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A továbbképzés címe: Új gyülekezetek lelkipásztorainak továbbképzése-II 

 
A továbbképzés helyszíne, időpontja: 
Galyatető, 2013. november 10-12. 

 
A továbbképzés előadói:  
Név: Dr. Szabó István 
Böttger Antal 
Fodorné Ablonczy Margit 
Kiss Sámson Endre 
Sóskuti Zoltán 
Fogarasi Gábor 

 
Részletes témák: 

I. Az új gyülekezetek integrálása az MRE-be 
 

Hogyan illeszkedhetnek az új gyülekezetek egyházunk szervezeti és jogi 
struktúráiba? Tradíciók kialakulása és kialakítása. A szekuláris háttérből való 
építkezés, mint tőke a gyülekezetépítésben! A 2012-ben nagy népszerűségnek 
örvendő program folytatása azon lelkipásztorok részére, akik missziói 
gyülekezetekben szolgálnak, vagy hamarosan gyülekezetet alapítanak az 
DMREK gyülekezetplántáló programja keretében. 

 
II. A gyülekezetek korosztályi rétegződése a Szentírásban 

 

http://www.raday28.hu/
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Ma gyakorta beszélünk a gyülekezetek különböző korcsoportjairól, mint saját 
tulajdonságokkal rendelkező célcsoportokról. Ez az előadás bibliai alapvetést 
nyújt e témában. Részletesen elemezzük és vizsgáljuk az ószövetség népének 
életgyakorlatát e téren, majd az apostoli levelek tanításainak elemzésével képet 
kapunk az újszövetség ide vonatkozó alapelveiről. 
Foglalkozunk azzal a kérdéssel is, hogy kelen korunkban szerveződő új 
gyülekezetek életébe hogyan lehet integrálni a vizsgált bibliai alapelveket, 
tendenciákat? 
 

 

 

III. A gyülekezeti élet nyújtotta lehetőségek a születéstől a családalapításig I-III. 

 
Gyülekezeteinkben a legkisebb korosztály általában a keresztelés alkalmával 
jelenik meg leghamarabb. Tapasztalataink szerint a keresztelős családok és a 
baba-mama kör szervezése bizonyul ma a szülőknek a leginkább segítségül 
ahhoz, hogy könnyebben kapcsolódjanak be gyermekeik velük együtt 
egyházunkba. Gyermekmissziós módszerek röviden. 

 
Milyen formáció a konfirmáció? Legyen közösségépítés, vagy inkább hitvallásra 
segítés, azaz evangélizáció, vagy konkrét biblia-, hitvallás-, egyházismeret 
központú? Hogyan lehet a hitoktatás részévé a konfirmáció, ha mások tartják az 
alkalmakat, mások a módszerek, s más a cél? Születhet-e önként vállalt 
fogadalom tizenévesek szájából? Konfirmációi gyakorlatunk átgondolása – 
gyakorlati megközelítésekkel. 

 
Hol is kezdődik és konkrétan mit is takar az ún. ifjúsági munka? Kik legyenek 
ifi-vezetők? Hogyan beszélhetünk a párválasztásról a felnövekvő nemzedéknek 
„református módon”?  Mit jelent mai magyar társadalomban a család fogalma: 
inkább csak teher, feldolgozandó sérülések okozója, átkok továbbadója, vagy 
mikroközösség, ahol Isten áldása kibontakozhat a legszemélyesebb 
kapcsolatokon keresztül?  
 
IV. Kerekasztal beszélgetés gyülekezet alapítókkal 

 

A DMREK által elindított gyülekezetplántáló missziói programban résztvevő 
lelkipásztorok szólalnak meg és osztják meg tapasztalataikat kollégáikkal.  

 

MEGSZEREZHETŐ KREDITEK SZÁMA: 15 

Max. létszám:30 fő 
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A továbbképzés címe: Heidelbergi Káté 80. kérdés - felelet 
 

A továbbképzés helyszíne, időpontja: 
Mátraháza, 2013. április 22-25. 

 
A továbbképzés előadói:  
Név: Dr. Szabó István 
Dr. Sándor Balázs 
Dr. Kádár Ferenc 
Kis László 
 

A továbbképzés alkalmat ad arra, hogy közösen értelmezzük és a 21. század 
református gyülekezetei nyelvére lefordítsuk a Heidelbergi Káté 80. kérdés-feleletét. 
Egyháztörténeti, dogmatikai, gyakorlati teológiai szempontokból egyaránt 
átvilágítjuk azt az utat, ami a megelőző hitvallásokon keresztül elvezetett a 80. 
kérdés-feleletig. Keressük a választ arra is, hogyan tovább az ökumenizmus 
jegyében? 
 
 
MEGSZEREZHETŐ KREDITEK SZÁMA: 24 
 
Max. létszám:30 fő 
 

 
A továbbképzés címe: Az „értelmező” igehirdetés  

 
A továbbképzés helyszíne, időpontja: 
Pécel, 2013. június 24-28.   

 
A továbbképzés előadói:  
Név: Dr. Szabó István 
Dr. Bernhard Kaiser prof., Komarno 
Alföldy Boruss Dezső  
Dr. Sípos Ete Álmos  
Sípos Ete Zoltán 
Sípos Alpár Szabolcs 
 
Az értelmező igehirdetés újra felfedezése  
Az értelmező igehirdetés fogalmának tisztázása után történeti áttekintést 
teszünk: a korai egyház, a reformáció kora, a modern kor, egészen napjainkig. 
Részletesen taglaljuk  
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- a Biblia tekintélyéről és tévedhetetlenségéről szóló téziseket, melyek alapját 
képezik az értelmező igehirdetésnek, 
- az értelmező igehirdetés és az igehirdető kapcsolatának kérdését, 
- az igehirdető személyes kegyessége, elkötelezettsége és felelőssége, 
- az exegézistől a prédikációig vezető út állomásait, 
- az értelmező prédikáció céljának, üzenetének, meghatározását.  
Foglalkozunk a hermeneutika legfontosabb szabályaival, az analogia fidei 
jelentőségével a református igehirdetésben. Taglaljuk a leggyakoribb 
hermeneutikai hibákat. 
Részletesen elemezzük az értelmező igehirdetés felépítését, legfontosabb 
elemeit. Hogyan jelenjenek meg ezek az alkotóelemek az igehirdetésben?  

