illetve
bejelentkezve válasszanak tanfolyamot. Természetesen
a hagyományos jelentkezés eddigi formája is tovább él,
postai úton, faxon vagy drótpostán (tovabbk@drk.hu).
Az ajánlott irodalmat és a szemináriumok anyagát a honlapon
hozzáférhetővé tesszük a regisztrált felhasználók számára.
Remélve, hogy ebben a tanulmányi évben is tovább
sikerül bővíteni lelkészi kompetenciánkat és sikerül átélni a
továbbtanulás, a tapasztalatcsere és a személyes számvetés
örömét, tisztelettel ajánljuk programjainkat a Kollegák
figyelmébe.
Debrecen, 2010. március 31.

Dr. Fazakas Sándor
/Továbbképző Intézet vezetője/
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Lelkipásztori családi hét
Időpont:

2010. június 14-18.

Helyszín:

Berekfürdő, Megbékélés Háza

Regisztrációs díj:

A helyszínen fizetendő.

Kód:
LT’10.1.

A jelentkezési lapokat közvetlenül
a Megbékélés Házába kérjük küldeni!

Bibliai történetek, próféciák,
és belőlük születő legendák

Kód:
LT’10.2.

Előadók:

Dr. Hodossy-Takács Előd egyetemi
docens,
Dr. Marjovszky Tibor egyetemi docens,
/DRHE, Bibliai és Vallástörténeti
Tanszék/

Időpont:

2010. szeptember 6–8.

Helyszín:

Debrecen, Református Kollégium

Csoportlétszám:

20 fő

Tanóra:

15

Regisztrációs díj:

12.000 Ft/fő

Minden bibliaolvasó ember szembesül a vallási köntösbe bújtatott
fikciós irodalom magyarországi burjánzásával. Nagy vihart kavart
pl. a Da Vinci kód, valamint Dan Brown több más könyve; de meglepő
módon ezek a munkák mára szekunder irodalmat is indukáltak;
pl.: Dan Brown kézikönyv, Dan Brown regényének titkai, Dan Brown
könyveinek nyomában, stb.
Lelkipásztorok és ifjúsági csoportok vezetői gyakran értetlenül állnak
a kérdések özöne előtt, mert egybecsúszik az igazolt tény és a fikció,
összemosódik a bibliai kijelentés és valami feltételezett nagy „titok”.
A kurzus célja nem az apologetika, és nem is ezeknek a
regényeknek az elemzése. Azt tekintjük át, hogy mai ismereteink
szerint a leggyakrabban hivatkozott bibliai elbeszélések és próféciák
milyen kontextusban keletkeztek, és milyen közösségeket szólítottak
meg. Ezen a vizsgálaton keresztül reményeink szerint segítséget
adunk releváns reakciók megfogalmazásához.
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Mentálhigiénés prevenció gyermekeknél
és lelkigondozóknál
− konfliktus megoldási lehetőségek

Kód:
LT’10.3.

Előadó:

Dr. Nagy Beáta klinikai szakpszichológus,
/Debreceni Egyetem/

Időpont:

2010. szeptember 16-18.

Helyszín:

Debrecen, Református Kollégium

Csoportlétszám:

15 fő

Tanóra:

15

Regisztrációs díj:

12.000 Ft/fő

A mai ember életében sok a szorongás, agresszió, depresszió, deviancia. Ez gyermekeknél magatartászavarhoz, majd társkapcsolati zavarhoz is vezethet. Mindezt alátámasztja a válások, öngyilkosságok stb.
igen magas száma hazánkban. A sok konfliktus oka, hogy kevéssé
figyelünk egymásra, a kiégés, elszigetelődés csak ront a helyzeten.
Lelkigondozóként, hitoktatóként, szülőként fontos, hogy megfelelő konfliktus- megoldási, kapcsolatkezelési modellt nyújtsunk a
gyermekek számára verbális és nonverbális eszközökkel egyaránt.
Ebben a kommunikációs eszköztárunk, a beszélgetés-vezetés technikája meghatározó lehet.
A képzés elméleti bevezetéssel, esettanulmányokra, kommunikációs, személyiség- fejlesztő gyakorlatokra építve és ezeket alkalmazva
segít elsajátítani a prevencióként is alkalmazható konfliktus-kezelési
megoldási módokat.
Konzultációra és szupervízióra is lesz lehetőség, így a jelentkezők hozzanak magatartászavaros, szorongó, agresszív, vagy válófélben lévő szülők gyermekeivel kapcsolatos eseteket vagy akár családrajzokat is.

