




Kedves Szolgatársak!

Az időnként tehernek is érzett lelkipásztori kül-
detés végzése közben újra és újra szembesü-

lünk lehetőségeink és képességünk korlátaival. Ki 
vagyok én, hogy elmenjek a fáraóhoz, és kivezessem 
Egyiptomból Izráel fiait? Hátha nem hisznek ne-
kem…? – kérdezte Mózes is Istentől (2Móz 3,11; 
4,1), illetve szabadkozott: nem vagyok én a szavak 
embere… (4,10) Amiatt keresett kibúvót, hogy va-
lósan mérte fel a maga lehetőségeit és képességét. 
Mindaddig, míg nem szembesülünk ténylegesen 
emberi lehetőségeinkkel és korlátainkkal – és 
ehhez igazából konkrét helyzetek szükségesek – 
nincs reális képünk küldetésünk nehézségeiről.

A szolgálatot elkezdő és azt komolyan vevő fia-
tal lelkipásztort általában a buzgóság, a gyors ered-
mény várása vagy éppen sürgetése jellemzi. És ez 
szinte elkerülhetetlen, mert az ifjúkornak nemcsak 
a lendület és buzgóság ad karaktert, hanem az ifjúi 
lendület és buzgóság alapján táplált reménység is. 
Amikor pedig rájövünk, hogy nem a mi buzgósá-
gunk és teljesítményünk szavatolja a remélt sikert, 
ezt személyes kudarcként élhetjük meg.

Ki vagyok én? Mit érek én, ha nem hisznek ne-
kem és nem hallgatnak szavamra? Isten válasza 
pedig csak ez: Bizony, én veled leszek! (2Móz 3,12) 
Lehet-e Istennek ennél nagyobb ígérete? És még 
ezt is hozzáfűzi: hogy tényleg én küldtelek, ennek 
majd az lesz a jele, ezt majd az fogja igazolni, hogy 
Izráel népe itt, megjelenésem helyén fog áldozattal 
szolgálni engem. Ez Mózesnek mégsem volt elég. 
Isten nevét is meg szerette volna tudni, hogy neve 
által valami olyan csodás kijelentést, ismeretet kap-
jon, amely minden helyzetben hatékony, és hitelessé 
teszi küldetését. De Isten nem mondja meg nevét: 
Mózes nem kap tőle valami „varázsszót”. Viszont 
megoldást nyújt Mózes a szóbeli kommunikálás te-
rén megmutatkozott gyengeségére: a munkameg-
osztást és a munkatárstoborozást.

Mózes viszonylag hosszú elhívás-, küldetéstör-
ténete azt érzékelteti, hogy hosszabb időt igényel az, 
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míg eljutunk erre a hitbeli meggyőződésre, meg-
nyugvásra: elég nekünk Isten veled vagyok ígérete, 
s hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm 
erőtlenség által ér célhoz. (1Kor 12,9) Nincs Istennek 
ennél személyesebben szóló és nagyobb ígérete hoz-
zánk: én veled leszek; Immánuél – velünk az Isten. 
Ez a mi legfontosabb és nélkülözhetetlen fegyverze-
tünk. Viszont a „lelki fegyverzet mellett a szellemi 
felfegyverzés is szükséges” annak, akit Isten egyben 
szellemi küzdőtérre is küld – hangsúlyozta Szűcs 
Ferenc (Missziológiai szempontok a lelkészképzés-
ben. Református Szemle 2010, 559–564).

Akárcsak az elmúlt években, az OLTT idei prog-
ramkínálata is változatos, vonzó és hasznos. Ebben 
most újdonságnak számít, hogy a reformáció 500. 
évfordulójának évében a Kolozsvári Protestáns Teo-
lógiai Intézet két alkalomra hirdet olyan többnapos 
képzési lehetőséget, amely – a hajdani lelkészto-
vábbképzéshez hasonlóan – egyszerre nyújt esélyt 
nemcsak a gyakorlati teológiai, hanem a biblikus, a 
rendszeres teológiai és az egyháztörténeti ismeretek 
gyarapítására.

Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóin-
dulata ebben az évben is, tegye láthatóvá tetteit 
rajtunk, szolgáin, és tegye áldásossá javunkra az 
OLTT tevékenységét is.

Kolozsvár, 2017. január 10.
Adorjáni Zoltán teológiai tanár
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Gyakorlati tudnivalók

A lelkésztovábbképzés új rendszere szerint min-
den lelkésznek ötévente legkevesebb 50 tovább-

képzési kreditpontot kell összegyűjtenie. Ebből 
harmincat kötelező módon tanfolyam jellegű  to-
vábbképzésen, a fennmaradó húszat egyházme-
gyei lelkészértekezleten való részvétellel vagy 
egyéni tudományos munkával lehet megszerezni. 
Kreditpontszerzésre olyan egyházmegyei lelkész-
értekezleteken van lehetőség, melyet az Országos 
Lelkésztovábbképző Testület által akkreditált elő-
adások valamelyikének meghívásával szerveztek. 
Amennyiben valaki tudományos előadást tart, 
vagy szakfolyóiratban tanulmányt jelentet meg, 
azzal ugyancsak ez utóbbi húsz pontból szerezhet 
meg valamennyit – az OLTT-hez kell fordulnia a 
pontok elismertetése érdekében.

A továbbképzésekre a programleírásnál talál-
ható e-mail címen vagy telefonszámon, a közölt 
időszakban lehet jelentkezni. A jelentkezés a re-
gisztrációs díj befizetésével válik véglegessé, amit 
banki átutalással az Erdélyi Református Egyház-
kerületben meghirdetett továbbképzések esetén az

EPARHIA REFORMATĂ DIN ARDEAL
CIF: 13729410
Banca: BCR CLUJ, 
IBAN: RO12 RNCB 0106 0266 0457 0488,

a Királyhágómelléki Református Egyházkerü-
letben meghirdetett továbbképzések esetén az

EPARHIA REFORMATĂ DE PE LÂNGĂ 
PIATRA CRAIULUI
CIF: 4390305
Banca: OTP BANK ORADEA, 
IBAN: RO34 OTPV 2200 0022 7590 RO03
számlaszámra lehet megtenni.

A banki átutalóra megjegyzésként fel kell ve-
zetni a továbbképzés címét (vagy annak kezdő sza-
vait) és a jelentkező lelkipásztor teljes nevét.



Lelkésztovábbképzés

A regisztrációs díj felét a lelkipásztor, másik fe-
lét az egyházközsége (hivatalos munkaadója) fizeti.

A Lelkésztovábbképzés Szabályrendelete meg-
tekinthető az Erdélyi Református Egyházkerület 
hivatalos honlapján, a www.reformatus.ro oldalon, 
a Törvénytár fül alatt:
http://www.reformatus.ro/admin/data/file/20131223/ 
lelkesztovabbkepzes_szabalyrendelet.pdf

Bővebb felvilágosítás:
Gáll Sándor OLTT-titkártól a 0731-344207-es 

telefonszámon vagy a gallsandor@gmail.com e-mail 
címen kérhető.
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Feltámadás, húsvét, új élet

Előadók:   
• Adorjáni Zoltán professzor, PTI 
• Balogh Csaba adjunktus, PTI 
• Benkő Tímea tanár, PTI 
• Kállay Dezső adjunktus, PTI 
• Kiss Jenő adjunktus, PTI 
• Kolumbán Vilmos József professzor, PTI 
• Pásztori-Kupán István professzor, PTI 
• Somfalvi Edit tanár, PTI 
• Visky S. Béla adjunktus, PTI

Időpont:  2017. február 13–17.
Helyszín:  Kolozsvár, Bethlen Kata Diakóniai 

Központ
Csoportlétszám:  40 fő
Regisztrációs díj:  100 lej
Kreditpont:  30
Jelentkezés:  2017. január 7. – február 1. között 

online  
a http://proteo.hu/node/8701/register elektroni-
kus elérhetőségen vagy a gallsandor@gmail.com 
e-mail címen.

A feltámadásról szóló evangélium Krisztus egy-
házának központi üzenete, legfőbb ismertető-

jegye, ugyanakkor a Biblia legvitatottabb kérdése 
is az ókortól napjainkig. Már az újszövetségi iratok 
is jelzik, hogy Krisztus feltámadásának eseménye 
nemcsak a nagyvilágot, hanem a szűkebb tanít-
ványi közösséget is komoly kihívások elé állította 
(1Kor 15). Hogyan és miért vált Krisztus feltáma-
dásának evangéliuma és az erre felépülő üdvtan 
a fenti akadályok dacára is az egyház központi 
üzenetévé? Milyen apologetikai útvesztőkön ke-
resztül maradhatott meg évezredeken keresztül a 
Krisztus-követő gyülekezetek központi ismertető-
jegyeként? Milyen gyakorlati kihívások elé állítja a 
mai egyházat az, ha hűséges akar maradni ehhez 
az evangéliumhoz? A Kolozsvári Protestáns Teo-
lógiai Intézet által meghirdetett továbbképzés el-
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sősorban ezt a tematikát járja körül a különböző 
teológiai diszciplínák szemszögéből.

A képzés második fele a teológia egyes szak-
területeinek újabb kutatási eredményeiből me-
rít. A cél az, hogy a hallgató egy keresztmetszet 
erejéig betekintést nyerjen a teológia mai vitatott 
kérdései nek világába, a lelkipásztori gyakorlatra 
néző új módszertani felvetésekbe, illetve az egyház 
és közélet kapcsolatának határkérdéseibe.

