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Örömmel teli szívvel kíván a Szerkesztô-
bizottság boldog új esztendôt a Protestáns
Téka 2007. évi elsô számával.

Egyedül Istené a dicsôség!
Örömünk teljes! Nem csak azért, mert túl

vagyunk a vizsgaidôszakon, és mert folytathat-
juk munkánkat, hanem azért is, mert olvasótá-
borunk egyre nô, és élvezhetjük az Önök bi-
zalmát, amelyeket szóban, írásban vagy éppen
anyagi támogatásként juttatnak kifejezésre.

Köszönjük azt a szeretetet, amellyel kinyit-
ják ezt a folyóiratot, hogy betekintést nyer-
jenek a Teológia életébe.

Új esztendô kezdôdött. És ez nem csak azt
jelenti, hogy már Krisztus után 2007-et írunk.
A Téka életét és jövôjét alapjaiban megváltoz-
tató események történtek.

Dr. Varga László fôjegyzô úr, a Dunamelléki
Református Egyházkerület nevében, hosszú
távú támogatást biztosít folyóiratunk számára.
Mindezzel megteremtette azt az anyagi bázist,
amely a tervezés, és a célok eléréséhez szük-
ségesek. Ennek köszönhetôen a folyóirat ala-
pításakor kitûzött céljaink közül mára több is
megvalósulhat.

Célunk volt, hogy a teológusok által megál-
modott és szerkesztett folyóirat minél több
testvérünkhöz eljuthasson. Ennek egyik felté-
tele az alacsony ár. Jelen számunktól kezdve
170 Ft-ra csökkentettük a Téka darabárát, és
ehhez igazítottuk az elôfizetést is, úgy, hogy
még a postaköltséget is magunkra vállaltuk.
Az évente megjelenô 8 szám elôfizetési ára
1300 Ft lett. Így ez a nagylelkû támogatás,
nem csak a folyóiratra vonatkozik, hanem min-
den kedves Olvasónkra is. Ezúton szeretnénk
buzdítani Önöket, hogy a tervezhetôség és a
rendszeresség miatt válasszák inkább az elô-
fizetést.

Az árak csökkentése mellett a terjesztésben
is nagy elôrelépést jelent az Egyházkerület
támogatása. Lehetôségünk nyílik, hogy több
ingyenes példányt osszunk ki a rászorulóknak,
hogy a Teológiát különbözô alkalmakkor (teo-

lógus napok, legációk, stb.) hatékonyabban
képviselhessük, valamint ünnepeink alkalmá-
val elmékként adhassuk Testvéreinknek. A
terjesztéshez és a népszerûsítéshez hozzátar-
tozik az Interneten való jelenlét is. Amint
elkészülünk a honlap szerkesztésével, az
Egyetem honlapján belül, egy külön oldalon
elérhetôek leszünk elektronikus formában is.

Nem titkolt célunk volt, hogy az újság révén
a teológus ifjúság összetartását elmélyítsük,
hogy egymást buzdítva írásainkkal, gondo-
latainkkal adjunk hírt magunkról a gyüleke-
zetek felé. Ezen cél elérése érdekében a
támogatás egy részét félretettük. Ennek az
összegnek az egyik részét egy közös alkalom
megszervezésére, másik részét pedig a Téka
által újonnan  alapított „Magnifice Domine
Scriptor“ pályázat meghirdetésére fordítjuk. A
teológus hallgatóknak kiírt pályázat célja, hogy
a legjobban író diákokat évvégén pénzügyi
támogatással jutalmazzuk.

A röviden felvázolt terveink után nem
maradt más hátra, mint jelen számunkról né-
hány szót szólni. Tematikája a diakónia. Igazi
kihívást jelentett számunkra, hogy a szeretet-
szolgálat csodálatos valóságáról hiteles képet
adhassunk Olvasóinknak. Ismerve a lehetô-
ségeink korlátjait, a teljesség igénye nélkül
állítottuk össze az írásokat, mindemellett
törekedtünk mégis arra, hogy minél szélesebb
perspektívát mutathassunk be a Téka hasáb-
jain. A szerkesztésben segítségünkre voltak a
téma szakmai képviselôi is, így az Országban
egyedüli felsôfokú diakóniai képzést nyújtó
Károli Gáspár Református Egyetem Tanító-
képzô Fôiskolai Karának dékánja, Dr. Nagy
István, valamint kollégája, a Diakóniai Intézet
vezetôje, Dr. Fruttus István Levente.

Reméljük, hogy az a sok apró „szeretet-
magocska“, amelyek megelevenítô bizonyság-
ként az írásokban található, mind-mind termô-
talajba jut, hogy aztán a nekünk kijelölt úton
haladva betölthessük a mi mennyei Atyánk
akaratát.

SZERKESZTÔBIZOTTSÁGI GONDOLATOK

Bevezetô gondolatok
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A diakónia az egyház ismertetô jegyei (notae
ecclesiae) közé tartozik. Teljes joggal, hiszen a
hit gyümölcse, sôt árulkodó jele. Ha az ismer-
tetô jegyek közül bármelyik hiányzik, az egyház
gyengesége nyilvánvalóvá válik. A szokásos
négy ismertetô jegy közül, mai egyházi életün-
ket látva, a legjobban az egyházfegyelemmel
van baj. A diakónia látszólag rendben van. Ha
azonban mélyebben vizsgálódunk, kiderül, hogy
csak a felszín látszik ilyen szépnek.

Az ApCsel 6-ban olvashatók egyértelmûvé
teszik, hogy a diakónia gyülekezeti tevékeny-
ség. És itt kezdôdnek a gondok. Gyülekeze-
teink diakóniai szolgálata alig észlelhetô. Ne

tévesszen meg senkit az, hogy a 80 körüli
diakóniai intézményünk nagyobb része egy-
házközségi fenntartású. Sajnos ezek többsége
mégsem a gyülekezet diakóniai tevékenysé-
gének kontextusában szervezôdik és nem is
úgy tevékenykedik.

Ennek a jelenségnek az oka többrétû.
Magyarországon a diakónia a német bel-

misszió gyümölcseként jelent meg, és áldásos
tevékenysége ellenére is, nem gyülekezeti, ha-
nem egyesületi formában mûködött, ily módon
a gyülekezetek többségében a hagyományos
jótékonykodáson túl nem gyökerezett meg.

A II. világháborút követô kommunizmus
pedig még ezt is megszüntette.

1948-’90 között csupán néhány in-
tézményünk maradt meg, melyek-
ben általában áldozatos munka folyt,
de a konkrét gyülekezetektôl elsza-
kadt.

Summázva azt mondhatnám, hogy
a magyarországi diakónia még a
„reformáció kora“ elôtti állapotban
van. Az utóbbi 15 év diakóniai te-
vékenysége többrétû. Mindenkép-
pen örvendetes, hogy gyülekezeti
fenntartású intézmények születtek,
de ezek egyenlôre még nem tudták a
konkrét egyházközségeket elérni.

A diakónusok tevékenységére
ugyanakkor egyre nagyobb szükség
lenne a kialakult „ein Mann System“
ellensúlyozása és oldása miatt.

Ilyen meggondolásból kezdtük el a
diakónusképzést fôiskolai szinten a
KRE-TFK keretei között. A végzôs
diákok közül némelyek már fôállás-
ban, diakónusként tevékenykednek,
és igen jó munkát végeznek. A gyü-
lekezeteknek rá kell ébredniük
ennek nélkülözhetetlen fontossá-
gára, és áldozathozatalára is meg kell
érniük.

