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1. Előzmények: konkrétan 2011-ben merült föl – részben a lelkészek
lelkigondozása javaslata körül kialakult viták, részben a lelkész
nyilvántartás gyakorlati problémáinak kezelése érdekében – egy önálló
Országos Lelkipásztori Intézet (OLI) létrehozása. Az elgondolás több
körön volt az ET napirendjén, ill. foglalkozott vele az OTKT és az
egyházkerületi lelkésztovábbképző szervezetek, valamint az illetékes
zsinati bizottságok is. Végül, az előterjesztés nem jutott be a 2011.
novemberi zsinati ülésre, mert a Dunamelléki Egyházkerület több ponton
nem értett egyet a véglegesnek tűnő javaslattal.
2. Az OLI létrehozásának célja volt: a lelkipásztorok képzése,
nyilvántartása és szolgálatuk támogatása. Az Intézet az MRE lelkészi
szolgálattevőire való odafigyelés szervezett kereteit kínálja.
3. Az OLI feladatai lettek volna (terv szerint)
a. képzés-, továbbképzés: az (R)OLI fogja össze, koordinálja,
tanácsolja és idővel irányítja a lelkésztovábbképzést – átveszi az
OTKT feladatait. Idővel bekapcsolódik a lelkészképző intézetek mellé
a lelkészképzés átalakításába, fejlesztésébe is.
b. lelkészek „karbantartása” - hivatás-gondozás:
i. többek között a lelkészkörök munkájának segítésével,
támogatásával, idővel számukra vezető és tematikus
tanácsadó kidolgozásával.
ii.
Lelkigondozó, mentálhigiénés és pszichológus (külsős)
munkatársakkal az érintett lelkész vagy egyházi elöljárója
kérésére eseti, vagy rendszeres tanácsadás gyülekezeti
problémák, viták megoldásában, életvezetési tanácsok adása.
iii.
Tanácsadás lelkipásztorok részére (pl. gyülekezetváltás,
álláspályázatok,
további
szakképesítések
megszerzése,
folyamatos motiváció tekintetében)
iv.
Lelkésztalálkozók, pihenőhetek és „csendeshetek”
szervezése.
v.
Egészségügyi szűrés segítése, szervezése – önkéntes
jelleggel.
vi.
A lelkészek elismerésének rendszere kidolgozása és az
egyházkerületekkel együttműködve, működtetése.
vii.
Nyugdíjas lelkipásztorok segítése, számukra alkalmak
szervezése.
c. A lelkészi szolgálatot támogató segédanyagok gondozása:
i. könyvek, kiadványok létrehozásának koordinálása a meglévő
(lelkészképző-,
és
továbbképző-)
intézeti
és
egyéb
tapasztalatokon alapulva
ii.
A meglévő szakirodalom rendszerezése, saját honlapon
és más elfogadott eszközökön való hozzáférhetővé tétele.
iii.
Együttműködésben
az
érintett
ágazatokkal
és
szakemberekkel az egyház különböző csoportok felé irányuló
szolgálatának
szisztematikus
segítése
szakanyagok,
kiadványok, konferenciák szervezésével.
iv.
vizsgálat ill. kutatás kezdeményezése és koordinálása a
lelkész
szocio-kulturális
helyzetének,
értékrend-

meghatározottságának, konfliktushelyzeteinek, társadalmi
megbecsültségének stb. vizsgálatára
d. A lelkészi szolgálattal összefüggő praktikus kérdések
megoldásában segítség: pl. palástkészíttetés; úrvacsorai edények
beszerzése; harangbeszerzés, készíttetés; orgona beszerzés;
4. A továbbképzési intézet javasolt képzési portfóliója
a. az Intézet vihetné tovább a ®OLI javaslatból az országos
lelkésztovábbképzéssel
kapcsolatos
képzéseket,
ill.
a
segédanyagok készítését. Idővel az OTKT feladatait átvéve,
egységes rendszerű, a már folyó továbbképzéseket megtartva /
integrálva
fogná
össze
a
lelkésztovábbképzés
szervezési,
nyilvántartási és minőségbiztosítási feladatait
b. az Intézet adna keretet az országos presbiterképzésnek, amely a
döntéstől függően kötelező, vagy ajánlott jelleggel kerülne
meghirdetésre
c. az Intézet gondozná és fogná össze a különböző, egyházon belüli
felnőttképzéseket és fejlesztene ki újabbakat az érdeklődő és
magukat fejleszteni kívánó egyháztagoknak (kvázi népfőiskola
jelleggel)
d. az Intézet gondozhatná a különböző zsinati szinten elfogadott és
elhatározott
országos
stratégiákhoz,
koncepciókhoz
(pl.
cigánymissziós stratégia, majdani missziói stratégia, esetleg az EJB
munkájával összefüggő szemléletformálás), azok megvalósításához
kapcsolódó (multiplikátor) képzéseket és kapcsolódhat be mondjuk
a leendő új énekeskönyv előkészítésének, befogadásának
munkálásába
5. Az továbbképzési intézet felállításának javasolt lépései
Az Elnökségi Tanács kedvező, támogató döntése esetén javasoljuk
megbízni Dr. Kodácsy Tamást a továbbképzési intézet felállításának
előkészítésével a fenti szempontok alapján. Szervező titkárként feladata
lenne
● a javasolt képzési területeken már folyó képzések illetékeseivel
való kapcsolatfelvétel
● a már meglévő, részben intézményes képzésekkel való
együttműködés felvázolása, kialakítása
● javaslattétel a továbbképzési intézet szervezi felépítésére és jogi
kereteire
● javaslattétel
a
továbbképzési
intézet
működésének
finanszírozására
Amennyiben az elgondolást, vagy annak elemeit az Elnökségi Tanács
támogatni tudja, úgy szükséges rendelkezni – új feladatként – az
előkészítés költségeiről, amelyre javaslatot kell kidolgozzunk és
esetleg a 2014. februári Zsinati Tanács elé terjesztenünk.
Ha a részletes javaslat alapján az Elnökségi Tanács, ill. a még
megkérdezni szándékozott zsinati bizottságok, úgy találja, akkor
még esetleg ebben a ciklusban sor kerülhet a továbbképzési intézet
megalapítására és létrehozásának megkezdésére. Ezáltal lehetővé
válhat, hogy a következő ciklus elején már működő szervezetként
segítse egyházunk munkáját.
Előterjesztette: Tarr Zoltán zsinati tanácsos.
Elfogadták a Zsinati Elnökségi Tanács 2014. január 15-i ülésén.
2

