A diakónia, mint szakmai tartalmú
szolgálat1
A cselekvő Ige kapcsolatrendszere

Jézus

2

A diakóniát cselekvő
ember

A másik ember,
rászoruló

A Magyarországi Református Egyház fenntartásában számos intézmény található különböző
ellátotti célcsoporttal.Egy közös pont összeköt bennünket: Isten szeretete. Jó, ha a diakóniai
lelkület határozza meg intézményeink működését.Egyházunk életének szerves része a
gyülekezeti és az intézményesült diakónia.Kérdés azonban az, hogyan mutatkozik meg
lelkiségünk a mindennapi munkánkban.A belső lelki változást egyedül Isten Szentlelke képes
elindítani. Vannak külső „jegyek/pecsétek”, amelyek segítenek bennünket abban, hogy
hitünket a hétköznapokban,magánéletünkben és munkánk során is meg tudjuk erősíteni és
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teljességében megélni. Onnan indulunk, hogy kik is vagyunk? Mi a feladatunk/küldetésünk?
Sokszor lehet tapasztalni a bizonytalanságot, hogy most egy bizonyos helyzetben miként kell
viselkednem,köszönnöm, mikor mit helyes cselekednem. Mivel ezek a kérdések
megválaszolatlanok vagy nem kapunk kielégítő választ,ezért frusztráltnak érezzük magunkat,
nincs komfort érzetünk munkánk során, s ez kihathat embertársainkkal való kapcsolatainkra
is.
Jelen írásunkban célunk, hogy kézzel fogható lelki útmutatót/segédletet adjunk közre a
hétköznapokra. Küldetésünknek tartjuk, hogy lelkiségünk hitelesen megmutatkozzék
intézményünk mindennapi életében és külsőségeiben is. Ehhez, nyújtunk gyakorlati
segítséget, mindezt egy könnyen áttekinthető rendszerbe foglalva. Ha megvan a gyakorlat,
már csak egy fontos feladatunk van:imádságban kérjük, hogy Isten végezze el bennünk az
áldott változást.

Milyen munkatársak vannak a református szeretetszolgálati
intézményekben?
NEM FACH!
•

Hitét gyakorló református

•

Hitét nem gyakorló, megkeresztelt református

•

Hitét gyakorló, más vallású

•

Más egyházban megkeresztelt, nem elkötelezett

•

Nem megkeresztelt, de érdeklődő

•

Nem megkeresztelt, ellenálló (lehet munkatárs?)

Református lelkiség – Mitől református/keresztyén egy
intézmény?
A Református Egyház Módszertani Osztálya és a Lelkészi Műhely kidolgozott egy
kérdéssorozatot a témában.3Ez a kérdéssorozat adja a vázát jelen írásunknak. Erre építettük fel
lépésről-lépésre és rendszerezve segédletünket.
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Külső megjelenítés:
Az intézmény nevében, arculatában, külső megjelenésében látható legyen az egyházi
hovatartozás.
Az intézmény neve hordozza magában a református elnevezést. Az intézmény nevét
tartalmazó tábla egyértelműsítse ezt a külvilágnak.
Fontos, hogy Református Egyházunk címerét az intézményen belül jól látható és méltó helyen
függesszük ki.
Egyszerűség: az intézmény berendezése legyen ízléses, az ellátási csoportnak megfelelő.
A munkatársak öltözete is elegáns, keresztyén emberhez méltó legyen. Nemcsak az
öltözet,hanem a viselkedés/mindennapi munkavégzés is összhangban legyen mindezekkel.
Fontos a hitelesség a munkánk során;a Szentírás segít bennünket ebben: „Az az indulat legyen
bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt” (Fil 2,5)/„Amit csak szeretnétek, hogy az
emberek tegyenek veletek, mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük” (Máté 7,12).

Közösségi helyiségek:
Ebédlő, társalgó:
A közösségi terek legyenek alkalmasak csoportos alkalmak, áhítatok megtartására.
Használjuk a református/keresztyén szimbólumokat: református címer, kereszt. Igés
képeket/posztereket helyezzünk el a közösségi helyeken. A református szimbólumok
használata segítia református identitás kialakulását, és üzenethordozó szerepe is van.Dr.
Fekete Károly a következőket mondta:”Számunkra a kereszt nem dísz, nem ékszer, nem
jelvény, hanem üzenet, amely az Isten kitárulkozásának, odaadásának, várakozásának,
nyitottságának a jele. Több mint jelképes az, hogy a kereszt szárait minden irányban a
végtelenbe lehet futtatni az egy középpontból. Ugyanakkor fókusz is a kereszt, amely
összefogja a különböző irányból érkező szemsugarat. Nagyszerű koordinátarendszer ez,
amibe elhelyezhetek mindent: életem megértett és érthetetlen eseményeit, az eget verő
ujjongást és a mélyről feltörő sóhajtást és minden a helyére kerülhet. Ránézve megtudom,
hogy mi a szélessége, hosszúsága, mélysége és magassága az Isten szeretetének.”4

4http://reformatus.hu/mutat/kereszt-kerdes-avagy-reformatussagunk-es-a-kereszt-jelkepe/
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Szimbólumaink:
-

kereszt:hálára kötelez/közösségbe gyűjt.Emlékeztet arra, hogy a kereszt két
legfontosabb ajándéka:a bűnbocsánat és az Örök Élet.

