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lelkésztovábbképzésének helyszínei:
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A Tiszáninneni Református Egyházkerület 2013-as 
lelkésztovábbképzési programja az online jelentkezési 
lapokkal együtt elérhető a Sárospataki Református Teo-
lógiai Akadémia honlapján 
(www.srta.hu/lap/lelkesztovabbkepzes)



Kedves Lelkipásztor Testvérek!

Szeretettel köszöntök minden kedves érdeklődőt!
A Tiszáninneni Református Egyházkerület lelkészto-
vábbképzésének Programfüzete a 2013-ban megrende-
zésre kerülő tanulmányi alkalmakat mutatja be. Ebben 
az évben is változatos, főként a gyakorlati kérdéseket 
szem előtt tartó témakörökben hirdetünk továbbképző 
alkalmakat az egyházmegyék szoros együttműködésé-
vel.
Az egyházkerület 2013-as lelkésztovábbképző prog-
ramját a Magyar Református Egyház Zsinata által lét-
rehozott Országos Továbbképzési és Koordinációs 
Testület akkreditálta.
A részvétellel kapcsolatos egyik legfontosabb gyakorla-
ti tudnivaló, hogy minden egyes alkalomra előzetesen, 
két munkanappal jelentkezni kell az alkalom időpontja 
előtt a Sárospataki Református Teológiai Akadémia le-
velezési címén (3950 Sárospatak, Rákóczi út 1.), vagy az 
srta.dekania@gmail.com e-mail címen. 
Az egynapos továbbképzési alkalmakon való részvétel, 
a Tiszáninneni Református Egyházkerület támogatá-
sának köszönhetően, ingyenes. A többnapos tanulmá-
nyi napokon a szállás és étkezés költsége a résztvevőt 
terheli. A tanulmányi napokon rögzítjük a résztvevők 
névsorát, és - amennyiben szükséges - a Tanulmányi 
Bizottság igazolást ad a továbbképzésen való részvé-
telről (igazolás csak azoknak adható, akik előzetesen 
jelentkeztek).
Szeretettel várjuk alkalmainkra a lelkipásztor testvé-
reket, és bízunk benne, hogy kielégítő módon tudunk 
hozzájárulni a sokrétű lelkészi szolgálatra történő folya-
matos felkészüléshez.

Viszontlátásra a tanulmányi napokon!

Sárospatak, 2013. február 04.

Dr. Füsti-Molnár Szilveszter
TIREK tanulmányi titkár  



L 001  
PASZTORÁLPSZICHOLÓGIAI 
LELKIGONDOZÓ ALAPKÉPZÉS
LELKÉSZEKNEK

Pasztorálpszichológiai lelkigondozó képzés gyülekezeti, 
kórházi, egyházi intézményekben, börtönben, katonaságnál 
szolgáló lelkipásztoroknak.  Osztott képzés saját gyakorlati 
területtel, 3-5 napos egységekben, egyéni szupervízióval.
Képzésvezető szupervízorok: dr. Kocsev Miklós, Tóth Já-
nos ( RMK Gyökössy Intézet)
Képzés helye, időpontjai: Mályi, Mécses Központ
2013.március 6-8., április 24-26., május 27-31., június 17-
21., július 8-12., szeptember 18-20.
Lezárás, kiértékelés: november 6-8.
Képzési óraszám: 240 óra
Jelentkezési határidő: 2013. február 25.
A képzést a Német Pasztorálpszichológiai Társaság (DGfP) 
Klinikai Lelkigondozói Képzés Szekciójának (KSA) irány-
vonalai szerint tartjuk. A képzés végén a résztvevők beszá-
molót írnak, részvételi igazolást és szupervíziós szakvéle-
ményt kapnak. Ez a képzés további képzések, ráépítő kurzus, 
szupervízori képzés alapjául szolgálhat.
Lelkigondozás – hitünk egyik alapvető megnyilvánulása
Keresztény hitünk küldetése, hogy emberekről és emberi mi-
voltunkról gondoskodjunk.
A lelkigondozásban emberekkel foglalkozunk, mindenkori 
valóságukban fogadjuk el embertársainkat, részt vállalunk a 
másik ember életéből és a másik történeteiből.
A lelkigondozás az Isten és a felebarátunk iránt érzett szere-
tet kifejezése.
Lelkigondozói képességek
• Lelkigondozói segítségnyújtáshoz szükségesek bizonyos 
készségek és ismeretek.
• Elsődleges tanulási célunk a lelkigondozói képességek fej-
lesztése, személyes növekedés.
• A lelkigondozás személyek között történik, fontos a 
lelkigondozó személye és kapcsolatrendszere.
• A lelkigondozás során meg kell erősítenünk az életbe, mint 
Isten ajándékába vetett hitet és bizalmat.
• Lelkigondozói képesség: hitbeli és életvezetési segítség-
nyújtás.