Mi is ebben a reményben végezzük
a képzést.

A MAGYARORSZÁGI DIAKÓNIÁRÓL
DIÓHÉJBAN

NAGY ISTVÁN

Bevezetô gondolatok
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Bevezetô gondolatok

HA NEM LENNE BESZÉD, HOGYAN VÉGEZNÉNK A
MISSZÓT? 

Ha Jézus mennybemenetelekor, szavak nél-
kül, csak egyszerûen kitárta volna a kezét, vé-
gigmutatot volna a horizonton, és nagy mo-
sollyal elhagyta volna a földet. Értették volna
a tanítványok, hogy mit is akar? Értenénk mi?
Akkor bizonyára nem kellene azon szenved-
nünk, hogy vajon mit jelent tanítvánnyá tenni
minden népeket…, meg hogy menjetek el…,
meg hogy megkeresztelvén…, meg hogy a
nevében…, és legfôképpen: hogy hova, kikhez
is küldettünk?

MIHEZ KEZDENÉNK SZAVAK NÉLKÜL?
Már az is érdekes lenne, hogyan beszélnénk

a boltban, hogy tönkremennének a mobiltele-
fon társaságok, üzeletek, hogy nem kellene a
tévét háttérzajként bekapcsolunk, a rádió el-
némulna, felszabadulna egy csomó idônk.
Nem lennének iskolák sem, ahol mérhetetlen
sok tudást szedünk össze, nem kellene hall-
gatni a politikusok véget nem érô beszédeit,
ígérgetéseit, s néhány unalmas prédikációt is
mellôzhetnénk. Íróink végre elmehetnének
egy kis szabadságra, nem kellene szenvedniük
a mondás és az írás kényszerét. Néhány szom-
szédaszony igencsak sajnálná, hogy nem
pletykálhat még egy kicsit se.

HOGYAN FEJEZNÉNK KI SZERETETÜNKET?
Ki értené a másikat? Elvileg a beszéd arra is

jó, hogy elkerüljük a félreértéseket, tisztázzuk
az indulatok forrását, hogy békét kössünk stb.,
de idônként úgy érezzük: szavaink által csak
még több konfliktust gerjesztünk.

Milyen finomságokra kellene ügyelni, a te-
kintetünkre, a rezdüléseinkre, az arckifejezé-
sünkre. S általában a gesztusainkra. S milyen
lenne megéreztetni a másikkal a szeretetet
szavak nélkül. Hiszen nekünk inkább az a
nehéz, hogy nem tudjuk jól kifejezni a
szeretetünket, még szóban se. Hányszor ért-
jük félre egymást, máskor meg egyértelmûek

a szavak, de mégsem igazak. Hányszor gon-
doljuk az ellenkezôjét, mint amit kimondunk, s
hányszor tompítjuk le gondolatainkat, amikor
szavakká formáljuk.

Hány könyvet írtak már a szeretetrôl. Mégis
mind nehezebb szeretni. Néha azt gondolni,
hogy talán már az alapfogalmat sem értjük.
Vagy mi van, ha szeretünk ugyan valakit, de
rosszul? Mi megelégszünk a jézusi paranccsal.
„Szeressétek egymást.“ (Jn 15,17), de mi van
ha a saját mércénk szerint szeretünk valakit, s
nem az ô mértéke szerint. Thorton Wilder
megdöbbentôen írja le. a Szent Lajos király
hídja c. regényben, hogy a gazdag márkiné, ki
levelezéssel tartja fent kapcsolatát tengeren-
túlra szakadt lányával, mennyire óhajtja, áhítja
gyermeke szeretetét, s annak jeleit várja
szüntelen. S mély vágyakozásában nem veszi
észre, hogy igazából már nem is lányát, hanem
önmagát keresi és szereti.

NA MIT TENNÉNK, HA NEM LENNÉNEK SZAVAK?
JOBB LENNE, VAGY ROSSZABB? NEHEZEBB VAGY
KÖNNYEBB? IS-IS?

Gondolhatjuk azt, hogy akkor az emberek
többet törôdnének egymással. Persze ez nem-
csak a technika kizárása miatt lehetne így. 

Házaspárok többet ülnének le csak úgy.
Átölelnék egymást. Néznék egymást. Csillogó
szemmel mint egykor. 

Az emberek jókat ennének. Ebéd közben
nem szólna a rádió, nem lenne meccs, s nem
kellene semmit sem fölvenni, lejátszani,
beprogramozni, figyelni. Nem lenne kedvenc
sorozat. Még az ételek ízét is éreznék talán.

Aztán észrevennék az évszakokat. Hogy
milyen szép az esô a városban. Ahogyan a csil-
logó aszfalton tükrözôdnek a lámpák fényei.

Hogy láthatóan, ritmusra lélegzik a falu télen,
mikor a kémények ontják magukból a sok füstöt.

Aztán a „giccses“ naplementék. Hajnali kö-
dök. Még a havat sem kellene szidni, mert újra
esik, s ma nem tudok kocsival rohanni a mun-
kahelyre.

BÖLCSFÖLDI ANDRÁS

A SZERETET SZAVATOSSÁGA
– hét kérdés a szavak nélküli misszióról –
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Lassabban lehetne élni.
Több jelentôsége lenne a szemkontaktusnak.

A mozdulatoknak…
A gesztusoknak…
A mimikának… 
Az érintésnek…
Az ölelésnek…
Pantomim lenne az egész világ!

ÉS A MISSZIÓ? MIT KEZDENÉNK A MISSZIÓVAL,
SZAVAK NÉLKÜL?

Hogyan mondanánk el az evangéliumot?
Lerajzolnánk, mint régen?
Hogyan fejeznénk ki a megváltást?
Eljátszanánk, mint régen?
Hogyan fejeznénk ki a megbocsátást?
Kifejeznénk, mint régen?
S az elengedést?
A fájdalmat?
A visszafogadást?
És hogyan fejeznék ki az Atya szeretetét?

Szeretni csupán cselekedetekkel? Vagy meg-
értenénk János szavait, aki azt írta: „Gyerme-
keim: ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel
hanem cselekedetekkel és valóságosan?“ (1Jn
3,18) Végre a valóságot nyernénk meg vele?

MI LENNE A SZAVAK NÉLKÜLI MISSZIÓ?
Nem kellene magyarázkodni a hajléktala-

noknak, hogy kik vagyunk, mit akarunk… és
tényleg nem… most ennyit tudtunk… és majd
máskor is jövünk... Csak leülni melléjük, s
valódi együttérzéssel lenni.

Úgy megölelni egy árvát, ahogyan az anyja
már nem tudja. Visszaszorítani: „dehogy en-
gedlek el“, s nem megy el a bácsi, miután
odadta az ajándékot.

S meglátogatni az özvegyaszonyt a nyomo-
rúságban. Osztozni a sokévtizedes gyászban.
Az egyedüllét terhében.

Sírni a síróval, s ami még nehezebb: örülni
az örülôvel. Nem keresni mögötte semmit,
csak örülni, hogy neki valami sikerül.

S nem kellene magyarázni, hogy te cigány
vagy én meg magyar, DE AZÉRT még szeret-
lek téged.

Még a végén az ellenségünket is szerethetnénk.
Befogadhatnánk egymást, úgy igazán.

A szeretet lenne maga a misszió?

A nyelv nélküli világban maga a szeretet
lenne a misszió? Talán csak a kifejezéseket
kellene újra tanulnunk. Talán ezeknek soha-
sem múlik el az érvényük.

