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Lelkésztovábbképzés a Tiszántúli Református Egyházkerületben

Kedves Lelkipásztor Testvérem!
Örömünkre szolgál, hogy közreadhatjuk a lelkésztovábbképzés 2021-es 
programtervezetét a Tiszántúli Egyházkerületben. Mint ismeretes, 
2020-ban a vírusjárvány miatt a tervezett képzéseknek csak töredékét 
sikerült megtartani. Erre tekintettel, főleg miután a tervezett, de elma-
radt képzések iránt komoly érdeklődés mutatkozott, 2021-ben ezeket 
a képzéseket újból meghirdetjük. E képzési kínálat egy új képzéssel 
bővült (LT’ 2021.3. − Élő média és online kommunikáció az egyházban cí-
men), amely szakmailag kíván reflektálni és segítséget nyújtani a jár-
ványhelyzet, valamint az online térbe (részben) kiszorult lelkipásztori 
szolgálatokhoz. Tekintettel arra, hogy az online tér és a digitalizáció 
által nyújtott lehetőségek nem csak vírushelyzet idején érvényesek, és 
a gyülekezeti élet, valamint lelkészi szolgálatunk során sokkal tudato-
sabban kell alkalmazkodnunk e kommunikációs tér törvényszerűsége-
ihez, úgy gondoljuk, hogy ez a kérdés továbbra is napirenden marad. 
Egyébként az RPI számos képzése is tudatosan reflektál az online tér 
kihívásaira. 

Reméljük, hogy 2021-ben megnyílik a lehetőség a kurzusok jelenléti 
formában való megtartására, hiszen az interaktív részvétel és jelenlét 
egyik nagyon fontos feltétele az eredményes képzéseknek. Természe-
tesen a legkörültekintőbben kívánjuk biztosítani a higiéniai feltételeket. 
Egyes képzések (pl. egy napos kihelyezett alkalmak) esetén keressük 
− szükség szerint − az online formában való megtartás feltételeinek 
biztosítását is. A lelkésztovábbképzés azt jelenti, hogy − az ismeret-
szerzésen túl − a résztvevők hajlandók együtt megtenni egy-egy útsza-
kaszt 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.

A gyakorlati tudnivalók, a képzések rendje, és a beszámítások tekin-
tetében az elmúlt két évhez képest nem változtak a feltételek. 2018-tól 
új 6 éves továbbképzési ciklus kezdődött a Zsinat vonatkozó szabály-
rendelete értelmében. Ennek értelmében 2018−2023 között újabb 90 
kreditnyi továbbképzésen kell részt vennie a lelkipásztoroknak. Az Or-
szágos Továbbképzési és Koordinációs Tanács csak az utóbbi 5 évben 
megszerzett más hitéleti, felsőfokú oklevéllel záródó képzéseket (pl. 
vallástanári vagy pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés oklevél) 
fogadja el lelkésztovábbképzésként, egyéb kurzusokkal pedig a krediti-
ket 30%-át lehet kiváltani. 

Mint ismeretes, a Lelkészek szolgálatáról és jogállásáról szóló (2013. 
évi I.) törvény értelmében a lelkész szolgálati joga és kötelezettsége 
(91.§.d; 104), hogy magát folyamatosan tovább képezze, sőt ehhez 
megilleti a szükséges tanulmányi szabadság. Továbbá a lelkészek törzs-
könyvén fel kell tüntetni (116.§.e) a továbbképzési krediteket. Az el-
múlt továbbképzési ciklusban számos szolgatársunk komolyan vette 
e jogát és kötelezettségét, és motiváltan vett részt továbbképző tanfolya-
mokon. Ezért egyházkerületünk közgyűlése úgy határozott, hogy ennek 
elismeréseként és jutalmaként, azok a lelkészek, akik 2017-ig kigyűjtötték 
a 90 kreditet, a következő ciklusban egy képzést díjmentesen végezhet-
nek el. Azok a kollegák, akik eddig nem fordítottak kellő időt és figyelmet 
a továbbképzésre, szeretettel kérjük, hogy vegyék komolyan e szolgálati 
kötelezettségüket – elsősorban az egyház szolgálatának ügye miatt, de 
saját ismereteik gazdagodása és lelki épülésük érdekében is, hiszen a to-
vábbképzések a lelkészi közösség megélésének is kiváló alkalmai.

Azzal a reménnyel ajánljuk e programfüzetet a tisztelt Szolgatár-
sak figyelmébe, hogy mindenki talál benne érdeklődésének, szolgálati 
területének, munkaköri sajátosságainak megfelelő továbbképzési lehe-
tőséget!

Debrecen, 2021. február

Dr. Fazakas Sándor 
intézetvezető
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Lelkipásztori családi hét

Időpont: 2021. június 14–18.

Helyszín: Berekfürdő, Megbékélés Háza

Tanóra: 0

Szállás, étkezés: A helyszínen fizetendő.
 

A jelentkezési lapokat  közvetlenül   
a Megbékélés Házába kérjük küldeni!

Gyakorlati tudnivalók

A kurzusokra való jelentkezés határideje: 2021. április 30.  
(A határidőn túl jelentkezőknek maguknak kell szállásról gondoskodni.)

A regisztrációs díj befizetése banki átutalás útján teljesíthető. Az át-
utalást a jelentkezéstől számítva 21 napon belül kell megejteni névvel, 
címmel, választott képzés kódjával a következő számlaszámra: 

Tiszántúli Református Egyházkerület;  
4026 Debrecen, Kálvin tér 17. 

11738008–20011428 

További információ a Lelkésztovábbképző Intézet munkatársainál
(tovabbk@drk.hu).

Kihelyezett kurzusok 
Igény és egyeztetés szerint  lehetőség van az OTKT által 

korábban már akkreditált képzések különböző helyszíneken 
és időpontokban történő megtartására is.

Csoportlétszám: minimum 25 fő
Regisztrációs díj: képzésenként változó lehet.

Képzéssel kapcsolatos további tudnivalók és egyeztetés:  
Dr. Fazakasné Bartha Zsuzsanna

tovabbk@drk.hu 

Jelentkezés minden esetben 
a Lelkésztovábbképző Intézetnél
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Lelkésztovábbképzés a Tiszántúli Református Egyházkerületben

Kód: 
LT’21.1. 

Kihívások, és ami mögötte van: problémás  
viselkedés és magatartás a hittanórán

(online továbbképzés – jelentkezési határidő: április 1.)

Előadó: Dr. Szászi Andrea, református lelkipásztor- 
vallástanár, pszichopedagógus, katechetikai 
igazgatóhelyettes (RPI)

Időpont: 2021. április 23.

