Kedves szolgatársak!

E

gy éve indult be két kerületünk újjászervezett és
összehangolt lelkipásztor-továbbképzése, és ez
mindenféleképpen előrelépés a két és fél évtizedes,
objektív és szubjektív okok miatt beállt szünet után.
Az egyházmegyék, a kisebb körök vagy egyének
szervezte továbbképzés ezalatt sem szakadt meg, de
– úgy, ahogy ez Magyarországon is történt – újra be
kellett indulnia az egybehangolt, megtervezett, leszabályozott és ellenőrzött továbbképzésnek, azért
is, mert ez, akárcsak korábban, mindkét kerületünk lelkipásztorainak közös ügye, függetlenül attól, hogy milyen a világi trend, az egyéni lelkesedés
vagy éppen érdektelenség.
Mindnyájunk tisztelt tanára, dr. Kozma Zsolt
mindig tiltakozik, amikor valaki így fogalmaz:
Az egyház most azon kihívás előtt áll…, és szinte
haragos bosszúsággal juttatja kifejezésre, hogy az
ilyen kifejezésmód helytelen teológiai szempontból. Tudniillik az egyház az ő Ura előtt áll, s bár
minden helyzetben cselekednie kell, mégsem a
helyzetek felkínálta kihívások motiválják cselekvését, hanem a változó időkben és körülmények közt
mindig a maga küldetése alapján engedelmeskedik. Ugyanis az egyháznak és benne a lelkipásztori
szolgálattal megbízott híveknek jól meghatározott
küldetése van – Krisztus elhívása alapján –, és ennek meg kell határoznia a továbbképzés irányában
tanúsított magatartásunkat is.
A huszonöt évvel ezelőtt bekövetkezett fordulat
új szakaszt nyitott meg erdélyi és királyhágómelléki egyházkerületünk történelmében, s ha visszatekintünk ezekre az évekre, részben természetes,
hogy a figyelem és a tevékenység a külső keretek
helyreállítására és visszaállítására, azaz a rekonst
rukcióra és restitúcióra irányult. Az ilyen téren elért
megvalósítások olykor azt a látszatot is keltették,
hogy a lelkesedés, a helyreállított keretek, illetve
az újra beindított szolgálati és tevékenységi területek most már szavatolni is fogják a továbblépést,
az egyházi élet intenzív és extenzív felpezsdülését.

Lelkésztovábbképzés

Viszont egyre inkább azzal szembesülünk, hogy
a gyors iramú politikai, gazdasági és szociológiai
változások megváltoztatták népegyházunk tagjait,
és így missziói munkamezőnk is más képet mutat.
De bármit is tapasztalunk magunk körül, ne gondoljuk, hogy eddig még soha nem volt példa olyan
rémálmokra, mint amilyeneket mi látunk olykor.
Ezekhez hasonlóban már Illés prófétának is volt
része: Nagyon buzgólkodtam az Úrért, a Seregek
Istenéért, […]. Egyedül én maradtam meg […].
Ekkor azt mondta neki az Úr: Menj, kelj ismét útra
a pusztán át […]. Elizeust, […] Sáfát fiát pedig kend
fel prófétává a magad helyébe! (1Kir 19,14–16)
Lám, Illés is továbbképzésre, tanítvány-, munkatárs- és utódképzésre kapott parancsot. Az egyháznak, s benne az Úr szolgáinak küldetése van, ezzel
az ígérettel: „[…] én veletek vagyok minden napon
a világ végezetéig”. (Mt 28,20) Nekünk is erre a látásra van újra és újra szükségünk.
Tavaly, amikor újraindult összehangolt lelkipász
tor-továbbképzésünk, emlékeztünk a negyven éve
elhunyt Imre Lajosra (1888. nov. 4. – 1974. márc. 8.).
Hadd álljon előttünk néhány sora!
„Tudni és cselekedni – e kettő általában szétválik, vagy éppen ellentétben áll egymással, s a
lelkipásztort két oldalról érheti kísértés. Az egyik
a doktrinerizmus kísértése. Azaz: nem akarunk elszakadni a teológiai tudomány azon ágától, amelyet
megkedveltünk, s ennek művelését tartjuk fő célnak. […] Másodsorban ott van a doktrinerizmus
ellentéte: a gyakorlatiasság. […] A teológiai tanulmányozás évei alatt rengeteg mindenen kell átrágni
magunkat. Mikor aztán kikerülünk a gyülekezetbe,
igyekszünk minél hamarabb elfelejteni az ott tanult
ismereteket, vagy éppen el is vetjük azokat. Így kerülnek egymással szembe a »tudós« és a »gyakorlati« ember, éspedig egyazon kísértés áldozataiként:
a »tudós« teológuslelkész lenézi a pásztori munka
mindennapi feladataival küzdő gyülekezeti szolgát,
a »lelkészkedő pap« pedig megveti a teológiai tudományokban elmerülő, de a mindennapi élettől
elszakadt, fellegekben járó tudóst. […]
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A valós élet, a Krisztus ügyének szolgálata nem
elmélet, nem gyakorlat, hanem mindent felölelő
tevékeny, élő szolgálat. […] A keresztyén életben
tehát nincs külön hit és nincs külön cselekedet,
hanem élet van, amely mindkettő: hit és cselekedet
együtt. A keresztyén szolgálatban nem elmélet és
gyakorlat van, hanem csak hívő szolgálat, amelyben a kettő az egy ugyanazon két oldala.” (Szombat
esték a parókián, 63–64.)
Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cse
lekesztek. (Jn 13,17)
Adorjáni Zoltán teológiai tanár, OLTT-tag