A végsô kérdés így hangzik: LEJÁR-E EGYSZER
A SZERETET SZAVATOSSÁGA? Mikor még felis-
merhetô az eredetei, de már nem az igazi.
Amikor még használható, de már nem kellene.
Amikor kibontjuk, megesszük, de ott van ben-
nünk egy kis félelem, mert rajta van a jelzés:
lejárt. Amikor megfakulnak, megbüdösödnek,
megsavanyodnak érzéseink. Amikor a régit
foltozgatjuk, ahelyett hogy az újat öltenénk fel.
Amikor az elveszett elsôt keresgéljük kétség-
beesve, pedig csak újra meg kellene térnünk. 

Lehet hogy hibázunk, amikor csupán az em-
bereket akarjuk szeretni, ahelyett hogy Jézust
imádnánk.

És akkor újra megtalálhatjuk szavainkat!

Akkor még jobban kell ügyelnünk, hogyan
mondjuk ki ôket!

Akkor még jobban kell figyelni a szemeinkre.
Akkor még jobban kell figyelni az arcizma-

inkra.
Akkor még jobban kell figyelni a gesztusa-

inkra.
Akkor még jobban kell figyelni a jelzéseinkre.
Akkor még jobban kell figyelni a mozdulata-

inkra.
Akkor még jobban kell figyelni az érintése-

inkre.

A mosolyunkra.

Nehogy lejárjon a szavatosságunk!
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Prédikáció

Az egyháztörténet megemlékezik arról,
hogy még a keresztyén üldözések idején,
Trajanus császár katonái betörtek az egyik
gyülekezetbe, s a vezetôt kényszerítették,
hogy adja elô az egyház kincseit. Kis türelmet
kért, s néhány perc múlva visszatérve követ-
ték a sánták, vakok, csonkabonkák. Majd így
szólt a fogdmegekhez: „íme az egyház kincsei“.

A kezdet kezdetérôl pedig azt olvassuk:
„mindenük közös volt, szûkölködô nem volt
közöttük“, mert a szükségnek megfelelôen
osztottak.

Azt kell ebbôl meglátni, hogy a diakónia az
egyház életének nem függeléke, hanem
szerves része, jellemzôje. Máris alapigénknél
vagyunk, s a választ is megkapjuk a „miért“
kérdésre. Miért ilyen lényeges elem az egy-
ház életében a diakónia?

1. A DIAKÓNIA HITBÔL FAKAD

Egy nagyon világos hasonlatot alkalmaz
Jakab „Ahogy a test halott lélek nélkül, úgy a hit
is cselekedetek nélkül“. A hit élni akar. Teret
akar. Ki akar törni önmaga zárt körébôl. A leg-
nagyobb tévedések egyike, ha azt gondoljuk,
hogy a hit magánügy. Ezt Jézus más szavakkal,
de ugyanúgy megfogalmazza: „gyümölcseirôl
ismeritek meg a fát…“. Ha egy fa nem hoz
gyümölcsöt, kiszáradt, elhalt, s méltó arra,
hogy kivágják. Ugyanakkor alapigénk mégis
sejteti azt a szörnyûséget, hogy van halott hit
is. Bizony jelen van az egyház életében.
Amikor nem következik az élet a hitbôl.
Igazából, ha ôszinték vagyunk, azt kell monda-
nunk; Isten nagy csodája, hogy az egyház még
él a halott hitû emberek ellenére is. Azt kell
megállapítani, hogy ezek vannak túlsúlyban.

De az Úr még nagyobb csodája, hogy

támaszt élô hitet, amelyik gyümölcsöt terem.
Ebbôl van kevesebb, de mégis ezek viszik
elôbbre az ügyet. Ilyen hit csak egyféleképpen
jön létre: Jézus Krisztusban gyökerezve,
benne maradva, benne élve. Egyedül ez lehet
olyan hit, amelyik cselekszik is, és a diakónia
szép gyümölcsét termi meg.

A hitnek ugyanis belsô törvényszerûsége,
kényszerítô ereje a tett, a jócselekedet. Egy-
szerûen nem tehet mást az ilyen ember. Miután
hitre jutott, megtelik a szíve hálával. Végtelen
hálával, mert átéli, hogy milyen hatalmas dolgot
tett érte az Isten Krisztusban. Nem kell az
ilyen embert kényszeríteni, biztatni a jócse-
lekedetre. Teszi azt magától. Ez a magyarázata
annak, hogy emberek hajlandók életüket leélni
idióta gyermekek között, készek nyomorúsá-
gos körülmények között, nagy életveszélyt vál-
lalni azért, hogy segítsen másokon. Ez a hit
nem számító, sem nem önzô módon cselekszik.
Nem mérlegel. Nem kérdezi: megéri? Nem
véletlen, hogy a visszatérô Jézus az utolsó
ítéletben épp ezt a hitet kéri számon, ill. érté-
keli. Ha ez megvan, akkor minden megvan, ha
ez hiányzik, mindennel baj van.

Így hát azt kell megállapítanunk: a hitnek az
igazi ismertetôjegye a diakónia. Így aztán az is
igaz, hogy egy gyülekezet fokmérôje sem
lehet más, mint az, hogy mennyi szeretetszol-
gálatot végez?

Nincs más választásunk ha ôt akarjuk követ-
ni, mint a diakónia.

2. A DIAKÓNIÁBÓL HIT FAKAD

Eddig azt láttuk meg, milyen hatással van a hit
a cselekedetekre. Most viszont arról szólok, ho-
gyan hat vissza a hitre a cselekedet? E kérdésre
azt kell felelnem: a diakóniából hit fakad.

NAGY ISTVÁN

A HIT ÉS A DIAKÓNIA KAPCSOLATA

„MERT AHOGYAN A TEST HALOTT A LÉLEK

NÉLKÜL, UGYANÚGY A HIT IS HALOTT

CSELEKEDETEK NÉLKÜL.“
JAKAB 2,26
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Már az Újszövetség lapján is olvasható ez a
mondat: „látni akarjuk Jézust“. Tudjuk, hogy
ez voltaképpen képtelenség, mégis jogos
igény. Ma különösen az lett. S itt kap komoly
nyomatékot a tett, a diakónia. Direkt módon
nem lehet Jézust látni, de indirekt, közvetett
módon mégis. A hit-cselekedetekben lesz ô
felismerhetô valóság. Ahol diakónia történik,
ott Jézus lesz láthatóvá.

Évekkel ezelôtt Magyarországon járt egy
külföldi, egyházi delegáció. Sokfelé elvitték
ôket, sok szépet láttak. Útjuk végén közülük
valaki így summázta az átélteket. „Ôrbottyán-
ban találkoztam Krisztussal, amikor a gondo-
zónô odahajolt a vízfejû gyermek fölé, tisztába
tette, megsimogatta, majd megcsókolta.“

Íme, így lehet a cselekedet a hit útkészítôje.
Nem csupán a szavakkal elmondott prédikáció
az igehirdetés, hanem a megélt ige is az. Ma,
mikor olyan sok a hitét vesztett ember, vagy a
hitig még el nem érkezett, igen nagy a hívôk
felelôssége: diakóniánk a hitre segítés eszkö-
ze lehet.

A hitbôl fakadó cselekedet úgy is a hit útké-
szítôje, hogy újra meg újra túlmutat a cselek-
vôn, a diakónuson. Mivel nem önmagából táp-
lálkozik, tisztában van vele, hogy az eredmé-
nyek nem ôt dicsérik. Tud alázatos maradni.