- csillag (református templomok tetején; betlehemi csillag: Krisztus születésére utal)

- kakas (Péter tagadására utal -arra buzdít,hogy legyünk bátor hitvallók)
-kehely (református temetőkben a sírokon használják, templom ajtókon- kegyelem teljessége
csordultig)

- égő szív (Kálvin János reformátorunk jelmondata:”Szívemet égőáldozatul az Úrnak
ajánlom.”
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- pelikán (leggyakoribb erdélyi templomok szószékkoronáján található.Krisztus megtöretett
testére és kiontatott vérére utal.)

- zászlós bárány(református címerünkben megtalálható;Krisztus áldozatára és győzelmére
utal)

- Biblia (hitünk alapja/zsinórmértéke; fegyveres testületeknél szolgáló lelkészek gallérján
található a bibliai kitűző)
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- hajó (ökumené szimbóluma)

- hal (a görög”ikhthüsz” = hal; görög szavának betűi egyben az őskeresztyén hitvallás
kezdőbetűi:IészuszKhrisztoszTheu (H)üjosz Szótér - Jézus Krisztus Isten Fia, Megváltó)

Lakószobák:
•

A lakónak legyen lehetősége személyesen kialakítani a szűkebb életterét, bútorokkal,
emlékekkel, tárgyakkal.

•

A lakónak lehetősége legyen hitének gyakorlására szabadon (az adott körülmények
között).

Igei alkalmak helyszíne:
•

A helyiség nyújtson segítséget az igei alkalomra figyelésben, legyen csendes, és
elszeparált.

•

Legyen nyitott és napközben felkereshető az alkalmakon kívül is, ha valaki
elcsendesülni szeretne.

„Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek,
magasztal a föld.” (Zsoltárok 46,11)
„Az élet ünnepi istentisztelet, az áhítatnak és hálaadásnak műve.”5
5

in:Ravasz László: Gondolatok(Kálvin Kiadó-2009), 59.oldal
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Istentiszteleti rendtartás:
Délelőtti istentisztelet:

Délutáni istentisztelet:

Gyülekezőének

Gyülekezőének

Apostoli köszöntés

Apostoli köszöntés

Fennállóének

Fennállóének

Nagyének

Nagyének:

Fohász

Ima

Lekció

Textus

Ima

Igehirdetés

Közének

Ima

Textus

Mi Atyánk…

Igehirdetés

Adakozás hirdetése

Imádság

Áldás

Mi Atyánk…

Hirdetés

Adakozás hirdetése

Záróének

Áldás
Hirdetés
Általában harangszó hívogat az istentiszteletre, de ettől eltérő gyakorlat is létezik.

Templomba érkezési imádság:
„Imádkozni jöttem ide, Szent Felséged eleibe. Míg itt neved ünnepelem, Szívembe szállj
le Istenem.” Ámen

Templomból kijöveteli imádság:
„Házamba is jöjj velem, Tedd templomommá Istenem. Ha áldott volt bejövésem, Legyen
áldott kimenésem.” Ámen
7

Énekeskönyvet lehetőség szerint vigyünk magunkkal. Ha nincs, az sem probléma, mert a
templomokban/imatermekben mindig van. Ha más felekezetű/vagy eddig nem járt
templomba és nem ismeri a liturgiát, figyelje a gyülekezeti tagokat (mikor kell felállni és
leülni).

Egymás köszöntése:
Áldás Békesség! Erre a felelet: Istennek dicsőség. Ma sok helyen visszaválaszolják: Áldás
Békesség! - Ez azt jelenti, hogyIstennek életünkben való állandó jelenlétét, Tőle való
békességet kívánunk annak, akit így köszöntünk.

Imádságok a mindennapi életben:
A gondviselésbe vetett hit kifejeződése az imádság. Vannak kötetlen imák, amit saját
szavainkkal mondunk el Istennek, és vannak kötöttek, amelyek segítenek bennünket
gondolataink megfogalmazásában. Krisztus Urunk adta a Mi Atyánk-t.
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Református identitásunk imádsága:

2. Mennyben lakó én Istenem!

Református magyar vagyok,

Könyörgök, légy mindig velem.

Amíg élek, az maradok.

Ha kél a fény napkeleten,

Megígérem, megfogadom,

A te szemed rajtam legyen.

Hogy hitemet holtig vallom.