A képzés tartalmára vonatkozó további részle-
tes információ a Protestáns Teológiai Intézet hon-
lapján található az alábbi elérhetőség alatt: http://
proteo.hu/hu/esemenyek/8701

Palliatív alapképzés lelkipásztoroknak

Előadók:   
• Ekkehard Höver lelkipásztor, palliációs 
szakelőadó 
• Gyűjtő Katalin szociálpedagógus

Időpont:  2017. március 27–29.
Helyszín:  Parajd, Urbán Andor Református Kon-

ferencia- és Üdülőközpont
Csoportlétszám:  20 fő
Regisztrációs díj:  100 lej
Kreditpont:  16 
Jelentkezés:  2017. január 30. – február 28. között 

Kovács István előadó-tanácsosnál,  
a kovacsi@reformatus.ro e-mail címen  
vagy a 0731-344209-es telefonszámon.

A súlyos betegek és a haldoklók gondozása na-
gyon igényes szolgálat. Csak úgy valósulhat 

meg a teljes és bizalmas kapcsolat, ha teljesen a 
beteghez fordulok, ha egész személyiségemet nyúj-
tom, tehát „ott vagyok vele”.

Az olyan témák, mint „haldoklás, halál és 
gyász” feloldják a haldoklókat gondozó személyek 
belső döbbenetét. Az egyházban dolgozók is ál-
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landóan kérik a segítséget ehhez a gondozáshoz és 
kommunikációhoz. Ez lesz ennek a továbbképzés-
nek is a súlypontja.

A továbbképzés alatt palliatív ismereteket fogunk 
elsajátítani, gyakorolni és elmélyíteni. A résztvevők 
egyfelől gyógyászati és gondozói ismeretekkel gya-
rapodnak, de pszichoszociális és spirituális aspek-
tusokkal is. Miként éltem meg egy ember haldok-
lását? Milyen érzelmeket szabadított fel bennem 
a szomorú esemény? Olyan kérdések ezek, ame-
lyekkel a képzés során foglalkozunk. Ugyanakkor 
olyan kérdésekkel is találkozunk, mint: Meg kell 
halnom? Miképpen szembesülök e „valósággal” 
betegágyamon?

A súlyos beteget minden esetben a családjával 
együtt kell kezelni. Milyen gondozásra szorul a csa-
lád a maga gyászában? Milyen spirituális lépésekre 
van szükség, milyen szertartások segíthetnek a bú-
csúzásban? Mi lenne a hiteles és helyénvaló maga-
tartás részemről? Csak akkor nyújthatok másoknak 
is példát, ha rendelkezem ezzel a helyes tartással.

Egy lelkipásztortól elvárják, hogy hozzáértően 
álljon meg egy haldokló vagy már halott ember 
ágyánál, és hogy a hozzátartozókhoz helyesen vi-
szonyuljon. A haldoklóhoz való viszonyulás kul-
csa a lelkipásztor viselkedése.

A hétköznapi internet  
nem hétköznapi használata

Előadók:   
• Kiss Gábor újságíró, sajtóreferens 
• Szikszai Szabolcs lelkipásztor, blogger 
• Tussay Szilárd kommunikációs szakember

Időpont:  2017. március 27–29.
Helyszín:  Marosvásárhely, Gecse utca
Csoportlétszám:  14 fő
Regisztrációs díj:  100 lej
Kreditpont:  12 
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Jelentkezés:  2017. január 30. – február 28. között 
Tussay Szilárdnál, a tusaiszilard@gmail.com 
e-mail címen vagy a 0742-609614-es telefon-
számon.

Az internet olyanná lett, mint a balta a favágás-
hoz, mint a fazék a főzéshez, mint az ágy az 

alváshoz, mint a ruha, amit magunkra öltünk, mi-
előtt utcára megyünk. Ha nem szoktunk fát vágni, 
a balta számunkra csak egy érthetetlen és használ-
hatatlan, buta találmány. Ha nem szoktunk főzni, 
mert étterembe járunk, a fazék hasznavehetetlen. 
Aludni földön is lehet. Ha nem szoktunk kimenni 
az utcára, otthon ruha nélkül is járhatunk. 

A képzést olyan lelkészeknek állítottuk össze, 
akik látják a hétköznapiban a nem hétköznapi le-
hetőségeket. Olyan lelkészeknek, akiknek a mun-
kájában megkerülhetetlen az internet használata. 
Egy kincsesbányában megtalálni a kincseket: erre 
teszünk próbálkozást. 

Ajánlott irodalom:
• Kádár Magor: A média mind partner. Kriterion, 

2010.
• Incze Kinga-Pénzes Anna: A reklám helye 2.0. 

Stardust Publishing, 2006.
• Steve Jobs: A digitális kor látnoka.
• B. Bernát István – Pais Károlyné – Rétfalvi Györ-

gyi – Szilágyi Erzsébet – Turi László: Média, kul-
túra, kommunikáció. Libri Kiadó.

• Simon Sinek: Start with the WHY.
• Simon Sinek: Leathers eat last.
• Tóth Mihály: Facebook marketing. Útmutató 

a közösségi marketinghez.
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A személyes hatékonyság növelése  
a lelkészi szolgálatban

Előadók:   
• Gál József lelkipásztor, pszichoterapeuta, 
tréner 
• László Enikő pszichológus, pszichoterapeuta 
• Szabó Tünde lelkipásztor, egészségügyi asz-
szisztens, tréner

Időpont:  2017. április 4–6.
Helyszín:  Szászrégen, Dió Ház
Csoportlétszám:  16 fő
Regisztrációs díj:  100 lej
Kreditpont:  14
Jelentkezés:  2017. február 1. – március 3. között 

Gál Józsefnél, a galjozsefter@gmail.com e-mail 
címen vagy a 0749-330075-ös telefonszámon.

Hatékonyság- vagy teljesítményfokozás? 
• Meddig még? Hisz ezt lehetetlen jobban csinálni!
• Jó lenne, de … mibe kerül ez nekem/a családom-

nak? Vagy:
• Sepertem eleget, seperje már más is!

Számtalan válaszlehetőség és élethelyzet, bol-
dog szakmai elégtétel és keserű magány pillanatai, 
változó érzések, rengeteg hatás és elvárás. Vala-
mennyi szakmai utunkat, egyúttal önértékelésün-
ket alakítja, ugyanakkor szolgálatunk jövőbeli le-
hetőségeit.

Igényesek vagyunk (voltunk), magas elvárá-
sokkal hajtunk. Naponta tanuljuk (újra) határain-
kat, közben sérülünk és támogatásra várunk. De 
minderre most nincs idő: felvértezzük magunkat, 
mert szükség van ránk: harangoznak, kopogtat-
nak/zajlik a közmunka, és nekünk a szerepünk-
ben, a helyünkön kell lennünk…

A továbbképző során azt az utat járjuk végig a 
résztvevőkkel, amely a lelkészi szolgálat melletti 
döntéstől a jelen helyzetig ível, és a kétnapos kö-
zös munka során gyakorlati hatékonyságra néző 
eszköztárat dolgozunk ki a résztvevők részére. Lel-
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tározunk és az elénk tartott (nem csak lelkészi és 
nem csak gyülekezeti) tükörbe nézünk úgy, ahogy 
a hétköznapok (és természetesen az ünnepnapok) 
során rendszerint nem tudunk. Hogy magunkra 
találjunk, és isteni megbízatásunknak az emberi 
elvárások között megfeleljünk úgy, hogy ne ve-
szítsük el önmagunkat. Hogy elégtétellel menjünk 
tovább.

Ajánlott irodalom:
• Hézser Gábor: Miért? Rendszerszemlélet és lel-

kigondozói gyakorlat. Kálvin Kiadó, Budapest 
1996.

• Gyökössy Endre: Életápolás. Szent Gellért Ki-
adó és Nyomda, Budapest é. n.

• Buda Béla: Empátia. Károli Gáspár Református 
Egyetem. Budapest 2012. 

• Thomas M. H. Bergner: Burnout: A kiégés meg-
előzése 12 lépésben. Z-Press, Miskolc 2012.

A keresztyén házasság  
és házassággondozás keskeny útja

Előadók:   
• Ruszka Sándor lelkipásztor 
• Ruszka Mária-Magdolna vallástanár 
• Roth Levente mentálhigiénés szakember

Időpont:  2017. április 24–26.
Helyszín:  Parajd, Urbán Andor Református Kon-

ferencia- és Üdülőközpont
Csoportlétszám:  16 fő
Regisztrációs díj:  100 lej
Kreditpont:  16
Jelentkezés:  2017. február 27. – március 24. között 

a ruszkas@yahoo.com e-mail címen, illetve 
a 0745-765178-as telefonszámon.

Régebb sokrétű külső erőforrás tartotta egyben a 
családokat, így együtt maradtak elégedetlensé-
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geik ellenére. Nem biztos, hogy belső meggyőző-
désből. Ma más a kép: a szabadon választott hűség 
és család korát éljük, így a külső összetartó erők le-
csökkentek vagy megszűntek. Nyilván belső erőre 
és meggyőződésre van szükségünk a kapcsolatunk 
megőrzéséhez.

Hogyan lehetne javítani a családok helyzetén, 
milyen sajátos nevelési és lelkipásztori feladatokat 
kíván a kialakult helyzet? A kérdést egyfelől indo-
kolja, hogy Isten tisztelete a családban kezdődik, 
nem a gyülekezetben vagy templomban. Másrészt: 
pontosan a fiatal családosok hiányoznak vésze-
sen istentiszteleteinkről. A továbbképzés alapját 
Pálhegyi Ferenc családevangelizációs előadás-so-
rozatának kidolgozott anyaga képezi, kiegészítve 
a házasság teológiai, lélektani és kommunikációs 
alapkérdéseinek feltárásával.