Ez csak addig nehéz, amíg egész valónkat
nem járja át az a tudat: nem én, az Úr cselek-
szik általam. Az emberek vaksága azonban sok
akadályt gördít elénk. Ha találkoznak ilyen
cselekedettel, a köszönetet rögtön kifejezésre
juttatják, jól meg is dicsérik az illetôt, sôt meg
is akarják fizetni. Bizony résen kell lennünk,
hogy ne mi legyünk naggyá. A diakónia ered-
ményei nem minket dicsérnek, hanem az
Urat, mi pedig maradjunk alázatosak.

De oly módon is útkészítô a diakónia, hogy
sokszor elôször erre van szükség, nem a
beszédre.

Hallottam egyszer egy nyugalmazott görög
katolikus papot, aki vagy 40 éven át Sza-
bolcsban a cigányok között dolgozott. Meg-
rendítô volt hallani egy érett élet bizony-
ságtételét. Elmondta, hogy ezek az emberek
iszonyatos nyomorban, földkunyhóban laktak,
mezítelenek voltak. Az elsô tevékenysége,
hogy ruhát, élelmet gyûjtött a számukra. Így

fogalmazott: „fel kellett ôket emelni elôször, hogy
aztán beszélhessek nekik“.

Nem maradt el a hit beszéde se. De csak a
diakónia után következhetett.

Sôt a diakónia hitben létünk fokmérôje is.
Bizonyosságot ad. Nagyon sok emberrel
találkoztam már, akiket mardos a kétely: vajon
hitben vagyok-e? Szeret-e engem az Isten?
Kiválasztott vagyok-e?

Egészen biztos jele hitben lételemnek a
diakónia.

Ma is fülembe cseng egykori professzorom
szava. „Ha beborul a lelki életed ege, s kételyek
gyötörnek, tedd a jót és újra kiderül.“

Így igaz. Íme ennyire összetartozik a hit és a
diakónia. Egyikbôl következik a másik, s a
másik pedig visszautal az elôzôre.

3.

Most már csak egyetlen kérdés van hátra.
Hol, milyen élettérben történik mindez? 

Nagyon könnyû erre a felelet. Bárhol a vilá-
gon lehetôség kínálkozik a diakóniára. Ugyan-
akkor az is igaz, hogy aki általánosságban
szereti az embereket, az igazában nem szereti.
A hit mindig konkrétan akar megvalósulni.
Alapigénk kontextusából világosan kiderül,
hogy az gyülekezeti nehézségek közepette
hangzik el. Már az elsô század végi keresztyén
gyülekezetben megjelent a személyválogatás.
A jómódúakat, a tekintélyeseket más elbírá-
lásban részesítették, mint a szegényeket.

A keresztyén embernek van társadalmi kül-
detése is, de ha szólnia, tennie kell, az elsô-
rendû terep, ahol a diakóniát gyakorolni kell:
az egyház. A hitben testvéreink az elsôrendû
partnereink. Elôször saját házunk körül van
teendônk.

A gyülekezet rászorultjain kell elôször segí-
teni. Az egyház fenn a templomban, dicsô-
séges módon, a Szentlélek hatására indult el,
de lenn a völgyben folytatódott, amikor a szo-
ciális különbségek kiegyenlítôdtek. Joggal
mondja Ottinger: „az Isten miden útjának vége
a test“. Az egyház jelül van ebben a világban, s
ma ez különösen aktuális, amikor általános
elszegényedés tanúi vagyunk. 

Jó lenne felfedezni a diakónia igazi valóságát.
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BEVEZETÔ GONDOLATOK

Intézetünk mûhelymunkájának fókuszában
az elmúlt 10 évben a diakóniai tevékenység
tartalmának, szervezeti hátterének, mûködési
sajátosságainak problémaköre állt. 

Elsôsorban a gyülekezeti diakónia megvaló-
sulásának viszonyrendszerével foglalkoztunk:
a megvalósult diakóniai megoldásokat tanul-
mányozva helyzetelemzést, értékelést készí-
tettünk, összegeztük a tapasztalatokat, össze-
vetve azokat a mai, hazai viszonyokra vonat-
kozó, egyébként meglehetôsen szerény elmé-
leti ismeretekkel, kritikai észrevételekkel,
korrekciós észrevételekkel.

Empirikus mûhelymunkánk egy ilyen szak-
mai iránya a megvalósult diakóniai modellek
feltárása, értékelése, különös tekintettel a kü-
lönféle diakónus-szerepfelfogásokra. Kialakí-
tottuk szakmai álláspontunkat és a 2004/2005.
tanévben, szakdolgozati keretek között fel-
mértük a szerepfelfogás gyakorlati megjele-
nési formáit.

A GYÜLEKEZETI DIAKÓNIAI TEVÉKENYSÉG

TARTALMA1

Azt, hogy egy gyülekezeti diakónus mit
csináljon, milyen szervezeti-mûködési felté-
telek között végezze munkáját, az alábbiak
határozzák meg:

- a gyülekezeti tagok szükségletei;
- a gyülekezet tisztségviselôinek diakóniáról

alkotott nézetei;
- a gyülekezet hitbeli, szervezeti kultúrája

és diakóniával kapcsolatba hozható története;
- a gyülekezeti diakónus szerepfelfogása,

küldetéstudata és szakmai elképzelései;
- a gyülekezet szervezeti-vezetési viszo-

nyai, a hatalmi források diakóniáról kialakított
felfogása, gyakorlata;

- a külsô, mikrotársadalmi környezet (a

MRE diakóniai irányítása; a szociális szféra
önkormányzati, illetve állami szabályozása).

Ha elfogadjuk a fenti érvelést, valójában két
szélsô pont között feszülô kontinium mentén
értelmezhetjük a gyülekezeti diakónus tevé-
kenységét, melynek mindenkori alapja a rá-
szorulók szükségletei kielégítésében való
közremûködés, szenvedéseinek krisztusi sze-
retetbôl és a probléma megoldásához kapcso-
lódó szakértelembôl táplálkozó enyhítése:

1. a kontinium egyik pontján a munkáját
egyedül, esetleg egy-két önkéntes alkalmi
segítségével végzô diakónus áll, különösebb
külsô kapcsolati rendszer nélkül;

2. míg a kontinium másik pontján a diakóni-
ai tevékenységet menedzselô diakónus-sze-
repfelfogás2 áll.

Nem gondoljuk, hogy az elsô szerepfelfogás
különösebb magyarázatra szorulna, ha csak
azért nem illeti bírálat, hogy túl széles szak-
mai ismereteket, széleskörû készség-reper-
toárt igényel, ellenkezô esetben a diakónus
szûk szakmai problémakörben tud csak mo-
zogni, néhány feladatra koncentrálva. Ennek
elismerése alapján gondolom, hogy a diakó-
nusnak alapos Isten-ismeret és társ-ismeret
mellett alapos önismeretre van szüksége.
Naponta többször kell döntést hoznia: képes-e
az igényszintjének, az elvárásoknak megfe-
lelôen megoldani egy szakmai problémát?
Mikor vét nagyobb hibát, illetve tesz jót: ha
felvállalja a problémákat, vagy ha nemet mond
a tôle segítséget kérô szenvedô testvérének?