És ha leszáll napnyugaton:

Ámen

Te légy Atyám az oltalom.
Terjeszd ki rám áldó kezed:

Reggeli imádság:
1.

Legyen áldott a te neved. Ámen.

Én Istenem, felébredtem,

Te őrködtél én felettem.
Köszönöm, hogy megtartottál,

3. Édes

jó

Istenünk

új

napra

virradtunk.

Hogy felettem virrasztottál.

A te áldó szemed legyen mindig

El ne hagyj a mai napon,

rajtunk.

Légy kísérőm a jó úton,

Ne vedd le mirólunk soha a szemedet,

Hogy parancsod meg ne szegjem,

Terjeszd ki felettünk áldó kezeidet.

Jézusomat hűn kövessem. Ámen

Ámen.

Esti imádság:
Én Istenem, jó Istenem.

Már a szép nap lenyugodott,

Lecsukódik már a szemem,

Egészen bealkonyodott,

De a tied nyitva Atyám,

Jó sötétbe vonta magát.

Amíg alszom, vigyázz reám.

Adjon Isten jó éjszakát.

Vigyázz az én szüleimre,

Köszönjük, hogy velünk voltál,

Meg az én kis testvéremre.

Istenünk, hogy megtartottál.

Mikor a nap újra felkel,

Nyújts az éjjel is oltalmat,

Csókolhassuk egymást reggel. Ámen.

A fáradtnak nyugodalmat. Ámen.
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Reformátoraink is segítségünkre voltak/vannak az imádságokban:

Kálvin reggeli imája:
„Istenem, Atyám és Szabadítóm, mivel tetszett Neked, hogy engem ezen az éjszakán, mely
most elmúlt, kegyelmedből megtartsál, s erre az új napra juttassál, ami éppen most kezdődik,
tedd meg, hogy egészen szolgálatodra állhassak.
Segíts nekem, hogy minden gondolatom, beszédem, cselekedetem tetszésedre lehessen, a Te
akaratodnak engedelmeskedhessem, és minden lépésem a Te tiszteletedre, testvéreimnek
pedig üdvösségére váljék. Amint ebben a földi életben a Te napvilágodat kiárasztod az egész
világra, úgy világosítsd meg az én értelmemet (intelligenciámat) a Te Lelked világossága
által, hogy a Te igazságosságod útjait követhessem.
Minden, amit ma megteszek, Istenem, arra a célra irányul, hogy Téged szolgálhassalak, Téged
magasztalhassalak, minden jót egyedül a Te áldásodtól várhassak, és semmit se tegyek, ami
nem kedves Előtted.
Segíts, Uram, hogy mindennemű munkámban, amit testemért, és a jelenvaló világért végzek,
lélekben felemelkedhessem ama mennyei és boldog élet felé, amit Te készítettél
gyermekeidnek. Ámen”6

Kálvin esti imája:
„A Nap és a Hold fényében szabad meglátnunk a nappal és az éjszaka változását. Ezért add, ó,
mindenható Isten, hogy megtanuljuk szemeinket még magasabbra emelni. Engedd, hogy
megláthassuk reménységünk célját, örök üdvösségünket, abban a bizonyosságban, hogy ez az
6

http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pev=2011&pho=10&n=lambert
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üdvösség ugyanannyira rendíthetetlen, mint a Te hűséged, aminek változhatatlanságát
megláttatod velünk a Nap és a Hold, és a Te teremtetett világod állandóságában. Ébreszd fel
bennünk a vágyat, hogy szilárdan megálljunk annak az üdvösségnek a várásában, amire Te
hívtál el minket, és amit Te készítettél el nekünk a mennyben a mi Urunk, Jézus Krisztus
által. Ámen”7
Luther Márton reggeli imádsága
„Hálát adok Neked mennyei Atyám, szeretett Fiad, a Jézus Krisztus által, hogy ma éjjel
minden kártól és veszedelemtől megőriztél, és kérlek, őrizz meg engem a mai napon is a
bűntől és minden gonosztól, hogy minden cselekedetem és egész életem tetszésedre legyen.
Mert én magamat, testemet, lelkemet és mindenemet kezedbe ajánlom. Szent angyalod legyen
velem, hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Ámen.”8

Luther Márton esti imádsága:
„Hálát adok Neked mennyei Atyám, szeretett Fiad, a Jézus Krisztus által, hogy a mai napon
kegyelmesen megőriztél. Kérlek, bocsásd meg minden bűnömet, mert vétkeztem azokkal, és
őrizz meg ma éjjel kegyelmesen. Mert én magamat, testemet, lelkemet és mindenemet a Te
kezedbe ajánlom. Szent angyalod legyen velem, hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen
rajtam. Ámen.”9

