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Ajánlás
Reménységgel tesszük le szolgatársaink asztalára a Déli Evangélikus Egyházkerület munkaközössége által összeállított gyülekezeti munkaprogramtervezetet, melynek kulcsszava a mélység, az elmélyülés.
Talán sokunk közös tapasztalata, hogy napjaink lelkészi szolgálata egyre
sokoldalúbbá, tágabb ölelésűvé válik. Ez egyszerre jelenthet gazdagodást,
de ugyanakkor magában rejti a szétszórt felszínesség, a megüresedés, a
kiégés veszélyét is.
Ezt az ismerős kísértést segíthet leküzdeni munkatervünk, amely igyekszik újra felfedezni a mélység elveszített dimenzióját. Segíthet annak
kincseit megláttatni, először velünk, majd pedig a reánk bízottakkal.
Az országos evangélikus gyülekezeti munkaprogramoknak ez az immár
harmadik évfolyama egyben az Evangélikus Hittudományi Egyetem Gyakorlati Tanszéke által kidolgozott ötéves tanterv nyitánya is. Ezzel szeretnénk magunk is egy tudatos koncepció szerint tanulni és épülni, valamint
tanítani és építkezni. Közös célunk gyülekezeteink, közösségeink alapozása és építése. Egy másik bibliai képpel élve: plántálni és öntözni szeretnénk
a növekedés ígéretének reménységében.
Az öt lépcső, melyet Isten segítségével végigjárhatunk a következő munkaévtől az alábbi fogalmakban kerül elénk:
• elmélyülés;
• megismerés;
• megerősödés;
• együttműködés;
• kitekintés.
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Hálásan köszönjük mindazok munkáját, akik iránytűt, útikalauzt adnak
kezünkbe – Deo volente – az ötéves út kezdetén. Jóízű csapatmunka gyümölcsét szüretelhetjük le.
Az első lépcső előtt megállva a zarándokoknak és a grádicsok énekének
a lelkületével induljunk. Paradox módon először nem felfelé, hanem a
mélység, az elmélyülés felé. De ugyanakkor tekintetünket emeljük az Úrra,
hiszen tőle jön segítségünk. Ha ő nem építi a házat, az egyházat, hiábavaló
minden fáradozásunk.
Jó utat, jó útitársakat, jó munkát! Áldott elmélyülést, töltekezést és a
feltárt kincsek továbbadásának örömét kívánom minden zarándoktársamnak.
Gáncs Péter,
a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke
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Témasorozat
az evangélikus gyülekezeti munkaprogramokhoz
Bevezető megjegyzések
Az alábbi javaslat mindössze segítséget szeretne nyújtani azoknak a lelkészeknek, akik a munkaprogramot évről évre összeállítják.
A javaslat hosszabb távon a munkaprogramok koherenciáját szolgálja.
Öt évre állítottunk össze lehetséges menetet.
1. Elmélyülés
Tartalmi súlypontok
• A formális vallásosságtól a lélekig
• Szívbéli hit, elmélyülés a hitben
• Evangélium lélektől lélekig
A munkaév súlypontja
• A gyülekezet mint a lelkigondozás színtere
• Az év hitmélyítő és lelkigondozói karakterű
Bibliai könyvek az év centrumában
• Hóseás
• János evangéliuma
• Pál Timóteushoz írt első és második levele

Témasorozat a gyülekezeti munkaprogramokhoz

01 Eloszok:01 eloszo.qxd

6

2009.07.26.