 

MEGSZEREZHETŐ KREDITEK SZÁMA: 16 

 
Max. létszám:30 fő 

 

A továbbképzés címe: „Hirdesd az Igét …” – de hogyan?-II 

 
A továbbképzés helyszíne, időpontja: 
Mátraháza, 2013. november  
(A végleges időpont egyeztetés alatt) 

 
A továbbképzés előadói:  
Név: Cseri Kálmán 

 

Cseri Kálmán a Dunamelléki Református Egyházkerület neves lelkipásztora 
vezetésével és koordinálásával lelkipásztori szolgálatunk egyik alap pillérét, az 
igehirdetést érintő kérdésekről tartunk továbbképzést Mátraházán. 

Isten egyik legnagyobb adománya a gyakorló lelkipásztor számára, ha jó igehirdetői 
vénával ajándékozza meg a lelkészt. A bibliai alapokon nyugvó, a református 
dogmatikához hű, a mai ember számára közérthető igehirdetés mindig a Szentlélek 
műve, ám egyházunk rendje szerint az igehirdetéshez vezető úton szükség van a 
lelkipásztor munkájára is.  

A textusválasztástól kezdve az exegézisen át a gyakorlati applikációkig mindent 
áttekint ez a kurzus, amely hozzásegíti a résztvevő lelkészeket ahhoz, hogy további 
ismeretekre és tapasztalatokra tegyenek szert a „jó” Igehirdetés különleges 
világában. 
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MEGSZEREZHETŐ KREDITEK SZÁMA: 24 

Max. létszám: 40 fő 
 

 
A továbbképzés címe: Az igehirdetéshez vezető utak 

 
A továbbképzés helyszíne, időpontja: 
Mátraháza, 2013. október 7-11. 
(VA) 

 
A továbbképzés előadói:  
 

Név: Dr. Németh Dávid  
Dr. Balla Péter 
Steinbach József 

 
Részletes témák: 

I. A mai református gyülekezetek összetétele – avagy kiknek is prédikálunk?  
 

Egyházszociológiai vizsgálódást végzünk, mely kapcsán átvilágítjuk a 
gyülekezeteink összetételét. Megvizsgáljuk, hogy vajon kiknek is kell 
prédikálnunk vasárnapról vasárnapra, valamint a kiscsoportos közösségekben? 
Kik is valójában a prédikáció hallgatói ? Kikből áll ma egy átlagos református 
gyülekezet, és milyen hatással van ez az igehirdetésre? 

 
II. Az exegézis lehetőségei ma  

 

Az exegetika tudománya ma is fejlődik, hiszen a segédtudományok 
folyamatosan szolgáltatják az újabb és újabb információkat, melyeket az 
exegetika fel tud használni a bibliai szövegek és azok hátterének még 
részletesebb kibontásához, hogy a lehető legpontosabb jelentéssel tudjuk a szent 
szövegeket megérteni. Ebből kapunk az előadás és a közösen választott textus 
elemzése során egy újabb betekintést.  
 

III. Hogyan lesz az alapos és tudományos exegézisből „jó” prédikáció? 

 
W. Lüthi mondta egyszer, mikor az asztalán sorakozó exegetikai könyvekre 
rákérdeztek, hogy ő az igehirdetésben nem a szakácskönyvet adja, hanem az 
elkészített ételt! Nagyon fontos, hogy az igehirdetés a tudomány széleskörű 
felhasználásával is elsősorban igehirdetés legyen! 
 

MEGSZEREZHETŐ KREDITEK SZÁMA: 9  
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Max. létszám:40 fő 

 
A továbbképzés címe: Gyülekezetalapítás 

 
A továbbképzés helyszíne, időpontja: 
Mátraháza, 2013. március 18-22. 
(BpD) 

 
A továbbképzés előadói:  
 

Név: Földvári Tibor református lelkész 
Alföldy-Boruss Dezső 
Lovas András 

 
Részletes témák: 

I. A gyülekezetalapítás bibliai példái 
 

Biblika teológiai szempontból vizsgáljuk meg elsőként a bibliai gyülekezetek 
létrejöttekor fenn forgó alapfogalmakat és hitbeli alapelveket. Ezután az 
egyháztörténeti szempontok következnek, azaz a keresztyénség története során 
megalapított híres gyülekezetek jellemzőit ismerjük meg. Dogmatikailag azokkal 
az alap kritériumokkal foglalkozunk, melyeket a gyülekezetalapításnál figyelembe 
kell venni, áttekintjük a református gyülekezeti identitás négy kálvini conditio 
sine qua non-ját.  

 
II.  A nyitott igehirdetés, mint a gyülekezetalapítás eszköze 
 

Az igehirdetés a keresztyén üzenet, az evangélium továbbadásának alapvető 
eszközeként van megnevezve a II. Helvét Hitvallásban. Az igehirdetés speciális 
fajtája az ún. „nyitott igehirdetés”. Számba vesszük ennek jellemzőit, bibliai 
gyökereit. Sort kerítünk példák feltárása az ún. „megszakított igehirdetésekben”. 
Támogat minket ebben a folyamatban Jézus beszédeinek elemzése. 

 

III. Nagyvárosi gyülekezet plántáló modellek 

Az előadásban megvizsgálunk egy bibliai nagyvárosi gyülekezet plántáló 
modellt, egy lakótelepi református gyülekezet szervezések modelljét, valamint 
egy amerikai belvárosi gyülekezet modelljét ( presbiteriánus ). 
E három modell összehasonlításából következtetéseket vonunk le és 
megoldásokat keresünk és találunk a mai gyülekezet szervezési misszióra 
vonatkozóan. 

MEGSZEREZHETŐ KREDITEK SZÁMA: 9 
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Max. létszám:40 fő 

 
A továbbképzés címe: A lelkipásztori szolgálat feltételei és segítése 
 

A továbbképzés helyszíne, időpontja: 
Mátraháza, 2013. szeptember 23-27. 