7

http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pev=2011&pho=10&n=lambert
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http://egyetemi.degy.hu/index.php/lelekzes/43-luther-imadsaga
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Étkezés előtti imádság:
1. Jövel Jézus, légy vendégünk, áldd meg, amit adtál nékünk!
2.Székely asztali áldás
Ki asztalt terítesz az égi madárnak, Teríts asztalt, teríts, szegénynek és árvának. Nyújtsd ki
atyánk, nyújtsd ki jóságos kezedet, Adj a koldusnak is tápláló kenyeret. Ételben, italban
legyen bőven részünk. Gondviselő Atyánk, könyörögve kérünk. Ámen

Étkezés utáni imádság:
1. Aki ételt, italt adott, annak neve legyen áldott! Ámen
2. Székely asztali áldás:
Gondviselő Atyánk, asztaltól kelve Szívből hálát adunk kezünk összetéve. Álld meg ezt a
házat s ennek gazdáját, Fordítsd vissza néki a vendéglátását, Szánd meg a szegényt, a
szenvedőt s az árvát,
S a benned bízóknak viseld mindig gondját! Ámen

Úrvacsora az intézményben:
Az intézményeink életében vannak hálaadó alkalmak, ünnepek, amikor az Úrnak szent asztala
is megteríttetik.
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Úrvacsorai imádságok
Az Úr asztalához járulás előtt:
„Zörgess, Uram, áldott igéd és szent sákramentumod által az én szívemnek ajtaján, én is a
publikánussal verem az én mellemet, hogy bejöhess.
Ha meg nem akar eléggé az ajtó nyílni, törd be azt, Uram, mindenható erőddel és menj be,
hogy Zákeussal megismerhessem: ma lett üdvössége az én házamnak!” Ámen

A kenyér vételekor:
„Uram Jézus! A Te megtöretett szent testednek érdemében részeltess engemet is, szegény
bűnös szolgádat (szolgálóleányodat).” Ámen

A pohár vételekor:
„Uram Jézus! A Te kiontatott szent vérednek érdemében részeltess engemet is, szegény bűnös
szolgádat (szolgálóleányodat).” Ámen

Az Úr asztalától eljövetel után:
„Esedezem, Uram, a Te kegyelmes orcád előtt, tegyed, hogy e vendégség által a kegyelem
éljen énbennem olyan életet és munkálkodjék oly cselekedeteket, amelyek által e világ
szeretete irtassék ki szívemből, a Te nyughatatlan szereteted pedig oltassék be mélyen
lelkembe. Hadd forrasztassam be e vendégség által a Krisztusnak titkos testébe, hogy
ekképpen az Ő halála legyen az én halálom, az Ő feltámadása az én feltámadásom.” Ámen

Kommunikáció a diakóniában:

Nonverbális jelzések:
A nonverbális jelzéseinkre is odafigyelnek a velünk kapcsolatban állók, ezért fontos a
mindennapi munkánkban.
13

A nonverbális jelek nagy szerepet játszanak a rólunk kialakított összképben; ettől függ a
velünk való együttműködés, elfogadás sikeressége, a hatékonyság mértéke, a befolyásolási
képesség.
Beszéd: A kimondott szó és a nonverbális kommunikáció között összefüggés van. Hogyan
mondjuk (hangsúly, hangmagasság, hangerő, beszéd sebessége, tétovázás, szünetek).
Hallgatás: Két eleme az empátia és az aktív hallgatás. Az aktív hallgatás együtt jár a verbális
visszatükrözéssel (Rogers-i módszer). Hatékony terápiás technika nála (ugyanazt a szót
kimondani, amit a másik mond). Fontos, hogy odafigyeljünk, milyen kifejezéseket
használunkklienseinkkel, hozzátartozókkal, munkatársakkal való kommunikációnk során: ha
megismételjük az általuk használt szavakat, az empatikus hozzáállást sugall.

Az első három másodperc után kialakul valamilyen vélemény intézményünkről,
munkatársakról. Ha az első benyomás negatív (rendetlen környezet/közömbös vagy éppen
agresszív munkatárs) nagyon nehéz megváltoztatni a már kialakult kedvezőtlen véleményt.

Viselkedés:Odafigyelnek arra, hogyan viselkedünk; ennek alapján alakítják kivéleményüket
rólunk (késünk-e, cigaretta szünetek, munkavégzés, köszönünk-e). Minden pozitív tettünk
mély és tartós benyomást gyakorolhat nemcsak a munkatársainkra, klienseinkre, hanem a
hozzátartozókra is.
Környezet:Milyen a munkahely (rendezett vagy sem, „törött ablak teória”)? Hogyan ítélik
meg az intézményünket? Milyen tényezők, melyek alapján ítélik meg?

„Önellenőrzés” a segítő munkában (továbbgondolásra):
-

Mások (kliens/hozzátartozó/vezető) milyennek látnak bennünket?

-

Hogyan látjuk saját magunkat?

-

Hatással vagyunk-e másokra (kliens/hozzátartozó/vezető)?

-

Piacképesek vagyunk-e a munkánkban?