Helyszín: online

Csoportlétszám: 15 fő

Kreditpont: 15

Regisztrációs díj: 4.000.-Ft/fő 

Célkitűzés:
Szoktunk-e arra gondolni, hogy milyen élethelyzetekből, milyen érzé-
sekkel érkeznek a gyermekeink, fiataljaink a hittanórára? Mi minden 
lehet a „függöny mögött”? Vajon mi lehet annak az oka, hogy az egyik 
gyermeket szóra sem lehet bírni, míg a másiknak „be nem áll a szá-
ja”, közbevág, felesel? Mit lehet tenni, ha elszabadulnak az indulatok?  
A szakmai nap egyik célkitűzése a „függöny” fölemelése, érzékenyí-
tés, szemléletmód formálása. Ehhez elhangzanak bevezető előadá-
sok, de lehetőség lesz a közös csoportmunkára, ötletgyűjtésre is. A 
hatékony munka kedvéért a résztvevők hozhatnak magukkal (elküld-
hetnek előre) esettanulmányokat, amelyek megbeszélésére kerülnek 
az alkalom során.
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 Programtervezet:
• Kompetenciánk és határaink a hittanórán 
• A függöny mögött: gyermekeink és a „hozott anyag” (Minták, 

családi háttér, egyéni sajátosságok)
• Szorongás
• Indulatkezelés és kihívások
• Egyéni példák és esetek megbeszélése
• Ötletek, módszerek a megsegítéshez

Ajánlott irodalom:
Hudra Nikoletta: A viselkedészavarok iskolai korrekciója, in: Új Pe-

dagógiai Szemle 58 (2008/5), 25–40, elérhető: http://ofi.hu/
tudastar/hudra-nikoletta

JanocH Mónika: Problémás viselkedések megelőzése és kezelése autizmus- 
spektrum zavarokban, Budapest, Autizmus Alapítvány, Kapocs 
Könyvkiadó, 2012.

németH Gáborné doktor Andrea: A szociális kompetencia fej-
lesztésének lehetőségei az iskolában. Új Pedagógiai Szemle 58 
(2008/1), 23–34, elérhető: http://epa.oszk.hu/00000/0003
5/00120/2008-01-ta-Nemeth-Szocialis.html

Zsolnai Anikó: A szociális fejlődés segítése, Budapest, Gondolat Kiadó, 2013.
deliáGa Éva: A szemnek láthatatlan. Mi állhat a gyermek viselkedése, tünete 

hátterében? Budapest, Kulcslyuk Kiadó, 2020.
WHiteHouse, Éliane–Pudney, Warwick: Mindjárt felrobbanok! Gyerekek 

indulatkezelési problémáinak megoldása, Szentendre, Geobook 
Kiadó, 2013.

buda Mariann: Tehetünk ellene? A gyermeki agresszió, (Modern pedagó-
gia gyakorlatban 3.) Budapest, Dinasztia, 2005.

kleindienst, Anne-Claire - coraZZa, Lynda: Mit kezdjünk a hisztis 
kamasszal? Képes kalauz a krízishelyzetek kezeléséhez, Budapest, 
HVG könyvek, 2020. 

kleindienst, anne-Claire - coraZZa, Lynda: Mit kezdjünk a hisztivel? 
Képes kalauz a dühkitörések kezeléséhez, Budapest, HVG köny-
vek, 2018. 
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Lelkésztovábbképzés a Tiszántúli Református Egyházkerületben

Etikai kérdések a gyülekezetben – sorozat
(szükség esetén online kerül megtartásra)

Előadók / a képzés 
felelősei:

Dr. Fazakas Sándor, egyetemi tanár 
(DRHE)
Dr. Kovács Krisztián, egyetemi adjunktus 
(DRHE)
(az adott témának megfelelő külső szakember; 
pszichológus, szociológus, orvos stb.)

A gyülekezeti szolgálat során olyan etikai kérdések és problémák 
merülnek fel, amelyek megválaszolása adott esetben kényes kihí-
vások, dilemmák, sürgető döntések elé állítják a lelkészt, a vallásta-
nárt, a gyülekezet iránt elkötelezett egyháztagot, de magát a hívők 
közösségét is. Az egyház, mint egyház nem térhet ki az erkölcsi 
véleményformálás kötelezettsége elől, hiszen e téren a hit gyakor-
lati konzekvenciáiról, a hívő ember és közösség hitelességéről van 
szó. Egyébként a reformátori egyházak küldetéséhez hozzá kell, 
hogy tartozzon az erkölcsi véleményformálás kialakításának köte-
lezettsége, azzal a céllal, hogy segítse a hitről való számadás meg-
fogalmazását (1Pét 3,15) az egyház és a társadalom nyilvánossága 
előtt. Erre viszont csak akkor lesz képes az egyén és az egyház, ha a 
társadalom, vagy a tudomány- és technika világa felől érkező kérdé-
seket nem hagyja figyelmen kívül, hanem reflektál rá és keresi a hit 
tartalmának aktuális megfogalmazását, a gyülekezet kommunikatív 
és felelősséget vállaló közösségében.

A továbbképzés során, az egyes problémák elemzése kapcsán 
a résztvevők betekintést nyerhetnek az etikai döntéshozatal mód-
szertanába, az egyes teológiai diszciplínák összefüggéseibe, illetve 
bizonyítást nyer: hogyan lesznek a teológiailag reflektált kérdések 
az igehirdetés, a lelkigondozás, a tanácsadás, s általában a lelkészi 
szolgálat témájává? 

Választható témák: tisztségértelmezés és hivatásetika, etikai kér-
dések az élet kezdetén és végén (abortusz, eutanázia, öngyilkosság, 
bioetikai- és genetikai kérdések), házasság, válás, szexuáletikai kérdé-
sek, munka és munkanélküliség, emberi jogok, egyház és gazdaság stb.

Egy alkalommal egy téma kerül körültekintő feldolgozásra, 
megfelelő teológiai és gyakorlati reflexiók, valamint szakemberek 
bevonásával.

A témák a következő szempontok alapján kerülnek feldolgozásra:
• A probléma beazonosítása, a szituációk elemzése, 

konfliktusok és érdekeltségek tisztázása
• Általános megközelítés - amit a kérdésről tudni lehet  
• Bibliai és teológiatörténeti áttekintés: reformátori 

hagyományok, hitvallásbeli alapok, huszadik századi modellek 
• Teológiai és etikai elvek tisztázása
•  Ökumenikus és nemzetközi kitekintés 
•  Jogi, politikai, ideológiai előfeltételek és következmények
• Segítő szempontok a jog, a szociológia, a pszichológia stb. 

nézőpontja felől
• Lelkigondozói esetek közös feldolgozása
• Állásfoglalás kialakítása és gyakorlati visszacsatolása
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Kód: 
LT’21.2.

Etikai kérdések a gyülekezetben 1.  
- Szexuáletikai kérdések

(Házasság előtti, házasságon kívüli szexualitás; homoszexualitás;  
prostitúció/pornográfia)

Előadók: Dr. Kovács Krisztián, egyetemi adjunktus 
(DRHE)
(az adott témának megfelelő külső szakem-
ber; pszichológus, orvos stb.)

