
RÓLUNK, történetünk 

"Őrzők, vigyázzatok a strázsán, az élet él és élni akar" (Ady) 

A Telefon-lelkigondozás létrejöttének tényével olyan szükségletet kelt fel és/vagy olyan 

valóságos igényeket, elvárásokat tesz nyilvánvalóvá, amelyek a hívók számára fel nem 

ismertek, vagy nem tudatosak. Szükséges - mind szakmai, mind etikai vonatkozásban is -, hogy 

a szolgálat világosan megfogalmazza konkrét célját, lehetőségeit, tevékenységének elméleti és 

gyakorlati határait, valamint működésének módszereit. 

Múltunk 

1984. szeptember 1-jén indult a Telefon-lelkigondozás egy budapesti gyülekezet 

irodahelyiségében. A szolgálat önállóan nem kezdhette volna meg működését, csak egy 

budapesti gyülekezet kísérleti munkaágaként lehetett próbálkozni bejelentésével, és így - a 

várakozásokkal ellentétben - engedélyezte is az akkori hatóság. Saját telefonvonalat kértek, 

amit azért kaptak meg, mert az öngyilkosok mentését tartották legfontosabb feladatuknak. 

Kezdetben hetente egyszer tartottak ügyeletet, ez később kettőre emelkedett, végül egy önálló 

egyszobás lakásban mindennaposra bővülhetett a szolgálat. 

 A Telefon-lelkigondozás (továbbiakban: TLG) immár 27. éve működik és benne a 

gyülekezetek kinyújtott szolgál azoknak, akik támaszt, gyámolítást és útmutatást várnak 

az emberi kapcsolathoz a technika (telefon) adta lehetőségein keresztül. 

 A szolgálat alkalmazkodik, a LESZ (Lelki Elsősegély Szolgálatok) Szövetségének 

szakmai kritériumához, és tagja az IFOTES- nek (International Federation of Telefonic 

Emergency Services). 

 A szolgálat eredetileg önkéntes lelkész munkatársak közreműködésével kezdte meg a 

tevékenységét, az akkori református püspök, dr. Tóth Károly hatékony támogatásával. 

 A szolgálat vezetője a kezdetektől fogva DR. P. TÓTH BÉLA lelkész- pszichológus. 

A lelkisegély-szolgálat működése 

Beszélni és együttgondolkodni, odafigyelni a másikra. Nyitottnak lenni sok-sok problémára. 

Együtt kutatni valami után, amivel lehetséges a folytatás. Hallgatni, ha mély a fájdalom. Az 

életfontosságú kérdésekben néha önmagaddal is találkozol. Találkozás a másikkal - találkozás 

önmagunkkal. 

"A pásztor a havason a távolban fekete pontot lát közeledni. Azt gondolja, farkas. Amint a pont 

közeledik, látja, hogy ember, és amint a közelébe ér, felismeri, hogy a barátja."  

Mindannyiunk életében akadnak olyan pillanatok, amikor úgy érezzük, hogy senkivel sem 

tudjuk megosztani terheinket, pedig éppen akkor lenne a legnagyobb szükségünk rá. A 

reménytelenségnek és magánynak, elhagyatottságnak ez az érzése bármelyikünket elérheti, 

bárhol is élünk, bármit is csinálunk. Beszélni a problémáinkról, megosztani valakivel 

érzéseinket - első lépés a megoldásuk felé, de nem mindig könnyű a megfelelő személyt erre 

megtalálni.  

A TLG munkatársai mindennap készek fogadni azoknak a hívásait, akik így éreznek. 

 Önként vállalt prevenciós, megelőző szervezet. 

 A telefonos munka személyiségi alkalmasságon és önkéntességen alapul. 

 Szakmai kritériumok:  

o Empatikus képességű, hívő református egyháztag, akinek már van önkéntes 

munkatapasztalata 



o Minimum érettségi, de legjobb, ha felsőfokú végzettségű személy. 

o A TLG kötelező képzésének elvégzése. 

o Budapesten és annak környékén lakó, intellektuálisan kiemelkedő, érett 

személyiségű ember. 

Huszonöt éves a Telefon-lelkigondozás (Dr. P. Tóth Béla, TLG-vezető) 

Fekete Ágnes riportja Révész Anikóval Elhangzott "A Református Egyház Félórája" c. műsorbam  

Jelenünk 

 A szolgálat helye anonim, a Magyarországi Református Egyháztól (továbbiakban: 

MRE) kapott privát lakásban, önálló irodában működik. 

 10-15 önkéntes, elkötelezett hívő emberek, akik az élet különböző területeiről vannak 

és a TLG szakmai munkatársai által kiképzett ügyelők, naponkénti beosztás szerint 

fogadják a hívásokat az év minden napján 17-21 óráig. 

 A TLG a 2207-ben alakult Református Missziói Központ: továbbiakban: RMK (1151 

Budapest, Alag utca 3. Tel: 06-1-271-0498) egyik missziói ága más missziók mellett: 

1. Börtönmisszió 

2. Cigánymisszió 

3. Hajléktalanmisszó 

4. Házasság és Családsegítő Szolgálat 

5. Kórházmisszió 

6. Lepramisszió 

7. Menekültmisszió 

8. Református Iszákosmentő Misszió 

9. Repülőtéri Misszió 

10. Siketmisszió 

11. Telefon-lelkigondozás 

12. Vakmisszió 

 A TLG működését az MRE Zsinati Iroda az RMK-án keresztül biztosítja, Weblap. 

 Társadalmi misszió: keresztyének küldetéses jelenléte a társadalomban. Az RMK által 

koordinált társadalmi missziók a református gyülekezetekkel összefogva, próbálják 

elérni a lét határára, a peremhelyzetbe kényszerülteket. Eszközök vagyunk az élő Isten 

kezében. Szolgálatunkkal hírdetjük:  

o az Atya Isten szeretetét 

o a Jézussal való közösséget 

o a Szentlélek, józan és bölcs vezetését 

 A Református Telefon-lelkigondozás missziós lelkésze: DR. RÉVÉSZ JÁNOSNÉ 

 

http://www.telefon-lelkigondozas.hu/doc/huszonot.pdf
http://www.telefon-lelkigondozas.hu/doc/ReformatuFelora2007.pdf
http://rmk.hu/