Gyakorlati tudnivalók

A

lelkésztovábbképzés új rendszere szerint minden lelkésznek 5 évente 50 továbbképzési kreditpontot kell összegyűjtenie. Ebből harmincat kötelező módon tanfolyam jellegű továbbképzésen, a
fennmaradó húszat egyházmegyei lelkészértekezleten való részvétellel vagy egyéni tudományos munkával lehet megszerezni. Kreditpontszerzésre olyan
egyházmegyei lelkészértekezleteken van lehetőség,
amit az Országos Lelkésztovábbképző Testület által
akkreditált előadások valamelyikének meghívásával
szerveztek. Amennyiben valaki tudományos előadást tart, vagy szakfolyóiratban tanulmányt jelentet
meg, azzal ugyancsak ez utóbbi húsz pontból szerezhet meg valamennyit, viszont az OLTT-hez kell
fordulnia a pontok elismertetése érdekében.
A továbbképzésekre a programleírásnál található e-mail címen vagy telefonszámon lehet bejelentkezni, figyelembe véve a programleírásban közölt
időszakot. A jelentkezés a regisztrációs díj befizetésével válik véglegessé, és ezt banki átutalással kell eljuttatni annak az egyházkerületnek a bankszámlájára, amelyben meghirdették az illető továbbképzést.
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• Erdélyi Református Egyházkerület:
EPARHIA REFORMATA DIN ARDEAL,
Banca: BCR CLUJ,
IBAN RO12 RNCB 0106 0266 0457 0488
• Királyhágómelléki Református Egyházkerület:
EPISCOPIA REFORMATA ORADEA,
Banca: OTP BANK ORADEA,
IBAN RO34OTPV220000227590RO03
A banki átutalásnál a megjegyzéshez be kell írni:
TOVÁBBKÉPZÉS (a továbbképzés címe vagy annak kezdő szavai) – NÉV (a lelkipásztor teljes neve).
A regisztrációs díj felét a lelkipásztor, másik felét az egyházközsége (hivatalos munkaadója) fizeti.
A Lelkésztovábbképzés Szabályrendelete megtekinthető 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 felvilágosítást Gáll Sándor OLTT titkártól lehet kérni a 0731-344207 telefonszámon vagy a
gallsandor@gmail.com e-mail címen kérhető.
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Erdélyi Református Egyházkerület
Lelkigondozás sürgősségi helyzetekben
Előadó:
• Christop Pompe lelkipásztor, pszichoterapeuta
Időpont: 2015. március 2–4.
Helyszín:
Kolozsvár, Bethlen Kata Diakóniai Központ
Csoportlétszám: 20 fő
Regisztrációs díj: 100 lej
Kreditpont: 12
Jelentkezés: 2015. január 5. – február 5. között
Kovács István előadó-tanácsosnál a
kovacsi@reformatus.ro e-mail címen
vagy a 0731-344209 telefonszámon.

A

sürgősségi esetek érintettjeinek lelkigondozása mint „lelki elsősegélynyújtás” majdnem két
évtizede sikeresen egészíti ki a gyülekezeti pasztorációt több nyugat-európai keresztyén egyházban.
A sürgősségi helyzetek lelkigondozását pszichológiai végzettséggel rendelkező laikus szakemberek és lelkipásztorok végezhetik halálos közlekedési balesetek, hirtelen bekövetkezett halálesetek,
gyászhír kézhezvétele okozta sokkos állapot, nagy
károkat okozó természeti csapások és ezekhez hasonló esetekben.
A sürgősségi lelkigondozó alkalmassága és kompetenciája a megfelelő képzés és a szupervízió által
kiadott bizonyítvány alapján állapítható meg.
A Romániai Református Egyház lelkipásztorai
számára tartandó szeminárium alkalmával bemutatásra kerülnek azok az élménybeszámolók és kutatási
eredmények, amelyekkel nemzetközi szinten a baleset-pszichológia az elmúlt 20 év során gazdagodott.
A szeminárium célja a lelki elsősegélynyújtáshoz szükséges alapismeretek elsajátítása és a Romániai Református Egyház keretén belüli, valamint
más romániai mentőszolgálatokkal való, hasznos
együttműködési struktúrák létrehozását célzó tárgyalások kezdeményezése.
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Az egyházi média és
kommunikáció lehetőségei
Előadók: 
• Adorjáni László lelkipásztor, rádiós szakember
• Dávid Zoltán mérnök, nyomdaigazgató
• Kiss Gábor újságíró, fotóriporter
• Könczey Elemér grafikus
• Márkus Etelka televíziós szakember
• Sógor Árpád lelkipásztor,
családterapeuta, csoportterapeuta
• Somogyi Botond lelkipásztor,
újságíró, szerkesztő
• Szabó Mihály lelkipásztor, szociológus
• Vagyasné Boldizsár Beáta lelkipásztor,
kommunikációs munkatárs
Időpont: 2015. május 5–7.
Helyszín: 
Kolozsvár, Bethlen Kata Diakóniai Központ
Csoportlétszám: 25 fő
Regisztrációs díj: 100 lej
Kreditpont: 12
Jelentkezés: 2015. március 5. – április 5. között
Sógor Árpád lelkipásztornál a
sogorarpad@gmail.com e-mail címen
vagy a 0742-110503 telefonszámon.

A

továbbképző során annak lehetőségét keressük,
hogy a média és számítástechnika megszokott és
új formáit felhasználva, hogyan tudjuk hatékonyabbá tenni az egyház kommunikációját a világ felé és
a hívek felé egyaránt, illetve hogyan serkenthetjük
a lelkésztársadalmon belül az őszinte párbeszédet.
Egy közösen elvégzett feladat keretén belül
ültetjük gyakorlatba a tanultakat. Egy virtuális és
valóságos lapot szerkesztünk, melyben a tanultak
szerint a képzésről számolunk be, megszólaltatva
az előadókat és résztvevőket.
A továbbképzés során a képzést vezetők, Vagyas
né Boldizsár Beáta evangélikus lelkipásztor, kommunikációs munkatárs és Sógor Árpád ref. lelkipásztor,
családterapeuta bevezetést nyújtanak a kommuniká6
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cióelméletbe. Az elméleti bevezetést gyakorlati képzés követi, melyek vezetésére a különböző szakterületek, mint újságírás, rádió, fotó, televízió, internet
hozzáértő szakembereit kérjük fel.
Néhány téma a képzés anyagából: Hogyan szerkesszünk gyülekezeti újságot? A fényképek helye az
újságban. Grafika, szerkesztés, nyomdai előkészületek. Plakáttervezés. Rádiós áhítat. Fényképriport.
Televíziós közvetítés a templomból. Hogyan használhatjuk a média modern eszközeit a gyülekezetépítés szolgálatában?
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Bibliodráma sajátélményű csoporttréning
Előadók: 
• Gáspár-Babos Etele-Tamás bibliodráma-vezető
• Virág Edit bibliodráma-vezető
Időpont: 2 015. május 5–6. és október 20–21.
Helyszín: A
 ngyalos
Csoportlétszám: 12 fő
Regisztrációs díj: 100 lej
Kreditpont: 15
Jelentkezés: 2015. március 5. – április 5. között
Gáspár-Babos Etele-Tamás bibliodráma-vezetőnél a gespit@freemail.hu e-mail címen
vagy a 0743-072716 telefonszámon.