Időpont: 2021. szeptember 20–22.

Helyszín: Berekfürdő, Megbékélés Háza 

Csoportlétszám: 15 fő

Kreditpont: 15

Regisztrációs díj: 12.000.- Ft/fő

A változó társadalmi normák, a tabu témák megszűnése, a szexulitás-
ról való nyilvános beszéd, valamint a szexualitás képi megjelenítésé-
nek korlátlansága éppúgy jellemző társadalmunkra, mint a nevezett 
témákról való különböző gondolkodások egyidejűsége. Az egyhá-
zaknak, s főként a protestáns felekezeteknek egyre gyakrabban kell 
szembenézniük azzal, hogy a szexuáletikai kérdések nem preventív 
módon érkeznek feléjük, hanem kész tényekkel szemben kell válaszo-
kat, iránymutatást, lelkigondozói segítséget nyújtani. A nyugati test-
véregyházak közül egyre több indul el egy olyan liberalizálódó folya-
mat irányába, amely jogos aggodalommal tölti el a Kárpát-medence 
történelmi felekezeteit, a házasság tisztaságát, férfi-nő kapcsolatának 
kizárólagosságát illetően. Mégis a szexuális orientáció s a szexuális vi-
selkedés tabumentesítése, mint jelenség nem oldható meg egyetlen 
elhárító narratívával, hiszen annak számos lelkigondozói, pásztori, de 
egyben prófétai megítélését, megoldását várhatják el a lelkipásztortól. 
Az érintettség legtöbbször nem közvetlen, hanem közvetett, így a se-
gítségnyújtás komolyabb szakmai elmélyülést, árnyaltabb ítéletalko-
tást, s egyben megértőbb magatartást feltételez. A kurzus célja, hogy 
az adott szexuáletikai kérdést több oldalról, objektíven, külső szakem-
ber bevonásával is járjon körül, figyelembe véve a társadalmi normák 
megváltozott sajátosságait, és egyházunk teológiai meggyőződését. 

Ajánlott irodalom:
Érzékeny kérdések. Miképpen vélekedhetünk a homoszexuális felebaráta-

inkról? Kolozsvár, Exit Kiadó, 2013.
Fazakas Sándor: A protestáns etika kézikönyve, Budapest, Kálvin Ki-

adó/Luther Kiadó, 2017.
Nicolosi, Joseph: Szégyen és kötődésvesztés. A helyreállító terápia gya-

korlata, Budapest, Harmat Kiadó, 2013.
Rae, Scott B.: Erkölcsi döntések. Bevezetés az etikába, Budapest, Har-

mat Kiadó, 2015.
Takács Judit: Meleg század. Adalékok a homoszexualitás 20. századi 

magyarországi társadalomtörténetéhez, Budapest, Kaligram, 
2018.
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Lelkésztovábbképzés a Tiszántúli Református Egyházkerületben

Kód: 
LT’21.3.

Élő média és online kommunikáció  
az egyházban

Előadók: Dr. Fazakas Sándor (egyetemi tanár)
Szabó Éva (tanár, televíziós szakember)
Farkas Zsuzsa (újságíró, doktorandusz)

Időpont: 2021. október 4 – 7. 
(hétfő ebédtől – csütörtök ebédig)

Helyszín: Berekfürdő, Megbékélés Háza 

Csoportlétszám: 20 fő

Kreditpont: 23

Regisztrációs díj: 15.000.- Ft/fő

A modern elektronikus média, az internet, és mindaz, amit a digitá-
lis világ részeként számon tartunk, látszólag gazdagabbá, színesebbé 
tette az életet. A technikai vívmányok hozzájárultak az ember életfel-
tételeinek minőségi fejlődéséhez. Mi a rossz ebben? Minden techni-
kai vívmány ellenére látnunk kell, hogy számos területen súlyos elvi, 
jogi, és gyakorlati kérdésekkel találkozunk: hogyan érinti a digitális 
térben való létünk és a technikai eszközök alkalmazása istenképün-
ket, emberről és világról alkotott felfogásunkat? Milyen lehetőségei és 
útvesztői vannak a modern kommunikációs eszközök használatának 
magánéletünkben, a hivatásgyakorlásban, illetve a gyülekezeti szolgá-
latok során? Milyen generációs különbségekkel kell számolnunk az 
online tér használata során? Hogyan alakul és változik ez összefüg-
gésben a lelkipásztori és gyülekezeti önképünk? A koronavírus okoz-
ta helyzet e kérdéseket még inkább égetőbbé tette.        

A lelkésztovábbképző tanfolyam során egyrészt reflektálni kívá-
nunk a szolgálatunkat – legfőképpen a digitalizáció felől – meghatározó 
megváltozott társadalmi keretfeltételekre (digitális tér természet rajza, 
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online istentiszteletek teológiai vizsgálata, új formák, és műfajok az 
evangéliumhirdetés számára a digitális térben). Másrészt gyakorlati 
szakemberek segítségével keressük a módját annak, hogy miként 
lehet gyülekezeti életünk szolgálatába állítani „személyes és digitális 
találkozásainkat”? Ehhez fontos áttekinteni a következőket:

 
• gyakorlati ismereteink tisztázása a közösségi médiumok, az 

online kommunikáció és az internet terén (ismeretek az online 
világ algoritmusairól és íratlan szabályairól, a félreértések 
elkerülése végett). 

• mit érdemes megtartani, és mit érdemes fejleszteni 
kommunikációs csatornáinkon, valamint kapcsolattartási 
formáinkon az üzenet célba juttatása érdekében? 

• egyházi/gyülekezeti tartalom megjelenítésének hatékony 
módjai a hagyományos és a digitális képalkotásban; 

• megvizsgáljuk az online tér jellemzőit (hagyományos és új 
média összehasonlítása), valamint a passzív és az interaktív 
kommunikáció eszközeit, törvényszerűségeit (honlapok, 
Facebook, Instagram, YouTube – algoritmusok, buborékok, 
reakciók, kommentek, vélemények stb.);

• a mozgókép kifejező elemeinek ismerete (bevezetés a 
képkomponálás szabályaiba, alapvető hibák felismerése, 
kiküszöbölése, hatékonyság fokozása); 

• kiegészítő gyakorlati foglalkozások a média alkalmazásának 
színesebbé, egyénibbé tételéhez;

Ajánlott irodalom: 
andok mónika: Digitális média és mindennapi élet, Budapest, L’Harmat-

tan, 2016.
FaZakas Sándor (szerk.): A protestáns etika kézikönyve. Luther Kiadó – 

Kálvin Kiadó, Budapest, 2017.
Fábri György: Média és etika, in: Kodácsy-Simon Eszter (szerk.): Ér-

telmes szívvel, Luther Kiadó, Budapest, 2016, 143−167.
„Távistentisztelet vita”, in: Sárospataki Füzetek 24 évf. (2020), 1.sz. 