A kontinium másik végpontján található
diakónus szerepfelfogás lényege: „diakónus
vagyok, aki felkészült a szükséget szenvedôk szá-
mos problémája megoldásában az elvárt szinten
közremûködni, imádságos háttérrel, ha a feladat
meghaladja a kompetenciámat, tudok kihez,
illetve milyen kompetens szervezethez kell fordul-
nom, ezzel a neki megfelelô, „lehetô legjobb“ helyre
juttatni a szükséget szenvedôt (mert széles kapcso-
latrendszert építettem ki, mind a közegyházi,

FRUTTUS ISTVÁN LEVENTE

DIAKÓNUS SZEREPFELFOGÁSOK
REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEINKBEN
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mind a regionális társadalom szintjén), de
ugyanilyen fontos feladatnak tekintem a gyü-
lekezeti diakóniai problémák megoldásához szük-
séges: anyagi források feltárását pl. pályázati
pénzek, alanyi jogon járó állami, önkormányzati
segélyek, szponzori támogatások megszervezésé-
vel, kiépítem a szükséges infrastruktúrát, meg-
teremtem a szükséges tárgyi feltételeket és önkén-
tesekbôl álló imaközösséget szervezek, a gyüle-
kezethez tartozó szakembereket nyerek meg az
elvégzendô diakóniai munka mennyiségének,
szakszerûségének növelése érdekében.“

Ebben a szerepfelfogásban az elhívásból
fakadó, hitbôl végzett diakónusi munka kielé-
gíti a szakmai kritériumokat, a fayoli definíció
szerint is: mivel a diakóniai munkát mene-
dzselni azt jelenti: elôre jelezni a rászorulók
szükségleteit, megtervezni a szükségletek
kielégítésének útját (a források feltárásától a
feltételek számbavételéig), megszervezni a
szükségletek kielégítését, motiválni és koor-
dinálni a tevékenységben résztvevô testvé-
reket és ellenôrizni azt.3

A gyülekezeti diakónus – a rászorulók szük-
ségletei kielégítése támogatásából származ-
tatható – leggyakoribb feladatait az 1. ábra
mutatja be. A meghatározó feladatcsoportok: a
testi, lelki: pszichés és spirituális, szociális,
valamint nevelési jellegû tennivalók szaktu-
dományi jellegû csoportokat jelentenek, pél-
daként felhozott konkrét feladatok formájában
megfogalmazva. A saját kompetenciát megha-
ladó problémák esetében megjelöltük a dia-
kónussal közremûködô szakemberek körét:
együttmûködésük nagyon fontos.

A szükségletkielégítés folyamatát, a meg-
határozó elemekkel a 2.sz. ábrán mutatjuk be.

DIAKÓNUSSZEREPEK,
SZEREPLEHETÔSÉGEK

H. Mintzberg szerepterminológiájával jól
leírhatók a gyülekezeti diakónus szerepei4: 

1. A kapcsolatrendszer kialakításában
(interperszonális szerepek) elsôsorban:

- a képviselôi (felhatalmazás alapján diakóni-
ai témákban képviseli gyülekezetét az önkor-
mányzatnál, a különféle szakmai intézmé-
nyeknél pl. családgondozó, nevelési tanács-
adó, diakóniai missziók stb. vagy éppen az
egyházi szervezeteknél);

- a vezetôi (vezetôje pl. a diakóniai önkénte-
sek imaközösségének, vagy egy adott szük-
ségletenyhítô csoportnak);

- és a kapcsolattartó szerep (ez vonatkozik a
belsô, gyülekezeti kapcsolatokra pl. diakóniai
önkéntesek imaközössége és a presbitérium;
de vonatkozik a külsô, gyülekezeti kapcsola-
tokra pl. gyülekezet és a gyülekezet által tá-
mogatott szeretetotthon) ellátására.

2. Az információ-feldolgozó szerepek már
kevésbé erôteljesen jelentkeznek (információ-
elosztó, „idegközpont“ szerep), talán a szóvi-
vôi szerep lehet némi kivétel: ennek a gyü-
lekezeti diakóniai tevékenység ismertté
tételében, erôsítésében van szerepe; igaz,
abban a nagyon változó jogszabályi (szakmai
és finanszírozási) külsô környezetben, mely-
ben a diakóniai intézmények, gyülekezetek
élnek, nagyon felértékelôdik az idôben meg-
szerzett, pontos információ, hiszen ez az alap-
ja a „túlélésnek“, fejlôdésnek.

3. A döntéshozatali szerepek közül kevésbé
érintett a vállalkozói, az erôforrás-elosztó
szerepekben (bár utóbbinál, a szûkös anyagi
forrásokat illetôen döntési helyzetbe kerül-
het); inkább a problémakezelô (gyakorlatilag
minden rászoruló, minden esetprobléma-
helyzet ILYEN) és a tárgyaló szerep (önkor-
mányzat, presbitérium, különféle szakértôk
stb.) a frekventált.

A gyülekezeti diakónus szervezeti pozíciója5

A gyülekezet diakónusa a kálvini gyüle-
kezetben a presbitérium alkalmazottja, a lel-
kész munkatársa. Munkáját akkor tudja haté-
konyan, felelôsséggel végezni, ha a feladat-
köréhez hatáskört is kap.

Célszerû munkakörét diakóniai gondnoki
pozícióra tervezni, mint a gyülekezet diakóni-
ai tevékenységének ellátója és/vagy irányítója.
Munkájának: 

- koncepcionális véleményezése és ellenôr-
zése a presbitérium diakóniai bizottsága fela-
data (ebben fele részben presbiterek, felel
részben gyülekezeti, a diakónia valamely
szakterületén tevékenykedô szakemberek le-
gyenek), természetesen a lelkész lelki veze-
tése és támogatása mellett; 

- segítôi a laikus önkéntesek (pl. bibliaköri
szervezeti formában), akiknek képzéséért is
felelôs (szakmai továbbképzés, illetve eset-
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1. sz. ábra
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megbeszélés, szupervízió is szükséges);
- és szüksége lehet a gyülekezet specialis-

táinak esetenkénti segítségére pl. jogász,
gyógypedagógus, orvos stb.

Elgondolásunk szerint a Diakóniai Bizottság
a Presbitérium konzultatív, tanácsadó és
ellenôrzô szerve. (Lásd: A MRE Szeretet-
szolgálati törvénye, 2000./1.)

Feladata a gyülekezeti diakóniai tevékeny-
ség:

- figyelemmel kísérése; 
- a tevékenység végzéséhez szükséges

anyagi, szellemi és lelki háttér megteremté-
sének támogatása;

- a forrásfelhasználás ellenôrzése;
- a meghatározó irányok, stratégiai célok

körvonalazása ( a diakónussal együtt);
- a szükséges korrekciók megtétele.
A Diakóniai Bizottság vezetôje a diakóniá-

hoz értô presbiter. Nem célszerû, hogy a dia-
kónus/diakóniai gondnok tagja legyen a Bi-
zottságnak, de üléseire meg kell ôt hívni,
tanácskozási joggal

Célszerû, ha a diakóniára fordítható pénzfor-
rást elkülönítetten kezeli a gyülekezeti költ-
ségvetés.

Nagy létszámú, erôs gyülekezetekben –
talán már a közeljövôben elôadódhat – több
fôállású diakónus is dolgozhat, diakóniai szer-
vezet formájában. Munkamegosztásuk,
együttmûködési formájuk kidolgozása nagyon
fontos. Rendezôelv lehet: ha a munkameg-
osztás a diakónia szakterületeinek, a diakónu-
sok tapasztalatainak figyelembe vételével
történik pl. idôsek gondozása, fogyatéko-
sokkal végzett munka, beteglátogatás stb. 