S

zolgálatunk és magánéletünk szorosan ös�szefonódik, fokozott hatással van egyik a másikra. A lelkipásztor életében is lehetnek időszakok, amikor megfogyatkozik az elköteleződés, a
küldetéstudat vagy éppen a lelki-fizikai erő. Hogyan meríthetünk ilyenkor újból erőt az „örök
forrásból”? Milyen akadályok nehezítik meg hivatásunk betöltését?
A bibliodráma olyan sajátélményű csoportos
tréning, mely segít rátalálni a lelkipásztori hivatásban és a személyes életben is oly szükséges erőforrásokra. Játékos formában, egyszerű, de egyértelmű keretek közt teremt lehetőséget az Istennel való
kapcsolat és a személyes spiritualitás megélésére,
valamint a társkapcsolati kérdések megválaszolására vagy újraértelmezésére.
A bibliodráma nem célirányos terápiás módszer, sokkal inkább lelkigondozói csoportos műfaj.
Ajánlott mindazoknak, akik nyitottak önmaguk és
belső érzésviláguk, kapcsolatrendszerük mélyebb
megismerésére – mindezt a Szentírás segítségével.
A bibliodráma történetével, műfajával, módszereivel kapcsolatos információk a www.bibliodrama.ro
honlapon találhatók.
Előzetes információk a csoportba jelentkezőknek:
A csoportba jelentkezést rövid személyes interjú előzi meg.
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A csoport egészséges dinamikája megőrzéséért
nem javasoljuk csoportba az alá-fölérendelt munkaviszonyban dolgozókat (gyakornok-principális,
esperes-parókus lelkész).
A csoport zárt csoportként működik, érvényes
rá a csoporttitok.
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XII. Györgyfalvi Holland–Magyar
Lelkipásztor Továbbképző
Előadók: 
• dr. Wilken Veen holland teológus-lelkipásztor
• dr. Visky S. Béla kolozsvári teológus-lelkipásztor
Időpont: 2015. május 31. – június 4.
Helyszín: G
 yörgyfalva, Bethlen Ház
Csoportlétszám: 16 fő
Regisztrációs díj: 100 lej
Kreditpont: 18
Jelentkezés: 2015. március 31. – április 30. között
Sógor Géza lelkipásztornál a
sogeza@gmail.com e-mail címen
vagy a 0745-316670 telefonszámon.

A

Györgyfalvi Holland–Magyar Lelkipásztor Továbbképzőt a Holland Lelkipásztor-továbbképző Intézet és a RORLÉSZ közösen szervezi. Holland
részről Ries Nieuwkoop nyugalmazott lelkipásztor,
erdélyi részről Sógor Géza RORLÉSZ-elnök a felelőse.
Legutóbb a 2014-es államelnök-választás és a
Református Székely Mikó Kollégium kapcsán került elő a közbeszédben az egyház és az állam viszonyának témája.
2015-ben az Etika függelékében 73 oldal terjedelemben tárgyalt téma segítségével nyerünk
tisztánlátást egy olyan kérdésben, amely az évezredek során gyakran biblián kívüli hatásokra, vagy
konjunkturális haszonszerzés, evangéliummentes
kompromisszumok hatására tévutakra vezette a keresztyén egyházat.
Bonhoeffer profetikus tisztánlátással megnevezte a teológiai zsákutcát, amelybe a III. Birodalom Evangélikus Egyháza beleszaladt. Teológiailag
tiszta vizet önt a pohárba és olyan elveket szűr le
a Biblia tanításából, mely elveket ma is alapként
használhatunk, hogy ne sodorja el az egyház hajóját a politika és a gyakran egyházak befolyásolásában érdekelt állam ideológiai szele.
Az előző évekhez hasonlóan az idei továbbképzést
is helyszíni, gyülekezeti tapasztalatcsere előzi meg.
10

Erdélyi Református Egyházkerület

Szolgálatban és otthon
Előadók: 
• dr. Kocsev Miklós teológiai tanár, kórházi lelkigondozó, kontextuális lelkigondozó, szupervizor
• dr. Kiss Jenő teológiai tanár,
kontextuális segítő és lelkigondozó, szupervizor
Időpont: 2 015. június 8–11.
Helyszín: 
Kolozsvár, Bethlen Kata Diakóniai Központ
Csoportlétszám: 16 fő
Regisztrációs díj: 100 lej
Kreditpont: 16
Jelentkezés: 2015. április 8. – május 8. között
dr. Kiss Jenő teológiai tanárnál a
kissjeno@proteo.hu e-mail címen
vagy a 0744-833412 telefonszámon.