(http://sarospatakifuzetek.hu/wp-content/uploads/2020/ 
12/SFuzetek_2020-1sz_Web_boritos.pdf) 
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Lelkésztovábbképzés a Tiszántúli Református Egyházkerületben

Kód: 
LT’21.4.  

(19.2)

A nagy érdeklődésre való tekintettel újra meghirdetésre kerül.

„Isten közelében”
Young Children and Worship

Előadók: Sógor Gyöngyi (hitoktató – Kányád)
Makkai Ildikó (pszichológus, pár- és család-
terapeuta – Kolozsvár)

Időpont: 2021. november 2–5.

Helyszín: Berekfürdő, Megbékélés Háza

Csoportlétszám: 15 fő

Kreditpont: 20

Regisztrációs díj: 15.000.- Ft/fő

A Young Children and Worship 1986 óta működő  gyermekisten-
tiszteleti program, egyedi megközelítése egy olyan áhítat jellegű gyer-
mekistentiszteletnek, amelyben a kisgyermekek (3-10 éves korosztály) 
sajátosan kidolgozott bibliai történetek segítségével tapasztalják meg 
Isten közelségét, miközben Róla tanulnak.

A program módot ajánl arra, hogy a gyermekek integráltan vehes-
sék ki részüket az istentiszteleti alkalmakból, míg liturgikus elemekkel 
ismerkednek, az egyházi év ciklikusan ismétlődő ünnepkörei szerint 
formálódnak, és olyan alaptörténeteket hallanak, amelyek bővítik is-
tenismeretüket és válaszolnak életkoruknak megfelelő egzisztenciális 
kérdéseikre is. A történetek több érzékszerv egyidejű működtetésével 
jutnak el a gyermekekhez. Ez teszi lehetővé a sajátos belső megélése-
ket, de azt is, hogy a megismert történeteket másoknak is elmondhas-
sák, illetve részleteikben hosszú ideig megőrizzék.

A Young Children and Worship gyermekistentiszteleti program 
rendkívül látványos. A bibliai történetek csodálatos, a legkisebb részle-
tekig kidolgozott anyaggal, szöveggel „manipulálnak”. A környezet esz-
tétikus, megnyugtató, első látásra megnyerő. A kialakítandó istentiszte-
leti rend áhítatot és fegyelmet sugall. Mindez egy könnyen áttekinthető, 
teológiailag alaposan átgondolt programban mutatkozik meg. 

A továbbképző lehetőséget ad lelkipásztoroknak, hogy megismer-
kedjenek ezzel az  egyedi megközelítésű gyermekistentiszteleti prog-
rammal. A négy napon át tartó intenzív együttlét alatt a résztvevők 
betekintést nyerhetnek egy olyan katekétikai irányzatba, amely a 
gyermeket úgy állítja a teológiai vizsgálat középpontjába, hogy sza-
badságot ad neki abban, hogy Isten keresésében ne tárgyként, hanem 
a találkozás alanyaként vegyen részt.

Bibliacentrikus, gyermekszerű, látványos, egymásra épülő, jól 
strukturált, lelkileg rendkívül bevonó történetek sorozatát is jelenti ez 
a képzés. Kevés a külső mozgás, annál több a lecsendesítő, „belső lelki 
munkára” invitáló „játék”. Ez az istentiszteleti jelleg miatt is meghatá-
rozó. Azt a hitoktatót, aki szokva van azzal, hogy állandóan aktivizálja a 
gyermeket,  ebben a programban egy teljesen más szerep várja: az Isten-
nek átadó, önmaga visszalépő, a gyermek és Teremtője közti találkozást 
elősegítő „alázatos szolga” típusának kell megfelelnie. 

A képzés egyensúlyba állítja az elméleti ismertetést a gyakorlati 
tapasztalatszerzéssel. 



11

Programfüzet 2021

Tematika:
• az istentiszteleti idő, tér és rend újragondolása, a gyermek helye 

mindebben
• a tanítói, illetve a segítők szerepének meghatározása (feladatok-

ra lebontása)
• a bibliai történetek választásának oka
• az életkor spirituális és érzelmi áttekintése
• a terem berendezésének fontossága, eszközök helye és szerepe
• a rend és fegyelem kérdéseinek megbeszélése, begyakorlása
• a típustörténetek bemutatása, megbeszélése
• a történetek elmondásának sajátos módja
• a történetek feldolgozásának módja, bemutatók begyakorlása
• a történetekre felelés: sajátos kérdéstípusok - ennek megértése, 

továbbfejlesztése
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Lelkésztovábbképzés a Tiszántúli Református Egyházkerületben

Kód: 
LT’21.5.

„…miképpen mi is…” (Máté 6,12/b)
Megbocsátás, mint megoldás! Megoldás a megbocsátás?

Svájci-magyar továbbképzés lelkésznők részére

Előadók: Dr. Csoma Judit Margit (lelkipásztor, 
Berekfürdő)
Elke Rüegger (lelkipásztor, Zürich)
Karin Baumgartner (lelkipásztor, Schaffhausen)

Időpont: 2021. november 8–11.  
(hétfő estétől – csütörtök ebédig)

Helyszín: Berekfürdő, Megbékélés Háza

Csoportlétszám: 15 fő

Kreditpont: 20

Regisztrációs díj: 15.000.- Ft/fő

Mit értünk az alatt, hogy bűn, bűntudat, bűnbánat, bűnbocsánat, 
vétek, megbocsátás, kiengesztelés, kiengesztelődés?

Ne moralizálj, politizálj, de ne is pszichologizálj! A bűn teológiai 
fogalom. Egyedül Isten és ember kapcsolatára vonatkoztathatjuk. A 
keresztyén felfogás szerint az Istenről megfeledkező ember létállapota. 
Akire épp úgy vonatkozik az ígéret: „… én nem feledkezem el rólad!” 
(Ézs,49,15/c) 

Hogyan tudunk élni ezzel az ígérettel, hogyan tudunk élni a bűn-
bocsánattal? Az ember lelkében meg van a vágy a bűntől való meg-
tisztulásra, szabadulásra. Mégis sokan úgy érzik, hogy nem lehet a 
bűnt olyan könnyen megbocsátani. Vezekelni kell érte, hogy az egyén 
megszabaduljon tőle, és hogy a társadalom is megszabaduljon a bűn-
től. Ám itt fennáll a veszélye, hogy a társadalom bűnbakot keres ma-
gának – és nem úgy, mint a bűnbakot az ótestamentumi időkben 
– akire rárakja a közösség bűnét és nem csak a bűntől, de a bűnösnek 
kikiáltott embertől is megszabadul, hogy önmagát megszabadítsa a 
bűntudattól. 

