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Novum
Doktori címet szerzett Antala Éva
Antala Éva nagyölvedi lelkipásztor 1973. március 7-én született Komáromban. Az általános iskolát és a magyar tannyelvű gimnáziumot is szülővárosában végezte. Teológiai tanulmányait 1992ben kezdte a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben, a harmadik tanulmányi évet pedig a
nagyszebeni Evangélikus Teológiai Karon végezte
német nyelven. 1995-től a pozsonyi Comenius
Egyetem Hittudományi Karán folytatta teológiai
tanulmányait, ahol 1997-ben magiszteri oklevelet
szerzett. Még ebben az évben kihelyezést nyert a
nagyölvedi gyülekezetbe és két éven át beszolgálóként gondozta a farnadi gyülekezetet is.
A börtönmissziós munka szervezését és kiépítését 1999-ben kezdte meg, s azóta a Szlovák Börtöntársaság elnökségi tagja és ügyvezető igazgatója.
2003-ban posztgraduális képzésen vett részt a Sárospataki Református Teológiai Akadémián, ahol
2005-ben börtönlelkészi oklevelet szerzett.
Doktori tanulmányait 2006-ban kezdte el a prágai Károly Egyetem Huszita Teológiai Karán. Doktori értekezésének címe: A temperamentumfaktorok szerepe a hosszú
idős és életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek lelkigondozásában. Az értekezést
2011. március 17-én védte meg. A doktori oklevél ünnepélyes átadása május 23-án történt meg a Károly Egyetem Huszita Teológiai Karán.
Az értekezés egy teológiai aspektusból indul ki: milyen lehetősége van az embernek
kijutni abból a válsághelyzetből, amelybe a bűn miatt kerül? A teológiailag megalapozott lelkigondozói odafordulás és segítségnyújtás az emmausi tanítványok történetével
is szemléltethető. Ez rámutat az Isten-történetek és a hitszimbólumok lélekgyógyító
erejére is.
A pszichológiai szempontok vizsgálatánál a dolgozat kitér azokra a jelenségekre is,
amelyek sok tekintetben meghatározzák az emberi viselkedést, mint például: a személyiség emocionális fejlődése, emocionális intelligenciája, az emocionalitás sérülése, a
személyiségműködés zavarai, az antiszociális személyiségzavarok, a személyiségfaktorok, az emberi ösztönök és gének.
A dolgozat harmadik nagy egysége a szociológiai aspektusok (a szociabilitás) kérdéskörével foglalkozik, és kitekint a szocializáció folyamataira, az alkotó-humanista
nevelési modellre, az emberi értékekre és az értékorientációra. Az utolsó rész pedig az
emmausi és a Zákeus-modellt mutatja be, mint pasztorális példacselekvést. Az egyik az
emmausi utat, a másik pedig Zákeus történetét konkretizálja a mai börtönpasztorációban.