-

Van-e valami, ami másokban ellenérzést válthat ki?

-

Kell-e változtatnom valamin azért, hogy hatékonyabb legyen a munkám, a
klienssel/hozzátartozóval való kapcsolatban?

Verbális jelzéseink (Nyelv- Szív - Fül egysége) fontossága az együttműködésben:
Szív:
-

a másik elfogadása
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-

mit gondolok/érzek, mondok, teszek

-

szeretettel viszonyulni

-

meglátni a másik szükségét

-

javát keresni

-

tisztelet a felettes/vezető iránt

-

megfelelően kezelni, és elfogadni a kritikát, ellenállást, véleménykülönbséget

„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség” (Gal 5,22)

Fül:meghallgatás „művészete”
„Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim: legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a
szólásra, késedelmes a haragra”(Jakab 1,19)

„Megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek.”(Préd 3,7)
Két fülünk van és egy szánk-összpontosított odafigyelés.
Nyelv:
-

mit mondok (kritika, gúny, dicséret) és hogyan mondom

-

pletyka –„közösségi tudás” kerülése: Augustinus ebédlője falán a következő tábla volt
kifüggesztve: „Az, aki szeretetlenül beszél egy testvérről, aki nincs jelen, nemszívesen
látott vendég ennél az asztalnál.”

-

Humor:
- sértő humor kerülése
- jó humor,áldás lehet, erősítheti a kapcsolatokat

Válaszaink tartalma és formája jellemez bennünket.

Problémamegoldás (Nyelv, Szív, Fül egysége):
-

nézzünk szembe vele/fogalmazzuk meg

-

keressünk megoldást azonnal, ne halogassuk

-

személyesen intézzük el

-

mi tegyük meg az első lépést

-

humorérzék

-

türelem

-

empátia
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Személyes kapcsolataink (munkatárs/kliens/hozzátartozó) áldása:
Szív: szeretetáramlás egymással való kapcsolatainkban
Fül: meghallgatás „művészete”
Nyelv: szavakkal vígasztalunk, bátorítunk, erősítünk

HARMÓNIA – EGYSÉG – BÉKESSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉS

Ünnepek:
Az intézményben biztosított legyen az egyházi és egyéb ünnepek megtartásának lehetősége.
Az intézményben legyen adott az ünnepre való készülődés lehetősége, lélekben is, mind a
lakók, mind a dolgozók számára.

Egyházi ünnepeink:
Vasárnap:
Az ünnepeket Isten az ember javára szerezte. A vasárnap lényege: a hetedik nap
megszentelése. „ Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! Hat napon át
dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak
nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se
szolgálóleányod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt
alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon
pedig megpihent. Azért megáldotta az Úr a nyugalom napját, és megszentelte azt.”
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(2Mózes 20,8-11)
Szükségünk van elcsendesedésre, lelki feltöltődésre, Istennel való találkozásra és a
gyülekezeti közösségre.Az Istentisztelet alkalmával az Igén keresztül Isten megszólít
bennünket, s mi imádságban felelünk.

Karácsonyi ünnepkör:
-

Advent: a karácsonyt megelőző négy hét; várakozás Krisztus megszületésére:
Adventus Domini)

-

Karácsony: Krisztus megszületése /földre jövetele

-

Óévi hálaadás: hálaadás az elmúlt esztendőért

-

Újév hálaadás: Isten áldásának kérése az újesztendőre

Húsvéti ünnepkör:
-

Böjt:lélekben készülünk Krisztus halálára és feltámadására.Húsvét előtti 40 nappal
kezdődik. Mi reformátusok a böjt időszakát Krisztus szenvedései emlékezetére
szenteljük.

-

Virágvasárnap: Krisztus Jeruzsálembe való bevonulása

-

Nagycsütörtök: Utolsó vacsora/az Úrvacsora szereztetése

-

Nagypéntek: Krisztus kereszthalála

-

Nagyszombat:Jézus 3 napig a sírban volt

-

Húsvét: Krisztus harmadnapon feltámadt a halálból és számunkra megszerezte a
bűnbocsánatot és az Örök Életet.

-

Áldozócsütörtök: Jézus mennybemenetele˛/ a missziói parancs/ keresztség szereztetési
Igéje ekkor hangzott el Jézus ajkáról (Húsvét után 40 napra)

Pünkösdi ünnepkör:
-

Pünkösd: a Szentlélek kitöltetése/az anyaszentegyház megalakulása(húsvét után
50.napra)

-

Szentháromság Vasárnapja: Pünkösd utáni vasárnapon.

-

Újkenyérért hálaadás:hálaadás„a mindennapi kenyéréért”

-

Reformáció:reformáció emléknapja az egyház megújulásának ünnepe. Ekkor
emlékezünk arra, hogy Luther Márton 1517. október 31-én kiszögezte a wittenbergi
vártemplom kapujára 95 tételét. Ez volt a kezdete a reformációnak.
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-

Újborért való hálaadás:hálaadás a gyümölcstermésért

-

November 1. :Örökkévalóság Vasárnapja. Ekkor Isten örökkévalóságára figyelünk.