Megtudja-e önmagát szabadítani az ember ebből az Istentől elsza-
kadt, Isten szeretetét elhagyó Istenről megfeledkező állapotából, vagy 
Szabadítóra van szüksége? Mert ha Istent elfelejtjük, akkor önma-
gunkról is megfeledkezünk. Ilyenkor nem a legbelső lényünkkel, a 
lelkünkkel való kapcsolatban élünk. Csak felületesen élünk. Valami 
mással töltjük ki az életünkben lévő űrt. Egy ideig így is lehet élni. 
Mégis bízhatunk abban, hogy Isten emlékeztet minket önmagára, ha 
mi elfelejtenénk őt. A megtapasztalás titka mindennapi ajándékunk. 

Kérdés, hogyan jelenik meg mindennapjaimban, kapcsolataim-
ban, találkozásaimban, beszélgetéseimben, az a felismerés, hogy Isten 
nem feledkezett el rólam.

Lehet- e alkalmazni a fenti teológiai kérdésekben a pszichológia 
tudományának megállapításait, gyakorlati útmutatásait. Kiegészíti-e 
vagy egyenesen ellentétben áll a teológiai válaszokkal? Minden eset-
ben elvárható Istentől a megbocsátás? Mindig lehetséges az embernek 
megbocsátani és szükséges-e megbocsátani? Ebben a témában keres-
sük közösen a kérdéseinkre a válaszokat. 
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Mit értünk az alatt, hogy bűn, bűntudat, bűnbánat, bűnbocsánat, 
vétek, megbocsátás, kiengesztelés, kiengesztelődés?

Ne moralizálj, politizálj, de ne is pszichologizálj! A bűn teológiai 
fogalom. Egyedül Isten és ember kapcsolatára vonatkoztathatjuk. A 
keresztyén felfogás szerint az Istenről megfeledkező ember létállapota. 
Akire épp úgy vonatkozik az ígéret: „… én nem feledkezem el rólad!” 
(Ézs,49,15/c) 

Hogyan tudunk élni ezzel az ígérettel, hogyan tudunk élni a bűn-
bocsánattal? Az ember lelkében meg van a vágy a bűntől való meg-
tisztulásra, szabadulásra. Mégis sokan úgy érzik, hogy nem lehet a 
bűnt olyan könnyen megbocsátani. Vezekelni kell érte, hogy az egyén 
megszabaduljon tőle, és hogy a társadalom is megszabaduljon a bűn-
től. Ám itt fennáll a veszélye, hogy a társadalom bűnbakot keres ma-
gának – és nem úgy, mint a bűnbakot az ótestamentumi időkben 
– akire rárakja a közösség bűnét és nem csak a bűntől, de a bűnösnek 
kikiáltott embertől is megszabadul, hogy önmagát megszabadítsa a 
bűntudattól. 

Megtudja-e önmagát szabadtani az ember ebből az Istentől elsza-
kadt, Isten szeretetét elhagyó Istenről megfeledkező állapotából, vagy 
Szabadítóra van szüksége? Mert ha Istent elfelejtjük, akkor önma-
gunkról is megfeledkezünk. Ilyenkor nem a legbelső lényünkkel, a 
lelkünkkel való kapcsolatban élünk. Csak felületesen élünk. Valami 
mással töltjük ki az életünkben lévő űrt. Egy ideig így is lehet élni. 
Mégis bízhatunk abban, hogy Isten emlékeztet minket önmagára, ha 
mi elfelejtenénk őt. A megtapasztalás titka mindennapi ajándékunk. 

Kérdés, hogyan jelenik meg mindenapjaimban, kapcsolataimban, 
találkozásaimban, beszélgetéseimben, az a felismerés, hogy Isten nem 
feledkezett el rólam.

Lehet- e alkalmazni a fenti teológiai kérdésekben a pszichológia 
tudományának megállapításait, gyakorlati útmutatásait. Kiegészíti-e 
vagy egyenesen ellentétben áll a teológiai válaszokkal? Minden eset-
ben elvárható Istentől a megbocsátás? Mindig lehetséges az embernek 
megbocsátani és szükséges-e megbocsátani? Ebben a témában keres-
sük közösen a kérdéseinkre a válaszokat. 

Ajánlott irodalom:
kálvin János: Institutio A keresztyén vallás rendszere I. II., (A témához 

kapcsolódó fejezetei) Budapest, Kálvin Kiadó, 2014.
németH Dávid: Pasztorálantropológia, (A témához kapcsolódó fejeze-

tei) Budapest, KRE – L’Harmattan, 2012.
FrielinGsdorF, Karl: Istenképek, Budapest, Szent István Társulat, 

2007.
Heidelbergi Káté, Budapest, Kálvin Kiadó, 2013.
locHman, Jan Milic: Mi Atyánk, Az Úri imádság teológiai magyarázata, 

Budapest, Kálvin Kiadó, 1996.

A továbbképzésre magyarországi és határon túli  
lelkésznők jelentkezését várjuk.

Tiszántúliaknak jelentkezés a Lelkésztovábbképző Intézetnél.
Érdeklődni lehet:  

csomajuditmargit@gmail.com és +36-30-68-11-960
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Lelkésztovábbképzés a Tiszántúli Református Egyházkerületben

Kód: 
LT’21.6. Hittapasztalat, spirituális élmény és életvitel

Előadók: Dr. Fazakas Sándor (egyetemi tanár, DRHE)
Dr. Kállai Imre (lelkész, pszichiáter, doktoran-
dusz, DRHE)
Porkoláb András (lelkész, doktorandusz, 
DRHE)

Időpont: 2021. november 15–17.

Helyszín: Berekfürdő, Megbékélés Háza

Csoportlétszám: 20 fő

Kreditpont: 15

Regisztrációs díj: 12.000.- Ft/fő

Napjainkban egyre határozottabb igény jelentkezik a hittapasztalatok 
és spirituális élmények megélése iránt. Kegyességi és lelki alkalmak, 
hitmélyítő tréningek, spiritualitást ígérő alternatív formák alapján 
keresi a teológus, a lelkész, az egyháztag és az egyházi kötődés nélküli 
ember a vallásos élmény jelentőségét saját életvezetése, életstílusa és 
testi-lelki harmóniája számára. A spirituális élmény intenzív hatással 
bír mind az egyénre, mind a közösségre nézve. Ezen intenzív hatás 
teológiai és pszichológiai megközelítése kihívásokkal teljes, ugyanak-
kor a lelkészi szolgálat elkerülhetetlen eleme az ezen élmények feldol-
gozása, teológiai interpretációja. 

A tanfolyam során arra vállalkozunk, hogy egyrészt feltárjuk a 
reformátori teológia hittapasztalattal és (helyesen értelmezett) misz-
tikával kapcsolatos gyökereit és tanítását, s azt mai helyzetünkben 
értelmezzük. Másrészt megvizsgáljuk, milyen hatással van a helyesen 
értelmezett hittapasztalat és kegyesség a hit hétköznapokban való 
megéléséhez (ethosz).