(BpÉ-B) 
 

A továbbképzés előadói:  
Név: Dr. Szarka Miklós 
Hamar István 
Püski Lajos 
Dr. Fruttus István Levente 
 
Részletes témák: 

I. A lelkipásztori szolgálat és az elvárások 

 
A lelkipásztori szolgálatot elvárások sokasága veszi körül, melyek jó részét 
számba vesszük és próbálunk prioritást találni köztük: mit vár Isten, mit vár el a 
gyülekezet, mit vár el önmagától a lelkész, mit vár a család, melyek a közegyházi 
elvárások és végezetül hogyan lehetséges ezeknek megfelelni? 

 
II.  A lelkipásztor lelki élete 
 

A lelkipásztori szolgálat megannyi fontos feladattal jár, ám ezeknek csak akkor 
tudunk megfelelni, ha magunkra is gondot viselünk. Hogy mit is jelent ez és 
hogyan valósul meg a gyakorlatban, arra keressük a választ ezen az alkalmon. A 
rendszeresség, az imaélet, a, az önképzés, az olvasmányok mennyisége és 
minősége mind-mind fontos tényezők. Az előadó szólni fog a lelkésznek más 
lelkipásztor általi lelkigondozásáról is. 

 

III.  Munkatársak a szolgálatban 

 
Hol van a lelkipásztor megfelelő helye és melyek a feladatai a szolgáló 
közösségben? Hol kezdődik és meddig terjed a lelkipásztori felelősség a 
csapatépítésben és a munkatársképzésben? Hogyan lehet továbblépni? Váltások 
szükségessége és dinamikája. 
 
 
IV.  Tevékenység kísérés és a lelkipásztori szolgálat fejlődése 
 
Milyen módon kaphatunk reális képet saját szolgálatunkról, annak folyamatáról és 
hatásairól? Milyen folyamatokat kell feltétlenül meglátnunk, kísérnünk és 
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követnünk, és hogyan történjen ez a kísérési folyamat? Milyen református 
szakemberek segíthetnek ebben? Elég-e az Isten előtti elcsendesedés vagy kell-e 
(meg)hallgatnunk emberi visszajelzésekre is? 

 

MEGSZEREZHETŐ KREDITEK SZÁMA: 12 

Max. létszám:40 fő 

 
 
A továbbképzés címe: Egyház-politika-hitvallás-hitoktatás 
 

A továbbképzés helyszíne, időpontja: 
Mátraháza, 2013. február 4-6. 
(DP) 

 
A továbbképzés előadói:  
 

Név: Hölvényi György egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért 
felelős államtitkár 
Dr. Kádár Ferenc 
Dr. Sándor Balázs 
Dr. Kun Mária 
Dr. Sipos Ete Álmos 
 

I. Az egyházpolitika aktualitásai 
 
Krisztus népének van közéleti felelőssége is, ezért fontos az egyház őrállóinak 
tájékozódnia a mindenkori kormányzat aktuális egyházpolitikájáról. Az előadó 
emellett tájékoztatást tud adni az egyház előtt álló aktuálpolitikai kihívásokról. 

  
 

II.  A hitvallás éve 
 

A Heidelbergi Káté történeti kontextusának bemutatása, szerkezetének 
ismertetése valamint egykori és mai teológiai súlypontjainak végiggondolása után 
annak aktualitásait veszi számba az előadás első része. A második rész a 
kátémagyarázatos istentisztelet műfaját, elveit, történetét, és gyakorlati 
vonatkozásait sorakoztatja fel számos példával – így buzdítva a kihalófélben 
lévő ilyen igehirdetések újrafelfedezésére. A hitvallás évében úgy tudjuk 
református identitásunkat erősíteni, ha hitvallásainkat jobban megismerjük és 
gyülekezeteinkkel megismertetjük! 
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III.  A hitoktatás új rendje 

 

A 2013 szeptemberétől az Állami Általános Iskolákban induló kötelező etika- és 
választható hittan-oktatás nem csak újabb kötelezettséget ró az egyházra, hanem 
új lehetőségeket is nyit meg. Az előadás a következő kérdésekre ad választ: mi a 
teendője egy gyülekezeti lelkipásztornak a hitoktatás kialakuló új rendjében? 
Hogyan készüljünk fel, hogy ez ne átok, hanem áldás lehessen számunkra? 
 

IV. Az aktuális Heidelbergi Káté 

 

A Heidelbergi Káté évszázadok óta az MRE hitvallása. Ebből eleink nem csak a 
konfirmandusokat tanították, hanem a kátémagyarázatos istentiszteleteken az 
egész gyülekezetet. Ma már csak kevés gyülekezetben használják a lelkipásztorok 
arra a kátét, hogy annak segítségével ismertessék meg hitünk alapjait a 
fiatalokkal, s még ritkább a kátémagyarázatos istentisztelet. Az előadás segítséget 
ad ahhoz, hogy hogyan fogjunk hozzá egy kátéra épülő éves 
prédikációsorozathoz.  
 

 

MEGSZEREZHETŐ KREDITEK SZÁMA: 12 
Max. létszám:40 fő 

 
 
 
A továbbképzés címe: Teológiai antropológia 
 

A továbbképzés helyszíne, időpontja: 
Mátraháza, 2013. október 14-18. 
(ÉP) 

 
A továbbképzés előadója:  
 

Név: Dr. Sipos Ete Álmos 
 
Hol van az ember irányító központja? (az agy szerepe) 
Mit mond a Biblia az ember „én”- jéről? (óember – újember) 
Hol van Krisztus az emberben? ( „Krisztus bennem” problematikája) 
Az előadások a megadott téma szerint három alapkérdéssel foglalkoznak. Szó 
esik az emberi tudat biológiai központjáról, az agyról, különös tekintettel a test-
lélek kapcsolatának összefüggéseire. A hit szempontjából nézve az én szerepét 
vizsgáljuk, valamint változását a bűn és a megtérés viszonyában, kiemelve az 
óember – újember teológiai jelentését. Végül a Krisztus befogadásának kérdését 
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tárgyaljuk (Krisztus bennem), kitérve az „éntudat – krisztustudat” kérdésére. 
Mindezekben hangsúlyt kapnak azok az elkerülendő tévhitek, téves nézetek, 
amelyek sokak hitét és keresztyénségét eltorzíthatják. 
 