-

minden vasárnap:Isten nyugodalom napja

Sákramentumaink:
Sákramentum=hűség eskü/pecsét/zálog/jegy
Két sákramentumunk van:
1.Keresztség (külső jegy: a víz;amint a víz lemossa a test szennyét, Jézus vére így törli el
abűnt)
2.Úrvacsora (külső jegyek: kenyér és a bor. Jézus érettünk megtöretett testét és kiontatott
vérét jelképezi.)

Látható Ige

Kapcsolatok az intézményen kívül:
Az intézménynek állandó, szoros kapcsolata legyen a helyi és környékbeli gyülekezetekkel,
más intézményekkel.
„Zarándokének. Dávidé. Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben
élnek! Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely
leér köntöse gallérjára. Olyan, mint a Hermón harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak
oda küld az Úr áldást és életet mindenkor.”
(133.Zsoltár)
Kapcsolat az egyházi vezetőkkel:
Mindennapokban egyházi intézményekről lévén szó, kapcsolatba kerülünk egyházi
vezetőinkkel a mindennapi munkánk során,akár írásban, akár személyesen. Fontos, hogy
megfelelően tudjuk megszólítani őket és megfelelően fejezzük ki irányukba tiszteletünket.
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Megszólítás:
Írásban:
Elnök - püspök: Főtiszteletű X. Y. Úr, a Zsinat lelkészi elnöke
Zsinat és hivatala: a Főtiszteletű címzést illik alkalmazni
Püspök: Főtiszteletű X. Y. Püspök Úr
Egyházkerület Püspöki Hivatal: Főtiszteletű címzést illik alkalmazni
Ugyancsak főtiszteletű címzést kapnak az egyházkerületi főjegyzők, akik a püspökök
adminisztratív helyettesei, valamint a teológiai professzorok.
Esperes: Nagytiszteletű X. Y. Református Esperes Úr/Asszony
Egyházmegyei Esperesi Hivatal: Nagytiszteletű címzést illik alkalmazni
Lelkész: Nagytiszteletű X. Y. Református Lelkész Úr/Asszony
Lelkészi Hivatal: Nagytiszteletű címzést illik alkalmazni
A testületek címe igazodik a bennük elnöklő lelkész címéhez, például:
Nagytiszteletű Presbitérium, Nagytiszteletű Egyházmegyei Közgyűlés, Nagytiszteletű
Egyházkerületi Közgyűlés, Főtiszteletű Zsinat.
Segédlelkész, teológiai hallgató: Tiszteletes X. Y. Úr /Asszony/Hölgy

Szóban:
Püspök: Főtiszteletű Püspök Úr
Esperes: Nagytiszteletű Esperes Úr/Asszony
Lelkész: Nagytiszteletű Lelkész Úr/Asszony, vagy Nagytiszteletű Lelkipásztor Asszony
Segédlelkész, teológiai hallgató: Tiszteletes lelkész / Teológiai Hallgató Úr/Asszony

Intézményi lelkész

•

Jó, ha az intézménynek van önálló státuszú lelkésze.

•

Az intézményi lelkész a szolgálatra elhívott, hitét gyakorló, hiteles személy.

19

•

Az intézményi lelkész minden igei alkalomra felkészülten, és az alkalomhoz illő
textussal szolgál.

„hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass
teljes türelemmel és tanítással.”
(2Tim 4,2)
•

Ellátottakkal, munkatársakkal, mind a hozzátartozókkal jó kapcsolatot ápol.

•

Példamutatásával legyen jó hatással az ellátottak-munkatársak kapcsolatára, nyújtson
segítséget a felmerülő problémák megoldásában.

•

Működjön együtt a szakmai közösségben, legyen alapvető ismerete az adott intézmény
ápolási-gondozási feladatairól.

„Életünk annyira lesz széppé, amennyi jézusi elem fér el éppen az élet sötét oldalaiban. A
munkában, amely eddig gyötrelem volt, mily sok mennyei erőnek kell elhelyezkedni,
hogy hőssé tegyen, hogy akarjuk és szeressük, hogy ne robotként, de boldog áldozat
gyanánt végezzük, amelyet Istennek hozunk hálából azért, hogy ragyogó világa
kialakulásában munkatársaivá fogadott.”10(in:Ravasz László: Gondolatok; 21.oldal)

Nem református felekezetűek alkalmai
•

Az intézményben legyen lehetőség a más történelmi egyházhoz tartozók
vallásgyakorlására.

•

Az intézmény nyitott legyen a más történelmi egyházakkal való közös alkalmakra.

