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A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Lelkész-továbbképzőt szervez, 

A lelkipásztor mint…
címmel, a lelkipásztori egzisztencia néhány kérdéskörét érintő témában

A lelkipásztorról alkotott kép úgy a társadalom egészében, 
mind az egyháziban nagyon széles skálán mozog. A hetente 
egyszer prédikáló, majd semmit sem tevőtől, a szüntelenül 
munkálkodó szellemi-lelki munkásig, a tudóstól a gazdálkodóig, 
a talán mindenre képes és mindent tudó lelkipásztor képe él a 
köztudatban. Sajátságos problematika a lelkipásztori egzisztencia, 
amely olykor megértett, máskor pedig félreértett, pedig a 
lelkipásztor is ember, méghozzá értő, érző, gondolkodó, alkotó 
és munkálkodó. A köz mellett van magánélete is. Lelkipásztor 
továbbképző programunkon a lelkipásztori lét néhány kérdését 
járjuk körül hiteles szakemberekkel, nyilván nem a teljesség 
igényével. Konkrét témákra fókuszálunk, előadásokkal, 
kiscsoportos megbeszélésekkel, azonnali visszajelzésekkel, 
lehetőleg interaktív módon.

Órakeret: 20 óra
Időpont: 2014. szeptember 22-24.
50 fő részvételével

Megjegyzés:
A lelkésztovább-képző akkor ér véget, amikor minden 

résztvevő tagja, két héten belül visszaküldi személyes reflexióit, 
három-öt oldalban. Beküldésük a creditpontok megszerzésének 
feltétele. A továbbképző javasolt creditértéke 20 pont.

Egyházkerületi felelős: Lukács József, főjegyző, az OLTT 
alelnöke

Farkas Zsolt, előadótanácsos, a KRE Közigazgatási Ügyosztálya
Bejelentkezés: +40762638210, zsolif@yahoo.com

Szakmai felelős Dr. Pálfi József
Elérhetősége: +40743180363, palfijozsef67@gmail.com

Jelentkezési határidő:
2014. augusztus 31.

A tanfolyam helyszíne:
Nagyvárad, Partiumi Keresztény Egyetem



1. nAP / 2014. szEPtEMbER 22.
0900-1000 – Érkezés, regisztráció 
1000-1025 – Félóra csendesség - Ft. Csűry István, a 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke
1030-1115 – Közösség a közös ég alatt. - Szakács 
Gergely lelkipásztor, Pápa (parókia.hu portál)
1130-1250 – A korszerű lelkipásztor továbbképzésről.  
Dr. Fazakas Sándor teológiai professzor, Debrecen 
(A Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet 
vezetője)
1300-1400 – Ebéd (Arany János Kollégium ebédlője)
1400-1450 – szieszta
1500-1810 – A lelkipásztor lelke. - Dr. Balogh Klára 
pásztorálpszichológus, Debrecen (a háromórás blokk 
magába fogalja az előadást, a kiscsoportos megbeszélést, 
a szóvivői prezentációkat, a témavezető összefoglalóját 
és lezárását)

1820-1900 – Vacsora. 

1910-2100 – Film és annak megbeszélése, szabadprogram

2. nAP / 2014. szEPtEMbER 23.

0800-0850 – Reggeli

0900-0925 – Félóra csendesség

0930-1245 – A lelkipásztor mint menedzser(?). - Dr. 
Fruttus István Levente, pszichológus, egyetemi 
docens, Nagykőrös (a háromórás blokk magába 
fogalja az előadást, a kiscsoportos megbeszélést, a 
szóvivői prezentációkat, a témavezető összefoglalóját 
és lezárását)

1300-1400 – Ebéd

1400-1450 – szieszta

1500-1830 – A pénz uralja a világot, de ki uralja 
a pénzt? – teológiai és világi pénzmodellek Jézustól 
Kálvinon át napjainkig. - Dr. Békefy Lajos teológus, 
író, szerkesztő – Magyaroroszág 

A lelkipásztor, mint pénz-ügyes - Ballai Zoltán 
lelkipásztor, Kolozsvár

A lelkipásztor mint vállalkozó - Filep Ferenc 
lelkipásztor, Árpád

1830-1930 – Vacsora

1945-… – A lelkipásztor mint homo (párt)politicus. 
Pódium beszélgetés Batta István felvidéki 
lelkipásztorral

3. nAP / 2014. szEPtEMbER 24.

0800-0850 – reggeli

0900-0925 – Félóra csendesség - Lukács József főjegyző, 
az OLTT alelnöke

1000-1115 – A lelkipásztor mint tudós ember. - Dr. Gaál 
Botond teológiai professzor, akadémikus, Debrecen

1115-1130 – szünet

1130-1245 – A lelkipásztor mint korszerű igehirdető - 
Dr. Kiss Jenő teológiai professzor, Kolozsvár

1245-1330 – zárszó, egyebek

1400-1500 – Ebéd, eltávozás