 

MEGSZEREZHETŐ KREDITEK SZÁMA: 9 
Max. létszám:40 fő 

 
 
 

A továbbképzés címe: Homiletikai sorozat I – IV. 
 

A továbbképzés helyszíne, időpontja: 
Cegléd-Felszegi Református Egyházközség, 2013. március 18. 
Cegléd – Nagytemplom, 2013. október 14. 
 

A továbbképzés előadója:  
Név: Dr Literáty Zoltán 

 
Részletes témák: 
I. Új homiletika 
 

A XX. század végi amerikai kísérletező homiletikák néhány irányzatának 
bemutatása, gyakorlati előnyeik és hátrányaik. Mire figyeljünk 
alkalmazásukkor? 
 

II. A prédikáció hallgatója 

 
Kik és hogyan hallgatják a prédikációkat? Gyülekezeti tagjaink és a prédikáció 
nyelvezetének kompatibilitása. Hogyan ne álljon útjába a lelkész azon 
„jelenségnek”, hogy a hit cselekménye megvalósulhasson a prédikáció 
hallgatása közben.  

 

III. A prédikáció felépítése 

 
A prédikáció felépítésének rendszerei és jelenlegi gyakorlata. Gyakorlati 
példákon keresztül valósul meg ez a továbbképzési alkalom. 

 

IV. A prédikátor személye és személyisége 

 
A prédikátor személyének és személyiségének hatása a prédikációra. 
Kapcsolat Isten, prédikátor, prédikáció és a prédikációt hallgatók között.  
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MEGSZEREZHETŐ KREDITEK SZÁMA: 12 

Max. létszám:20 fő 

 
A továbbképzés címe: Gyakorlati teológiai sorozat I – V. 

 
A továbbképzés helyszíne, időpontja: 

Pátyi Református Egyházközség, 2013. március 21. 
Biai Református Egyházközség, 2013. május 30. 
Érd- Parkváros, 2013. november 28. 

 
A továbbképzés előadói:  

Név: Vizi István református lelkész 
Beosztás: KRE HTK oktatója  
Név: Fodorné Ablonczy Margit 
Beosztás: református lelkész 
Név: Dr. Komlósi Piroska 
Beosztás: egyetemi docens 
Név: Dr. Literáty Zoltán református lelkész 
Beosztás: KRE HTK adjunktusa 

 
Részletes témák: 

I. A gyülekezet zenei élete - teológiai gondolatok zenei megfogalmazásai Bach 
muzsikájában. 

 
Bach a zene nyelvén fogalmazta meg műveinek teológiai üzenetét, 
mondanivalóját, beleillesztve saját személyes hitvallását is. Ehhez felhasználta a 
zene sajátosságait (pl. felfelé vagy lefelé ívelő dallam, imitáció, formai 
kialakítások, számszimbolika stb.). Van, hogy a hallgató egyből felfigyel ezekre, 
de van olyan is, amit csak a kotta alapos vizsgálata alapján vehetünk észre, mert 
Bachnak az is elég volt, hogy Istent dicsőítse vele. 

 
II. Gyermekmisszió. Baba-mama körtől a konfirmáción át az ifiig. 

 

Milyen korosztályt tudunk megszólítani, ha a gyülekezet építéséről van szó? Hol 
kezdjünk hozzá? Lehet, hogy ma a Baba-mama kör a legnagyobb "ajtó"? Mit 
jelent a "keresztelés előtt beszélgetés"? Hozzák-e még a hittanos gyerekek a 
szüleiket a templomba?  Mennyire alkalmasak ma a konfirmációs órák a lelki 
felkészülésre? Hogyan lesz ifi egy gyülekezetben? 
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III. A konfirmáció lélektani körülményei. 

 
A konfirmáló fiatalok lélektanának megismerése. Milyen előnyökkel és milyen 
hátrányokkal jár a középtinédzser kor a konfirmáció szempontjából? Lehet-e, 
szabad-e erőltetni a konfirmációt? Mit és hogyan tanítsunk a fiataloknak? 
Hogyan alakítható ki a csapatszellem és hogyan használható az a 
gyülekezetépítés érdekében? Dr. Komlósi Piroska kalauzol el bennünket a 
krízisben lévő szolgálatunk útvesztőiben és vele keresünk közösen olyan 
lehetőségeket, amelyek valós változást eredményezhetnek a konfirmáció 
folyamatában. 

 

IV. Kommunikáció, meggyőzés, konfliktuskezelés – a gyülekezet vezetésének 
kellékei. 

 
A gyülekezet lelki és operatív vezetése a kommunikáció hatékonyságától függ. A 
kommunikáció hatékonyságán sok múlik. Célokat jól vagy homályosan fogalmaz 
meg, együttműködésre sarkall vagy konfliktusokat generál, egy közösséget 
integrál vagy megoszt. A konfliktushelyzet lehetőség az előrelépésre és a 
megerősödésre, de ez nagymértékben függ a kommunikáció eredményességétől. 
Hogyan kommunikáljunk és mire figyeljünk ahhoz, hogy minden ékes és szép 
rendben történjen a gyülekezetben? 

 

V. Előkészületek és utózöngék az igehirdetéssel kapcsolatban. 
 

A lelkész kiskör lelkipásztorai megelőző vasárnap a Református Bibliaolvasó 
Kalauz alapján kijelölt ószövetségi textus alapján (Ézs 30,8-18) prédikálnak saját 
gyülekezetükben. A felkészülés (exegézis és a prédikáció leírása) tapasztalatairól 
rövid beszámolót készítenek. A továbbképző alkalmon a felkészülés és az 
elmondás tapasztalatainak megbeszélése után arra is sor kerül, hogyan kapható 
visszajelzés egy-egy igehirdetésre a gyülekezet részéről. Azaz a feed-back 
módszereket is megvizsgáljuk. 

