
Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései 

Előadók: Steinbach József (DREK püspöke), Dr. Papp Kornél (MRE Oktatási Iroda vezetője), 

Dr. Vladár Gábor (PRTA rektora, református lelkész - Sopron) 

Időpont: 2014. március 1. 10 óra 

Helyszín: PRTA díszterme (8500 Pápa, Március 15. tér 13-14.) 

Csoportlétszám: 

Tanóra: 4 

Regisztrációs díj: ingyenes 

Program:  

- Kezdő áhítat: Dr. Németh Tamás - PRTA – katechéta - lelkipásztori munkatárs 

szakfelelős 

- A hit- és erkölcstanoktatás kérdései az egyházvezetés szemszögéből - Steinbach 

József püspök 

- A hit- és erkölcstanoktatás kérdései református oktatási szempontból - Dr. Papp 

Kornél, MRE Oktatási Iroda vezetője 

- A hit- és erkölcstanoktatás kérdései a városi és egyben szórványt is gondozó 

lelkipásztor szemével - Dr. Vladár Gábor, PRTA rektora,  református lelkipásztor, 

Sopron 

- Hozzászólások 

- A tanulmányi nap bezárása  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Új utakon: misszióban élő egyház 

 

Előadók: Dani Eszter (missziói irodavezető – MRE Zsinati Hivatala), Vass Edit Szeréna 

(lelkipásztor, missziológiai doktorandusz) 

 

Időpont: 2014. május 7-9. 

 

Helyszín: Balatonfüred, Siloám Otthon (8230 Balatonfüred, Honvéd u. 6.) 

 

Csoportlétszám: 30 fő 

 

Tanóra: 15 

 

Regisztrációs díj: 

 

Kurzusleírás: 

A misszió fogalma egyházi és teológiai közgondolkodásunkban mindmáig vitatott és 

tisztázatlan. Kurzusunk missziológiai alapvetése a Missio Dei, Isten Országa Jézus 

Krisztusban elérkezett "már és még nem" valóságában értelmezi az egyház missziói elhívását. 

Kurzusunk második blokkja a misszióról alkotott koncepciónk újrafogalmazásában 

segít. Az evangélium átadása módjának keresésében figyelemmel kell lennünk környezetünk 

valós helyzetére, kérdéseire, szükségeire, álmaira. Megvizsgáljuk, hogy a jelen lévő lelkészek 

gyülekezetei milyen környezetben élnek milyen kihívásokkal kell szembenézniük, milyen 

irányba kell választ keresniük városi, szórvány, vagy éppen a cigányság kérdéseivel küzdő 

közegben. Szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy a világ immunissá lett az evangélium 

iránt, az egyház pedig küzd azzal, hogy hogyan legyen missziói egyház a multikulturális, 

posztmodern kontextusban. A szekularizált környezetben is ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy a 

helyi gyülekezet a misszió alapvető sejtje. 

Kurzusunk harmadik blokkja a gyülekezetépítés gyakorlati kérdéseivel foglalkozik. 

Hisszük, hogy a gyülekezetépítés református gyülekezeteinkben alkalmas eszközzé lehet Isten 

kezében, hogy újraélessze a már meglévő formai kereteket, a céltévesztettség, a kifáradás, a 

koncepciónélküliség egyre erősebben érezhető hatásai között. A helyi gyülekezet az a 

közösség, amely valódi, állandó érintkezési felületet jelent egyház és világ, új és régi teremtés 

között. Ebből következik, hogy a helyi gyülekezet feladata a tagok felkészítése a világban 

folytatott dialógusra, hogy miközben válaszol az egyén kérdésére, aközben az életén át is 

felmutassa a Krisztus evangéliumát. Hogyan tudjuk gyülekezeti tagjainkat felkészíteni erre a 

missziói találkozásra, hogyan szervezzük gyülekezeti életünket, hogy az Isten missziójának a 

helye legyen? 

 

Módszer: 

A kurzusban az előadások, reflexiók és műhelymunkák váltakozva lesznek jelen. 

 

Ajánlott olvasmányok: 

L. Newbigin: Evangélium a pluralista társadalomban 

D. Bosch: Paradigmaváltások a misszió teológiájában 

Czövek Tamás: Írd meg, amiket láttál - Hét lakótelepi gyülekezet 

Püski Lajos: Érdeklődéstől elköteleződésig - Misszió és gyülekezetépítés: koncepciónk és 

gyakorlatunk 

 

 



Heidelbergi Káté időszerűsége 

 

Előadó: Dr. Fekete Károly (DRHE rektora) 

 

Időpont: 2014. január 15. 14.30 

 

Helyszín: Győr - Szabadhegy (Győr, József Attila u.31.) 