A

továbbképző a következő kérdésekre keres választ lelkigondozói, pasztorálpszichológiai és
pasztorálteológiai források alapján:
Az egyházban általában, de minden egyes gyülekezetben kialakult egy szerepkép a lelkipásztorral
és annak szolgálatával kapcsolatosan. Hogyan lehet
ahhoz – a szerepképet ismerve – helyesen viszonyulni? Mennyire vannak összhangban a szerepképből adódó elvárások és a lelkipásztor személyes
adottságai, lehetőségei? Lehetséges-e – ha szükséges – ezt a szerepképet formálni?
Az egyházi közgondolkodásban elevenen él az
az állítás, hogy „a lelkipásztori lakás falai üvegből
vannak”. Mit jelent ez a lelkipásztori családra, illetve a családi élet intimitására nézve?
Azt reméljük, hogy a megtalált válaszok hozzásegítik a lelkipásztorokat ahhoz, hogy helyesen
lássák és gyakorolják a gyülekezet, a családjuk és
önmaguk iránti felelősségüket.
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Timóteus vezetőképző
(Timothy Leadership Training, TLT)
Előadók: 
• Kali Szabolcs Barna lelkipásztor,
Thm, Basic Trainer TLT
• Kali Tünde Zsófia lelkipásztor
Időpont: 2015. június 1–5.
Helyszín: C
 serefalva, Soós panzió
Csoportlétszám: 15 fő
Regisztrációs díj: 100 lej
Kreditpont: 16
Jelentkezés: 2015. április 1. – május 1. között
Kali Szabolcs Barna képzésvezetőnél a
kalibarna@yahoo.com e-mail címen
vagy a 0743-111.540 telefonszámon.

A

Presbiteri Szövetség megalakulását nagy örömmel fogadtuk az elmúlt esztendőkben, és ugyanilyen örömmel fogadtuk pár hete a belmissziós alap
létrehozásáról szóló rendelkezést is. Ez így van
rendjén, egyházunk ezen a négy lábon áll: Presbiteri Szövetség, Nőszövetség, IKE, Lelkészértekezleti
Szövetség. Mindannyian tudjuk: nagy szükségünk
van a belső, lelki építkezésre.
A lelkipásztor egyedül képtelen minden gyülekezeti munkát elvégezni. Érezzük mindannyian az
átkos korszak hatását, egyedül maradtunk, képzett
munkatársak nélkül. Tudjuk, hogy jó lenne még
több beteget meglátogatni, de nincs sem erő, sem
idő mindenkihez azonnal eljutni. Jó lenne a gyászolókat úgy vigasztalni, hogy ne húzzon a mélybe
a látogatás. Kit küldjek, ha én nem érek el mindenhova? Jó lenne tanácsot kapni: hogyan sáfárkodjunk
Isten ránk bízott ajándékaival: az egészségünkkel,
az időnkkel, az anyagiakkal? Ki segít Isten szerinti
döntést hozni? Olyan sok az erőszak a világban, a
családokban, annyi ember szenvedett sérelmet, an�nyi ember hordoz mély lelki sebeket. Hogyan közelítsük meg ezt a fájó témát, hogyan beszéljünk róla?
A TLT kiképezi a lelkipásztorokat arra nézve,
hogy a saját gyülekezetükben munkatársakat, világi
12
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vezetőket (ide tartoznak a presbiterek és diakónusok,
a nőszövetségi munkatársak, vasárnapi iskolai tanítók, az ifjúsági csoportok vezetői, a házas bibliaórás
csoportok vezetői, valamint a szülők) készíthessenek
fel a gyülekezeti munka hatékony végzésére.
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Lelkésztovábbképzés

A lelkipásztor erőforrásai
Előadó: 
• Sógor Árpád lelkipásztor, családterapeuta,
csoportterapeuta, tréner
Időpont: 2015. június 8–10.
Helyszín: P
 arajd, Urbán Andor Konferenciaközpont
Csoportlétszám: 20 fő
Regisztrációs díj: 100 lej
Kreditpont: 8
Jelentkezés: 2015. április 8. – május 8. között
Sógor Árpád lelkipásztornál a
sogorarpad@gmail.com e-mail címen
vagy a 0742-110503 telefonszámon.

A

továbbképző során három nagyobb témát járunk körül, a lelkipásztor és családja, a lelkipász
tor és a gyülekezet, valamint a lelkipásztor családja és
a gyülekezet kapcsolatrendszerét vizsgálva feltérképezzük a lehetséges erőforrásokat, illetve megnézzük azt, hogy ha valami nem erőforrásként, hanem
sokkal inkább energiaelszívóként működik, akkor
mi a probléma és hogyan lehet kiküszöbölni azt.
A témákat interaktív módon, egyéni munkával,
párban és csoportban elvégzett feladatok segítségével közelítjük meg. A továbbképzés során bemutatásra kerül néhány alternatív lelkigondozói, terápiás módszer, illetve többféle csoportdinamikai játék,
melyek a gyülekezeti munka során hasznosíthatók.
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Inspiratio – Ifjúsági munka
a változó világban
Előadók: 
• Bartos Károly lelkipásztor,
egyházkerületi ifjúsági szakelőadó
• Márton Előd ifjúsági lelkipásztor
• Müller Lóránd-Bálint lelkipásztor
• Tussay Szilárd ifjúsági programkoordinátor
• Veres Csaba IKE-titkár
Időpont: 2015. június 15–17.
Helyszín: M
 arosvásárhely,
Bod Péter Diakóniai Központ
Csoportlétszám: 14 fő
Regisztrációs díj: 100 lej
Kreditpont: 16
Jelentkezés: 2015. április 15. – május 15. között
Bartos Károly ifjúsági szakelőadónál a
bkaresz69@yahoo.com e-mail címen
vagy a 0745-210521 telefonszámon.