Rendezôelv lehet a szakképzettség szintje
is. Eszerint megkülönböztetünk diakóniai
önkéntest (szakképzettség nélküli, illetve tan-
folyami végzettségûek), diakónust, diakóniai
munkatársat (munkatárs, középfokú, illetve
felsôfokú szakképzettséggel), önálló diakó-
nust (diakónus középfokú végzettséggel, 5 évi
gyakorlattal; illetve fôiskolai végzettségû
diakónus, próbaidô után) és vezetô diakónust
(középfokú végzettség, 5 éves szakirányú
gyakorlat; vagy fôiskolai végzettség, 1 éves
szakirányú gyakorlat).

A gyülekezeti diakóniai tevékenység tartal-
ma és a gyülekezeti diakónus kapcsolatrend-
szere bonyolultabb, abban az örvendetes hely-
zetben, amikor a gyülekezet kislétszámú

idôsek otthonát (vagy klubbot), esetleg fogya-
tékosok számára létrehozott lakóotthont (vagy
napköziotthont) mûködtet, illetve iskolájában
iskolai diakónust foglalkoztat.6

DIAKÓNUSSZEREPEK A GYAKORLATBAN7

A továbbiakban egy konkrét, a diakóniai
gyakorlatban dolgozó diakónusokkal készült
felmérés megállapításait adjuk közre, melynek
fókuszában a diakónusszerepek kérdése áll,
ám a teljes anyag jóval túlmutat ezen, mintegy
keresztmetszetét adja annak, ahogyan a
diakónusok a diakónia, illetve saját helyze-
tüket látják.

A diakónusok autonómiája nagyon nagy
mértékben függ a gyülekezet szervezeti
struktúrájában elfoglalt helyüktôl. Az, hogy ki
a felettesük, nagyon befolyásolja azt, hogy
milyen önállóságban és hatékonysággal tudják
végezni a munkájukat. Nagyon színes a kép
ezen a területen is. Van olyan diakónus, aki a
presbitérium tagja, a Diakóniai Bizottság
vezetôje, de olyan is, aki annyira nincs kapcso-
latban a presbitériummal, hogy azt sem tudja
igazán, hogy kik presbiterek a gyülekezetben.
Némely diakónus a presbitériummal egy
szintre helyezné magát a szervezeti felépítés-
ben, mások a presbitérium alá. 

Annak ellenére, hogy presbitérium a diakó-
nusok munkáltatója, sok diakónus csak a lel-
készt ismeri feletteseként. 

Azok a diakónusok, akik a presbitériumra és
a lelkipásztorra munkatársként tudnak tekin-
teni, önállóbbak és a gyülekezet életében in-
volváltabbak voltak, valamint megbecsültebb-
nek is érezték magukat, mint azok, akiknek
függôségi viszonyban kellett lenniük a pres-
bitérium testületével és a lelkipásztorral is. 

Módszertani kérdések

Az információgyûjtés eszköze dokumentum-
elemzés, interjú, illetve mélyinterjú volt. 17
diakónussal készült és 15 diakónusinterjú
anyaga került feldolgozásra. A felmérés – a
gyülekezetek diakónusokkal történô ellá-
tottságát és a kiválasztás random voltát tekint-
ve – gyakorlatilag reprezentatívnak tekinthetô.
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Fontosabb megállapítások

- A megkérdezettek közül 8-nak volt felsô-
fokú, 5-nek középfokú diakóniai végzettsége;
6 szociális, 1 egészségügyi és teológiai vég-
zettséggel rendelkezett, 2-nek semmilyen (!)
végzettsége nem volt. 

- A diakónusok nagy részének korrekt
munkaköri leírása van, aminek igyekeznek
megfelelni, munkájuk így könnyebben ellen-
ôrizhetô és értékelhetô. Azoknál a diakónu-
soknál azonban, akiknek nem elég tisztázottak
a feladatai a munkaköri leírásában, esetleg
nincs is munkaköri leírása, összetett prob-
lémák adódnak. A lelkész gyakrabban várja el
olyan feladat elvégzését, ami nem a diakónus
feladata lenne, nehezebben mérhetô a munká-
ja, sokszor diffúz a saját munkájáról alkotott
képe, kiszolgáltatottnak érzi magát. Az is elô-
fordul, hogy nem tud megfelelni a munkakö-
rében megfogalmazott elvárásoknak, mert a
körülmények nem adottak ehhez.

- A szervezeti pozíciót illetôen nagyon
„színes“ a kép, több esetben sérül a MRE
Szeretetszolgálati Törvénye (2000./1) szerinti
elôírás. (A megkérdezettek közül 13 volt tagja
– nem meghívottja – a Diakóniai Bizottságnak,
2 helyen nem is volt Diakóniai Bizottság.)

- Úgy tûnik, hogy nincs kellôképpen kihasz-
nálva a diakónusok szakmai kapacitása. Sok
helyen ténylegesen ô irányítja a diakóniai
munkát, de az ô szemléletmódjának érvénye-
sülnie kellene a gyülekezet életének egész
irányításában. Fontos lenne a diakónus be-
emelése a gyülekezetet vezetô „lelki, illetve
szervezeti formációba“, a gyülekezet vezetô-
ségébe. Ez azt is jelentené, hogy a diakónus a
lelkész-gondnoki értekezleten is részt vesz,
sôt érdemes munkakörét diakóniai gondnoki
munkakörre tervezni.

A diakónusok által végzett típusfeladatok:
- családlátogatás, idôsek látogatása;
- lelkigondozás, lelki vezetés;
- testi ápolás jellegû feladatok (etetés, ápo-

lás, fekvô beteg gondozása);
- fizikai segítségnyújtás (bevásárlás, taka-

rítás, favágás stb.);
- szociális ügyintézés.
A felmérésbôl az látszik, hogy a 15

diakónusból 9 a lelkigondozást, lelki vezetést
tartotta legjelentôsebb feladatnak munkájá-
ban. 3 diakónus emelte ki a fizikai segítség-

nyújtást, 1 a fizikai ápolást-gondozást, 1 mun-
kájának szervezôi jellegét, és 1 diakónus szá-
molt be arról, hogy a lelkigondozás, a fizikai
ápolás és a fizikai segítségnyújtás egyensúly-
ban van munkájában.

A belsô kapcsolatrendszert tekintve a pres-
bitériummal csak néhány diakónusnak van
kapcsolata, ezek közül kettônek jó, a többinek
inkább személyes kapcsolata van néhány pres-
biterrel.

Mindössze két helyen van más gyülekezeti
munkatárs (katechéta).

Néhány gyülekezetben több, egymás mun-
káját jól kiegészítôen dolgozó diakónus mû-
ködik.

A megkérdezett 15 diakónus közül 9 érté-
kelte jónak a lelkésszel való együttmû-
ködését, azonban csak töredékük esetében
végez a lelkész és a diakónus együtt ténylege-
sen valamilyen szolgálatot. Ôk általában azt
nyilatkozták, hogy számíthatnak a lelkész
segítségére, támogatására.

A 15 diakónus közül 6 diakónusnak segíti
munkáját önkéntes munkacsoport. A hatból
három esetben esik ez a munkacsoport egybe
a Diakóniai Bizottsággal, és két esetben
mûködik diakóniai imaközösségként is. A
munkacsoport létszáma is igen változó, ugya-
nis egy gyülekezetben 8 fôbôl áll ez a csoport,
kettôben kb. 20 fô vesz részt a diakóniai
munkában, de olyan gyülekezet is található,
ahol 40 fô azoknak a száma, akik részt vállal-
nak a diakóniából és a diakónus állandó kap-
csolatban is van velük. 