A témák kidolgozásában rövid elméleti megala-
pozás mellett lehetőség lesz a gyakorlati kérdéseket 
és lehetőségeket is megvizsgálni. Az előadások után 
irányított csoportos beszélgetés szolgálja az elhang-
zottak elmélyítését, továbbgondolását, alkalmazási 
lehetőségek keresését, a saját családjainkban való 
megerősödést, jegyesbeszélgetéseink újragondolá-
sát, fiatal házasok, családosok megszólításának a 
lehetőségét, illetve teret biztosít a reflexióra.

Ajánlott irodalom:
• Pálhegyi Ferenc: Keresztyén házasság; Csaka-

zértis házasság!; Házunk népe – A bibliai há-
zassággondozás és gyermeknevelés körvonalai.

• Eric Fromm: A szeretet művészete.
• Pál Ferenc: A magánytól az összetartozásig; 

A függőségtől az intimitásig; A szorongástól az 
önbecsülésig.

• Walter Nitsche: A szeretetet tanulni kell.
• Arnold Mol: Házaspárbaj.
• Marshall Rosenberg: A szavak ablakok vagy fa-

lak – erőszakmentes kommunikáció.
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Bibliodráma,  
sajátélményű csoporttréning

Előadók:   
• Mátyás István bibliodráma-vezető 
• Roth Levente bibliodráma-vezető

Időpont:  2017. május 9–11.
Helyszín:  Parajd, Urbán Andor Református Kon-

ferencia- és Üdülőközpont
Csoportlétszám:  16 fő
Regisztrációs díj:  100 lej
Kreditpont:  12
Jelentkezés:  2017. március 6. – április 7. között 

Roth Leventénél  
a leventeroth@yahoo.co.uk e-mail címen  
vagy a 0745-421292-es telefonszámon.

Szolgálatunk és személyes, családi életünk szoro-
san összefonódik, így aztán áldásaik és nehézsé-

geik is egyaránt kihatnak egymásra. A lelkipásztori 
életben is lehetnek időszakok, amikor megfogyat-
kozik az elköteleződés, a küldetéstudat vagy éppen 
a lelki-fizikai erő. Hogyan meríthetünk ilyenkor 
újból erőt az „örök forrásból”? Milyen akadályaink 
nehezítik meg hivatásunk betöltését? 

A bibliodráma egy olyan sajátélményű csoportos 
tréning, mely segít rátalálni a lelkipásztori hivatás-
ban és a személyes életben is oly szükséges erőfor-
rásokra. Játékos formában, egyszerű, de egyértelmű 
keretek közt teremt lehetőséget az Istennel való kap-
csolat és a személyes spiritualitás megélésére, va-
lamint a társkapcsolati kérdések megválaszolására 
vagy újraértelmezésére.

A bibliodráma nem célirányos terápiás mód-
szer, sokkal inkább lelkigondozói csoportos műfaj. 
Ajánlott mindazoknak, akik nyitottak önmaguk és 
belső érzésviláguk, kapcsolatrendszerük mélyebb 
megismerésére – mindezt a Szentírás segítségével. 
A bibliodráma történetével, műfajával, módszerei-
vel kapcsolatos információk a www.bibliodrama.ro 
honlapon találhatók. 
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Előzetes információk a csoportba jelentkezőknek: 
• A csoportba jelentkezést rövid személyes inter-

jú előzi meg.
• A csoport egészséges dinamikája megőrzésé-

ért nem javasoljuk csoportba az alá-fölérendelt 
munkaviszonyban dolgozókat (gyakornok-prin-
cipális, esperes-parókus lelkész).

• A csoport zárt csoportként működik, érvényes 
rá a csoporttitok.

Ajánlott irodalom:
• Sarkady Kamilla – Nyáry Péter: „Színről-színre” 

– a bibliodrámáról.

Pletyka, mobbing, pszichoterror

Előadók:   
• Bak-Miklósi Kinga egyetemi professzor, 
pszichológus 
• Ferenczi Rita egyetemi docens 
• Gorbai Gabriella egyetemi adjunktus 
• Hézser Gábor egyetemi professzor, mentál-
higiénés szakember 
• Jakabházi Béla lelkipásztor, pszichológus 
• Péter István egyetemi adjunktus 
• Püsök Sarolta egyetemi adjunktus 
• Szkolka Enikő családterapeuta

Időpont:  2017. május 25–27.
Helyszín:  Kolozsvár, Református Tanárképző Kar 

– BBTE
Csoportlétszám:  25 fő
Regisztrációs díj:  100 lej
Kreditpont:  16
Jelentkezés:  2017. március 27. – április 28. kö-

zött a ggorbai@gmail.com e-mail címen 
vagy a 0731-919042-es telefonszámon.

Az egyházi intézményeket Európa-szerte egy-
részt a magas fokú mobbing-veszélyeztetettség 
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jellemzi, másrészt az, hogy ezen a területen inkább 
a mobbing rejtetten agresszív formája jelentkezik, 
továbbá hogy a vezetőknek gyakran nincs meg a 
vezetéshez szükséges menedzsmentképesítése. 

A pletyka, mobbing, pszichoterror jelensége a 
szociális intézményeknél és az egyházi, gyüleke-
zeti és diakóniai munkaterületeken az átlagosnál 
háromszor gyakrabban lép fel. 

Az egyházi-diakóniai dolgozók pszichohigié-
niája, pszichoszomatikus egészsége és az egyházi 
diakóniai, oktatási munka minőségének biztosítá-
sa hitbeli felelősség. 

A továbbképzés során a fogalomtisztázások 
mellett (pletyka, mobbing, pszichoterror) foglalko-
zunk a jelenségek teológiai-etikai vonatkozásaival 
is. A résztvevők rálátást nyernek az egyházi mun-
katerületek és a mobbing közti kapcsolatra. Megis-
merik, hogy kik, mely munkaterületeken, kik által 
a leginkább veszélyeztetettek, kik azok, akik általá-
ban mobbigolnak, pletykálkodnak, mi a mobbing 
folyamata és eszközei, melyek a mobbingot kialakító 
prediszpozíciók és a mobbingra utaló jelek, melyek a 
prevenciós és megoldási lehetőségek, illetve milyen 
lehetőségei és feladatai vannak az egyéni lelkigondo-
zásnak (mind az iskolai, mind az egyházi közegben). 

Ajánlott irodalom:
• Becker, H.–Langosch, I.: Produktivität und 

Menschlichkeit. Stuttgart 1990.
• Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsme-

dizin (Hrsg.): Wenn aus Kollegen Feinde werden. 
Der Ratgeber zum Umgang mit Mobbing. Dort-
mund, 2003.

• Chappell, D.–Di Martino, V.: Violence at work. 
International Labour Office, Genf 1998.

• Derselbe.: Mobbing. Übel mitspielen in Organisa-
tionen. München 1995. 

• Donnert, R.: Soziale Kompetenz: der Schlüssel 
zum partnerschaftlichen Umgang im Betrieb. 
München 1996.
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• Dunkel, H.–Zapf, D.: Psychischer Stress am Ar-
beitsplatz. Belastungen, gesundheitliche Folgen, 
Gegenmaßnahmen. Köln 1986.

• Eichendorf, Huf–Karsten, Rentel–Tiller, Voß–
Weber-Falkensammer, Zwingmann (Hrsg.): 
Arbeit und Gesundheit – Jahrbuch 2000. Wies-
baden 1999.

• Eisenhart-Rothe, v. B: Mobbing, das Gesund-
heitsproblem am Arbeitsplatz. In: Berliner Ärzte 
2/97.

• Eisenhart Rothe, von–B., Böcker, T.: Mobbing-
beratung hilft, senkt Kosten und löst Probleme. 
Hannover 1996.

• Esser, A.–Wolmerath, M.: Mobbing. Frankfurt 
1998.

• Gomez, P.–Probst, G.: Die Praxis des ganzheitli-
chen Problemlösens. Wien 1995.

• Görsdorf T: Mobbing. In: Kinderkrankenschwes-
ter. 15. Jg. (1996) Nr. 9.

• Hahne, A.: Mobbing: Konflikte unter Kollegen; 
in: Zeitschrift für Führung und Organisation, 
3/1994, S. 188ff. 

• Halama, P.–Möckel, U.: Die Halama-Studie 1994, 
Hamburg; epd- Dokumentation, 1994. 

• Heinemann, P.-P.: Mobbning – gruppvald bland 
barn och vuxna. Stockholm 1972.

• Herriot, P. (Hrsg.): Mobbing and Victimization 
at Work, in: European Journal of Work and Orga-
nizational Psychology, Volume 5, 2/1996.

• Knorz, C.–Zapf, D.: Mobbing – eine extreme 
Form sozialer Stressoren am Arbeitsplatz. in: 
Zeitschrift für Organisationspsychologie, 40. Jg. 
(N.F.14), 1996.

• Kreikebaum, H.–Humanisierung der Arbeit. In: 
HWB, hrsg. V. W. Wittmann et al., Stuttgart 1993.

• Leymann, H. (Hg.): Der neue Mobbing-Bericht. 
Reinbek 1995.

• Leymann, H.–Gustaffson, A.: Mobbing at Work 
and the Development of Post-traumatic Stress 
Disorders, in: European Journal of Work and Or-
ganizational Psychology, 2/1996.
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• Leymann, H.: Mobbing – Psychoterror am Ar-
beitsplatz und wie man sich dagegen wehren 
kann. Reinbek 1993.

• McKevitt Ch.–Morgan M.–Dundas R.: Sickness 
absence and working through illness. J Public He-
alth, Sep 1997.

• Meschkutat, B.–Stackelbeck, M.–Langenhoff, G.: 
Der Mobbing-Report: Eine Repräsentativstudie 
für die Bundesrepublik Deutschland, Hg.: Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedi-
zin, Dortmund 2002.

