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Lelkészi műhelymunka 2010

Berekfürdő 2010. november 29-30. 
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2010. április 28. Ráckeresztúr

Hogyan kezeljük az okkultizmust?

Számunkra mi az okkultizmus?

• Isten döntéseit befolyásolni akarjuk;

• nem Istentől kérünk segítséget;

• nem Istennek tulajdonítjuk a hatalmat;

• ki nem nyilatkoztatott dolgok keresése;

• hol a határ? Pl. jóslás okkult dolog, de mi helyzet a 

természetgyógyászattal?
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Hogyan kezeljük az okkultizmust? II.

Okkultizmus kezelése:
•szeretet közvetítése;

•egyéni bánásmód;

•tanítás;

•személyes példamutatás;

•tolerancia;

•nem egyedül kell szembenézni a problémával (horizontális és vertikális 

segítség);

•önreflexió, önkritika: milyen Isten-képet mutatunk;

•több ismeretre lenne szükség és kevesebb félelemre;

•Istennel való kapcsolat elmélyítése, erősítése;

•próbáljuk megismerni az illető problémáit, személyiségét, miért fordul 

okkult dolgokhoz, milyen szükségletre keres megoldást;

•legyünk „lámpások”, segítsünk megmutatni, hogy Istennél békére, 

biztonságra lel;

•tájékozódás a konkrét témában

•ha hívő emberről van szó, hitbeli gyengeség állhat a dolog mögött, így a 

hite erősítésében kell segíteni elsősorban.
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2010. október 27. Mályi

 Dr. Nagy István dékán főiskolai jegyzetéhez 
észrevételek és javaslattételek megfogalmazása

A jegyzetet szakmailag és stilisztikailag is áttekintettük, 
észrevételeinket, javaslatainkat továbbítottuk a 
Szeretetszolgálati Iroda felé.
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2010. október 28-29. Mályi

Diakóniai szolgálatban tevékenykedő lelkipásztorok work shopjának 

eredményei (Dr. Bagdy Emőke pszichológus)

Mit nem tehet egy  lelkigondozó a segítő kapcsolatban?

ne legyenek a találkozásban zavaró külső körülmények (biztosítsa a terepet)

ne legyen parttalan a beszélgetés (időkeret!)

ne a kíváncsiság vezesse

ne adja tovább, amit megtudott

ne kritizáljon

ne legyenek előítéletei

ne általánosítson

ne moralizáljon

ne legyen közömbös

ne legyen okoskodó, kioktató

ne kiskorúsítsa a kliensét

ne dramatizáljon

ne bagatellizáljon

ne éljen vissza a bizalommal

ne legyen dekoncentrált (teljes jelenlét)
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Diakóniai szolgálatban tevékenykedő lelkipásztorok work shopjának 

eredményei (Dr. Bagdy Emőke pszichológus) II.

Mit kell tennie a lelkigondozónak a segítő kapcsolatban?

legyen empatikus

koncentráljon (figyelmes jelenlét)

legyen őszinte

legyen titoktartó

legyen egyenrangú a partneri kapcsolat

adjon pozitív megerősítéseket

legyen nyugodt légkör, időben behatárolt a beszélgetés

feltétel nélküli elfogadás

tartsa mederben a beszélgetést

titoktartás

bátorítás

pozitívumok kiemelése

a valós problémára való fókuszolás
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Diakóniai szolgálatban tevékenykedő lelkipásztorok work shopjának 

eredményei (Dr. Bagdy Emőke pszichológus) III.

Önreflektiv kérdések a lelkipásztori önismeret növelésére

1. Kinek a segítségére, támogatására számíthatsz a szolgálatodban?
2. Hogyan tudod kivédeni, hogy a magánéletedbe ne folyjék bele a 

szolgálat?
3. Elvár-e tőled olyasmit a gyülekezet, aminek nem tudsz megfelelni 

/esetleg nem is akarsz/
4. Kik azok /kollégák, felettesek, hívek, családtagok/, akikhez nincs 

türelmed?
5. Szégyenkeztél-e már azért, mert lelkipásztor vagy?
6. Tudsz-e időt szakítani a hobbidra?
7. Mi az a területe a szolgálatnak, amit te /szerinted/ jobban végzel az 

átlagnál?
8. Mit teszel, amikor rettenetesen feldühítenek?
9. Végzel-e olyan munkát, amelyet a környezeted (szerinted) nem értékel 

igazán?

10. Voltál-e valaha büszke arra, hogy lelkész vagy?

Elemezd a tíz kérdést, írd le, vagy egy lelkésztársaddal 
kölcsönös beszélgetésben/megbeszélésben elemezzétek.
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A teológusok diakóniai gyakorlata

•Mit várunk:

a teológiától?

a szeretetszolgálati irodától?

a hallgatóktól? 

•Intézményként mit tudunk mi hozzáadni?
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• Erről szeretnénk majdan egy javaslatot 
benyújtani az Elnökségnek.

• Szeretnénk, hogy a kérdőív kitöltésével minél 
több lelkész véleményét tükröző javaslat 
születhessen! 

A kérdéssor a refdiakonia levelező fórumon 
megjelent

Lelkészek lelkigondozása
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1. Fontosnak tartod-e a lelkészek lelkigondozásának 
megszervezését? Kérjük, indokold meg válaszodat.

2. Van-e lelkigondozói kapcsolatod, amelyben te 
részesülsz/te nyújtasz lelkigondozásban? 

3. Milyen tapasztalataid, benyomásaid vannak a 
lelkigondozói kapcsolatról?

4. Amennyiben kapsz/nyújtasz lelkigondozói 
támogatást, mi ennek a gyakorlata (rendszeressége, 
menete)? 

5. Milyen körökről, gyakorlatokról tudsz, ahol lelkészek 
lelkigondozása működik? 

6. Milyen elképzelésed van a lelkészek 
lelkigondozásának megvalósításáról?

7. Kik azok a lelkészek, akiket lelkészek 
lelkigondozására javasolsz? 

8. Kik azok, akik nem lelkészként lehetnének lelkészek 
lelkigondozói? 

9. Bármi egyéb gondolat, amit a lelkészek 
lelkigondozásához fontosnak tartasz:

Lelkészek lelkigondozása II.
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2010. október 27-29. Mályi
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Gálné Ács Mária
műhelyvezető