Egy helyen mûködött a körzetgondozói
rendszer.

Öt esetben fordult elô az, hogy csak a
diakónus végzett diakóniai munkát a gyüle-
kezetben, és 4 esetben lehetett találkozni
azzal, hogy a diakónussal párhuzamosan láttak
el diakóniai feladatokat.

Korábban értelmeztük, hogy a különféle dia-
kónus szerepfelfogásokat olyan kontinium
mentén értelmezzük, melynek egy-egy vég-
pontján az egyedül dolgozó, illetve a diakóniai
munkát menedzselô diakónus szerepfelfogás
áll.8

Ha ezen az ú.n. szerepfelfogás-skálán még
két pontot kijelölünk, olyan négyfokú (0%-
33%- 66%- 100%) skálát kapunk, melyen jól
értelmezhetô a gyakorlatban dolgozó diakónu-
sok tevékenysége. Gál Dániel – az említett



szakdolgozati vizsgálatában, a mélyinterjúk
során kapott információkat elemezve az alábbi
megállapításokat fogalmazta meg:

- minden diakóniai feladatot egyedül lát el a
megkérdezettek közül 7 diakónus; közülük
néhányan „dzsungelharcos“ szerepben érezve
magukat9; 2 diakónus néhány alkalmi segítô-
vel dolgozik; megint 2 diakónus munkameg-
osztásban dolgozik több segítôvel, menedzser-
szerû szerepet betöltve, gyakorlatilag ima-
közösség jellegû lelki közösségben.

- A megkérdezett diakónusok közül 5  érezte
azt, hogy lényegesen többet tehetne annál,
mint amit vár tôle pl. a gyülekezet; kölcsönösen
teljesülnek az elvárások 7 diakónus esetében
és hárman érezték magasnak, irreálisnak az
elvárásokat irányukban.

- Kilenc megkérdezett diakónus számolt be
arról, hogy mind a gyülekezet, mind a lelki-
pásztor megbecsüli munkáját, értékeli erôfe-
szítéseit, három érezte ezt a gyülekezet olda-
láról, de nem érezte a lelkipásztor részérôl
ugyanezt, és hárman érezték a megbecsülés
hiányát, azt, hogy „egyházi mindenes“ és nem
szakember (nem diakónus).

Nagyon egyértelmû képet kaptunk a
felmérésbôl – sajnos, ez a kép meglehetôsen
sötét –, a gyülekezeti diakónus autonómiáját
illetôen. A diakónus elvárható kompetencia-
határán belül mindössze ketten számoltak be
teljeskörû autonómiáról; öten érezték úgy,
hogy jelentôs a szabadság, de nem érzik hozzá
a szükséges támogatottságot és nyolcan(!)
erôsen korlátozottnak érezték munkájukat,
lényegében csak jóváhagyott tevékenységi
kör (pl. látogatások) megszervezésében kap-
nak szabadságot (pl. idôbeosztás, módszertani
stb. keretek).

A szerepkonfliktus lehetôsége – ha nincs
megfelelôen megtervezve a munkabeosztás és
a hatáskör-megosztás a diakónus és a lelki-
pásztor között – meglehetôsen valószínû. Né-
gyen számoltak be optimális helyzetrôl e téren,
hárman érezték azt, kevesebb bizalmat kapnak,
pedig többet tehetnének (és ez szerepkonflik-
tushoz vezet). Nyolcan(!) úgy nyilatkoztak,
hogy olyat várnak el tôlük, amelyben nem kom-
petensek (és ez a szerepkonfliktusuk meg-
határozó forrása). 

ÖSSZEFOGLALÁS

Dolgozatunk célja az volt, hogy beszá-
moljunk a ma szolgáló gyülekezeti diakónusok
gyakorlatban megvalósuló szerepfelfogásáról,
arról, ahogyan küldetésüket megélik, ahogyan
azt a konkrét szervezeti/mûködési keretek
között meg tudják valósítani.

Vizsgálódásunk elméleti kerete egy – a
KRE-TFK Szociális munka és Diakónia Inté-
zetében végzett empirikus kutatás-fejlesztési
témakör egyik tézise, a diakóniai munkát
végzô gyülekezeti diakónus szerepfelfogás-
skálán történô elhelyezkedése volt.10

Természetesen egy olyan komplex tevé-
kenységet, mint a diakóniai tevékenység, ami
nagyon eltérô, változó külsô/belsô szervezeti
környezetben zajlik, ráadásul nagyon is függ a
közösség kegyességi irányzatától, a hagyo-
mányoktól, az azt körülvevô mikro-társadalmi,
illetve össztársadalmi hatásoktól, nagyon
nehéz egy dimenzióban elhelyezni. Ezért a
mélyinterjúra alapozó felmérô/feltáró munka
során számos kérdést tettünk fel a megkér-
dezett 15 diakónusnak, ebbôl próbáltuk hely-
zetét, szervezeti pozícióját, szerepfelfogását
elemezni. 

Számos érdekes összefüggésre bukkantunk,
némelyek értékelése elmélyültebb elemzést
igényel, mint az, amire most vállalkoztunk.

Azt láttuk a felmérés során, hogy a diakónu-
sok feladatköre egyfelôl a rászorultak szükség-
letein alapul, másrészt jelentôs sokszínûséget
mutat (nyilván e szükségleteken belül). Ennek
oka nyilvánvaló a gyülekezeti sajátosságokat
(szükséglet preferenciák, hagyományokból
fakadó elvárások, a lelkész és a diakónus közöt-
ti munkamegosztás stb.) tükröznek, másrészt a
feladatokat végzô diakónusok egyéni preferen-
ciáit, felkészültségbeli, felfogásbeli különb-
ségeit tükrözi. Az öt tipikusnak tekinthetô fela-
dat mellett harmincegyféle (!) egyéni feladat
megnevezését találjuk (lásd: 3.sz. melléklet)

Figyelemre méltó a lelkigondozás/lelki ve-
zetés (spirituális, pszichés szükségletek) kie-
melkedô részaránya.  Ennek több oka is lehet:

1. markáns, erôs, talán úgy is fogalmazha-
tunk – vezetô szükségletekrôl van szó (egy
korábbi felmérésünk- lásd 4. számú melléklet)
– hasonló következtetés levonására késztetett
bennünket11.

2. A lelkészek leterheltsége nem teszi
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lehetôvé e szükséglet maradéktalan kielégí-
tését.

3. Az is érzékelhetô, hogy a lelkigondozás
magas presztizsû tevékenység, ezért szívesen
preferált.

Nagyon tanulságos a szociális ügyintézés,
mint feladat, meglehetôsen szerény (5.) rang-
sorbeli helye. Az az érzésünk, hogy e mögött a
diakónusok egy részének járatlansága, esetleg
szakmai felkészületlensége állhat… Pedig az
állami szociális juttatások igénybe vétele sok
rászoruló gyülekezeti tag helyzetén javíthat-
na! Egy 1995-ben végzett vizsgálatnál ez az
elsô helyen szerepelt. A kialakított modell-
kísérleti rendszer – mely egy sikeres PHARE
pályázat keretében valósult meg – lényegét
egy koordinátor beállítása jelentett, ezt
követôen a szükséglet az utolsó helyre
szorult, a harmadik pályázati projekt megvaló-
sulását követôen.12 A 4. sz. melléklet ezen
tapasztalatokat számszerû formában, táblázat-
ban tartalmazza.