16:46

Page 6

A lelkész munkájának hangsúlya
• Látogatás
• Lelkigondozás
Ezt a súlypontot azért emeljük ki, mert valószínűleg jobban sikerül a lelkészi munka minőségének és intenzitásának javítása és egyben a munkaerővel és idővel való gazdálkodás, ha egy évben egy munkaterületet különösen is szem előtt tartunk, és annak elmélyüléséért, minőségi javulásáért
egyéni és közös lépéseket teszünk. Így kerül a fókuszba ebben az évben a
látogatás és a lelkigondozás.
A gyülekezeti élet ebben az évben szem előtt tartott területei
• Gyülekezeti bibliaóra
• Ifjúsági bibliaóra
• Gyermekkatekézis
• Bibliaiskola
• Speciális bibliaóra (beteglátogatások, családlátogatások, illetve beteglátogatók köre)
• Alpha-kurzus
• Különleges alkalmak (táborok, szabadidős programok, családi istentiszteletek, presbiteri napok, evangélizáció stb.)
2. Megismerés
Tartalmi súlypontok
• „Mit hiszünk?”
• A hitismeret tudatos bővítése
• Élethosszig tartó tanulás
• A teológiai tudatosság növelése a gyülekezeti tagokban
A munkaév súlypontja
• A gyülekezet mint a tanulás színtere
• Az év katechetikai és gyülekezetpedagógiai karakterű
Bibliai könyvek az év centrumában
A munkaprogramot készítők jelölik meg, összhangban a témával és szem
előtt tartva az előző évben kiemelt bibliai könyveket.
Témasorozat a gyülekezeti munkaprogramokhoz
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A lelkész munkájának hangsúlya
• Összgyülekezeti tanítás
• Hitoktatás
• A gyülekezet területén működő iskolák, óvodák, oktatási intézmények
A gyülekezeti élet ebben az évben szem előtt tartott területei
A munkaprogramot készítők jelölik meg.
3. Megerősödés
Tartalmi súlypontok
• Keresztyén identitás
• Evangélikusok vagyunk
• Bátorság a Krisztus-követésben
• Tanúskodás keresztyén hitünkről
A munkaév súlypontja
• A gyülekezet megerősödése
• Konfirmáció minden összefüggésben
• Nyitott ajtó, csatlakozásra felhívás
Bibliai könyvek az év centrumában
A munkaprogramot készítők jelölik meg, összhangban a témával és szem
előtt tartva az előző évben kiemelt bibliai könyveket.
A lelkész munkájának hangsúlya
• Konfirmáció
• Felnőttkatekézis
• Evangélikus hitvallásaink, jellemző vonásaink tudatosítása mind
kognitív, mind affektív síkon
A gyülekezeti élet ebben az évben szem előtt tartott területei
A munkaprogramot készítők jelölik meg.
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4. Együttműködés
8

Tartalmi súlypontok
• Közösségben
• A saját gyülekezeti közösség építése
• Karizmák felfedezése és használata
• Kohéziós erők felfedezése és tudatos alkalmazása
A munkaév súlypontja
• A gyülekezet mint közösség
• Az év gyülekezetépítési karakterű
• Közösségépítés
Bibliai könyvek az év centrumában
A munkaprogramot készítők jelölik meg, összhangban a témával és szem
előtt tartva az előző évben kiemelt bibliai könyveket.
A lelkész munkájának hangsúlya
• Munkatársak felfedezése és velük való együttműködés
• Kiscsoportok létrehozása, működtetése
• Elmozdulás a lelkészcentrikus gyülekezeti működéstől a munkatársakkal való együttműködés felé
• Elmozdulás a gyülekezet tömbszerű szemléletétől a kiscsoportok
közösségének irányába
A gyülekezeti élet ebben az évben szem előtt tartott területei
A munkaprogramot készítők jelölik meg, de nagy hangsúly kerül a csoportokra.
5. Látóhatár
Tartalmi súlypontok
• Missziói dimenzió
• Milyen képet mutatunk önmagunkról?
• Dialógus a környezettel
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• Együttműködés a környezettel, ennek lehetséges területei
• Vonzerő a falakon kívül
A munkaév súlypontja
• A gyülekezet mint a környezet látható, észrevehető, sajátos üzenettel
rendelkező része
• Missziói feladatok és lehetőségek
• Nyitott ajtó, mások meghívása
Bibliai könyvek az év centrumában
A munkaprogramot készítők jelölik meg, összhangban a témával és szem
előtt tartva az előző évben kiemelt bibliai könyveket.
A lelkész munkájának hangsúlya
• Gyülekezeti „projektév”: az előző négy évben gyűjtött értékekből és
erőből felmutatni és adni szeretnénk valamit.
• A „projektév” konkrétumait gyülekezetenként lehet felfedezni, megtervezni.
• Ökumenikus együttműködés
• Helyünk és szerepünk a településen, a környezetben
A gyülekezeti élet ebben az évben szem előtt tartott területei
A munkaprogramot készítők jelölik meg, a hangsúly azon van, hogy lehetséges projektekhez ötleteket adjunk.
Dr. Szabó Lajos tanszékvezető
EHE Gyakorlati Tanszék
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Kincsek a mélyben
A szerkesztők előszava
Úgy készítettük el a 2009/2010-es munkaév programját, hogy figyelembe
vettük, az előző oldalon olvasható ötéves forgó első lépése lefelé vezet.
Elmélyülést, koncentrálást, figyelmet igényel. Ahhoz, hogy mi magunk és
a keresztyén közösség, amelyben élünk, fejlődjön, erősödjön, terjeszkedjen
és növekedjen, le kell szállnunk a megértés mélyére, a lélek mélyére, a hit
mélyére. Elmélyülten kell foglalkoznunk azzal a kinccsel, ami a mienk.
A gyöngyhalász hat mozdulatsorában vált megfoghatóvá számunkra ez
a mélyre szállás. E képsorozat hat kulcsfogalmának megfelelően osztottuk
be a munkaévet, a következőképpen:
Időszak
Szeptember – reformáció