• Neuberger, O.: Mikropolitik. Stuttgart 1995.
• Neussert, G. in: Universität Hamburg, Krimi-

nologische Studienwoche (22. bis 26. September 
2003): “Mobbing” Phänomen – Prävention – 
Recht. Materialband. 

• Pelikan, J. M.–Demmer, H.–Hurrelmann, K. 
(Hg.): Gesundheitsförderung durch Organisati-
onsentwicklung. Konzepte, Strategien und Pro-
jekte für Betriebe, Krankenhäuser und Schulen. 
Weinheim, München 1993.

• Peters, U. H.: Mobbing – Bedeutung für die pri-
vate Personenversicherung. In: Versicherungsme-
dizin, 2001, 53. Jg., Heft 2.

• Prosch, A., Mobbing am Arbeitsplatz – Litera-
turanalyse mit Fallstudie; in: Konstanzer Schrif-
ten zur Sozialwissenschaft. Konstanz 1995.

• Psycho-Terror. Ärztl. Nachr. Nr. 4, Marburger 
Bund 3/97.

• Resch, M.–Schubinski, M.: Mobbing – Präventi-
on and Management in Organizations, in: Euro-
pean Journal of Work and Organizational Psycho-
logy, 2/1996.

• Richelma, D: Mobbing auch unter Pflegenden. 
Krankenpflege, in: Soins Infirmiers 7/97. 

• Rolland, Stefanie: Mobbing: Idealer Nährboden 
für altes Übel, in: Deutsches Ärzteblatt, 2010. 6. 6.

• Schmitt F: Mobbing – eine Momentaufnahme. 
Ärztl. Nachr. Nr. 4, Marburger Bund 3/97.

• Schmitt F: Mobbing – Schikanen am Arbeits-
platz. Ärztl. Nachr. Nr. 11, Marburger Bund 8/95.
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A Bírák könyve.  
Interkulturális bibliaértelmezés

Előadók:   
• Klaas Spronk egyetemi professzor, Amsterdam 
• Balogh Csaba egyetemi adjunktus, PTI

Időpont:  2017. június 11–15.
Helyszín:  Györgyfalva, Bethlen Ház
Csoportlétszám:  14 fő
Regisztrációs díj:  100 lej
Kreditpont:  18
Jelentkezés:  2017. április 10. – május 10. között 

a sogeza@gmail.com e-mail címen,  
illetve a 0745-316670-ás telefonszámon.

Nemrég látott napvilágot Karel Deurloo profesz-
szor Kis Bibliai Teológiájának három kötete, il-

letve néhány évvel ezelőtt Walter Brueggemann Az 
Ószövetség teológiája című munkája. Brueggemann 
Teológiája és Deurloo Kis Bibliai Teológiájának első 
kötete (Kivonulás és Fogság) egy korábbi tanulmá-
nyi héten részben már feldolgozásra került.

2017-ben egy újabb tanulmányi hét keretében 
ismét a bibliai teológia nyomvonalán szeretnénk 
foglalkozni egyrészt Karel Deurloo magyar for-
dításban megjelent két könyvével, a Kis Bibliai 
Teológia 2. és 3. köteteivel (Király és Templom, Az 
asszony fiút szül), másrészt ezek tükrében a Bírák 
könyvével.

A Bírák könyve rendkívül izgalmas olvasmány, 
amely nemcsak irodalmi szempontból érdekes, 
hanem teológiailag is felvet számtalan aktuális 
kérdést. E témák megbeszélésére nézve igen ter-
mékeny lehet az interkulturális közeg. Az olvasók 
és értelmezők eltérő kontextusa segítenek abban, 
hogy fölfedjük a szövegek olyan új aspektusait is, 
melyek révén a Biblia újszerű módon juthat szóhoz. 

A Bírák könyvével kapcsolatos közös megbe-
szélés rendjén a bibliai passzusokat fogjuk tanul-
mányozni. A héber nyelvismeret segít, de nem ki-
záró előfeltétel a képzésen való részvételt illetően. 
Lehetőség lesz arra is, hogy megosszuk olvasási 
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tapasztalatainkat (akár gyülekezeti vonatkozású 
tapasztalatokat is), az olvasottakat tágabb bibliai 
összefüggésbe helyezzük, és elemezzük azok kul-
turális jelentőségét is.

Ajánlott irodalom:
• Karel Deurloo: Király és Templom, Kolozsvár: 

Exit Kiadó, 2016.
• Karel Deurloo: Az asszony fiút szül, Kolozsvár: 

Exit Kiadó, 2016.

Lelkigondozás sürgősségi helyzetekben

Előadó:   
• Christop Pompe lelkipásztor-pszichoterapeuta

Időpont:  2017. június 12–14.
Helyszín:  Kolozsvár, Bethlen Kata Diakóniai 

Központ
Csoportlétszám:  16 fő
Regisztrációs díj:  100 lej
Kreditpont:  12
Jelentkezés:  2017. április 10. – május. 12. között 

a kovacsi@reformatus.ro e-mail címen,  
illetve a 0731-344206-os telefonszámon.

A lelkigondozás mindennapi lelkipásztori szolgá-
latunknak kiemelkedően fontos része. Mennyi-

vel inkább az olyan rendkívüli helyzetekben, amikor 
baleset okozta megrázkódtatás éri embertársainkat. 
Márpedig a „rohanó világban” egyre többen szen-
vednek balesetet, kerülnek életveszélyes helyzetbe, 
tapasztalnak meg olyan megrázkódtatást, amit egy-
maguk nem tudnak feldolgozni. A  balesetek hely-
színére kiérkező mentőalakulatok nem mindig je-
lentenek teljes megnyugvást, biztonságérzetet. Sőt, 
a mentő- és tűzoltóautók szirénái, erős reflektorfé-
nyei, a körülállók siránkozásai, kétségbeejtő segély-
kiáltásai sok esetben csak növelik a szorongást és 
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halálfélelmet. Ilyen helyzetben szükséges egy ilyen 
helyzetekre felkészült lelkigondozó jelenléte. 

A sürgősségi helyzetek lelkigondozását pszi-
chológiai végzettséggel rendelkező laikus szak-
emberek és lelkipásztorok végezhetik. Rájuk el-
engedhetetlen szükség van a halálos kimenetelű 
közlekedési baleseteknél, a hirtelen és váratlanul 
bekövetkezett haláleseteknél, nagy károkat okozó 
természeti csapásoknál és hasonló esetekben. 

A Romániai Református Egyház lelkipásztorai 
számára tartandó továbbképző alkalmával be-
mutatásra kerülnek azok az élménybeszámolók 
és kutatási eredmények, amelyekkel nemzetközi 
szinten a balesetpszichológia az elmúlt 20–25 év 
során gazdagodott. A továbbképzés célja a lelki 
elsősegélynyújtáshoz szükséges alapismeretek el-
sajátítása és a Romániai Református Egyház kere-
tén belüli, valamint más mentőszolgálatokkal való 
együttműködési struktúrák létrehozását célzó tár-
gyalások kezdeményezése.

Ajánlott irodalom:
• Frank Lasogga–Bernd Gasch: Psychische Erste 

Hilfe bei Unfällen.

A gyülekezeti vallástanítás  
mint kihívás és lehetőség

Előadók:   
• Lukács Olga docens, BBTE RTK 
• Gorbai Gabriella adjunktus, BBT RTK 
• Kádár Magor docens, BBTE 
• Kun Mária adjunktus, BBTE RTK 
• Nagy Alpár adjunktus, BBTE RTK 
• Péter Éva docens, BBTE RTK 
• Péter István adjunktus, BBTE RTK 
• Püsök Sarolta adjunktus, BBTE RTK

Időpont:  2017. július 24–27.
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Helyszín:  Kolozsvár, Bethlen Kata Diakóniai 
Központ

Csoportlétszám:  25 fő
Regisztrációs díj:  100 lej
Kreditpont:  20
Jelentkezés:  2017. május 26. – június. 23. között 

a pusoksarolta@gmail.com e-mail címen vagy 
a 0740-332609-es telefonszámon.

Újabban közvita tárgya, hogy a rendszeres iskolai 
vallástanítás nem teszi-e feleslegessé a gyüleke-

zeti vallásórákat. A válasz egyértelmű „nem”, mert 
mindkettő nagyon szükséges, csak látnunk kell a 
kettő közötti hasonlóságokat és különbségeket.

A gyülekezeti vallásoktatás egyszerre kihívás és 
lehetőség, szakszerűen és nagy odaadással kell vé-
gezni, de ha ez sikerül, akkor nagyszerű lehetőséget 
kínál a gyülekezetépítésre. A képzés a szakszerű-
ség tekintetében kívánja gyarapítani a jelentkező-
ket, a teológiai tanulmányaik idején megalapozott 
elméleti tudásra és a saját gyakorlat során szerzett 
tapasztalataikra épít, azokat segít rendszerezni, új-
raértelmezni és újabb adalékokkal bővíteni. 

A képzés tudatosítja a gyülekezeti és az iskolai 
vallásoktatás azonos és eltérő pontjait. Ötleteket, 
módszereket kínál a krisztocentrikus és gyermek-
szerű vallásoktatáshoz.

A gyermekmunka legfőbb munkatársai – lelki-
pásztorok és vallástanárok – számára találkozási 
lehetőséget kínál, hogy szakmai tapasztalataikat 
megoszthassák egymással, beszéljenek a jól műkö-
dő közös munkamodellekről, illetve gondolkod-
hassanak a további együttműködési lehetőségeken.