Egyházunk krízise – mint lehetőség (2.)
Érdeklődéstől – elköteleződésig

Kód:
LT’10.4.

Előadó:

Püski Lajos Debrecen-Nagyerdei
lelkipásztor

Időpont:

2010. szeptember 27-29.

Helyszín:

Berekfürdő, Megbékélés Háza

Csoportlétszám:

20 fő

Tanóra:

15

Regisztrációs díj:

12.000 Ft/fő

Sokan szorgalmasan, hűségesen szolgálunk, mégis sok az erőtlen
gyülekezet, és gyakori a panaszkodás.
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Tavaly elkezdtünk egy önálló egységekből álló sorozatot,
„egyházunk krízise – mint lehetőség” főcímmel, hogy közös
gondolkozással keressük a kivezető utat. Ebbe a közös munkába a
mostani résznél is be lehet kapcsolódni.
Események, alkalmak, programok lebonyolítására fordítjuk
csupán véges erőinket, vagy az emberek lelki növekedése a fontosabb
cél? Egy olyan országban, ahol a lakosság többsége nem kapott
vallásos neveltetést, bizonytalan, hiányos bibliai ismeretekre és
elköteleződés nélküli lelkületre milyen gyülekezetet és missziót lehet
építeni?
Ezen a kurzuson az érdeklődéstől, a hitben és szolgálatban való
elköteleződésig vezető utat vizsgáljuk, hogy szolgálatunk, gyülekezeti
életünk falun és városon alkalmasabb legyen ezen lelki folyamat
segítésére.

Tematika
1.
2.
3.
4.

5.

Egyházunk krízise – mint lehetőség?
Eseményekben vagy emberek lelki növekedésében
gondolkozunk?
Milyen út vezet az érdeklődéstől az elköteleződésig?
A tanítvánnyá tétel mint folyamat:
– érdeklődőket megtérésre segíteni,
– megalapozni ismeretben, hitben, engedelmességben,
– felkészíteni szolgálatra,
– kiküldeni misszióra, szolgálatra a világba.
Miben kell változnunk és változtatnunk szolgálatunkban és a
gyülekezetben, hogy a krízis áldott lehetőséggé legyen?

Ajánlott irodalom
Klaus Douglass: Új reformáció 105-153.
Rick Warren: Céltudatos gyülekezet 301-381.
Bill Hybells: Légy bátor, és vezess 31-81.

–
–
–

A gyülekezetépítés aktuális kérdései 5.

Igehirdetési szolgálatunk kihívásainak mai kérdései
Előadók:

Dr. Kozma Zsolt ny. teológiai tanár,
/PTI Kolozsvár/
Dr. Gaál Sándor egyetemi docens,
/DRHE, Missziói és Felekezettudományi
Tanszék/

Időpont:

2010. október 11-13.

Helyszín:

Beregdaróc, Konferenciaközpont

Csoportlétszám:

20-25 fő

Tanóra:

15

Regisztrációs díj:

12.000 Ft/fő



Kód:
LT’10.5.

Lelkésztovábbképzés a Tiszántúli Református Egyházkerületben
Az igehirdetés az egyház alaptevékenysége, amelyet társadalmi és teológiai
korszakváltásokat átívelve kell végeznie. Az ige hirdetésére rendelt
egyház ezt nemcsak megszakítás nélkül kell, végezze, hanem Istennek
az igehirdetéssel való eredeti tervét folyamatosan szem előtt kell, hogy
tartsa, ismételje, és nemzedékről nemzedékre tanítsa. Emellett azonban
szükség van a kor embere számára olyan formában megjeleníteni Isten
örök üzenetét, amelyben érthetővé, foghatóvá válik az.
A kurzus célja, hogy ezt a kettősséget szem előtt tartva olyan
szempontokkal segítse a résztvevőket, amely által igehirdetői
elhívatásukban megerősödhetnek, s a téma vonatkozásában
felvetődő kérdésekre aktuális választ kaphatnak. Így az igehirdetés
gyülekezetépítő
jelentőségében
szakmai
szempontokkal
gazdagodhatnak.

A kiégés megelőzése
és az egészség-gondozás lehetőségei
a lelkipásztori szolgálat területén

Kód:
LT’10.6.

Előadó:

Dr. Bagdy Emőke egyetemi tanár
/KGRE Pszichológiai Intézete/

Időpont:

2010. október 25-27.