 

MEGSZEREZHETŐ KREDITEK SZÁMA: 15 

Max. létszám:30 fő 

 
A továbbképzés címe: Gyülekezetépítés  

 
A továbbképzés helyszíne, időpontja: 

Nagykáta  
2013. március 18.  
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A továbbképzés előadója: 

Név: Monty Taylor 
Beosztás: Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány vezetője 

 
A gyülekezetépítés igen népszerű téma a továbbképzések sorában, ugyanis a 

gyakorló lelkipásztorok nap, mint nap új kihívásokkal, megoldandó 
feladatokkal néznek szembe szolgálatuk kapcsán. 
Hogy valójában milyen is egy református gyülekezet a felállított ideák és a 
valóság kontrasztjában, ezzel mindannyian tisztában vagyunk. Hogyan lehet e 
két pólust közelíteni egymáshoz a valóságban? Elsőként a bibliai alapelveket 
tisztázzuk a gyülekezetépítés témakörében. Sorra vesszük a történelmi 
tanulságokat, majd részletesen taglaljuk az igehirdetés, a bibliaórák, a 
kiscsoportok, a diakónia és a gyülekezeti tagok látogatásának rendjét, módját. 
 

 MEGSZEREZHETŐ KREDITEK SZÁMA: 3 

 
Max. létszám: 15 fő 

 
A továbbképzés címe: A gyülekezeti alkalmak speciális témái I – V. 

 
A továbbképzés helyszíne, időpontja: 

Taksony - Református Egyházközség, 2013. március 4. 
Halásztelek - Református Egyházközség, 2013. április 8. 

 
A továbbképzés előadói:  

Név: Hamar István ny. református lelkész 
Név: Kodácsy Tamás 
Beosztás: református lelkész 
Név: Dr. Papp Miklós görög katolikus lelkész 
Beosztás: teológiai tanár 
Név: Dr. Szarka Miklós református lelkész 
Név: Dányi Zoltán 
Név: Bóna Zoltánné 
Név: Baki Ilona 
Dr. Balla Péter 
Hornyák Julianna 
Bódis Tamás 
Thoma László 

 
Részletes témák: 

I. A teremtéstörténet mai kihívásai szolgálatunkra nézve 
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Felütésként disputa formájában ütköztetjük a teremtéstörténet három 
különböző értelmezését: az evolúciós, a fundamentalista, és az „intelligent 
design” megközelítést. A disputa résztvevői és moderátora a lelkészkör tagjai 
lesznek. Meghívott előadóink segítségével a különböző értelmezések mélyén 
meghúzódó exegetikai problémákat egy előadás keretében vizsgáljuk meg és 
dolgozzuk fel. Ezek után egy olyan előadás következik, amely az 
újjáteremtésről szól, hogy ne veszítsük szem elől az egész bibliai perspektívát. 
Így érkezünk meg a hétköznapok realitásához, hogy mindazt a gyakorlatban 
is alkalmazzuk, amit az elvi megfontolásokból tanultunk.  

 
II. A teremtési rend és a nemi identitás 

 

Nyilvánvaló feszültségben áll a teremtési rendben kapott nemi identitás és az, 
ahogy ezt ma világunk értelmezi. Ezen az alkalmon azt keressük, hogyan 
képviselheti az Egyház Isten rendjét az adott társadalmi helyzetben. Ezért az 
előadások nem csak a két nem összetartozását, de különbözőségét is 
hangsúlyozzák. A fórum-beszélgetésben olyan kérdésekre keressük a választ, 
mint: van-e férfias/nőies hit? Miben különbözik a férfiakra/nőkre hangolt 
gyülekezeti élet? Hogyan erősítheti, és hogyan gyógyíthatja az egyház az 
emberek meggyengült és összezavarodott nemi identitását?  
Előadóink Dr. Papp Miklós görög katolikus parókus, teológiai tanár, illetve Dr 
Szarka Miklós lelkigondozó 
 

III. A hittanosok lelkigondozása 
 

Témánk feldolgozását egy helyzetértékeléssel kezdjük: milyen állapotban 
vannak ma a családok, és hogyan birkóznak meg a rájuk nehezedő társadalmi, 
kulturális, gazdasági nyomással? Hogyan határozza meg mindez a felnövekvő 
korosztályt és hogyan reagál minderre az egyház élete, valamint a lelkipásztori 
szolgálat? Ezt az áttekintést egészíti ki két gyakorló lelkipásztor előadása, 
amiben saját tapasztalataikról, sikereikről és kudarcaikról számolnak be, ezzel 
inspirálva a résztvevőket szolgálatuk újragondolására, megújítására. 

 

IV. Igehirdetői műhelymunka a csodatörténetekről 
 
Lelkészkörünk tagjai, immár hagyományosnak mondható módon október egyik 
vasárnapján szószéket cserélnek egymással és mindannyian ugyanarról a 
textusról prédikálunk. Másnap pedig összejövünk a tapasztalatok megosztására, 
az ige közös megbeszélésére és az „igehirdetés tudományának” tanulására. Ezen 
az alkalmon Dr. Balla Péter vállalta, hogy ebben vezet bennünket. Közös 
textusunk  János evangéliuma 6:1-20 lesz, és ennek kapcsán előadónk „A 
csodatörténetek homiletikai kihívásai a posztmodern korban” címmel tart 
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előadást. Ezt megbeszélés követi, majd műhelymunka formájában újragondoljuk 
textusunkat, vasárnapi igehirdetésinket. 
 
 

V. Az új dunamelléki énekeskönyv  
 
Az istentiszteleti megújulás egyik fontos kérdése a zene. A zene ugyanakkor 
korunk egyik legmeghatározóbb piaci-kulturális szereplője is, aminek hatása alól 
nem tudjuk magunkat kivonni. Az istentisztelet ezért a zenei közízlés és a 
református zenei hagyomány ütközőzónája is. Ebben a birkózásban keresünk 
ezen az alkalmon teológiai támpontokat, közös formanyelvet és régi-új utakat 
Isten dicséretére. Meghívott előadóink nem csak különböző zenei stílusok 
képviselőiként szólalnak meg, hanem zenészekként, hogy bevonják a 
résztvevőket Isten dicséretébe. A résztvevők a számukra megküldött anyagokból 
maguk is készülnek mind a dicsőítés műfajának kapcsán lezajlott egyházzenei és 
teológiai viták átolvasásával, mind saját álláspontjuk megfogalmazásával. 