A következő kérdéseknek járunk utána: milyen volt Luther hit-
tapasztalata (misztikája), Kálvin kegyessége, Bullinger vagy éppen az 
újkor nagy teológusainak hitbizonyossága? Mit jelent a kontemplatív 
életstílus reformátori értelmezésben? Milyen sajátosságokat mutat a 
„megtapasztalás”, a meditáció és szemlélődés teológiai reflektálása a 
teológia-történet során (pl. istentiszteleti énekek, imádságok, lelki 
gyakorlatok terén stb.) Mit jelent: reformátori misztika? Milyen hatá-
sa van (pozitív vagy negatív vonatkozásban) a spirituális élménynek az 
ember pszichés állapotára? Hol a helye a megtapasztalásnak az egyház 
életében, az istentiszteleten, kegyességi alkalmain és ez hogyan hat ki 
az életvitelre stb.?

Az előadások és ezzel járó közös munka a fenti kérdések multidisz-
ciplináris megközelítéséhez és az eredmények hétköznapi életbe való 
integrálhatóságához kíván segítséget nyújtani.   

Ajánlott irodalom: 
Fazakas Sándor: Isten szuverenitása és az ember szabadsága. Karl 

Barth teológiájának innovatív ereje a mai magyar reformá-
tus egyház és teológia számára, in: Collegium Doctorum 14 
(2018/2), 111–129.
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Fazakas Sándor: A vigasztalás jelentősége az imádságban, in: Igazság 
és Élet 13 (2019/3), 578–583. http://lelkesztovabbkepzo.de 
dipage.hu/modul/igazsageselet/2019_3/20_kitekintes_fa-
zakas.pdf 

Kállai Imre: Szekuláris közösségek a gyülekezetek világában. A vasár-
napi gyülekezet mozgalom, in: Igazság és Élet 13 (2019/3), 
584–594. http://lelkesztovabbkepzo.dedipage.hu/modul/
igaz sag eselet/2019_3/21_kitekintes_kallai.pdf

Kopp Mária–Székely András–Skrabski Áprád: Vallásosság és egész-
ség az átalakuló társadalomban, in: Mentálhigiéné és Pszi-
choszomatika, 5 (2004/2), 103–125. http://real.mtak.
hu/58483/1/mental.5.2004.2.1.pdf 

Porkoláb András: Hittapasztalat a reformátori teológiában, in:  
Collegium Doctorum 16 (2020), megjelenés alatt.

Görföl Tibor: A keresztény misztika néhány problémája, in: Vigília 
80 (2015/7), 488−497.
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Lelkésztovábbképzés a Tiszántúli Református Egyházkerületben

Kód: 
LT’21.7

Tankönyvem a szolgálatom – a reflektálás  
jelentősége a lelkipásztor szolgálatában

Előadó: Dr. Kiss Jenő (egyetemi tanár, Kolozsvár)

Időpont: 2021. november 29–december 1. 

Helyszín: Beregdaróc, Hét Csillag Konferencia Központ

Csoportlétszám: 15 fő

Kreditpont: 15

Regisztrációs díj: 12.000.- Ft/fő

Lelkipásztori szolgálatunk intenzitása és sokasága többnyire a felüle-
ten tart minket, és emiatt sokszor szenvedünk. Lehetőség az elmélyü-
lésre szakkönyvek alapos tanulmányozása által csak ritkán, és sokszor 
csak keveseknek adatik. Hála Istennek kéznél van egy hozzáférhető és 
könnyen használható ‘tankönyv’: a saját szolgálatunk, amely reflexió 
segítségével a (tovább)tanulás forrásává és eszközévé válhat. Ugyanis 
azáltal, hogy átgondoljuk a már elvégzett szolgálatot, egyfelől rátalá-
lunk a gyakorlat teológiai alapjaira, ami által a teológiai elmélet életre 
kel, a gyakorlat pedig elméleti alapzatra kerül; másfelől belátunk a 
gyakorlatba, és így felfedezzük abban a mélységet, a Szent Lélek mun-
káját és az erősségeinket, illetve a felszínt, a Lélek hiányát és az elég-
telenségeinket. Hála ébred bennünk azért, ami van és akik vagyunk, 
és vágy támad az iránt, ami hiányzik, illetve amivé még lehetünk. 
Megerősítő elégedettség és tovább lendítő szenvedély ver gyökeret 
bennünk, ami megőriz az elfásultságtól és a kiüresedéstől. 

A továbbképzőn megismerkedünk a reflektálás elvi alapjaival, 
szerepével, céljával és menetével. Egyben gyakoroljuk is a reflektálást 
prédikáció(k) átgondolásával. Kisebb idői, érzelmi és szellemi távol-
ságból indulva újra bejárjuk az utat, amelyen eljutottunk a textushoz, 
az alapigétől az üzenethez, az üzenettől a prédikációhoz és a prédiká-
láshoz, és megkeressük a prédikáció és a prédikálás utózöngéit önma-
gunkban és a gyülekezeti tagokban, illetve a gyülekezetben. Eközben 
megalapozzuk, formáljuk és erősítjük a reflektálás készségét azzal a 
céllal, hogy később önállóan is képesek legyünk rá egymagunkban, 
vagy szolgatársi csoportban, és így folyamatosan tápláljuk a megerősí-
tő elégedettséget és a tovább lendítő szenvedélyt.

Ajánlott irodalom:
Piper, Hans-Christoph: A kommunikáció tanulása a lelkigondozás és 

prédikálás terén: egy pásztorálteológiai modell, Debrecen, 
DRHE Gyakorlati Teológiai Tanszéke, 1999.

Engemann, Wilfried: Grundfragen der Predigt, Leipzig, Evange-
lischer Verlagsanstalt, 2006, 345–387.
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Mi történik az úrvacsorában – és az úrvacsora után?
A református úrvacsora teológiája és gyakorlata

„Kihelyezett” továbbképzés egyházmegyék részére  
(szüksége esetén online formában is)  
a Lelkésztovábbképző Intézettel való  

előzetes hely- és időpont egyeztetés szerint

Előadók: Dr. Bölcskei Gusztáv (egyetemi tanár, DRHE)
Dr. Fazakas Sándor (egyetemi tanár, DRHE)