Ajánlott irodalom:
• Ingo Baldermann: A Biblia, a tanulás könyve – 

A bibliai didaktika alapjai. A Református Zsi-
nati Iroda Sajtóosztálya, Budapest 1989.

• Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról: 12–16 éve-
seknek szóló tanulási képességeket fejlesztő tré-
ning könyve. Független Pedagógiai Intézet Tan-
könyvcentrum. Budapest 2010.
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• Falus Iván: Gondolkodás és cselekvés a pedagó-
gus tevékenységében. In: Báthory Zoltán, Falus 
Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány 
köréből. Osiris Kiadó, Budapest 2001.

• Falus Iván: Képesítési követelmények – kompe-
tenciák – sztenderdek. In: Pedagógusképzés 1, 
2005.

• Kimmel Magdolna: A tanári reflexió korlátai. 
In: Pedagógusképzés, 33, 4. 2006.

A lelkipásztor missziói kihívásának  
szempontjai egy szekularizálódó  

társadalomban

Előadók:   
• Stefan Paas egyetemi tanár – Amsterdam és 
Kampen 
• Batizán Attila lelkipásztor 
• Gede Csongor lelkipásztor 
• Kovács Szabolcs lelkipásztor 
• Tőkés Attila lelkipásztor

Időpont:  2017. szeptember 5–7.
Helyszín:  Parajd, Urbán Andor Református Kon-

ferencia- és Üdülő Központ
Csoportlétszám:  20 fő
Regisztrációs díj:  100 lej
Kreditpont:  16
Jelentkezés:  2017. július 7. – augusztus 7. között 

a abatizan@yahoo.com e-mail címen vagy 
a 0744-529488-as telefonszámon.

Milyen víziója van a mai erdélyi reformá-
tus lelkipásztornak a misszióról? Mit jelent 

ma a misszió és hogyan körvonalazható a misz-
szió arculata a szekularizált társadalomban? Mi-
lyen missziói példaképünk, előképünk van és mi 
a motivációnk a missziói szolgálatban? Ezekre és 
ezekhez hasonló kérdésekre keresünk választ egy 
interaktív képzés keretében. Hangsúlyt fektetünk 
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a lelkipásztor mint gyülekezeti vezető eszköztárá-
nak bővítésére, a gyülekezeti organogram feltérké-
pezésére, a munkahelyi és személyes kapcsolati és 
szerepviszonyok felismerésére. Egyéni és csopor-
tos interaktív tevékenységre számíthatunk. 

Segítségünkre lesz dr. prof. Stefan Paas teológiai 
professzor, hollandiai gyülekezetalapító lelkész, aki 
tapasztalatairól és kutatásai eredményeiről beszél. 
A témához kapcsolódó előadásokat workshopok 
követik. A munkacsoportokban, az elmélyítésen 
túl, konkrét és pragmatikus akcióterveket dolgo-
zunk ki. Megvizsgáljuk, hogy mit jelent a lelkipász-
tor számára az elhívás-küldetés kérdése misszio-
lógiai szempontból, illetve a speciális társadalmi 
szempontok figyelembevételével a kapcsolatterem-
tés, megszólítás, bekapcsolás lehetőségeit keressük. 

Jó alkalom és lehetőség ez azon lelkészek szá-
mára, akik érdeklődnek a gyülekezeti misszió ak-
tuális kihívásai iránt és pragmatikus megoldási 
lehetőségeket keresnek.

Ajánlott irodalom:
• David Bosch: Paradigmaváltások a misszió teo-

lógiájában.
• Chris Wright: The mission of God.
• Sara Savage: The human face of church.
• Joke van Saane: Geloofwaardig leiderschap.

Jövőképes gyülekezet

Előadó:   
• Mózes Áron tanár, minőségirányítási me-
nedzser

Időpont:  2017. október 2–4.
Helyszín:  Parajd, Urbán Andor Református Kon-

ferencia- és Üdülő Központ
Csoportlétszám:  15 fő
Regisztrációs díj:  100 lej
Kreditpont:  16
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Jelentkezés:  2017. augusztus 1. – szeptember 1. kö-
zött a pentek_andras@yahoo.com e-mail címen, 
illetve a 0745-799189-es telefonszámon.

A cím kettős jelentése: egyrészt megmaradni, 
(emberileg) képessé válni a jövőt tekintve, 

másrészt, az előző feltételeként, rendelkezni olyan 
jövőképpel, mely vezéreli és motiválja tetteinket, a 
pozitív változásokat a gyülekezetben.

Egyházunk közösségében, gyülekezeteinkben, 
lelkészeinkben és a munkatársaikban, az elköte-
lezett gyülekezeti tagokban az utóbbi évek folya-
mán tovább fokozódott a felismert vagy látens 
igény a változásra. Elsősorban a gondolkodásunk-
nak kell változnia folyamatosan. A Krisztus-köz-
pontú gyülekezeti élet hangsúlyozása mellett ez 
a gyakorlatias képzés a lelkészek számára segíti 
újraértelmezni a gyülekezet építését, az abban 
betöltött szerepüket, különös tekintettel a munka-
társaikhoz való viszonyra, e munkatársak csapat-
tá mint növekvő erőforrássá való formálásában. 
Segíti, hogy a lelkészek a céltudatos építkezésnek 
elkötelezettebb, felkészültebb és kitartóbb irányí-
tóivá váljanak. A képzés keretében bemutatásra 
kerülnek korábbi gyülekezetépítési programok 
példái, tapasztalatai is.

Ajánlott irodalom:
• Dr. Fazakas Sándor: Egyházi jövőkép vagy jövő-

képes egyház? Igazság és Élet 2012/4, 742−751., 
Debrecen.

• Tomka János–Bőgel György: Vezetés egykor és 
most – a Biblia és a menedzsment. Nemzeti Tan-
könyvkiadó, Budapest 2011.

• John C. Maxwell: A vezetés 5 szintje. Üzleti 
Plusz Kft., Bp. 2014.

• Hans Finzel: A vezetők tíz leggyakoribb hibája. 
KIA, 2002.

• Bill Hybells: Légy bátor, és vezess. Új Remény 
Alapítvány, Debrecen 2002. 

• Klaus Dougles: Új reformáció. Kálvin Kiadó, 
Budapest 2002.
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Feltámadás, húsvét, új élet

Előadók:   
• Adorjáni Zoltán professzor, PTI 
• Balogh Csaba adjunktus, PTI 
• Benkő Tímea tanár, PTI 
• Kállay Dezső adjunktus, PTI 
• Kiss Jenő adjunktus, PTI 
• Kolumbán Vilmos József professzor, PTI 
• Pásztori-Kupán István professzor, PTI 
• Somfalvi Edit tanár, PTI 
• Visky S. Béla adjunktus, PTI

Időpont:  2017. november 6–10.
Helyszín:  Kolozsvár, Bethlen Kata Diakóniai 

Központ
Csoportlétszám:  40 fő
Regisztrációs díj:  100 lej
Kreditpont:  30
Jelentkezés:  2017. szeptember 4. – október 6. 

között online a http://proteo.hu/node/8701/
register elektronikus elérhetőségen vagy a 
gallsandor@gmail.com e-mail címen.

A feltámadásról szóló evangélium Krisztus egy-
házának központi üzenete, legfőbb ismertető-

jegye, ugyanakkor a Biblia legvitatottabb kérdése 
is az ókortól napjainkig. Már az újszövetségi iratok 
is jelzik, hogy Krisztus feltámadásának eseménye 
nemcsak a nagyvilágot, hanem a szűkebb tanít-
ványi közösséget is komoly kihívások elé állította 
(1Kor 15). Hogyan és miért vált Krisztus feltáma-
dásának evangéliuma és az erre felépülő üdvtan a 
fenti akadályok dacára is az egyház központi üze-
netévé? Milyen apologetikai útvesztőkön keresztül 
maradhatott meg évezredeken keresztül a Krisztus 
követő gyülekezetek központi ismertetőjegyeként? 
Milyen gyakorlati kihívások elé állítja a mai egy-
házat az, ha hűséges akar maradni ehhez az evan-
géliumhoz? A Kolozsvári Protestáns Teológiai In-
tézet által meghirdetett továbbképzés elsősorban 
ezt a tematikát járja körül a különböző teológiai 
diszciplínák szemszögéből.



Erdélyi Református Egyházkerület

A képzés második fele a teológia egyes szak-
területeinek újabb kutatási eredményeiből merít. 
A cél az, hogy a hallgató egy keresztmetszet erejéig 
betekintést nyerjen a teológia mai vitatott kérdése-
inek világába, a lelkipásztori gyakorlatra néző új 
módszertani felvetésekbe, illetve az egyház és köz-
élet kapcsolatának határkérdéseibe.

A képzés tartalmára vonatkozó további rész-
letes információ megtalálható a Protestáns Teoló-
giai Intézet honlapján az alábbi elérhetőség alatt:  
http://proteo.hu/hu/esemenyek/8701
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Építkezzünk közösen – közösségfejlesztő 
szolgálatok a gyülekezetekben

Előadók:   
• Makai Dimény Judit szociális munkás, kö-
zösségfejlesztő, családterapeuta 
• Vinczéné Pálfi Judit lelkipásztor, pasztorál- 
pszichológiai lelkigondozó

Időpont:  2017. március 27–29.
Helyszín:  Nagyvárad-Csillagváros
Csoportlétszám:  15 fő
Regisztrációs díj:  100 lej
Kreditpont:  12
Jelentkezés:  2017. január 30. – február 28. között 

Vinczéné Pálfi Judit előadó-tanácsosnál,  
a judit_vincze@yahoo.com e-mail címen vagy 
a 0741-179307-es telefonszámon.