B

első egyházi „szótárunkban” egyre gyakrabban
használjuk a kikonfirmálás fogalmát. Fiataljaink
a káté felmondása, az első úrvacsoravétel és a tömött borítékok átvétele után szabályosan eltűnnek
gyülekezeteinkből. Lelkipásztorként gyakran Don
Quijote-i szélmalomharcot vívunk megtartásuk
vagy éppen visszacsalogatásuk érdekében.
Vajon ez így törvényszerű?
Továbbképzőnk során először a megismerés útját fogjuk röviden végigjárni: a könnyebb közeledés, megértés érdekében feltérképezzük azt a belső
és külső világot, amiben napjaink fiataljai élnek. Ezt
követően olyan csoportdinamikai, digitális és élmény- módszerekkel ismerkedünk, melyekre sajátos
gondolkodású kamaszunk is fogékony. A módszerekkel interaktív módon, workshopokon és műhelyekben dolgozunk, célunk használatuk készségszintű elsajátítása. Végül, de nem utolsósorban hangsúlyt
fektetünk azoknak az attitűdöknek a kialakítására
is, melyek előmozdítják kapcsolattartásunkat az új
nemzedék tagjaival.
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Gyermek az istentiszteleten,
gyermek-istentisztelet sajátos módon
Előadók: 
• Makkai Ildikó pszichológus,
családterapeuta, gyülekezeti lelkigondozó
• Puscas Melinda vallástanár
• Roth Levente lelkipásztor
• Sógor Gyöngyi vallástanár
Időpont: 2015. július 14–18.
Helyszín: S zékelyudvarhely, Bocskai Ház
Csoportlétszám: 20 fő (lelkipásztor)
Regisztrációs díj: 100 lej
Kreditpont: 16
Jelentkezés: 2015. május 14. – június 14. között
Sógor Gyöngyi vallástanármál a
sogyongyi@freemail.hu e-mail címen
vagy a 0745-506474 telefonszámon.

A

továbbképző lehetőséget ad lelkipásztoroknak,
hogy megismerkedjenek egy egyedi megközelítésű gyermek-istentiszteleti programmal. Az öt
napon át tartó intenzív együttlét alatt a résztvevők
betekintést nyerhetnek egy olyan katekétikai irányzatba, amely a gyermeket úgy állítja a teológiai
vizsgálat középpontjába, hogy szabadságot ad neki
abban, hogy Isten keresésében ne tárgyként, hanem
a találkozás alanyaként vegyen részt. Ezt sajátos keretben és eszközökkel teszi lehetővé, míg megváltoztatja a tanító szerepkörét.
A képzés egyensúlyba állítja az elméleti ismertetést a gyakorlati tapasztalatszerzéssel. A több mint
12 éves tapasztalat válaszolni próbál (beszélgetések
alatt) azokra a kételyekre, amelyek a programmal
kapcsolatosan születnek, illetve megerősíti a résztvevőkben a program előnyeit.
A program módot ajánl arra, hogy a gyermekek
integráltan vehessék ki részüket az istentiszteleti
alkalmakból, míg liturgikus elemekkel ismerkednek, az egyházi év ciklikusan ismétlődő ünnepkörei szerint formálódnak, és olyan alaptörténeteket
ismernek meg, amelyek bővítik istenismeretüket és
16
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válaszolnak életkoruknak megfelelő egzisztenciális
kérdéseikre is. A történetek több érzékszerv egyidejű működtetésével jutnak el a gyermekekhez. Ez teszi
lehetővé a sajátos belső megéléseket, de azt is, hogy a
megismert történeteket másoknak is elmondhassák,
illetve részleteikben hosszú ideig megőrizzék.
A Young Children and Worship gyermekistentiszteleti program rendkívül látványos. A bibliai történetek csodálatos, a legkisebb részletekig kidolgozott anyaggal, szöveggel „manipulálnak”. A környezet
esztétikus, megnyugtató, első látásra megnyerő. A kialakítandó istentiszteleti rend áhítatot és fegyelmet
sugall. Mindez egy könnyen áttekinthető, teológiailag
alaposan átgondolt programban mutatkozik meg.
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A reflexió szerepe
az istentisztelet előkészítésében
Előadók: 
• dr. Kocsev Miklós teológiai tanár, kórházi lelkigondozó, kontextuális lelkigondozó, szupervizor
• dr. Kiss Jenő teológiai tanár, kontextuális segítő
és lelkigondozó, szupervizor
Időpont: 2 015. szeptember 1–4.
Helyszín: 
Kolozsvár, Bethlen Kata Diakóniai Központ
Csoportlétszám: 16 fő
Regisztrációs díj: 100 lej
Kreditpont: 16
Jelentkezés: 2015. július 1. – augusztus 1. között
dr. Kiss Jenő teológiai tanárnál a
kissjeno@proteo.hu e-mail címen
vagy a 0744-833412 telefonszámon.

A

világ, amelyben élünk, erősen lüktet. Az események sodrásában nehéz megállni és elgondolkodni afelett, amit teszünk. Ebben a világban él
mind az igehirdető, mind az igehallgató gyülekezet.
A továbbképzés a reflexióval kapcsolatos általános
és az igehirdetésre néző sajátos források alapján a
következő kérdésekre keres választ:
Hogyan csendesedhet el a lelkipásztor az istentisztelet előkészítése során, hogy erősen fogékonnyá
váljék Isten, az Ő igéje és a gyülekezet iránt, vagyis,
hogy az ige és az igehirdetés hallgatói megérintsék őt?
Hogyan előlegezheti meg a lelkipásztor a készülés
csendjében és az igehirdetés folyamatában azt, ami az
igehirdetés hallgatóiban történik, és hogyan tekinthet
vissza erre a történésre az istentisztelet után?
Hogyan teremhet az istentisztelet visszatekintő
és előretekintő „megállást” a gyülekezet számára?
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Jeremiás próféta vallomásai
Előadó: 
• dr. Kiss Jenő teológiai tanár
Időpont: 2015. október 12–15.
Helyszín: 
Kolozsvár, Bethlen Kata Diakóniai Központ
Csoportlétszám: 12 fő
Regisztrációs díj: 100 lej
Kreditpont: 16
Jelentkezés: 
2015. augusztus 12. – szeptember 12. között
dr. Kiss Jenő teológiai tanárnál a
kissjeno@proteo.hu e-mail címen
vagy a 0744-833412 telefonszámon.