Csoportlétszám: minimum 25 fő

Kreditpont: 6

A 2021-es év a testvér felekezetek (római katolikus, evangélikus) szá-
mára kiemelkedő jelentőségű, tekintettel arra, hogy a Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus Magyarországon kerül megrendezésére 
2021 szeptemberében (2020 helyett). Közben a vírusjárvány okoz-
ta krízishelyzet kezelése (karantén), és az ezzel párhuzamos egyházi 
intézkedések éppen az úrvacsorával való élés körül okoztak a legna-
gyobb bizonytalanságot (ld. online-úrvacsora kérdése, és megítélése). 
A kérdés nemzetközi teológiai és ökumenikus szinten is számos re-
flexiót, elvi és gyakorlati vitát váltott ki. Ezért a lelkésztovábbképző 
tanfolyam által újból körültekintő módon kívánjuk tisztázni a refor-
mátus úrvacsoratan sajátosságát, történeti kialakulását, teológiáját és 
úrvacsora-gyakorlatunk etikai konzekvenciáit. A képzés Krisztus en-
gesztelő áldozatának értelmezése felől indul ki, és úgy tekint Jézus ke-
reszthalálára − újszövetségi iratok tudósításai alapján −, mint amelyre 
önkéntes odaszánás alapján, Isten üdvtervének részeként került sor, 
az ember megváltása, illetve az ember és az Isten közötti kapcsolat 
helyreállítsa érdekében. Továbbá sor kerül a református úrvacsoratan 
sajátosságának bemutatására, a lehetséges téves értelmezések ekklézi-
ológiai konzekvenciáinak feltárására, valamint a református úrvacso-
ra-tan ökumenikus potenciáljának kimutatására. Nem utolsó sorban 
a foglalkozás fel kívánja tárni a református úrvacsorai tanítás, kegyes-
ség és gyakorlat lelki-kegyességi tartalmát és szociáletikai jelentőségét, 
különös tekintettel az online tér kínálta lehetőségekkel való élés prob-
lémáira, kihívásaira.

Ajánlott irodalom:
Fazakas Sándor: A jótékony megszakítás reményében… in: Balog 

Margit–Kókai Nagy Viktor (szerk.): Újszövetség és eszkatoló-
gia, Debrecen, 2013, 239−254. 

Hafenscher Károly: Magnum Mysterium − az úrvacsora, in: Uő.:  
Liturgika, Budapest, Luther Kiadó, 2010, 9. fejezet, 489−538.

Török István: Dogmatika, XI. rész, 35.§., Kolozsvár, PTI, 2006.
Welker, Michael: Mi történik az Úrvacsorában? Debrecen, DRHE, 

2013.
„Távistentisztelet vita”, in: Sárospataki Füzetek 24 évf. (2020), 1.sz. – 

(http://sarospatakifuzetek.hu/wp-content/uploads/2020/ 
12/SFuzetek_2020-1sz_Web_boritos.pdf)

Kód: 
LT’21.8.  
(20.11.)
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RPI - Központi szervezésű 1 napos képzések

Az RPI minden katechetikai képzése meghívható külső helyszínre 
is, az időpontokról és a költségekről való előzetes egyeztetés alapján.

Elérhetőség: szaszi.andrea@reformatus.hu 30/961-8674

A képzésekkel kapcsolatos részletes információk és jelentkezés: 
deminger.orsolya@reformatus.hu Tel: 06-30/961-8672

A kreditpontok beszámítását a lelkipásztor a kerületileg 
illetékes Lelkésztovábbképző Intézetnél kérvényezze a 

Tanúsítvány másolatának beküldésével!

Ötórai „tea” hittanoktatóknak és lelkipásztoroknak
Mentálhigiénés tevékenységkísérés
Kredit érték a lelkész továbbképzési rendszerben: 5 
Képzés tervezett időpontjai: 3 alkalmas online rendezvény. 
  Első csoport: február 11, 25; március 11.  
  Második csoport: február 28; március 4, 18. 
Helyszín: online 
Csoport létszám: 12-15 fő
Részvételi díj: ingyenes
Előadók: Dr. Thoma László, református lelkész, vallástanár, pszicho-

dráma- és bibliodráma-vezető 
Dr. Szászi Andrea, RPI, katechetikai igazgatóhelyettes 
(lelkész, vallástanár, pszichopedagógus)

Digitális hittan?! 
Lehetőségek és jó gyakorlatok bemutatása a digitális 
eszközök tanórai felhasználásához
Kredit érték a lelkész továbbképzési rendszerben: 11
Időpont: A képzési téma mellett található. 1 tavaszi és 1 őszi képzés 

kerül meghirdetésre.

Téma Időkeret Tavaszi 
dátum

Őszi 
dátum

Feladatkészítő 
alkalmazások a  
hittanórán 

3x45 perc 2021.03.19. 2021.09.24.

Mit és honnan? 
Digitális lehetőségek 
ötlettára a 
hittanoktatáshoz

2x45 perc 2021.04.09 2021.10.01

A hittanórai PPT 
készítés lehetőségei: 
kezdőknek

3x45 perc 2021. 04.13. 2021.10.05.
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Téma Időkeret Tavaszi 
dátum

Őszi 
dátum

A hittanórai PPT 
készítés lehetőségei: 
haladóknak

3x45 perc 2021.04.20. 2021.10.12.

Digitális bibliai 
történetmondás 
kihívásai és 
lehetőségei

3x45 perc 2021.05.11. 2021.10.19. 

Megjegyzés: A képzés önálló részeire is van lehetőség jelentkezni. 
Ebben az esetben azok az alkalmak kerülnek összegzésre/
kiszámlázásra és ahhoz kapcsolódóan kerül sor részvételi 
igazolás kiállítására. 

Helyszín: Online
Max. létszám: 15 fő 
Részvételi díj: a tavaszi vagy az őszi alkalmak esetében 7000 Ft (45 

percenként: 500 Ft/fő)
Előadók: Dr. Szászi Andrea, RPI, katechetikai igazgatóhelyettes 

(lelkész, vallástanár, pszichopedagógus)
Csőri-Czinkos Gergő, RPI, katechetikai szakértő, lelkész, vallástanár
Zimányi Noémi, katechetikai szakértő, lelkész, vallástanár 

Újrakezdés: kihívások és lehetőségek
Egyházmegyei katechetikai előadók és területi ügyintézők 
találkozója
Kredit érték a lelkész továbbképzési rendszerben: 4  
Időpont: 2021. április 15.   
Helyszín: online
Max. létszám: 40 fő
Részvételi díj: Egyházmegyei katechetikai előadók és területi ügyin-

tézők számára kerül megrendezésre a szakmai nap. Az ő 
részvételük ingyenes. 

Előadó: Dr. Thoma László, református lelkipásztor, vallástanár, 
pszichodráma- és bibliodráma-vezető

Kiscsoportvezetők: Nagy Márta, Zimányi Noémi, Csőri-Czinkos Gergő 
RPI, szakértők

Nehéz élethelyzetek a hittanórán: esetmegbeszélés
Kredit érték a lelkész továbbképzési rendszerben: 6 
Időpont: 2021.05.14; 2021.11.19. (Két önálló alkalom.)
Helyszín: Budapest/online
Max. létszám: 12-15 fő
Részvételi díj: 6000 Ft/fő/alkalom, mely a szakmai díjon kívül az 

étkezés költségeit is tartalmazza. Ha a rendezvény online 
módon kerül megtartásra (aktuális helyzet függvényében), 
akkor 4000 Ft/fő 

Programfelelős és előadó: Dr. Szászi Andrea, RPI, katechetikai igazgató-
helyettes (lelkész, vallástanár, pszichopedagógus)

További előadó: Csőri-Czinkos Gergely, RPI, katechetikai szakértő, 
lelkész, vallástanár
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Gyermek-istentiszteleti ötletbörze
Kredit érték a lelkész továbbképzési rendszerben: 6 kredit 
Időpont: 2021.11.06.
Helyszín: Budapest
Max. létszám: 12-15 fő
Részvételi díj: 6000 Ft/fő, mely a szakmai díjon kívül az étkezés 

költségeit is tartalmazza. A rendezvény csak kontakt kép-
zésként kerül megtartásra. Ha nem lesz rá lehetőség, akkor 
következő évre tolódik.