Helyszín:

Beregdaróc, Konferenciaközpont

Csoportlétszám:

15-20 fő

Tanóra:

15

Regisztrációs díj:

12.000 Ft/fő

A kiégés /burn out/ 1974-ben Freudenberger által leirt jelensége
minden humán szolgálati területen, gyógyitó, segitő-lelkigondozó
hivatásban kialakulhat, mint betegségig fokozódó teljesitőképtelen,
örömtelen fásultsági állapot. Létrejöttének vannak prodróma
/előrejelző/ tünetei és szoros kapcsolatot mutat a hivatást végző
személyiség attitüdjével, viselkedésmódjával, a szakfeladatok
müvelésének mikéntjével. Schmidbauer irta le a „segitő szindrómát”,
valamint tipizálta a hivatásnak a személyiségre gyakorolt „torzitó és
veszélyeztető hatásait”.
A kurzus során erősen gyakorlatorientált megközelitésben
foglalkozunk a kiégésre veszélyeztető tényezőkkel, az egészségben
maradás személyiségi faktoraival, a rezilienciával, rugalmassággal, a
distresszekkel való megküzdés jellegzetes módjaival, a romboló és a
fejlődést szolgáló copingokkal, a telitődés elkerülését lehetővé tevő
önsegitő „gyógymódokkal”, a szelf menedzsment leghatékonyabb
technikáival. Elemezzük az egészséglélektani
kutatásokra
alapozott önkarbantartó és közösségi , kölcsönösen egymást segitő
módszereket, példákkal szolgálunk a hazai és erdélyi lelkipásztori
gyakorlat területéről.
Munkamódként a “problem based learning” módszerét
alkalmazzuk, amely a hatékony együttmüködés csoportos
munkalehetőségének begyakorlását is lehetővé teszi. A hatékony
munkát handoutokkal segítjük elő.
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Ajánlott irodalom
Bagdy E./2009/: Pszichofitness. Animula Kiadó, Budapest.
Bagdy E./2008/: Vitalitás-generátorok. In: Egészségpszichológia
a gyakorlatban. Szerk.: Kállai J., Varga J., Oláh A. /239273/. Medicina Kiadó, Budapest
Bagdy E., Eisler O./2005/: A probléma-alapu tanulás alkalmazási tapasztalatai a szupervizor képzésben. In: Szupervizió, egyén,
csoport, szervezet./Szerk.: Bagdy E., Wiesner E./, 305-321.
PrintX Kiadó, Budapest.
Tomcsányi T., Jelenits I./1999/: Tanakodó. Hid, Budapest.
Hézser G./1995/: A pásztori pszichológia gyakorlati kézikönyve.
Kálvin Kiadó, Budapest.

–
–
–

–
–

Teológiai fogalmak gyakorlati implikációi
avagy: teológiai igazságok gyülekezeti
érvényessége
Előadók:

Dr. Fazakas Sándor egyetemi tanár
/DRHE, Szociáletikai és
Egyházszociológiai Tanszék/

Időpont:

2010. november 8-10.

Helyszín:

Berekfürdő, Megbékélés Háza

Csoportlétszám:

20 fő

Tanóra:

15

Regisztrációs díj:

12.000 Ft/fő

Kód:
LT’10.7.

Az utóbbi években látszólag tovább nyílt az olló az akadémiaitudományos teológia és a valós gyülekezeti szolgálathoz szükséges
gyakorlati ismeretek között! Tényleg ennyire elrugaszkodott volna
a teológiai képzés és tudományművelés az egyházi élet realitásaitól?
Közben egyre növekszik a bibliai, teológiai és keresztyén etikai
ismeretek utáni igény az ú.n. „nem teológus” értelmiségiek illetve
gyülekezeti tagok körében! A továbbképző szeminárium miközben
betekintést enged a rendszeres teológia módszertanába, a következő
kérdések terén kíván segítséget nyújtani: Hogyan lehet érvényesíteni
a bibliai-reformátori alapigazságokat a mindennapi gyakorlatban?
Hogyan kell reflektálni teológiailag a napi gyülekezeti gyakorlatban
felmerülő kihívásokat, kérdéseket? Hogyan segíti a teológiai tartalmak
tisztázása és gyakorlatorientált közvetítése a keresztyén ember
tájékozódását, erkölcsi véleményformálását? Melyek azok a területek,
ahol a lelkésznek és az egyháznak határozott állást kell foglalnia…
E kérdések és a módszertani ismeretek olyan területeken kerülnek
bemutatásra, mint pl. nemzeti ünnepek megtartása az egyházban/
egyházzal; történelmi emlékezet és a múlttal való szembesülés;
kiengesztelt közösség-e az úrvacsorai közösség; lelkészi közszereplés
és nyilvánosság; médiaetikai támpontok egyházi kommunikációnkban;
szociális biztonság vagy elhibázott szociálpolitika; kulturális
különbségek - szegregáció, integráció, asszimiláció?; vállalkozás- és
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gazdaságetikai tanácsadás; családjogi törvény változásainak etikai
következményei stb.
A fenti témák válogatásra kerülnek a regisztrált és bejelentkezett
résztvevők visszajelzései alapján. További témajavaslatok is felvételre
kerülhetnek, a fenti tematika fényében.