  

 MEGSZEREZHETŐ KREDITEK SZÁMA: 15 

Max. létszám:30 fő 

 
A továbbképzés címe: Gyakorlati teológiai sorozat I – VII. 

 
A továbbképzés helyszíne, időpontja: 
 Mány, 2013. március 20. 

Vértesacsa, 2013. február 8. 
Lovasberény, 2013. szeptember 13. 

  
A továbbképzés előadói:  

Név: Alföldy-Boruss Dezső református lelkész 
Bacskai Bálint  
Bölcsföldi László  
Csuka Tamás 
Dani Eszter 
Fukk Lóránt 
Hamar István 
Morva Ákos 
Sóskuti Zoltán 
Szőke Etelka 

 
 

Részletes témák: 
I. Az igehirdetés, mint lelkigondozás  
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A zárt - visszajelzés nélküli - igehirdetés lelkigondozói szempontjai. A nyitott 
igehirdetés lelkigondozói szempontjai. Az igehirdetés, mint történés: szó és 
tett egysége. A Szentlélek meggyőző ereje. 
Analízis: beszédek a Bibliában - Ószövetség (Mózes, Jeremiás), Újszövetség 
(Jézus beszédei, Péter és Pál igehirdetése szóban és írásban). 

 
 
II. Lelkipásztori módszertan  

 

Sorozat keretében élő lelkipásztori modelleket elemzünk, más 
egyházmegyéből invitálva különböző életkorú, kegyességű, eltérő gyülekezeti 
kontextusokból érkező lelkipásztorokat. Fókuszba kerül a gyülekezetépítés 
egyéni víziója, a megélt tapasztalatok megosztása, sajátos módszerek a 
készülésben, a homiletikai és poimenikai feladatok betöltésében. Reflexiók.  

 

III. A lelkigondozó Kálvin 

 
Kálvin János munkásságának sokrétűségét mindannyian megismerhettük a 
teológiai oktatás során. A mai magyar református lelkészi szolgálatnak egyik 
legfontosabb eleme a lelkigondozás, ezért ezen az alkalmon kifejezetten 
Kálvin lelkigondozói tevékenységével, szempontjaival és gyakorlatával 
ismerkedünk meg behatóan. Tanulmányozzuk Kálvin idevonatkozó műveit 
különös tekintettel arra, hogyan alkalmazhatók az egykori tendenciák a mai 
élethelyzetekre. 

 

IV. Misszió a különböző kulturális közegekben 

 
A világ különböző kultúráinak a keresztyén misszióval való találkozási 
pontjait tekintjük át. Számba vesszük a globalizáció hatásait a minket 
körülvevő kulturális közegre. Kompetenciahatárok: szükséges-e 
megváltoztatni a kulturális közeget a misszió által? Tapasztalatok a cigány 
kultúra és a  keresztyén misszió találkozásáról. Reflexiók. 

 

V. Az egyház és a társadalmi kérdések 
 
Az egyház és a társadalom viszonya koronként és országonként változott és 
változni is fog a történelem során. Református egyházunk viszonyulása a mai 
magyar társadalom alapkérdéseihez fontos elvárások és kihívások elé állít 
minden lelkipásztort és egyháztagot. Milyen álláspontot képviseljünk a 
hétköznapok emberét érintő társadalmi kérdésekkel kapcsolatban 
lelkipásztorként? 
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VI. „Kibeszélő” – az Északi Lelkészkör lelkigondozói köre 
 

Akut kríziseink megosztása elfogadó, segítségnyújtó lelkigondozói körben. 
Kompetenciáink megismerése és fejlesztése, a lelkipásztori hivatásgyakorlásból 
eredő frusztrációk, feszültségek kezelése. Klinikai csoportmódszerek 
megismerése, gyakorlása. Az elsajátított attitűdök és módszerek „hazavitele” a 
gyülekezetekbe. 
 
VII. Házassági válságokkal küszködők lelkigondozása 
 
A keresztyén házassággondozás területén több olyan prevenciós módszer is 
kialakult az utóbbi években, amelyek rendkívüli hatékonysággal alkalmazhatók. 
Tekintettel arra, hogy a prevenció itt is az egyik legfontosabb lépés, a 
lelkipásztornak tudnia kell, mit tehet olyan esetekben, amikor a viszonyok 
elmérgesednek. Anonim esetmegbeszélések kapcsán közösen keresik a 
résztvevők a megoldási lehetőségeket.  
 

 MEGSZEREZHETŐ KREDITEK SZÁMA: 18 

Max. létszám:30 fő 

 
A továbbképzés címe: Határkérdések 

 
A továbbképzés helyszíne, időpontja: 

Verőcei Református Egyházközség, 2013.február.04. 
Salgótarjáni Református Egyházközség, 2013. május 6. 
Perőcsényi Református Egyházközség, 2013.november 4. 

 
A továbbképzés előadói:  

Név: Czuni-Kenyeres József református lelkész 
Dr. Lassu Gábor 
Gergely Ferenc Barnabás 
Gottfried Richárd 
Szőke Attila 
Szőke Etelka 

 
Részletes témák: 

I. Miben tévedett Freud - avagy a pszichológia útvesztői  
 

Lelkipásztorként sokszor kísért meg az a tendencia, hogy a lélektan alapelveit 
bevonjam a prédikációkba. Hogyan egyeztethető össze az evangélium tiszta 
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hirdetése a pszichológia felismeréseivel? Az előadás rávilágít erre a kérdésre, és 
megoldási javaslatokat nyújt arra, hogyan kerülhetjük el a tévutakat. 

 
 
 
 
 
 
 

II. A gyülekezet feltérképezése és az „optimális” gyülekezeti modell I-IV. 
 

Minden gyülekezetnek meg vannak a maga sajátosságai. Ezeken a továbbképzési 
alkalmakon különféle szempontokat adunk ahhoz, hogyan térképezhetjük fel 
lelkészként a gyülekezetünk adottságait úgy, hogy azokat felhasználhassuk a 
gyülekezetépítési folyamatokban. Gyülekezetünk feltérképezése után 
következhet az optimális gyülekezeti modell kialakítása, felépítése. Teológiai 
alapelvek tisztázása után ahhoz nyújtunk segítséget, hogyan egyeztessük össze a 
helyi adottságokat a tiszta református tanokkal, illetve hogyan jussunk el a 
gyakorlatban az optimális gyülekezeti modellhez. 
 