Módszertani alapelemek
• Lelkigondozói gyakorlat
• A gyakorlat megbeszélése (beszámolók, csoportbeszélge-
tések)
• A saját személyiség és hit megfigyelése
• Lelkigondozói spiritualitás gyakorlása
• Elmélet
• Szupervízió
Csoport
A csoport létszáma max. 13 fő
Tanulási cél
• Személyesen növekedjünk és tisztázzuk kapcsolatainkat
• Foglalkozzunk a hittel
• Tanuljuk a lelkigondozói beszélgetés gyakorlatát
• Hogyan bánjunk emberekkel, kapcsolatokkal
• A különböző szolgálati területek felépítésének ismerete
Tanulmányi szerződés
Minden résztvevővel egyénileg tanulmányi szerződést kö-
tünk.
Időbeosztás
Naponta 4-szer 90 perces csoportüléseket tartunk, ezen kí-
vül a résztvevők 6 egyéni szupervíziós alkalmat kapnak. A 
képzés végén  két-háromnapos képzést lezáró kiértékelést 
tartunk.

L 002 
Liturgika – Református énekeskönyv 
Időpont: 2013. február 18. hétfő, 
de. 10 órától du. 13 óráig 

Helyszín: 
Sárospataki Református Kollégium Imaterme (II. emelet)

Szakterület: himnológia

Megszerezhető kreditek száma : 5 kredit

Jelentkezők létszáma: korlátlan

Előadók: a MRE Énekeskönyvi Bizottsága tagjai
- Fekete Csaba
- Bódiss Tamás
- Draskóczy László
- Dávid István



Az előadások tematikája:
- A készülő magyar református énekeskönyv szerkesztésének 
kérdései (énekelemzések)
- Ifjúsági énekek, dicsőítés, keresztyén könnyűzene a 
himnológia mérlegén

A vonatkozó irodalomból:
Bódiss Tamás: Az új református énekeskönyv szerkezeti ter-
ve, in: Magyar Egyházzene XVIII 

Fekete Károly, szerk.: Reformátusok a kegyelem trónusánál, 
Kálvin Kiadó, Budapest, 2010
http://www.reformatus.hu/data/
attachments/2012/07/24/0527-reformatusistentisztelet_1.
pdf

HausmannAlíz: Ízlés vagy sodródás? – doktori dolgozat 
http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/dea/
handle/2437/120107 

L 003 
Lelkészi identitás és szakmaiság 
erősítésének lehetőségei
Időpont: 2013. március 14., 
de.10 órától du. 13 óráig

Helyszín: 
Sárospataki Református Kollégium Imaterme (II. emelet)

Megszerezhető kreditek száma : 3kredit

Jelentkezők létszáma: korlátlan

Előadó: Kocsev Miklós

Tematika:
Ennek az előadásnak a lényege (identitás és hivatásgondozás 
- fontos vagyok másnak és önmagamnak):
„A lelkészi hivatás minden szépsége mellett egy nagyon 
megterhelt szolgálat, ami egy egészséges embert kíván. 
Hol tartok a hivatásom gyakorlásában, szükségem van-e an-
nak újra- és átgondolására? 
 Amennyiben igen, akkor hogyan tegyem mindezt önma-
gam és környezetem védelmére, a gyülekezet javára.”