Más felekezetnél a köszönés:
Római katolikus:
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Válasz erre: Mindörökké. Ámen.
Görög katolikus:

10

in:Ravasz László: Gondolatok (Kálvin Kiadó-2009), 21.oldal
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Dicsőség Jézus Krisztusnak;a válasz ugyanaz. Szintén náluk: Húsvéti időben: Feltámadt
Krisztus! A válasz rá: Valóban feltámadt!
Evangélikus köszöntés:
Erős vár a mi Istenünk! Válasz: Erős vár a mi Istenünk!

„Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is: egy az Úr, egy a
hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek felett és mindenek
által és mindenekben.”
(Efézus 4,4-6)

Intézményvezető

•

Az intézményvezetőnek legyen szoros kapcsolata a helyi gyülekezettel.

•

Az intézményvezető hitben élő, naponta hitét gyakorló, Isten által vezetett személy.

•

Az intézményvezető szakmailag felkészült, vezetői kompetenciával rendelkező,
kiszámítható, és átlátható döntéseket hozó, elvárásait egyértelműen közli.

•

Az intézményvezető kiegyensúlyozott, empatikus, konfliktuskezelő, kommunikatív,
törekedjen más intézmények vezetőivel való jó kapcsolatra.

•

Az intézményvezető az intézményi lelkésszel együtt munkálkodjon azon, hogy a
munkatársak megéljék a keresztyénséget.
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Egyéni lelkigondozás:

•

Biztosított az ellátott számára az egyéni segítő beszélgetés.

•

A lelkigondozás során a szakember személye lehetőség szerint állandó.

•

Lelkigondozászavartalan környezetben.

•

Szükség esetén legyen lehetőség az egyéni pszichoterápia is.

•

Kerüljön dokumentálásra a lelkigondozás folyamata a titoktartási kötelezettségnek
megfelelően.

Jézus ebben is példát mutatott:
„Ő azonban visszavonult a pusztába, és imádkozott.”
(Lukács 5,16)

„Imádság nélkül nincs keresztyén élet, mint ahogy szárnyak nélkül nincs repülés, mint ahogy
nincs élet szívverés nélkül. Az imádság lényege az Isten lényegével való benső, misztikus
összecsendülés: dicséret, hálaadás, és magasztalás.”11

Programok:

•

A programok összeállítása során az ellátottak igényeit mérjük fel, és vegyük
figyelembe.

•

A programok a munkatársak számára is elérhetőek és kívánatosak legyenek.

Milyen módon segíti az intézmény az ellátottat korábbi kapcsolatai fenntartásában?
11

in:Ravasz László: Gondolatok(Kálvin Kiadó-2009), 99.oldal
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•

Fontos

az

ellátottak

és

hozzátartozók

közötti

kapcsolat

minőségének

és

gyakoriságának felmérése.
•

Az intézmény fordítson figyelmet a családi kapcsolatok felkutatására, fenntartására.

•

Az intézmény szervezzen közös programokat, kirándulásokat a hozzátartozókkal.

Lelki segédlet:
1. Úr imádsága:
„Tiazért így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is;
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is
megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a
gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.Ámen.” (Máté 6,10-13)

2. Apostoli Hitvallás:
„Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől,
született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és
eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a
mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a bűnök bocsánatát, a test
feltámadását és az örök életet. Ámen.”
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Igék mindennapra:
Betegek ápolásánál/látogatásánál:
ápolásánál/látogatásánál:
1.„Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az
Úrnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom!” ( Zsoltárok 91,1-2)

2.„Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel
megújul. Nagy a te hűséged! Az Úr az én osztályrészem - mondom magamban -, ezért benne
bízom. Jó az Úr azokhoz, akik benne reménykednek, akik hozzá folyamodnak. Jó csendben
várni az Úr szabadítására. „ (Jeremiás siralmai 3,22-26)

3.„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással
tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg
fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.”
(Filippi 4,6-7)
Vigasztalás:
1.„Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget,
csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál
árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod
megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet
olajjal, csordultig van poharam. Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és
az Úr házában lakom egész életemben.”(23. Zsoltárok)
2.„Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet.”(94.Zsoltár 19)

3.„Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás
Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk
másokat minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amellyel

Isten vigasztal

minket.”(2Kor1,3-4)

4.„Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.” (Máté 5,4)
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5.„A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy egyetértés legyen közöttetek
Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus
Krisztus Istenét és Atyját.” (Róm15,5-6)

6 Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok
.
fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. ”
(1 Thessz 5,14)

7.„azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr
fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást
ezekkel az igékkel!”(1 Thessz 4,17-18)

8.„Mert amilyen bőséggel részünk van Krisztus szenvedéseiben, olyan bőséges Krisztus által
a mi vigasztalásunk is.”(2Kor 1,5)

9.„Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és
kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti
szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben.”(2Thessz2,16-17)
Aggodalom idején:
1.„Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád! Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az
igaz.”(55.Zsoltár 23)