Előadó: Zimányi Noémi, RPI, katechetikai szakértő, lelkész, vallástanár 

Kihívások, és ami mögötte van:  
problémás viselkedés és magatartás a hittanórán
Kredit érték a lelkész továbbképzési rendszerben: 6  
Időpont: 2021.március 25. és 2021. október 14. (Két önálló rendezvény.) 
Helyszín: Budapest vagy online 
Csoportlétszám: 15 fő
Részvételi díj: 6000 Ft/fő, mely a szakmai díjon kívül az étkezés 

költségeit is tartalmazza. Ha a rendezvény online módon 
kerül megtartásra (aktuális helyzet függvényében), akkor 
4000 Ft/fő 

Programfelelős és előadó: Dr. Szászi Andrea, RPI, katechetikai igazga-
tóhelyettes (lelkész, vallástanár, pszichopedagógus)

Általános iskolai hittanoktatók és iskolalelkészek országos 
találkozója
Újratervezés: 2021.
Kredit érték a lelkész továbbképzési rendszerben: 6  
Időpont: 2021.szeptember 25.
Helyszín: Budapest vagy az aktuális helyzet függvényében online.
Maximális létszám: 80 fő 
Részvételi díj: 4000 Ft/fő 2021.augusztus 01-ig tartó jelentkezés 

esetén. Ezután: 8.000 Ft/fő.
Az ár tartalmazza az étkezést és a szakmai költségeket is. Ha a rendezvény 

online kerül megtartásra, akkor a költsége: 4000 Ft/fő
Programfelelős: Dr. Szászi Andrea, RPI, katechetikai igazgatóhelyettes, 

(lelkész, vallástanár, pszichopedagógus)
Előadók: Egyeztetés folyamatban

Középiskolai vallástanárok találkozója
Újratervezés: 2021

Kredit érték a lelkész továbbképzési rendszerben: 6 
Időpont: 2021.10.09. 
Helyszín: Budapest vagy az aktuális helyzet függvényében online.
Maximális létszám: 80 fő 
Részvételi díj: 4000 Ft/fő 2021.augusztus 01-ig tartó jelentkezés 

esetén. Ezután: 8.000 Ft/fő. Az ár tartalmazza az étkezést 
és a szakmai költségeket is. Ha a rendezvény online kerül 
megtartásra, akkor a költsége: 4000 Ft/fő

Programfelelős: Dr. Szászi Andrea, RPI, katechetikai igazgatóhelyettes
Előadók: Egyeztetés folyamatban
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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, lelkipász-
torok, vallástanárok, segédlelkészek és teológusok szolgálatra való ké-
szülését segítő folyóirat szellemi örökségét kívánja folytatni.

Tartalma: igetanulmányok ünnep és vasárnapi igehirdetésekhez, 
kazuális szolgálatokhoz, segédanyag gyermek és ifjúsági munkához, 
gyülekezetépítéshez valamint teológiai véleményformáláshoz aktuális 
egyházi és közéleti kérdésekben.

Az „Igazság és Élet” megrendelhető – már elektronikus  
változatban, online folyóiratként is!

 
További részletes információ  

a www.lelkesztovabbkepzo.hu honlapon, 
 e-mailen (tovabbk@drk.hu) vagy  
az 52/518-599-es telefonszámon.



MEGRENDELŐ SZELVÉNY

Megrendelem az „Igazság és Élet” c. folyóirat következő szá-
mait: (pl. 2021/1-4.) 
____________________________       __________ példányban. 
Megrendelési időszak kezdete (pl.: 2021 év, I. negyedév):

    ________ év _____ negyedév

Kipostázott példányt kérek (a megfelelő aláhúzandó):  
                            igen / nem
Letölthető számot kérek (a megfelelő aláhúzandó):   
                igen / nem
Előfizetési díj : 1500Ft + 550Ft postaköltség/szám.  
       Egy évre: 6000Ft + 2200Ft postaköltség (Mo-n).
                        Romániai előfizetőknek: 1500Ft/szám + 10 lej/év.

A www.lelkesztovabbkepzo.hu oldalról történő letöltés esetén nincs 
postaköltség. 

Megrendelő megnevezése:______________________________

____________________________________________________

Postázási címe : (Határon túliaknál az adott ország szabályai 
szerint kérjük a postacímet!): 
Ország:   __________________________________

Irányító szám:  __________________________________

Város:   __________________________________

Utca, házszám: __________________________________

Egyházkerület: __________________________________

Egyházmegye: __________________________________

Számlakérő megnevezése (ha eltér):______________________

____________________________________________________

Számlázási címe: 
Ország:   __________________________________
Irányító szám:  __________________________________
Város:   __________________________________
Utca, házszám: __________________________________

Közösségi adószám (csak határon túliaknak!): 
_____________________
(intézménynek, egyházközségnek csak akkor tudunk számlát kiállítani, 
ha rendelkezik közösségi adószámmal)

Fizetés módja (a megfelelő aláhúzandó):    
            banki átutalással          postai (sárga) csekken

Megrendelhető: 
Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet, 4026 Debrecen, 

Kálvin tér 16. postai címen; +36-52/518-599 telefonszámon, 
tovabbk@drk.hu e-mail címen vagy regisztráció után 

a www.lelkesztovabbkepzo.hu honlapon.



JELENTKEZÉSI LAP

Név:

Szül.hely, idő:

Anyja neve:

Lakcím:

Szolgálati hely:

Egyházmegye:

Telefon:

E-mail cím:

A számlát a 
következő névre és 
címre kérem:

Fizetés módja: banki átutalással

Részt kívánok venni az alábbi szemináriumon:  

Kód: 
Időpontja:
A program címe:

Kelt: .....................................
 
   .......................................     aláírás

Jelentkezés 2021. április 30-ig!



Jelentkezés és további információk:  
Dr. Fazakas Sándor 

4026 Debrecen, Kálvin tér 16.  
Tel: 52/518-599;  

e-mail: fazakasne.zsuzsa@gmail.com; tovabbk@drk.hu. 
 

A programfüzet a jelentkezési lappal együtt letölthető 
 a Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet 

honlapjáról:  
www.lelkesztovabbkepzo.hu