Kulcsfogalom

Témakör

ELSZÁNÁS

Ez az a pillanat, amikor a gyöngyhalász elhatározza,
hogy megtalálja és megszerzi a kincset.
Erőt kell gyűjteni, minden molekula oxigénre szük-

Reformáció – karácsony LEVEGŐVÉTEL
ségem van.
Újév – virágvasárnap

LEMERÜLÉS

Már nincs visszaút. Hiába mártogatnám kezem a vízbe, a kincs a mélyben van.

Nagyhét – pünkösd

FELFEDEZÉS

Megvan a kincs! Elérhető, megszerezhető! Mi ez? Hit?
Tudás? Élet? Lehet, hogy nem is én találtam meg,
hanem ő hívogatott, talált meg engem?

Pünkösd – tanévzárás

MEGSZERZÉS

Birtoklom, birtokol. Többé már nem tehetek úgy, mintha nem az enyém lenne. Örökre megváltoztatott.

Nyár

Van-e elég energiám ahhoz, hogy másoknak továbbadjam? Ha nem, nekem is, a kincsnek is vége. Ahogy a
FELEMELKEDÉS kincs vonzott az elmélyülésre, úgy vonz most a fény, a
part. Kezemben a kinccsel emelkedem a fény felé.
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Ezeket a mozdulatokat igyekeztünk követni a gyülekezeti élet különféle műfajaiban. Ugyancsak az ötéves forgónak megfelelően három könyvre koncentráltunk: Hóseás könyvére, János evangéliumára és a két Timóteus-levélre. A hat mozdulat és a három könyv munkánk tartalmi és formai kerete.
Ezeket a kereteket azonban csak addig használtuk, amíg segítettek, racionalizálták és egységesítették a munkánkat. Ahol a tartalom szétfeszítette a kereteket, ott eltértünk a mozdulatok és a három könyv által meghatározott
rendtől. Értelemszerűen nem alkalmaztuk a gyöngyhalász mozdulatainak
logikáját pl. a mulandóság–örökkévalóság témájú bibliaóra esetében, és pl.
más bibliai könyvekhez fordultunk a gyermekkatekézis munkatervében.
A gyülekezeti élet következő műfajaiban igyekszünk segítséget nyújtani
a munkaévhez:
Gyülekezeti bibliaórák
Harminc óravázlattal kívánunk az alkalmakhoz tematikus segítséget nyújtani. Az óravázlatok száma nem fedi le a munkaév, egyházi esztendő egészét, szükséges a helyi adottságokhoz igazodó saját programterv elkészítése is. A bibliai témájú alkalmakat egy-egy filmnézés, irodalmi est vagy éppen évfordulóval kapcsolatos megemlékezés egészítheti ki. A sorozat
anyagához az evangélikus gyülekezeti munkaprogramok (http://munkaprogram.lutheran. hu) és a Déli Egyházkerület honlapján (http://del.lutheran.hu) található illusztrációs gyűjtemény kapcsolódik, amelyre a megfelelő helyeken a  jelzés utal.
Ifjúsági órák
Harmincnyolc óra teljes anyagával szeretnénk ezt a nagyon fontos munkaágat segíteni. Az órák tematikája a fiatalok érdeklődési területéről építkezik, az őket foglalkoztató témák körül épül fel, de szintén követi a gyöngyhalász mozdulatait, és a három bibliai könyvből merít. Teljes óravázlatokat
közlünk, játékokkal és sok ötlettel – de mivel ez a leggazdagabb anyag, ezért