2.„Tanítványaihoz pedig így szólt: Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit
egyetek, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek”(Lukács 12,22)

3.„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással
tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt”(Filippi 4,6)

4.„Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.”(1Péter 5,7)
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5.„Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek: Mit együnk? - vagy: Mit igyunk? - vagy: Mit
öltsünk magunkra? Ilyesmikért a pogányok törik magukat; a ti mennyei Atyátok pedig tudja,
hogy szükségetek van minderre.”(Máté 6,31-32)
Ifjaknak:
1.„Ugyanúgy, ti, ifjabbak, engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig
valamennyien legyetek alázatosak, mert Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig
kegyelmet ad.”(1Péter5,5)

2.„Mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsetek magatokra könyörületes szívet,
jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet.”(Kol 3,12)
Munka:
1.„Ekkor így szólt tanítványaihoz: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés: kérjétek tehát az
aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.”(Máté 9,37-38)

2.„Mindezekben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről
gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: "Nagyobb boldogság
adni, mint kapni." ”(Ap. Csel. 20,35)

3.„Mert mi Isten szolgálatában állunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete
vagytok.”(1Kor3,9)

4.”Senkinek semmiféle megütközést nem okozunk, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat,
hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái: sok tűrésben, nyomorúságban,
szükségben, szorongattatásban,
verésekben, bebörtönzésben, nyugtalan időkben, fáradozásban, átvirrasztott éjszakákban,
böjtölésben”(2Kor 6,3-5)

5.„hiszen azért fáradozunk és küzdünk, mert az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője
minden embernek, de leginkább a hívőknek.”(1Tim4,10)
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6.„Zarándokének. Salamoné. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az
Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. Hiába keltek korán, és feküsztök későn:
fáradsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad
eleget.”(Zsoltárok 127,1-2)

7.„De az is Isten ajándéka, hogy az ember eszik, iszik, és jól él fáradságos
munkájából.”(Prédikátor 3,13)

8.„Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Kezeink munkáját tedd maradandóvá,
kezeink munkáját tedd maradandóvá!”(Zsoltárok 90,17)

9.„Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor
az

Úr

munkájában,

hiszen

tudjátok,

hogy

fáradozásotok

nem

hiábavaló

az

Úrban.”(1Kor15,58)
Hálaadás:
1.„és adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus
nevében.”(Efézus 5,20)

2.„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással
tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt”(Filippi 4,6)
3.„Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten
akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.”(1Thessz 5,16-18)
Szolgálat:
Szolgálat:
1.„Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti
is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim
vagytok, ha szeretitek egymást.”(János 13,34-35)

2.„Mert így szól az én Uram, az Úr, Izráel Szentje: A megtérés és a higgadtság segítene
rajtatok, a béke és a bizalom erőt adna nektek! De ti nem akarjátok,”(Ézsaiás 30,15)
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Elégedettség:
légedettség:
1.„ Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy elégedett legyek azzal,
amim van. ”(Fil 4,11)

2.„Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. ”(Fil 4,13.)
Hitelesség:
„Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos istentiszteletként
szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok e világhoz,
hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata,
mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.
A nekem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek: ne gondoljátok
magatokat többnek, mint amennyinek gondolnotok kell, hanem arra igyekezzék mindenki,
hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint.
Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata,
úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai.
Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is:
aki a prófétálás ajándékát kapta, az a hit szabálya szerint prófétáljon;
aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze szolgálatát; a tanító a tanítást, a vigasztaló a
vigasztalást, az adakozó szerénységgel, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvvel.
A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a
testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a
szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a Lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok. A
reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban
állhatatosak.

A

szentekkel

vállaljatok

közösséget

szükségeikben,

gyakoroljátok

a

vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket; áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek
az örülőkkel, sírjatok a sírókkal.
Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok
magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint.
Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. A tisztességre legyen gondotok minden ember előtt.

Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok
bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert meg van írva:
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"Enyém a bosszúállás, én megfizetek" - így szól az Úr. Sőt "ha éhezik ellenséged, adj ennie,
ha szomjazik, adj innia; mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére".
Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a
rosszat. „ (Róm 12.fejezet)

„Utószó
Utószó helyett”
helyett”:
„A segítséget kereső emberben Isten képmását látja a diakóniát művelő segítő, nem
gyámkodik fölötte, meghagyja önrendelkezését és felelősségtudatát. Együtt érző és megértő
vele, reményt és bizalmat ad neki, és amikor szükséges, közli vele a megbocsátást. (...) A
keresztyén emberkép nem teljesen azonos azzal az emberképpel,amelyet az emberi jogok
egyezménye tartalmaz,amely ma a szociális munka, mint tudománykódexét alkotja. De nagyon
is rokon vele.”12
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12

(in: Sauer, M.: A diakónia aktuális teológiai és gyakorlati kihívásai)
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