Gyakorló lelkészként olykor nehezen birkózunk 
meg a szerepekkel, amelyekben meg kell jelen-

nünk és amelyeknek eleget kell tennünk a minden-
napokban.

Ezt a nehezen való megbirkózási folyamatot 
szeretné ez a tanfolyam oldani, rendszerezni, mi-
nél gyakorlatibb módon felismertté tenni, letisz-
tázni. Amennyiben csak gyűjtjük a mindennap 
adódó problémákat, úgy előbb-utóbb képtelenek 
leszünk azokat kezelni, rendezni, nemhogy meg-
oldani.

Továbbá azzal a ténnyel is szembesülünk ro-
hanó korunkban, hogy bár a református gyüleke-
zetek közösségek, különböző tényezők hatására a 
komplex, összetartó és összetartozó közösségi for-
ma egyre inkább lazul, oldódik. Ez indokolja azt, 
hogy megvizsgáljuk, miképpen lehetne a mai mo-
dern körülmények, társadalmi ráhatások mellett a 
régi összetartó erőket felújítani, valamint az idő-
közben megjelent új módszereket és információkat 
a gyülekezet életterébe beépíteni, ennek segítségé-
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vel (is) az egyházunk vízióját továbbfogalmazni és 
megvalósítani.

Ajánlott irodalom:
• Vercseg Ilona: Közösségfejlesztés.
• Klaus Douglas: Az új reformáció, 96 tétel az 

egyház jövőjéről. Bp. 2005.
• Dr. Pálhegyi Ferenc: Körkép, Korkép, Kórkép. Bp. 

2004.
• Stephen B. Douglass: A hétköznapok menedzse-

re. Bp. 2009.
• Dr. Ken Blanchard – Mark Miller: A titok, amit a 

nagy vezetők tudnak és tesznek. Debrecen 2004.
• Hans Finzel: A vezetők tíz leggyakoribb hibája. 

Bp. 2004.
• Varga A. Tamás – Vercseg Ilona: Közösségfej-

lesztés. Magyar Művelődési intézet, Budapest 
2001.

• Nemeskéri Gy.–Fruttus István Levente: Az em-
beri erőforrás fejlesztésének módszertana. Ergofit 
Kft., Budapest 2001.

Emmaus kurzus

Előadók:   
• Vinczéné Pálfi Judit lelkipásztor, keresztyén 
lelkigondozó  
• Dénes István Lukács lelkipásztor

Időpont:  2017. március 21–23.
Helyszín:  Nagyvárad-Csillagváros vagy Élesd
Csoportlétszám:  15 fő
Regisztrációs díj:  100 lej
Kreditpont:  14
Jelentkezés:  2017. január 22. – február 23. között 

Vinczéné Pálfi Judit előadó-tanácsosnál,  
a judit_vincze@yahoo.com e-mail címen vagy 
a 0741-179307-es telefonszámon.
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A társadalom, amelyben élünk, olyan, amilyenek 
mi vagyunk. A társadalmat mi alkotjuk, mi 

vagyunk a tartalom. A legkönnyebb a társadalom-
ról, a másik emberről véleményt mondani, azon-
ban nem biztos, hogy ez a helyes. Ahhoz, hogy az 
ember tudásra, majd bölcsességre tegyen szert, 
rendszeresen le kell ülni és könyvet, akár kurzust 
kell kézbe vennie, tanulni kell. A tanultakat pedig 
alkalmazni a mindennapokban.

A magyar református egyház tanító egyház, 
ez a gyakorlat immár több évszázada. Általában a 
lelkipásztor az, aki a szószékről Igét hirdet, azaz 
tanít. A tanító egyház Isten Igéjét kijelenti, azt al-
kalmazza, aszerint igyekszik élni, azt várja a hall-
gatóságtól is. Ugyanakkor a tanító egyháznak a 
cselekvésben is elöl kell járnia. A hitelesség alapja 
az, hogy szavainkat a tettek igazolják. Ez a képzési 
anyag is ebben kíván minden érdeklődő számára 
támaszt nyújtani. Miként érem el azt, hogy az ige-
hallgató, igetanulmányozó gyülekezeti tag cselek-
vő tagja is legyen a közösségnek?

A felgyorsult tempójú 21. században, amikor a 
középkorú generációnak alig van kapcsolata Istennel 
és egyházzal; amikor nagyon sokan nem találnak bé-
kés nyugvópontot életükben, akkor épp a tanító egy-
ház feladata odaülni az Istent rajta keresztül hallgató 
tagjai mellé, és módszert változtatva folytatni a taní-
tást. Erre, illetve egy ilyen módszernek a megisme-
résére hívjuk a lelkész kollégákat. Természetesen ez 
egyike a ma már rendelkezésre álló módszereknek.

Ajánlott irodalom:
• Emmaus Kurzus. KRE, Nagyvárad 2013.
• Klaus Douglas: Az új reformáció, 96 tétel az 

egyház jövőjéről. Bp. 2005.
• Dr. Pálhegyi Ferenc: Körkép, Korkép, Kórkép. 

Bp. 2004.
• Stephen B. Douglass: A hétköznapok menedzse-

re. Bp. 2009.
• Dr. Ken Blanchard–Mark Miller: A titok, amit a 

nagy vezetők tudnak és tesznek. Debrecen 2004.
• Hans Finzel: A vezetők tíz leggyakoribb hibája. 

Bp. 2004.
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Lelkigondozók eszköztára

Előadók:   
• Vinczéné Pálfi Judit lelkipásztor, pasztorál-
pszichológus, képző 
• Nagy Erika lelkipásztor, keresztyén lelkigon-
dozó

Időpont:  2017. április 3–5.
Helyszín:  Nagyvárad-Csillagváros
Csoportlétszám:  15 fő
Regisztrációs díj:  100 lej
Kreditpont:  12
Jelentkezés:  2017. február 6. – március 7. között 

Vinczéné Pálfi Judit előadó-tanácsosnál, 
a judit_vincze@yahoo.com e-mail címen vagy 
a 0741-179307-es telefonszámon.

A lelkigondozás széles körű lehetőségeket nyújt 
a templomon belül és kívül. Egy meghatározás 

szerint ez „az a tevékenység, amely kitör abból a 
magatartásból és elköteleződésből, hogy lelkisegí-
tőként te magad váltod meg a világot, és megérted 
a Biblia aranyszabályát, hogy azért tudjuk egymást 
szeretni, mert mi is szeretve vagyunk. Végül fel-
ismered, hogy Krisztus követése által megbékélsz 
Istennel és így válsz az Ő aratásában értékes béke-
követté” (Teresa Onions, a Lelkigondozói Szolgá-
lat Igazgatója, 2013).

A képzés a mindenki, egyesek, néhányak mo-
dellt alkalmazza, amely a keresztyén szolgálatte-
vők munkásságát ismeri el:
1. mindenki felelőssége egymást szeretni (Jn 13, 

34–35), és meggyőződésünk, hogy mindenki ka-
pott tálentumot, amit felhasználhat a köz javára 
(1Kor 12,4–7);

2. egyeseknek közülünk lelkigondozói tálentumot 
adott Isten, amelyet föl kell ismernünk és ki kell 
fejlesztenünk (Róm 12,6–8);

3. néhányak arra hívattak, hogy vezessenek, ké-
pezzenek, felkészítsék és alkalmassá tegyék az 
egyeseket és mindenkit (Róm 12,8).
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A lelkigondozói szolgálat négy alapvető képzési 
lehetőséget kínál: Minőségi kapcsolatok fejleszté-
se, Fedezzük fel a lelkigondozást, Lelkigondozók 
eszköztára, Képzők képzése.

Ajánlott irodalom:
• Hézser Gábor: Újra szárnyra kapni. Interjúk 

és előadások a krízisről és a segítségnyújtásról. 
Lector Kiadó.

• Helmut Weiss: Lelkigondozás, szupervízió, pász-
torálpszichológia. Exit Kiadó.

• Worthington Everett L.: Lelkigondozói AB. Har-
mat Kiadó.

• Bill Merrington: Pastoral Care: A practical guide. 
2012.

• Wendy Billington: Growing a Caring Church. 
Practical Guidelines for Pastoral Care 2012.

• James Woodward: Valuing church. Pastoral 
Ministry with Older people. 2008.

A lelkipásztor  
hivatásszemélyiség gondozása

Előadó:   
• Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus, 
egyetemi tanár

Időpont:  2017. április 19–21.
Helyszín:  Nagyvárad
Csoportlétszám:  30 fő
Regisztrációs díj:  100 lej
Kreditpont:  14
Jelentkezés:  2017. február 20. – március 20. között 

Vinczéné Pálfi Judit előadó-tanácsosnál, 
a judit_vincze@yahoo.com e-mail címen vagy 
a 0741-179307-es telefonszámon.

A kiégés (burn out) 1974-ben Freudenberger ál-
tal leírt jelensége minden humán szolgálati te-

rületen, gyógyító, segítő-lelkigondozó hivatásban 
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kialakulhat mint betegségig fokozódó teljesítés-
képtelen, örömtelen fásultsági állapot. 

A kurzus során erősen gyakorlatorientált meg-
közelítésben foglalkozunk a kiégésre veszélyeztető 
tényezőkkel, az egészségben maradás személyisé-
gi faktoraival, a rezilienciával, rugalmassággal, a 
distresszekkel való megküzdés jellegzetes módjai-
val, a romboló és a fejlődést szolgáló megküzdési 
lehetőségekkel, a telítődés elkerülését lehetővé tevő 
önsegítő „gyógymódokkal”, a szelf-menedzsment 
leghatékonyabb technikáival. Elemezzük az egész-
ség lélektani kutatásokra alapozott önkarbantartó 
és közösségi, kölcsönösen egymást segítő módsze-
reket, példákkal szolgálunk a hazai és erdélyi lel-
kipásztori gyakorlat területéről. Munkamódként a 
„problem based learning” módszerét alkalmazzuk, 
amely a hatékony együttműködés csoportos mun-
kalehetőségének begyakorlását is lehetővé teszi. 
A hatékony munkát handoutokkal segítjük elő. 