III. Az ifjúsági munka lehetőségei  

 
Következő generációk elérése óriási felelősség és feladat. Milyen perspektívák 
léteznek jelenleg református egyházunkban, gyülekezeteinkben az ifjúság 
elérésére? A váchartyáni-erdőkertesi aktuális helyzet bemutatása és a 
tapasztalatok elemzése segítségével az előadás gyakorlati ötleteket igyekszik 
nyújtani gyülekezetépítésben, ifjúsági munkában. Figyelmet szentelünk a 
speciális kihívásoknak is.  

 

IV. A pre- és postmillenista valamint amillenista gondolkodás vizsgálata  

 
Mit hoz a jövő? Mit ír a Biblia erről? Milyen értelmezési lehetőségeink vannak, 
és ezek mire vezetnek? Van-e a Bibliának konkrét, kézzel fogható üzenete a 
világ végéről, vagy csak lelki üzenetet kell érteni és magyarázni? Az egyháznak 
meg kell szólalnia a világ uralmának kérdésében, nem mindegy, hogy milyen 
koncepció alapján teszi ezt. Református egyházunkban nincs egységesen 
kialakult tanítás ezzel kapcsolatban, viszont az agresszív szekták, az egoista 
életeszmény, a gazdasági összeomlás miatti kétségbeesés és útkeresés fontossá 
teszi, hogy közösen gondolkodjunk, és gyakorlati válaszokat keressünk. 

 

V. Viselkedéses addikciók megelőzésének lehetőségei  
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Internetfüggőség, munkamánia, játékszenvedély, romantika- és pornófüggőség. 
Napjaink szenvedélybetegségei szemünk láttára emésztik el embertársainkat, 
gyülekezeti tagjainkat akár anélkül, hogy tudnánk róla. Míg a kábítószer-
használat vagy a túlzott alkoholfogyasztás nyilvánvaló, addig a viselkedési 
függőségek nehezebben tetten érhetőek, noha pusztításuk ugyanolyan káros. 
Milyen primer preventív lehetőségekkel bírnak egyházi közösségeink a fenti 
addikciók felismerésében, megelőzésében? Hogyan válhat a gyülekezet 
mindezen belső kényszerek átalakító közösségévé, hogy életünkben az Isten 
utáni szenvedély vegye át a főszerepet? 

 
 

VI. Családok felbomlása a gyülekezeteinkben 
 
Manapság a családok felbomlásának vagyunk tanúi lelkészként is. Sajnos 
gyülekezeteink családjait sem kíméli ez a tendencia. Mit tehet a lelkipásztor 
ilyenkor? Prevenció és/vagy házassági krízisek megoldása. A közösségben 
történő lelkigondozás és az egyéni kísérés fontossága egyaránt jelentős lépés 
ilyenkor. Milyen lehetőségek állnak a lelkész rendelkezésére, amikor ezek a 
folyamatok már-már irreverzibilissé váltak?  

 
 

 MEGSZEREZHETŐ KREDITEK SZÁMA: 18 

Max. létszám:15 fő 

 
A továbbképzés címe: „Gyakorló lelkipásztorok gyakorlati kérdései ” 

 
A továbbképzés helyszíne, időpontja: 

Dabasi Református Egyházközség, 2013. március 11. 
Gyáli Református Egyházközség, 2013. április 15. 
Felsőpakonyi Református Egyházközség, 2013. május 13. 
Gyömrői Református Egyházközség, 2013. szeptember 16. 
Örkényi Református Egyházközség, 2013. október 14. 
Maglódi Református Egyházközség, 2013. november 11. 

 
A továbbképzés előadói:  

Név: Fekete László 
Dr. Kun Mária 
Gyimóthy Zsolt 
Schaller Tamás 
Vizi János 
Bálint Klára 
Lakatos Tibor 
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Ács Mihály 
Ács Mihályné 
Szemők Andrea 
Morva Ákos 

 
 
 
 
 

Részletes témák: 
I. Az ember nyomorúságáról és megváltásáról. 
 

Kátémagyarázatos prédikáció a mai ember számára sok helyen ismeretlen 
fogalom. Mégis hitünk tartópillérei itt nyugszanak, ezért fontosnak tartjuk a 
témát. 

 
II. A hittanoktatás aktuális gyakorlati és teológiai kérdései. Tantervfejlesztés, 

2013. szeptemberi tudnivalók. 
 

Mire kell figyelni a választható hit és erkölcstanoktatás szervezésénél, 
hasonlóságok és különbségek. Amit az új hittantervről tudhatunk. 

 
III. Az Atyáról 

 

Kátémagyarázatos prédikáció a mai ember számára sok helyen ismeretlen 
fogalom. Mégis hitünk tartópillérei itt nyugszanak, ezért fontosnak tartjuk a 
témát. 
 
IV. "Elöregedő egyház fiatalok között"? Házasságkötéstől házasságkötésig - a 
gyülekezeti ifjúsági munkáról. 
 

 Minden gyülekezetnek meg van a maga sajátos életkori összetétele. Ezen az 
alkalmon azokat a lehetőségeket vesszük számba, amely támogatja a gyakorló 
lelkipásztort abban a szándékában, hogyan vonja be a gyülekezeti életbe a 
társadalom különböző életkorú csoportjait. Keressük a válaszokat a kollégák 
kifejezetten gyakorlati kérdéseire ezen a téren. 