A

Jeremiás könyvében található vallomások egy
szolga (próféta) személyes, gyakran határokat
feszegető merész hangvételű panaszai. A tanfolyam
során megismerjük ezeket a panaszokat, amelyek
elszórtan találhatók a Jeremiás könyvében. Ennek
során megvizsgáljuk az egyes vallomások műfajbeli
és tartalmi sajátosságait, valamint az őket egymással összekapcsoló elemeket. Majd arra a kérdésre
keresünk választ, hogyan érintenek minket, Isten
mai szolgáit, ezek az elsősorban az elhívással és az
ige hirdetésével kapcsolatos panaszok.
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Királyhágómelléki
Református Egyházkerület
A gyülekezet mint missziós terület.
Gyülekezetépítés a misszió felől
Előadó:
• Sípos Alpár Szabolcs református lelkész
Időpont: 2015. február 23–25.
Helyszín: Szatmárnémeti
Csoportlétszám: 20 fő
Regisztrációs díj: 100 lej
Kreditpont: 12
Jelentkezés: 2015. január 5. – január 25. között
Keresztúri Sándor Zsolt lelkipásztornál a
s.zs.kereszturi@gmail.com e-mail címen
vagy a 0748-939124 telefonszámon.

M

i a feladatunk lelkészként a gyülekezetben?
Megörököltünk egy struktúrát, ami működik,
és ezért nem vagyunk rákényszerítve, hogy a gyülekezetépítés és gyülekezetszervezés alapvető kérdéseit feltegyük magunknak. Elveszünk a sürgető
feladatok között, és nem jut időnk tervezni, illetve
szolgálatunk prioritásait átgondolni.
A tanfolyamon feltesszük azokat az alapvető kérdéseket, amikkel minden gyülekezetvezetőnek szembe kell néznie: Miért van a gyülekezet? Mi a gyülekezet küldetése ebben a világban? Kiket és hogyan
akarunk elérni az evangéliummal? Hogyan tudjuk
segíteni a gyülekezeti közösség kialakulását, működését? Hogyan képezhetünk munkatársakat? Milyen
szolgálatba vonhatunk be munkatársakat? Hogyan
tarthatjuk meg munkatársainkat? Az adott keretek
között hogyan tervezzük meg vasárnapi istentiszteleteinket, hogy az ünnepélyes legyen, ugyanakkor
kifejezze a feltámadott Urunk miatti örömünket,
iránta való hálánkat, és mindemellett érthető és követhető legyen akár kívülállók számára is? Ezekre
a kérdésekre keressük a bibliai-teológiai válaszokat
és azok gyakorlati megvalósításának mai útjait, ill.
megvizsgálunk paradigmaértékű modelleket.
20
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Személyes evangelizáció.
Posztmodern hitvédelem
Előadó: 
• Fűtő Norbert misszionárius-lelkész
Időpont: 2015. június 1–3.
Helyszín: Á
 kos, Siloám Ház
Csoportlétszám: 20 fő
Regisztrációs díj: 100 lej
Kreditpont: 12
Jelentkezés: 2015. április 2. – május 2. között
Keresztúri Sándor Zsolt lelkipásztornál a
s.zs.kereszturi@gmail.com e-mail címen
vagy a 0748-939124 telefonszámon.

A

képzés bevezet a kommunikációtan elméleti és
gyakorlati kérdéseibe, felkészít a hitetlenekkel
való beszélgetésre. Bibliai eseteken át bemutatja,
miként lehet az embert szembesíteni Jézus kijelentéseivel. Megfogalmazza az evangélium üzenetét, hogy azt a nem-keresztyének is megérthessék.
Gyakorlati segítséget nyújt, hogy jó kérdéseket
fogalmazzunk meg az ateistákkal folytatott párbeszédünkben. Rámutat a szekuláris és szakrális
közötti különbségre (társadalomban, közgondolkodásban). Ismerteti a világnézeteket, ill. rámutat a
mindennapi életben megnyilvánuló hatásukra. Válaszokat fogalmaz meg a keresztyénséggel szemben
elhangzó hét leggyakoribb ellenvetésre. Megtanít
tisztelettel és szeretettel beszélni a nem-keresztyénekkel (meglátni a másikban a jót, ill. szeretettel
elmondani az igazságot).
Bemutatja az apologetika négy fő irányzatát,
hogy aztán a résztvevők a megfelelő formát alkalmazni tudják, a helyzettől függően (Francis Schaef
fer). Segít abban, hogyan lehet a filmeket használni
az evangelizációban. Bemutatja, milyen az az evangelizáció, amely segít a kételkedő embernek elhinni, hogy a keresztyénség igaz, hogy aztán az illető
vágyjon hinni.
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Liturgikai kerekasztal
– szakmai napok I–II.
Előadók: 
• drs. Benkő Tímea (Kolozsvár)
• Berkesi Sándor (Debrecen)
• dr. Dávid István (Nagykőrös)
• Dobai Zoltán (Ákos)
• Farkas Zsolt (Nagyvárad)
• dr. Fekete Csaba (Debrecen)
• drs. ifj. Geréb Miklós (Iriny)
• dr. Zalatnay István (Budapest)
Időpont: 2015. június 6. és szeptember 26.
Helyszín: K
 rasznamihályfalva, Ákos
Csoportlétszám: 10 fő (lelkipásztorok)
Regisztrációs díj: 100 lej
Kreditpont: 8
Jelentkezés: 2015. április 6. – május 6. között
Geréb Miklós lelkipásztornál a
gerebmiklos@yahoo.com e-mail címen
vagy a 0742-144576 számon.

L

iturgikai kerekasztalhoz hívjuk azokat a gyakorlati teológia iránt érdeklődő lelkipásztorokat, akik
szeretnék jobban megismerni a magyar református
liturgikus gondolkodás múltját, megérteni jelenét, és
szeretnének egy olyan interaktív műhelymunkában
részt venni, amelyben számba vesszük a jövőjét meghatározó lehetőségeinket. A csoport különlegességét
az adja, hogy a képzésen egyenlő számban vesznek
részt lelkipásztorok és egyházzenészek, így aktuális
zenei kérdések is terítékre kerülnek majd. A képzés
két részből áll: egy tavaszi, ill. őszi szimpóziumból.
A jelentkezőknek ezt figyelembe kell venni!
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A lelkipásztor erőforrásai
Előadó: 
• Sógor Árpád lelkipásztor, családterapeuta,
csoportterapeuta, tréner
Időpont: 2015. április 20–22.
Helyszín: Hegyközszentmiklós
Csoportlétszám: 20 fő
Regisztrációs díj: 100 lej
Kreditpont: 8
Jelentkezés: 2015. február 20. – március 20. között
Sógor Árpád lelkipásztornál a
sogorarpad@gmail.com e-mail címen
vagy a 0742-110503 telefonszámon.