Ajánlott irodalom:
• Bagdy E.: Pszichofitness. Animula Kiadó, Buda-

pest 2009.
• Bagdy E.: Vitalitás-generátorok. In: Egészség-

pszichológia a gyakorlatban. Szerk.: Kállai J.–
Varga J.–Oláh A., 239–273. Medicina Kiadó, 
Budapest 2008.

• Bagdy E.–Eisler O.: A probléma-alapú tanulás 
alkalmazási tapasztalatai a szupervizor-képzés-
ben. In: Szupervízió, egyén, csoport, szervezet. 
Szerk.: Bagdy E.–Wiesner E., 305–321. PrintX 
Kiadó, Budapest 2005.

• Tomcsányi T.–Jelenits I.: Tanakodó. Híd, Buda-
pest 1999.

• Hézser G.: A pásztori pszichológia gyakorlati 
kézikönyve. Kálvin Kiadó, Budapest 1995.
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Stresszkezelés és kommunikáció  
– Életkészségek program

Előadók:   
• Albert Csilla klinikai pszichológus, mentál-
higiénés szakember, pasztorálpszichológiai 
lelkigondozó, WÉK-facilitátor 
• Becsky Borbála vallástanár, szociális mun-
kás, bibliodráma vezető, pasztorálpszichológi-
ai lelkigondozó, WÉK-facilitátor 
• Cosma István pszichológus, szociális munkás, 
mentálhigiénés szakember, WÉK-facilitátor

Időpont:  2017. május 8–10.
Helyszín:  Nagyvárad
Csoportlétszám:  15 fő
Regisztrációs díj:  100 lej
Kreditpont:  14
Jelentkezés:  2017. március 6. – április 7. között 

Vinczéné Pálfi Judit előadó-tanácsosnál, 
a judit_vincze@yahoo.com e-mail címen vagy 
a 0741-179307-es telefonszámon.

A stressz nemcsak a lelkiállapotunkra, hangula-
tunkra hat, hanem testi működésünkre is. Tu-

dományos kutatások is azt igazolják, hogy hosszú 
távon a stressz hozzájárulhat az egészség romlásá-
hoz és különböző betegségek kialakulásához. 

Az Életkészségek tréning célja, hogy olyan meg-
küzdési módok elsajátítását és gyakorlását segítse, 
melyekkel a mindennapi stressz negatív hatásait 
csökkenteni tudjuk, és így a felsorolt negatív ha-
tásokat is visszaszorítsuk. A tréninggel kapcsola-
tos eddigi kutatási eredmények igazolják, hogy az 
elsajátított készségek alkalmazása hosszú távon 
csökkenti a szorongást, a depressziót és az ellen-
ségességet.

A Williams Életkészségek Program nemzetközi 
jogvédelem alatt álló szellemi termék, tulajdonosa a 
Williams LifeSkills Inc. Magyarország. A program 
és a segédanyagok magyar adaptációjára és ma-
gyarországi alkalmazására, szakmai felügyeletére 
kizárólagosan a Selye János Magyar Magatartástu-
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dományi és Magatartásorvoslási Társaság jogosult. 
Tréningeket kizárólag a Williams LifeSkills Inc. ál-
tal elismert okleveles facilitátorok vezethetnek. 

Ajánlott irodalom:
• Gyökössy Endre: Magunkról magunknak.
• Gyökössy Endre: Életápolás.
• Bagdy Emőke: Pszichofittnes.
• Bagdy Emőke: Hogyan legyünk boldogok?
• Bagdy Emőke: Utak önmagunk fele.
• Lajkó Károly: Stresszcsökkentő viselkedés.

Liturgikai kerekasztal

Előadó:   
• Hafenscher Károly evangélikus lelkipásztor, 
egyetemi tanár  
• Kissné Mogyorósi Pálma református egyház-
zenész, főiskolai tanár 
• Benkő Tímea evangélikus lelkipásztor, teoló-
giai tanár 
• Geréb Miklós református lelkipásztor

Időpont:  2017. május 10–12.
Helyszín:  Nagyvárad, Lorántffy Központ (LEK)
Csoportlétszám:  25 fő
Regisztrációs díj:  100 lej
Kreditpont:  14
Jelentkezés:  2017. március 10. – április 10. között 

Geréb Miklósnál a gerebmiklos@gmail.com 
e-mail címen vagy a 0742-144576-os telefon-
számon.

A képzés célja, hogy bevezesse a résztvevőket a 
modern liturgika szemszögéből az istentiszte-

let folyamatának mélyebb megértésébe. A magyar 
teológiai szakirodalomban Hafenscher Károly 
dolgozta ki minden idők legigényesebb Liturgiká-
ját, amely összefoglalja a keresztény liturgia fejlő-
dését a katolikus, keleti, evangélikus és református 
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gyakorlat szerint. Célunk, hogy megismertessük 
ezt a szakirodalomban megkerülhetetlen könyvet, 
melyből lelkészeink mélyebben megérthetik (vagy 
átértékelhetik) a liturgiát mint cselekményt, gyü-
lekezeti szolgálatunk – szépségében és terheivel 
egyaránt – megatározó megnyilvánulását.

A képzés másfél órás előadásokból tevődik ösz-
sze. Az előadók az ismeretközlő elbeszélés mellett 
vetített prezentációt is használnak. A résztvevőknek 
lehetősége nyílik a kérdéseiket is feltenni, megvitat-
ni az előadások után. A zenei blokk során a részt-
vevők ünnepeinkhez kötődő olyan új énekeket ta-
nulhatnak, amelyeket gyülekezeti szolgálatukban is 
bátran alkalmazhatnak. A képzés részeként a részt-
vevők saját gyülekezetükben négy egymást követő 
vasárnap kipróbálják a Generális Konvent Liturgiai 
Bizottsága által javasolt istentiszteleti rendet. Ta-
pasztalataikról és a kísérlet eredményeiről 2–4 ol-
dalas kiértékelő tanulmányt írnak a GKLB részére.

Ajánlott irodalom:
• Hafenscher Károly: Liturgika. A keresztény is-

tentisztelet protestáns megközelítésben, ökume-
nikus szellemben. Luther Kiadó – Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszéke, 
Budapest 2010.

• Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat. 
Tudnivalók énekeinkről. Kálvin Kiadó, 1995.

Élménypedagógia. Tapasztalat, reflexió, 
általánosítás és alkalmazás

Előadó:  Módi Kinga vallástanár, tréner
Időpont:  2017. május 11–13.
Helyszín:  Ágya, Arad megye
Csoportlétszám:  15 fő
Regisztrációs díj:  100 lej
Kreditpont:  12
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Jelentkezés:  2017. március 10. – április 10. kö-
zött Vinczéné Pálfi Judit előadó-tanácsosnál, 
a judit_vincze@yahoo.com e-mail címen vagy 
a 0741-179307-es telefonszámon.

Célok
• Játékos élménypedagógiai alapképzés tréningsze-
rű módszerekkel, a tapasztalati tanulás hatékony-
ságának és módszereinek megismerése a hit és a 
vallás területén;
• Az élménypedagógia felhasználási területeinek 
megismerése 
• Felkészítés élménypedagógiai foglalkozások ve-
zetésére, gyerekek foglalkoztatására, gyerek isten-
tiszteletek, vallásórák, hittantanítás és ifi- közös ségek 
működtetésére egy újfajta pedagógusszerep megta-
pasztaltatásával;
• Módszertani repertoár bővítése a tapasztalati 
tanulás gyakorlatában az ismerkedési játékoktól a 
csoportépítő feladatokon át az egyéni fejlesztés le-
hetőségéig;

Célcsoport: Elsősorban gyerekekkel foglalkozó 
szakembereknek, illetve önkénteseknek; gyerek- és 
ifjúsági csoportok és foglalkozások vezetőinek; val-
lástanároknak, gyülekezetek és egyházközségek ön-
kénteseinek, lelkészeknek; pedagógusoknak és min-
den érdeklődőnek;

Ajánlott irodalom:
• Matthew D. Liddle: Tanítani a taníthatatlant 

– élménypedagógiai kézikönyv. Pressley Ridge, 
Budapest 2008.

• Bényi K.–Fügedi E.–Horváth Á.: Több mint já-
ték. TFSZ, Budapest 2010.

• Besnyi Szabolcs–Nagy Gábor: A játék nem já-
ték! Korrekt, Budapest 2014.

• Demeter Irén–Bányai Sándor: Gyümölcsnek 
gyümölcse – Élménypedagógiai foglalkozások. 
KOEN, Marosvásárhely 2014.

• Dobos László: Játék a hittanórán. Lámpás, 
Abaliget 2002.
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• Miklya Luzsányi Mónika – Miklya Zsolt: Be-
szélgető Biblia. Móra kk., 2014.

• Miklya Luzsányi Mónika: Játéktár – hit és er-
kölcstanoktatáshoz és bibliai foglalkozáshoz. 
Harmat, Budapest 2015.

• Miklya Zsolt: Játékkosár – Játékok bibliai és 
élettémákhoz – Parakletos könyvesház. Kiskun-
félegyháza 2015.