 

V. A Szentlélekről 
 

Kátémagyarázatos prédikáció a mai ember számára sok helyen ismeretlen 
fogalom. Mégis hitünk tartópillérei itt nyugszanak, ezért fontosnak tartjuk a 
témát. 
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VI. A mentálhigiénés igehirdetés lehetőségei 
 
Az igehirdetés szolgálatunk egyik legfontosabb talpköve. A Szentlélek minden 
alkalommal munkálkodik minden prédikácó által. Ezen az alkalmon arra 
keressük a válaszokat, hogy kiknek is prédikálunk a gyülekezetben? Kicsoda az 
EMBER, akit szeretnénk megszólítani, megérinteni az igehirdetés által? Kicsoda 
az igehirdető, az "eszköz", akin keresztül eljut az üzenet az emberekhez?  

 
VII. A Fiúról 

 
Kátémagyarázatos prédikáció a mai ember számára sok helyen ismeretlen 
fogalom. Mégis hitünk tartópillérei itt nyugszanak, ezért fontosnak tartjuk a 
témát. 

 
VIII. Mi lett veled elvetett mag? Avagy szolgálatunk hatékonysága. 

Helyzet- és problémaismertetés, felmérések és tapasztalatok bemutatása. 
Mt 13,1-9; 13,18-23 

- A mag  

- Akik a magot vetik – „egyedül nem megy” 

- A magvetés (műfajok, technikák, lehetőségek, eszközök). 

- A magvetés színtere: hitoktatás: óvoda, iskola, református iskolák; 
gyülekezetek. 

- Mi lesz az elvetett maggal?  

- Próbálkozások: kudarcok, sikerek 
 

IX. A sákramentumokról 
 
Kátémagyarázatos prédikáció a mai ember számára sok helyen ismeretlen 
fogalom. Mégis hitünk tartópillérei itt nyugszanak, ezért fontosnak tartjuk a 
témát. 

 
X. Apológia a 21. században 
 
Nincs pokol? Miért kell mégis lennie? 
Csak egy igaz vallás létezik?  
Hogyan követhetett el az egyház ennyi igazságtalanságot?  
Cáfolja-e az evolúció a teremtéstörténetet? 
Kérdések, viták, szépirodalmi példák, filozófiai és teológiai érvek a 21. század 
emberének: a hitről, ami túlmutat az ész határain, mégsem jelenti, hogy 
ésszerűtlen volna hinni a kinyilatkoztatás Istenében.  
 
XI. A háládatosságról 
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Kátémagyarázatos prédikáció a mai ember számára sok helyen ismeretlen 
fogalom. Mégis hitünk tartópillérei itt nyugszanak, ezért fontosnak tartjuk a 
témát. 
 

XII. Az illusztráció szerepe a keresztyén igehirdetéseinkben 
 

Ahhoz, hogy az igehirdetés ne maradjon a hétköznapok embere számára érthetetlen 
teológiai, vagy dogmatikai okfejtés, nagy segítséget nyújtanak az illusztrációs 
eszközök.  
Számba vesszük azokat az irodalmi, nyelvtani illusztrációs eszközöket, melyek 
rendelkezésünkre állnak abban, hogy érthetővé, emberközelivé, szemléletessé 
tegyük igehirdetéseinket. Ahhoz, hogy ez ne legyen száraz nyelvtan, a stilisztikai és 
szemléltető eszközöket két nagy igehirdető igehirdetésein keresztül mutatjuk be: az 
egyik C.H. Spurgeon, a másik pedig egy mindenki által jól ismert, olvasott 
igehirdető, Joó Sándor. 
 

MEGSZEREZHETŐ KREDITEK SZÁMA: 18 

Max. létszám:30 fő 

 
 

A továbbképzés címe: Hermeneütika – média - Izrael I-III. 
 

A továbbképzés helyszíne, időpontja: 
Budai Református Egyházközség, 2013. január 28. 

 
A továbbképzés előadói:  

Név: Dr. Balla Péter 
Fekete Zsuzsa 
Dr. Tatai István 

 
Részletes témák: 

I. Hermeneutikai impulzusok igehirdetésünkhöz 
 

Igehirdetésünket meghatározza, hogy milyen módon közelítjük meg a Szentírást. 
Mindenkinek van egy sajátos hermeneutikája; az előadásban összefoglalom, hogy én 
milyen főbb döntéseket hoztam a magam számára és javaslok lelkészeink számára 
arról, hogy hogyan olvassuk a Szentírást. Bibliai példákkal foglalkozunk azon 
kérdésekkel, hogy mit jelent az igehirdetés számára a Szentírás isteni és emberi 
oldala, az üdvtörténeti látás, és az, hogy az Újszövetség felől olvassuk az 
Ószövetséget; miért fontos, hogy ne a „kánon a kánonban” szűkítéssel olvassuk a 
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Szentírást. Igehirdetésünknek a keresztyén életre tanító – etikai – jellege hangsúlyos 
része lesz az előadásnak. 
 
II. Gyülekezet és média 

 

Hogyan kezeljük a médiát, hogy partnerünkké válhasson?  
Hogyan tartsuk a kapcsolatot az újságírókkal?  
Miről és hogyan nyilatkozzunk?  
Gyülekezeti hírek, programok kommunikációja a református médiában, illetve saját 
honlapunkon.  
A hatékony kommunikáció néhány alapelve.  
Az egyházi „szakzsargon” buktatói 

 

III. Egyház és Izráel kapcsolata a Római levélben 
 
 1.Bevezetéstani megközelítések: 

1.1 A levél írásának lehetséges okairól 

1.2  A Római levél tartalmi alapvonalai 

2.A Római levél témaorientált exegetikai áttekintése 
2.1 Mit mond a Róm 9-11 Izraelről? 

2.1.1 Izrael tragikus üdvösségtani helyzete – avagy negatív beszéd 

Izraelről 

 2.1.2 Izrael jelenkori és eszkatológiai pozíciójának pozitív méltatása 

2.2 Mit mond a Róm 9-11 az Egyház fogalmáról és helyzetéről? 

2.3.Miként látja Pál a Róm 9-11-ben az Egyház és Izrael kapcsolatát? 

3.Úton egy új református kapcsolati modell felé 
 3.1 Izrael paradox egzisztenciája – Olajfa modell 
 3.2 Ajánlott egyháztani definíciók 
 3.3 Egyháztani elmélyítés: a reformátori - barthi krisztológiai aspektus 

 

MEGSZEREZHETŐ KREDITEK SZÁMA: 9 
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