A

továbbképző során három nagyobb témát
járunk körül, a lelkipásztor és családja, a lel
kipásztor és a gyülekezet, valamint a lelkipásztor
családja és a gyülekezet kapcsolatrendszerét vizsgálva feltérképezzük a lehetséges erőforrásokat,
illetve megnézzük azt, hogy ha valami nem erőforrásként, hanem sokkal inkább energiaelszívóként
működik, akkor mi a probléma és hogyan lehet
kiküszöbölni azt.
A témákat interaktív módon, egyéni munkával,
párban és csoportban elvégzett feladatok segítségével közelítjük meg. A továbbképzés során bemutatásra kerül néhány alternatív lelkigondozói, terápiás módszer, illetve többféle csoportdinamikai játék,
melyek a gyülekezeti munka során hasznosíthatók.
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Lelkigondozók eszköztára.
Keresztyén lelkigondozói képzés
Előadók: 
• Orbán Noémi családterapeuta,
keresztyén tanácsadó
• Vinczéné Pálfi Judit lelkipásztor,
pasztorál-pszichológus, lelkigondozó
Időpont: 2015. július 6–9.
Helyszín: N
 agyvárad – Csillagváros
Csoportlétszám: 15 fő
Regisztrációs díj: 100 lej
Kreditpont: 14
Jelentkezés: 2015. május 6. – június 6. között
Vincze Judit lelkipásztornál a
judit_vincze@yahoo.com e-mail címen
vagy a 0741-179307 telefonszámon.

A

lelkigondozás széles körű tevékenységi lehetőséget teremt a templomon belül és kívül. Ezt
a munkát a következőképpen lehet meghatározni:
„az a tevékenység, amely kitör abból a magatartásból és elköteleződésből, hogy lelki segítőként te
magad váltod meg a világot, és megérted a biblia
aranyszabályát, hogy azért tudjuk egymást szeretni, mert mi is szeretve vagyunk. Végül felismered,
hogy Krisztus követése által megbékélsz Istennel és
így válsz az Ő aratásában értékes békekövetté”.
A képzés a „mindenki–egyesek–néhányak” modellt alkalmazza, amely a keresztyén szolgálattevők
munkásságát ismeri el:
1. Mindenki felelőssége egymást szeretni (Jn 13,34–
35) és meggyőződésünk, hogy mindenki kapott
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, képezzenek, felkészítsék és alkalmassá tegyék az egyeseket és mindenkit (Róm 12, 8).
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A lelkigondozói szolgálat négy alapvető képzési
lehetőséget kínál: (1) minőségi kapcsolatok fejlesztése, (2) fedezzük fel a lelkigondozást, (3) a lelkigondozók eszköztára és (4) a képzők képzése.
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Lámpással aktuális kérdéseink között
Előadók: 
• Berkesi Sándor zeneszerző,
karnagy, egyházzenész
• Czakó Gábor közíró, író, nyelvész
• Geréb Miklós lelkipásztor, egyházzenész
• Kim Seon Koo egyetemi tanár
• Dr. Kozma Zsolt teológus professzor
• Márkus Zoltán kántor, karnagy
• Steinbach József teológus professzor
• Szegedi László lelkipásztor
• Dr. Zsengellér József teológus professzor
Időpont: 2015. szeptember 16–18.
Helyszín: N
 agyvárad, Partium Keresztyén Egyetem
Csoportlétszám: 30 fő
Regisztrációs díj: 100 lej
Kreditpont: 16
Jelentkezés: 2015. július 16. – augusztus 16. között
dr. Pálfi József lelkipásztornál a
palfijozsef67@gmail.com e-mail címen
vagy a 0743-180363 telefonszámon.

A

z elmúlt évszázadok történelmi hullámzásában józanul gondolkodó és tisztán látó eleink
számtalanszor figyelmeztették hitünk cselédeit az
igaz tudomány és a kegyesség gyakorlásának életvezető és életet megtartó fontosságára. Ma nem kisebb a mi feladatunk sem.
Továbbképzőnk során a többszörös kisebbségi
létünkből fakadó sajátos kérdésekkel foglalkozunk.
A megtartó Ige hirdetésében kulcsszerepet játszó
beszélt anyanyelv és az énekelt, zenei anyanyelv fontos kérdéseit kívánjuk körüljárni.
Az Ige örökkévaló és mindig ugyanaz. Az igehirdetésnek, ha korszerűen akar megszólalni, akkor
szükségszerűen mindenkor meg kell újulnia. De milyen is kell legyen ma az igehirdetés, hol, mikor és milyen formái lehetnek? Miként munkálkodik református közösségeinkben az egészségesen és szüntelenül
reformáló, illetve a korszerűen(?) megszólaló igehirdetés? Az istentiszteleti ének és zene igehirdetésünk
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sajátos formája. Nem mindegy, hogy többszörösen
szennyezett szellemünk és lelkünk világában milyen
minőséget kínálunk és nyújtunk e téren is.
Kérdés ugyanakkor az is, hogy befelé diverzifikálódunk (lelkiségek, irányzatok) vagy kifelé is miszszionálunk?
Felkért előadóink „a szakma” tudós, hű és lelkiismeretes képviselői. A beszélgetetésekre, közös gondolkodásra invitáló előadások mindnyájunk épülését szolgálják.
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Lelkésztovábbképzés

Segítő kapcsolatok elmélete és
módszertana speciális területen
szolgáló lelkészek számára
Előadó: 
• Dr. Fruttus István Levente PhD pszichológus,
szupervizor
Időpont: 2 015. év folyamán 6 × 2 napos formában
Helyszín: N
 agyvárad – Csillagváros
Csoportlétszám: 10 fő
Regisztrációs díj: 100 lej
Kreditpont: 12
Jelentkezés: 2015. március 1-jéig
Vincze Judit lelkipásztornál a
judit_vincze@yahoo.com e-mail címen
vagy a 0741-179307 telefonszámon.