Bibliai antropológiai kérdések  
a lelkipásztori szolgálatban

Előadó:   
• Papp György lelkipásztor, óraadó teológiai 
tanár

Időpont:  2017. június 13–15.
Helyszín:  Nagyvárad-Csillagváros
Csoportlétszám:  20 fő
Regisztrációs díj:  100 lej
Kreditpont:  16
Jelentkezés:  2017. április 10. – május 12. között 

Vinczéné Pálfi Judit előadó-tanácsosnál, 
a judit_vincze@yahoo.com e-mail címen vagy 
a 0741-179307-es telefonszámon.

A továbbképzés egyik célkitűzése elmélyíteni 
a teológiai antropológia tárgykörébe tartozó 

ismereteket, illetve támpontokat nyújtani ezek al-
kalmazásáról a lelkipásztori szolgálatban: egyfelől 
arra nézve, hogyan prédikáljunk, tanítsunk róluk, 
másfelől pedig hogyan alkalmazzuk a bibliai ant-
ropológia felismeréseit a lelkigondozás és a kateké-
zis területén.

A lelkipásztori szolgálat minden területén szem-
besülünk különböző antropológiai kérdésekkel: 
kicsoda az ember? Hogyan viszonyul egymáshoz a 
test és a lélek? Két különálló szubsztanciával van-e 
dolgunk, vagy inkább egy egységes emberkép kü-
lönböző aspektusaival? Hogyan és mikor prédikál-
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junk ezekről a kérdésekről? Hogyan alkalmazhatjuk 
a teológiai antropológia felismeréseit a lelkigondo-
zásban vagy a katekézis során?

A képzés előadásai az alábbi témák köré épülnek:
• Isten és önmagunk megismerése: a közösségi 

antropológia útkeresése
• Isten képmása: kép és/azaz hasonlatosság?
• Férfi és nő
• Szabad vagy szolgai akarat?
• Antropológiai fogalmak a Szentírásban
• Dichotóm és trichotóm antropológiák teológiai 

értékelése
• Gnosztikus antropológiai elképzelések megje-

lenése napjaink világnézetében
• Dogmatörténeti pillanatképek
• Teológiai antropológia a gyakorlati teológiában

Ajánlott irodalom:
• Wolff, Hans Walter: Az ószövetség antropológiája.
• Frenyó Zoltán (szerk.): Az isteni és az emberi 

természetről.
• Luther Márton: A szolgai akaratról.
• Erasmus: A szabad döntésről. JEL Kiadó, Buda-

pest 2005.
• Kálvin János: A keresztyén vallás rendszere. 

I, 15.; II, 1–6. fejezetek.

Bibliodráma műhely.  
Isten gondviselése családjainkban  

Ábrahám és Sára életútjának tükrében

Előadók:   
• Kabai Ferenc lelkipásztor, pszichodráma- 
asszisztens, bibliodráma-vezető 
• Péter Júlia lelkipásztor, mentálhigiénés szak-
ember, bibliodráma-vezető

Időpont:  2017. június 20–22.
Helyszín:  Nagyvárad-Csillagváros
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Csoportlétszám:  16 fő
Regisztrációs díj:  100 lej
Kreditpont:  12
Jelentkezés:  2017. április 24. – május 19. között 

Vinczéné Pálfi Judit előadó-tanácsosnál, 
a judit_vincze@yahoo.com e-mail címen vagy 
a 0741-179307-es telefonszámon.

Ábrahám alakja igehirdetői szolgálatunk során 
legtöbbször az üdvtörténet felnagyított szim-

bolikus alakjaként jelenik meg, holott a róla szóló 
bibliai elbeszélés-mozaikban inkább Isten ígéretei 
és az élete eseményei közti feszültséget megtapasz-
taló, vergődő hús-vér ember, egy „bolyongó ará-
mi”, de aki mégis üzenni tud „korunk emberének”.

A bibliodramatikus munka során sajátos mó-
don, különböző játékformák segítségével meg-
elevenítjük az Ur-Kaszdimtól, Mórijja földjén át a 
Gondviselés hegyéig tartó ív történeteit. A résztve-
vők nem csak igeolvasóként-hallgatóként lehetnek 
jelen, hanem a játékba vonódás által megélhetik az 
„ősatya” és családját ért próbatételeket és vigasz-
talásokat. A találkozó a bibliodráma műfajának 
rövid elméleti-módszertani bemutatásával zárul.

Zárt csoport, a titoktartás kötelező. Együtt nem 
jelentkezhetnek: alá-fölé rendelt viszonyban lévők 
(pl. lelkész-beosztott lelkész, lelkész-esperese), lel-
kész házaspárok, közeli barátok.

A jelentkezőktől egy rövid motivációs levelet 
várunk. (Miért választottad a témát? Mi érdekel a 
történetívből? Mit szeretnél megélni?)

Ajánlott irodalom:
• Albert-Lőrincz, Enikő: A csoportokkal való mun-

ka módszertani kérdései. Scientia, Kolozsvár 
2004.

• Blatner, Adam: A pszichodráma alapjai. Ani-
mula, Budapest é. n. 54–60., 108–172.

• Buber, Martin: A próféták hite. Atlantis 1998
• Rad (von), Gerhard: Az Ószövetség teológiája. 

Osiris, Budapest 2000. 116–144.
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• Tillich, Paul: Rendszeres teológia. Osiris, Buda-
pest 1996. 581–667.

• Warns, Else–Natalie-Fallner, Heinrich: Jerikó 
rózsája. A bibliodráma kézikönyve. Kálvin-Lu-
ther, Budapest 2003.

• Westermann, Claus–Gloege Gerhard: A Biblia 
titka. Kálvin Kiadó, Budapest 1997. 28–48.

Napjaink dilemmái, protestáns válaszok

Előadók:   
• Békefi Lajos református lelkipásztor, vallás-
kutató, közíró 
• Birkás Antal politológus, teológus, pedagógus

Időpont:  2017. szeptember 18–20.
Helyszín:  Nagyvárad-Csillagváros
Csoportlétszám:  15 fő
Regisztrációs díj:  100 lej
Kreditpont:  16
Jelentkezés:  2017. július 17. – augusztus 18. között 

Vinczéné Pálfi Judit előadó-tanácsosnál, 
a judit_vincze@yahoo.com e-mail címen vagy 
a 0741-179307-es telefonszámon.

A 21. századi protestáns integráló felelősségetika 
lényege és előzményei, a reformációs és a refor-

mátus szociáletika kezdetei, Kálvin szociáletikája, 
ezek mind olyan ismereteket és új információkat 
nyújtanak a lelkipásztor számára, amelyek a mai 
kor emberének megértésében nélkülözhetetlenek.

Olyan témákat is érintünk a továbbképzés so-
rán, mint a református szociáletika és annak rö-
vid története; a protestáns gazdaságetikai csoda 
titka és magyarázata; kultúrateológiai töredékek; 
ökoteológiai töredékek és az ökoteológia története; 
világvallások versenyfutása; vallás és modernitás; 
a szekularizációs tézis; a reformáció és a kommu-
nikáció forradalma.
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Ajánlott irodalom:
• Klaus Douglas: Az új reformáció, 96 tétel az 

egyház jövőjéről. Bp. 2005.
• Dr. Békefy Lajos–Dr. Birkás Antal: Napjaink 

dilemmái, Protestáns válaszok. Bp. 2015.
• Dr. Békefy lajos: Kereszttűzben. Bp. 2015.
• Dr. Török István: Etika. Amsterdam 1988.

Ifjúsági vezetőképző.  
Tanítványozó ifjúsági misszió

Előadó:  Jim Brown ifjúsági munkás, tréner
Időpont:  2017. október 3–5.
Helyszín:  Nagyvárad vagy Les
Csoportlétszám:  20 fő
Regisztrációs díj:  100 lej
Kreditpont:  14
Jelentkezés:  2017. augusztus 1. – szeptember 1. 

között Vinczéné Pálfi Judit előadó-tanácsos-
nál, a judit_vincze@yahoo.com e-mail címen 
vagy a 0741-179307-es telefonszámon.

Ezt a továbbképzést olyan lelkészek számára szer-
vezzük, akik szenvedélyesen szeretnék az ifjúsági 

munkát a saját gyülekezetükben vagy környezetük-
ben előmozdítani, fejleszteni, és akik szeretnének 
hasonló kihívásokkal szembenéző társaktól tanulni 
és velük együtt modellezni ezt a missziós területet.

Céljaink:
• A résztvevők értsék meg a tanítványozó ifjúsági 

munka jelentőségét és prioritását a gyülekezeti, 
közösségi és társadalmi életre vonatkozóan.

• A tanítványozásban résztvevők nyerjenek lá-
tást a folyamatos változás szükségességére, kül-
detésükre és a tanítványozásra vonatkozóan.

• Ismerjék meg és fedezzék fel azon értékeket, 
elveket és gyakorlatokat, amelyek iránt az ifjú-
sági vezetőknek fontos elköteleződniük annak 
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érdekében, hogy a fiatalok számára vonzó al-
ternatíva legyen az ifjúsági munkába való be-
kapcsolódás lehetősége.

• Személyes vezetői hozzáállás megértése és en-
nek átalakulása az ifjúsági munka tanítványo-
zásmodelljének fényében.

• Arra fókuszálni, hogy miként lehet a kiscso-
portos programokat és a missziós lehetőségeket 
összehangolni annak érdekében, hogy a fiata-
lok megéljék Isten Országának prioritását.

• Olyan mentorálási megközelítések feltérképe-
zése, amelyek nem csupán a fiatalok hitben való 
növekedését segíti, hanem arra bátorítja őket, 
hogy másokat is elérjenek.

Ajánlott irodalom:
• A közösségépítő lelkész. Luther Kiadó, Budapest 

2010.
• Ifjúságépítők. Új remény Alapítvány, Debrecen 

2005.