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minden illusztrációt a munkaprogramok és a kerület honlapján helyeztünk
el, ahol letölthető formában érhetik el a lelkészek, hitoktatók.
Gyermekkatekézis
Azért választottuk ezt a műfajt, mert a programtervezet akár vasárnapi
gyermek-bibliaórán, akár gyülekezeti hittanon, akár más, gyermekeknek
szóló alkalmon használható. A program követi a gyöngyhalász mozdulatait, de három személy – az ószövetségi József, Péter apostol és Luther – köré
fűzi az év anyagát. A fent említett két honlapon szintén találhatók kiegészítő illusztrációk a programhoz.
Családi istentiszteletek
A munkaév minden szakaszára hoztunk mintákat a családi istentiszteletre.
Különbözőek ezek az istentiszteleti rendek: van közöttük olyan, amely minimális előkészületet igényel, és vannak bonyolultabbak is. Valamennyi
igyekszik azonban minden korosztályt megszólítani.
Baba-mama kör
Abban szeretnénk segíteni, hogy a vázlatok segítségével bármely résztvevő
vezethesse az alkalmat, és kellemes, tartalmas együttlét lehessen az eredmény.
Tematikus bibliaórák a mulandóság árnyékában és az örökkévalóság fényében
Speciális alkalom, kilenc (havonta egy) bibliaóra olyan emberek számára,
akik a gyülekezetben pl. beteglátogatással foglalkoznak, illetve olyan emberek számára, akiket valamilyen okból különösen is foglalkoztat élet, halál,
elmúlás, üdvösség kérdése.
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Bibliaiskola
14

János evangéliuma alapján állítottunk össze bibliaiskolai programot. Fejezetenként dolgoztuk fel az evangéliumot. Emiatt értelemszerűen különbségek vannak mélységben, intenzitásban. Viszont épp ezért alkotó módon,
többféleképpen felhasználható a bibliaiskola anyaga.
Alpha-kurzus
Természetesen nem a kurzus tartalmát írjuk le, hiszen az a teljes Alphacsomag része. A tapasztalatokat tesszük közzé, a konkrét alkalmazás élményeit, tanulságait. Ezzel szeretnénk bátorítani és segíteni a gyülekezetépítésnek erre az egyre népszerűbb formájára.
Extrák
Így neveztük el azokat a rendezvényeket, amelyek nem tartoznak a gyülekezeti élet mindennapjaihoz. Ebben a csomagban evangélizációt, presbiteri napot, ifjúsági tábort és csendesnapot találunk. Elhelyeztünk itt két
hasznos felsorolást is – 2009 és 2010 legfontosabb évfordulóival.
Arra törekedtünk, hogy munkánk egyrészt konkrét segítséget nyújtson,
másrészt pedig olyan alapanyagul szolgáljon, amellyel a helyzethez, körülményekhez, gyülekezethez alkalmazkodva alkotó módon lehet bánni.
Jókedvű munkát kívánunk mindazoknak, akik kézbe veszik ezt a könyvet, és kérjük Istent, hogy áldásával kísérje közös szolgálatunkat!
A szerkesztők nevében:
Szabóné Mátrai Marianna,
a Déli Evangélikus Egyházkerület püspökhelyettese
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