L 004 
Katechetika / hit és erkölcstan  
aktuális kérdéseink
Időpont: 2013. április 8. 

Helyszín: 
Sárospataki Református Teológiai Akadémia

Jelentkezők létszáma: korlátlan

Megszerezhető kreditek: 5kredit

Előadó: Jakab-Szászi Andrea

Célkitűzés:
Módszertani tanfolyam, melynek kettős célja van. Egyrészt 
a hitoktatók, lelkipásztorok felkészítése a CXC. köznevelési 
törvény által bevezetett, 2013. szeptemberében induló kö-
telező etika/választható hittan alternatíva lehetőségeire és 
kihívásaira. Másrészt a hitoktatásban szolgálók módszertani 
támogatása, a 6-14 éves korosztály katechézisében jól hasz-
nálható módszerek bemutatásával. A képzés során választha-
tó módon több módszer megismerésére is lehetőség adódik.
A RPI az elvégzett tanfolyamról tanúsítványt állít ki, lelki-
pásztorok számára a tanfolyam elfogadtatása folyamatban 
van az OTKT-nél.

• A 2011. CXC. köznevelési törvény és a hit- és erkölcstan 
• Egyéniségre hangolva: módszertani lehetőségek a sokrétű 
intelligencia segítségével  
Játék és játékosság lehetőségei a hittanórán  

L 005 
Hit- és erkölcstan helyi tanterv az egy-
házközségben - 15 órás képzés lelkipász-
torok, hitoktatók részére 
Időpont: 2013. június 13-14.

Helyszín: TIREK lelkésztovábbképző Központ / Mályi

Jelentkezők létszáma: 10-40 fő

Megszerezhető kreditek: 15kredit



Előadó: Jakab-Szászi Andrea

Célkitűzés:
A Magyarországi Református Egyház 2007. évi II. törvénye 
a hittanoktatásról szól, melyben előírja mind a református 
egyházközségek, mind a református oktatási intézmények 
számára helyi tanterv/ tantárgyi program készítését. A tör-
vény maga is fölsorolja mindazokat a pontokat, melyeket a 
hittanoktatási helyi tantervektől/ tantárgyi programoktól 
elvár, így egyháztesteinkben szembe kell néznünk azzal az 
esetleges kihívással, hogy a jelenleg használatos helyi tanter-
veink változtatásra szorulnak.
Ez a továbbképzés erre a feladatra kívánja felkészíteni a 
Magyarországi Református Egyház tanítói szolgálatában 
résztvevőket. Ennek során a résztvevők megismerkedhet-
nek a helyi tanterv írásának kritériumaival, lehetőségeivel, 
mintákat kaphatnak a törvényszerű, szituációszerű hittan-
oktatási helyi tanterv készítésére. A továbbképzés elvégzése 
után a résztvevők bármilyen református egyházközség vagy 
református oktatási intézmény hittanoktatási helyi tantervét 
megalapozott módon készítik el.
Ugyancsak a MORE 2007/II. törvénye az egyházmegyei 
katechetikai megbízott feladatai közé sorolja a hit- és er-
kölcstan helyi tantervek szakvéleményezését. Az utolsó 10 
óra célja az egyházmegyei katechetikai megbízottak felkészí-
tése erre a feladatra. 

Továbbképzés célcsoportja:
Református vallástanárok, református hittanoktató végzett-
séggel rendelkező lelkipásztorok, pedagógusok.

A RPI az elvégzett tanfolyamról tanúsítványt állít ki, lelki-
pásztorok számára a tanfolyam elfogadtatása folyamatban 
van az OTKT-nél.

