
AJÁNDÉKOK – VÁRAKOZÁS

„Amit szem még nem látott, fül még soha nem hallott, amit emberi képzelet még soha ki nem

talált, olyan dolgokat készített az Isten, azoknak az embereknek, akik szeretik Ôt ...” (1 Kor 2,9)

„Mi pedig nem e világnak a lelkét kaptuk, hanem az Istenbôl való Lelket, hogy általa megis-

merjük, amiket az Isten – ingyen kegyelembôl – nekünk ajándékozott.” (1 Kor 2,12)

Gazdasági válság, romló pénzügyi helyzet, tovább sûllyedô egészségügy,– hányszor kellett

megállítani a düh, a keserûség, a reménytelenség érzésével kísért gondolatmenetemet, amikor

az aktuális gazdasági, politikai események hallatán, ezek ránk, családjainkra, betegeinkre váró

hatásairól gondolkodtam. Mert annyira könnyû hívôként is hitetlenül gondolkodni, csak annyit

látni, amennyit a fizikai szem lát. Pedig nagyszerû példák vannak elôttem. Pl. az idôs Anna, vagy

Simeon, akik már a csecsemô Jézusban is látták a Messiást a „minden ember számára küldött

Szabadítót”(Luk 2,30), szemben azokkal akiket a próféciák felettébb pontos ismerete, s Jézus

nyílvánvaló messiási csodái sem gyôztek meg. 

Még mindig könnyü hitetlenként gondolkodni, pedig már van némi tapasztalatom arról a

nyugalomról, és belsô szabadságról, ami akkor adatik, amikor félreteszem a saját, kis szük terû,

porhoz tapadt gondolataimat, s ezek keltette érzéseimet, és messzebbre tekintek: Mennyei

Apám „kimondhatatlan Ajándékára”, Jézus Krisztusra.

Neki köszönhetem, hogy biztosítva van az örökkévaló jövôm, és nem kell múltam miatt a

bûntudat börtönében sínylôdnöm. Neki köszönhetem, hogy az életem eddigi viharai, próbái,

gyönyörû és fájdalmas eseményei, idôszakai – az adott társadalmi folyamatoktól függôen vagy

függetlenûl – arra voltak jók, hogy a láthatatlan láthatóvá, az elképzelhetetlen megtapasztalttá

váljon. A fájdalom arra, hogy megismerjem az Ô feltétel nélküli szeretetének mélyre ható gyó-

gyítását; a félelem arra, hogy megtanuljam: Ô képes kivezetni a szabadságra; a magány arra,

hogy mindennapi tapasztalatommá tegye: Ô mindenre elégséges; a szegénység,– vagy máskor

a gazdagság – arra, hogy megtudjam: egyedül az Ô kincsei gazdagítanak meg, és ezt senki nem

veheti el tôlem; az elakadások arra, hogy meglássam: Ô a pusztában is képes utat készíteni,

a „láthatatlant láthatóként elôhívni”. Most, az idei adventben nem akarok hitetlen gondolatok

csapdájába kerülni, s így lemaradni a nekem készített ajándékokról.

Szeretnék „hitben járni, nem látásban”. Szeretném megtanulni, hogy gondolkozásomat –

amelyet elôbb vagy utóbb az érzéseim is követnek – ne a körülményekre alapozzam, akár

saját, akár lelkigondozottaim életérôl vagy a lelkigondozásról van szó.

Ehhez van Kitôl, van mibôl erôt merítenem: Szeretô Atyánk, a nagy Ajándékozónk ígéretei-

bôl, a Megváltóval való kapcsolatból, hitben járó testvéreim életének példájából, az eddigi ta-

pasztalatokból, és a próféta szavaiból:

„Mert a fügefa nem fog virágozni, a szôlôkben nem lészen gyümölcs, megcsal az olajfa ter-

mése, a szántóföldek sem teremnek eleséget, kivész a juh az akolból és nem lesz ökör az

istálóban. De én örvendezni fogok az Úrban, vígadok az én szabadító Istenemben. Az Úr az

én erôsségem, hasonlókká teszi lábamat a nôstény szarvasokéhoz, és az én magas helyeimen

jártat engem.” (Hab 3,17-19)                                                     
PÁTER MÁRIA
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INTERDISZCIPLINÁRIS SZUPERVÍZIÓS ESETMEGBESZÉLÔ  (SEC/15.)

Az Etikai Kódexben (3.5.2.) leírtak szerint egyesületünk lehetôséget biztosít klinikai lelki-

gondozóknak, és különbözô hivatású segítô szakemberek számára csoportos szupervízióra.

HÉTFÔN 16.30 – 18.00- ig: 

2009. január 19. február 16. március 16. április 20. május 18.

Helyszín: Péterfy Sándor utcai Kórház Baleseti Központ (volt OBSI) 

Budapest, VIII. ker. Fiumei u. 17. 8. emelet. lifttôl jobbra az üvegajtó mögötti

elsô teremben. Részvétel lehet alkalmi is bár javasolt a folyamatos jelenlét. 

A csoport ingyenes. A csoport vezetôi: KULCSÁR ZSUZSANNA ÉS PÁTER MÁRIA

30 ÓRÁS BIBLIADRÁMA SAJÁT ÉLMÉNY CSOPORT (BD-S/17.)

Helyszín: Dunakeszi, Huba u. 7. Református Gyülekezeti Ház.

Öt alkalommal, szombaton 10-15 óráig. 

Pontos idôpontok: 2009. január 10. január 24. február 7. február 21. március 21.

Jelentkezési határidô: 2008. december 15. 
Akik az ôsszel elmaradt csoportra már jelentkeztek, nem kell újabb jelentkezési

lapot küldeniük!

A csoport vezetôje: DEBRECENYI KÁROLY ISTVÁN. 

30 ÓRÁS BIBLIADRÁMA SAJÁT ÉLMÉNY CSOPORT (BD-S/18.)

Helyszín: SZOLNOK. Szervezô: Kiss Istvánné lelkigondozó.

Öt alkalommal, szombaton, a szolnokiak szervezésében, általuk biztosított helyszínen.

Idôpontok: 2009. január 17. február 14. március 14. április 18. május 9. 

Jelentkezési határidô: 2008. december 15-ig, Kis Istvánnénál.

A csoport vezetôje: DEBRECENYI KÁROLY ISTVÁN. 

BIBLIADRÁMA VEZEZETÔ KÉPZÔ CSOPORT (BD-KÉP/1/I. és II.)

A bibliadráma a Szentírás üzenetével való sajátos foglalkozás: a csoport erôterében

munkáljuk a kapcsolat megteremtôdését a bibliai szöveg (történet, személy, tanítás,

példázat, példabeszéd, himnusz) és a résztvevôk, a csoport között. Egyesületünk ki-

dolgozta a bibliadráma vezetôk kiképzésének programját azoknak, akik az egyéni

élményen túl, használni szeretnék a módszert saját hivatásukban: gyülekezeti/plébá-

niai/iskolai csoportok, hitoktatás, lelkigyakorlat, ifjúsági programok, közösségépítés,

csoportos lelkigondozás. Elôfeltétel: min. 60 óra saját élmény.

A csoport vezetôje (min. 12 fôtôl): DEBRECENYI KÁROLY ISTVÁN. 

A képzések jelentkezési lapjait, a megadott határidôig, a következô címre kell küldeni:

Palotás Rozina 1117 Budapest, Móricz Zs. krt. 1. vagy palotasrozina@gmail.com 

E-mailen is kérjük feltüntetni a jelentkezési lap szerinti összes adatot! 

Ne felejtse el megadni a képzés jelét is!
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