Eszkhatológia és világvége:
tévtanítások, populáris kultúra és hitünk

Kód:
LT’10.8.

Előadó:

Dr. Kovács Ábrahám egyetemi adjunktus
/DRHE, Dogmatikai Tanszék/

Időpont:

2010. november 22–24.

Helyszín:

Berekfürdő, Megbékélés Háza

Csoportlétszám:

20 fő

Tanóra:

15

Regisztrációs díj:

12.000 Ft/fő

A továbbképzés célja, hogy a gyülekezetek környezetében egyre
erőteljesebben megjelenő tévtanításokkal szemben bemutassa a
református hitvalló válaszokat, amely a fiatalokat, középkorú és idős
gyülekezeti tagjainkat egyaránt érintik.
A nem keresztyén tanítások számtalan formában érik el a
gyülekezeteinket: a Jehova Tanúi, Adventisták, Mormonok téves
tanításai mellett ott láthatjuk a populáris kultúrában (mozi, zene,
művészet) a szinkretizmust. A kurzus arra törekszik, hogy egyrészt
hitvalló válaszokat adjon a leggyakrabban felmerült kérdésekre,
másrészt rámutasson milyen magatartással adhatunk választ az
egyházi közösségeinkben (ifjúsági, bibliaóra, vasárnapi iskola)
megjelenő kihívásra.
Az előadásokat közös megbeszélések követik. Fontos lesz az
előre kiadott anyagok alapján való egy-egy témakörhöz kapcsolódó
beszélgetés. Az olvasmányok a jelenlegi egyházi helyzetet figyelembe
véve vannak kiválogatva.

Ajánlott irodalom
–
–
–
–
–
–

Szatmáry–Török–Kocsis, Eszkatológia (Budapest, 2001)
Carl Olof, A ‘pogányok ideje’ - vajon véget ért? : tanulmány Jehova tanúi
végidőszámításairól Jonsson ; [ford. Kovács Zoltán] (Budapest,
2000)
H. J. Spier, Ellentétek Jehova tanúi és a Biblia között ford. Kálmán Edit
Benkő Antal, Igaz-e, hogy ... közel a világvége ?: I. Az adventisták ,
II. Jehova tanúi (Szeged:Agapé, 1994)
Fáber András, „Katasztrófák filmen elbeszélve. Világvége
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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.
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gyülekezetépítéshez valamint teológiai véleményformáláshoz aktuális
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Megjelent Studia Theologica Debrecinensis, a Debreceni
Református Hittudományi Egyetem teológiai szakfolyóiratának
legújabb száma (2/2009).
A folyóirat az egyetem tanárainak, doktorainak, díszdoktorainak
és doktoranduszainak publikációit kívánja közreadni, de helyet biztosít
idegen nyelvű tanulmányok közlése számára is. Ez által betekintést
nyújt a debreceni teológiai tudományművelés szellemi műhelyébe
nemzetközi viszonylatban is, ugyanakkor tovább kívánja vinni a
debreceni tudományszervezés nagy múltú örökségét. A folyóirat
félévenként jelenik meg, megrendelés iránt a Rektori Hivatalban lehet
érdeklődni: rektori@drhe.hu; Tel: 52/516-820.
Az aktuális szám tartalmából: Exegetikai és nyelvtörténeti
megfontolások az 1Móz 29,17 helyes fordításához, Metaforikus
beszéd Pál eszkatológiájában, Biblia és szertartásbírálat Nagyari
József prédikációiban, Etika és globalizáció, Kálvin társadalmi etikája,
Czeglédy Sándor emlékkonferencia előadásai, recenziók stb.
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