Tematika
• Tantervelméleti alapozás, a tantervi szabályozás szintjei és 
ismérvei              
• A tanterv a Magyarországi Református Egyház törvényi 
szabályozásainak tükrében        
• A MORE hittanoktatása és a helyi sajátosságok (iskolai és 
gyülekezeti hitoktatás sajátosságai   
• Helyi katechetikai tantervi tervezés lehetőségei és fő lépései 
• Katechetikai helyi tantervi minták megismerése  



Az RPI a képzésről tanúsítványt állít ki, melynek feltételei:
• A műhelymunkában való aktív részvétel.
• A tanúsítvány kiadásának feltétele egy, a résztvevő által 
választott református oktatási intézmény vagy református 
egyházközség részére készített, szakmailag megalapozott, sa-
játosságokat figyelembe vevő hit- és erkölcstan oktatási helyi 
tanterv/tantárgyi program készítése legalább bővebb vázlat 
szintjén.
• Az összes óraszám  80%-án való részvétel.
• Önreflexiós levél készítése.

A kiegészítés teljesítésének feltétele:
• A katechetikai helyi tanterv véleményezését szolgáló szem-
pontsor műhelymunkában való áttekintése

Az RPI által biztosított segédanyag:
• Fénymásolatok az előadások, segédletek anyagaival
• Ingyenes hozzáférés az RPI tantervi háttéranyagokat tar-
talmazó területeihez

L 006 
Misszió és jövő 
Időpont: 2013. szeptember 9.
 
Helyszín: 
Sárospataki Református Teológiai Akadémia

Jelentkezők maximális létszáma:  korlátlan

Megszerezhető kreditek száma: 5

Előadók: 
Püski Lajos, Szűcs Endre, Jövőkép Bizottság

Célkitűzés:
A misszió problémákat vet fel egyházunkban. Ezek a problé-
mák begyűrűznek kerületünkbe.
Célunk, hogy ezekre a problémákra rávilágítsunk és keres-
sük a megoldásokat.
A misszió kérdéseket vet  fel kerületünkben. Célunk, hogy 
válaszokat keressünk kerületünkben a misszió során felvető-
dő kérdésekre. Mindebbe bevonjuk a Jövőkép bizottság tag-
jait, hogy információt cserélve alakítsuk közösen a jövőt.



Tematika: 
A misszió problémái egyházunkban.
A misszióban felvetődő kérdések kerületünkben.
 
L 007 
Pénzügyek, iskolaügy és jövő  
Időpont: 2013. október 7.

Helyszín: 
Sárospataki Református Teológiai Akadémia

Jelentkezők maximális létszáma:  korlátlan

Megszerezhető kreditek száma: 5

Előadók: 
Bellai Zoltán
Pásztor Dániel
Hörcsök Imre
Újhelyi János
Jövőkép Bizottság

Célkitűzés:
Egyházunk pénzügyi helyzete problémákat vet fel egyhá-
zunkban. E problémák között zajlik kerületünk élete.
Célunk, hogy ezekre a problémákra rávilágítsunk és keres-
sük a megoldásokat.
Iskoláink is kérdéseket vetnek  fel kerületünkben. Célunk, 
hogy válaszokat keressünk kerükletünkben ezekre a felve-
tődő kérdésekre. Mindebbe bevonjuk a Jövőkép Bizottság 
tajait, hogy információt cserélve alakítsuk közösen a jövőt.

Tematika: 
A pénzügyek problémái egyházunkban, kerületünkben.
Az iskolaügyben felvetődő kérdések egyházunkban, kerüle-
tünkben.
Milyen jövőt lát a Jövőkép Bizottság ezeken a területeken?
Mi lesz belőlünk, ha minden mutató úgy marad, ahogy ma 
van?
Stratégia a jobb jövőért. 



Jegyzetek



„Féljétek az Istent, 
és néki adjatok dicsőséget.” 

(Jel, 14,7)