S

zemináriumi keretek formájában, rövid elméleti blokkok, a Kolb-féle tanulási körön alapuló,
van Kessel modell szerinti szupervíziós esetfeldolgozások jelentik a képzés gerincét. Alkalmanként
ezek kiegészülnek esetfeldolgozással, illetve tevékenységkísérő blokkal. (Minden résztvevő számára
biztosítjuk a saját eset/ek feldolgozásának lehetőségét). A fenti keretek révén a kurzus edukatív és
szupportív funkciót tölt be.
Segítő kapcsolatok elmélete és gyakorlata, speciális területen dolgozó lelkészek számára
1. Mi a segítő kapcsolat? (története; alapfogalmak;
tanácsadás – konzultáció – mentorálás – eset
megbeszélés – szupervízió; hasonlóságok és különbözőségek; segítő kapcsolat az egyházban).
2. A szocializáció folyamata; hatásai a segítői tevékenységre; erőforrások és veszélyek/gyenge
pontok.
3. A segítés folyamata (alapfogalmak; a folyamat
elemei és dinamikája; a folyamat szereplői és
környezeti sajátosságok; segítői folyamat egyházi szervezeti keretek között.)
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4. A segítő személyisége (érett, illetve szindrómás
segítő; szocializációs töréspontok; magatartási
ajánlások és tipikus veszélyek; Isten és emberkép)
5. A segítői folyamat módszertani keretei; fontosabb
protokoll – elemek, ajánlások; eszköztár: az értő
figyelemtől a tükrözésen át a visszacsatolásig.
6. A kiégés fogalma; szakaszai és tünetei; megküzdési stratégiák; a támogatás és az intervenció
lehetőségei. Kiégési specifikumok az egyházi
szolgálatot ellátók körében.
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Lelkésztovábbképzés

Építkezzünk közösen – közösségfejlesztő
szolgálatok a gyülekezetben
Előadó: 
• Makai Dimény Judit szociális munkás,
családterapeuta szupervizor,
pszichodráma csoportvezető
Időpont: 2015. év folyamán, havonta 1 nap
Helyszín: N
 agyvárad
Csoportlétszám: 6–16 fő
Regisztrációs díj: 100 lej
Kreditpont: 12
Jelentkezés: 2015. január folyamán
Vincze Judit lelkipásztornál a
judit_vincze@yahoo.com e-mail címen
vagy a 0741-179307 telefonszámon.

A

tematika a lelkész mindennapi életének gyakorlatából adódik. Gyakorló lelkészek számára
ismert tény, hogy a szerepekkel, amelyekben meg
kell jelennünk és eleget kell tennünk a mindennapokban, nagyon sokszor nehezen birkózunk meg.
Ezt a nehéz megbirkózási folyamatot szeretné ez
a tanfolyam oldani, rendszerezni, minél gyakorlatibb módon felismertté tenni, letisztázni. Amen�nyiben csak gyűjtjük a mindennap adódó problémákat, úgy előbb-utóbb képtelenek leszünk azokat
kezelni, rendezni, nemhogy megoldani.
Továbbá azzal a ténnyel is szembesülünk rohanó korunkban, hogy bár a református gyülekezetek
közösségek, mégis azt látjuk, hogy a közösségi forma mint komplex, összetartó és összetartozó közösség egyre inkább lazul, oldódik, különböző tényezők hatására. Ez indokolja azt, hogy megvizsgáljuk,
miképpen lehetne a mai korban, mai modern körülmények, társadalmi ráhatások mellett a régi ös�szetartó erőket felújítani, valamint az időközben
megjelent új módszereket és információkat a gyülekezet életterébe beépíteni, ennek segítségével (is)
az egyházunk vízióját továbbfogalmazni és megvalósítani.
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V

an-e valaki, aki engem meghallgatna…? Van-e
valaki, aki törődik még velem? Van-e valaki, aki
előtt nem kell szégyellnem, hogy bajban vagyok?
Számomra létezik-e még kiút? Van-e valaki, aki utat
mutathatna, amikor nekem úgy tűnik: besötétedett?
Van-e fény az én alagutam végén?
Igen, van segítség!
A Hivatásmegőrző Szolgálat (HISZ) az Erdélyi
Református Egyházkerület megbízásából az ERLÉSZ által alapított és főleg lelkipásztorok elhívásának bátorítására, hivatásuk erősítésére és lelkigondozásuk céljából fenntartott professzionális Segítő
Szolgálat. A HISZ célja az Erdélyi Református Egyházkerület területéről és gyülekezeteiből hivatásgondozási, lelki- és életvezetési, általában bármiféle
lelkigondozói segítségért hozzánk fordulókkal való
törődés és számukra lehetőség szerint a megfelelő
segítségnyújtás felkínálása.
Szolgálatunk abból a jézusi szeretetből táplálkozik, amelyet nap mint nap mi is csodálkozva tapasztalunk. Hitünk szerint ez lehet a legnagyobb támasz a
nehézségekkel küzdő, elbizonytalanodott embertársnak, szolgatársnak, családtagjainak, közösségének.
Ha elhívásod, tehát hivatásod terén elbizonytalanodtál, válságba kerültél, és szeretnéd, ha újra megerősítést, friss bizonyosságot nyernél – fordulj hozzánk bizalommal! Fordulhatsz közvetlenül bármelyik
munkatársunkhoz. Tudhatod, hogy ők önkéntesen
vállalták, hogy rendelkezésedre álljanak. Senkinek, a
koordinátornak sem szükséges tudnia arról, hogy valakit a munkatársak közül megkerestél. Fordulhatsz
hozzánk telefonon vagy e-mailben. Munkatársaink
elérhetősége megtalálható az alábbi internetes oldalon: www.hivatasmegorzoszolgalat.wordpress.com
Beke Boróka koordinátor
bekeboroka@gmail.com
0729-122134
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