 

Csoportlétszám: 

 

Tanóra: 3 

 

Regisztrációs díj: ingyenes 

 

Téma: A Heidelbergi Káté, gyülekezeti használatának kérdései, fontossága, kátémagyarázatos 

istentisztelet 

 

 

 

Bibliatanulmány 

 

Előadó: Dr. Balla Ibolya (PRTA docense) 

 

Időpont 2014. február 19. 14.30 

 

Helyszín: Pápai Református Gimnázium díszterme 

 

Csoportlétszám: 

 

Tanóra: 3 

 

Regisztrációs díj: ingyenes 

 

Téma: Ószövetségi bibliai szakasz tanulmányozása 

 

 

 

Érdeklődéstől elköteleződésig 

 

Előadó: Püski Lajos (Nagyerdei Református Gyülekezet lelkipásztora) 

 

Időpont: 2014. március 19. 14.30 

 

Helyszín: Pápai Református Gimnázium díszterme 

 

Csoportlétszám: 

 

Tanóra: 3 

 

Regisztrációs díj: ingyenes 



 

Téma: Püski Lajos 2013-ban, a Kálvin Kiadónál megjelent Érdeklődéstől elköteleződésig c. 

könyve alapján tárja fel a misszió és a gyülekezetépítés koncepcióját és gyakorlatát. 

 

 

 

Időgazdálkodás és szervezetirányítási technológiák 

 

Előadó: Kósa Gyula (Projektmenedzser, felnőttképzési szakember) 

 

Időpont: 2014. május 14. 14.30 

 

Helyszín: Pápai Református Gimnázium díszterme 

 

Csoportlétszám: 

 

Tanóra: 3 

 

Regisztrációs díj: ingyenes 

 

Téma: Kósa Gyula a humán-kontrolling és a szervezeti munkakultúra-fejlesztés területén 

szerzett tapasztalatai alapján a hatékony gyülekezet szervezés és gyülekezet vezetés 

szempontjait vázolja fel előadásában. 

 

 

Katechetikai szakmai nap 

 

Előadó: Szabóné Zimányi Noémi (Budapest-Rákosligeti Református Egyházközség beosztott 

lelkipásztora, az RPI munkatársa) 

 

Időpont: 2014. április 9. 14.30. 

 

Helyszín: Pápai Református Gimnázium díszterme 

 

Csoportlétszám: 

 

Tanóra: 3 

 

Téma: A hatékony, élményszerű, kreatív hitoktatás módszereinek gyakorlati bemutatása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Népszámlálás és azonosságtudat 

 

Előadó: Dr. Nagy Károly Zsolt (tudományos munkatárs, MTA Bölcsészettudományi 

Kutatóközpont Néprajztudományi Intézete) 

 

Időpont: 2014. május 5. 15.00-16.30. 

 

Helyszín: 2900 Komárom, Mártírok út 2. 

 

Jelentkezési határidő: 2014. március 31. 

 

Jelentkezés: az Esperesi Hivatalban (2900 Komárom, Mártírok út 2. +36 34 340-601) 

 

Csoportlétszám: 45 fő 

 

Tanóra: előadás és műhelymunka 

 

Regisztrációs díj: ingyenes 

 

Tematika: Feletek az egyházat ért kihívásokra 

 

Ajánlott irodalom:  

 

Népszámlálási adatok felekezetekre vonatkozó részei 

Kósa László: Tartozni valahová. Kolozsvár, 2009. Koinónia 

Brandt Juliane: A protestánsok és a millennium *. Felekezeti és nemzeti identitás a késő 19. 

század nemzeti ünnepeinek tükrében. Századvég, Új folyam, 11. sz. 

Hatos Pál: A magyar protestantizmus és eszmei fordulata Tisza Istvántói Ravasz Lászlóig, 

Múltunk, 2005/1, 89-117. 

Hatos Pál: Választott népek. A nemzetvallásról és a nemzeti identitás "szent 

alapjairól.", Valóság 2005/9, 13-21. 

Kósa László (Szerk.): Reformátusok Budapesten I-II. Budapest, 2006, Argentum 

 

 

 

 

 A nemzetközi konfirmandus kutatás tanulságai 

 

Előadó: Dr. Siba Balázs (egyetemi adjunktus, KRE BTK, Társadalom- és 

Kommunikációtudományi Intézet 

 

Időpont: 2014. szeptember 08. 15.00-16.30. 

 

Helyszín: 2900 Komárom, Mártírok út 2. 

 

Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 30. 

 

Jelentkezés az Esperesi Hivatalban (2900 Komárom, Mártírok út 2. +36 34 340-601) 

 



Csoportlétszám: 45 fő 

 

Tanóra: előadás és műhelymunka 

 

Részvételi díj: ingyenes 

 

Tematika: Feletek az egyházat ért kihívásokra 

 

Ajánlott irodalom: Nemzetközi konfirmandus kutatás adatai (kiadás alatt) 

 

 

 

 

 

 