A diakónusképzés beindítását közvetlenül
megelôzôen (1992.) lelkészek körében tájé-
kozódtunk a gyülekezeti diakónus feladatait és
szervezeti pozícióját illetôen.

A válaszokat elemezve azt találtuk, hogy a
leginkább preferált tevékenység az egész-
ségügyi diakóniai munka (beteggondozás,
látogatások), majd a „testi-, lelki gondozás“
következett, valamint a családlátogatások.
Negyedik helyre a családlátogatás, családgon-
dozás került. Ezt követte a speciális rétegek-
rôl, csoportokról (idôsek, fiatalok, egyedülál-
lóak, alkoholisták stb.) való gondoskodás.13 A
további válaszok nagyon széles kompetencia-
sávot ölelnek fel: hitoktatás, konfirmáció
elôkészítés stb.), adományok gyûjtése, tanítói,
kántori teendôk, egyházi adminisztrációs
tevékenység végzése, napközi otthonok
vezetése. Meglehetôsen hasonló a két fel-
mérés eredménye a meghatározó feladatok
terén; úgy tûnik, hogy a lelkészek befolyása
érvényesül a tevékenységi kör kialakításában
és természetesen érvényre jutnak a „tradi-
cionális“ szükségletek, melyek meglehetôsen
szerény szervezôi munkát igényelnek.

Figyelemre méltó, hogy egyik felmérésben
sem jelennek meg a fogyatékkal élôkkel kap-
csolatba hozható diakóniai tevékenységek.
(Sajnos ez a réteg a mai magyar társadalom
egészének 8%-át érinti.)

Az 1992. évi felmérésben a lelkészek
elképzelése szerint a diakónusok 81%
jövedelemmel honorált munkatársak, a többi
válaszadó csak önkéntes munkatársakban
gondolkodott.

A másik fontos tanulság a diakónusoknak a
gyülekezetben betöltött helyzetével (szerve-
zeti pozíció, munkamegosztás, együttmû-
ködés a gyülekezet más tisztségviselôivel,
területeivel stb.) kapcsolatos kérdésekre adott
válaszokból származtatható. Nagyon eltérô
helyzetekkel találkozhatunk…

A diakónusok mintegy fele egyedül, a
gyülekezeti szervezethez lazán kötôdve, ke-
vésbé integrálódva végzi napi munkáját. Meg-
határozóan a személyes kapcsolatok domi-
nálnak, a szervezeti viszonyok kevéséé szabá-
lyozottak (munkamegosztás, hatáskör, fele-
lôsség stb.), számos esetben nem teljesülnek
a szeretetszolgálati törvény elôírásai.

Úgy tûnik, hogy a mai magyarországi
diakóniára – lohmani fejlôdési koncepció ter-
minológiáját használva –, a második (kariz-
matikus fázis) és a harmadik (professzionális
fázis) közötti átmenet a jellemzô, a kevés-
számú gyülekezetben, ahol egyáltalán gyüle-
kezeti diakónusokat alkalmaznak. A gyüleke-
zeti diakóniát kimunkált, egyértelmû szerve-
zeti viszonyok között, megfelelôen megter-
vezett munkakör szerint dokumentált (mun-
kaköri leírás) módon, önkéntesek imakörét
vezetve, széleskörû feladat-együttest átfogva
csak elvétve foglalkoztatnak diakónust. Pedig
a többféle lehetôséget hordozó, nagyon válto-
zó, ellentmondásos szociális szabályrendszer-
hez alkalmazkodni aligha lehet „dzsungelhar-
cosként“.

ZÁRÓ GONDOLATOK

Visszagondolva a fent irottakra, meglehe-
tôsen ellentmondásos, nem igazán elégedett-
séget okozó helyzet rajzolódik ki elôttünk. Ez-
zel együtt is az eltelt 15 év alatt érezhetô a fej-
lôdés: a gyülekezetben dolgozó diakónus – mû-
ködô valóság, mintegy 60 szeretetotthonunk,
számos diakóniai missziónk mûködik. Van Szo-
ciális Módszertani Központ, van diakónus-
képzés,szociális szakképzés és továbbképzés
Szociális Szakvizsgaközpont (szintén Nagykô-
rösön) megalakult a Diakonátus, mûködik a
Doktorok Kollégiuma Diakóniai Szekciója.
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A MRE Szeretetszolgálati Irodája keretében
megalakult és örvendetesen növekvô módon
funkcionál a Magyar Református Szeretetszol-
gálat.

A DIAKÓNUSOK ÁLTAL VÉGZETT

FELADATOK

(3. sz. melléklet)

Milyen feladatokat végez konkrétan? Milyen
jellegûek ezek (fizikai ápolás, lelkigondozás,
lelki vezetés, szociális ügyintézés stb.)?
Melyik milyen arányban van jelen a munká-
jában? Melyik a leghangsúlyosabb? Miket
szokott szervezni a gyülekezetben? Milyen
alkalmakat vezet?

A következô feladatok, feladattípusok voltak
a legjellemzôbbek az adott válaszok alapján:

Típusfeladatok:
1. családlátogatás, idôsek látogatása;
2. lelkigondozás, lelki vezetés;
3. testi ápolás jellegû feladatok (etetés,

ápolás, fekvô beteg gondozása);
4. fizikai segítségnyújtás (bevásárlás, taka-

rítás, favágás stb.);
5. szociális ügyintézés.

Legjellemzôbb egyéni feladatok:14

6. élelmiszercsomagok szervezése, kiosztása;
7. szeretetvendégségek szervezése és ott

való szolgálat;
8. imaközösség vezetése;
9. diakóniai munkacsoport szervezése;
10. gyászolók bibliaórájának szervezése;
11. magányosok (és idôsek) bibliaórája;
12. házi csoportokon való részvétel;
13. hivatali munka(gyülekezeti adminisztrá-

ció);
14. kórházi istentiszteletekre hívogatás, az

istentisztelet szervezése;
15. kórházi látogatások;
16. prédikálás szórványban;
17. bibliaórák tartása és hívogatás szociális

intézményekben;

18. bibliaórák tartása a gyülekezetben (alka-
lomszerûen)

19. bibliaórák tartása a gyülekezetben (rend-
szeresen);

20. elôkészületek (takarítás, teafôzés) a bib-
liaórák, istentiszteletek alkalmával;

21. vasárnapi virágvitel magányosokhoz
(látogatás);

22. karácsonyi és húsvéti csomagok kihor-
dása;

23. karácsonyi, húsvéti programok szerve-
zése;

24. ifjúsági órák tartása;
25. könyvterjesztés, iratmisszió;
26. ebédszállítás házakhoz;
27. pályázati munka koordinálása;
28. haldoklók közötti munka;
29. ápolási eszközök biztosításának megszer-

vezése;
30. házi úrvacsoraosztásban segítés;
31. családgondozás;
32. evangélizációs alkalomban való részvétel;
33. konfirmációs elôkészítô csoportban segí-

tés;
34. gyermekistentisztelet tartása;
35. gyermekfelügyelet;
36. alkalmi akciók (pl.: ruhaakció) szervezése.

A megkérdezett diakónusok feladatkörei a
következôképpen állapíthatók meg a végzett
feladataik alapján15:

Sz. J.: 1 ,2 ,3 ,4 ,7 ,8 ,13
Cs. K.: 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,17
K. E.: 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,7
S. Zs.: 1 ,2 ,4 ,11 ,17 ,21 ,24 ,25
Sz. Z.: 1 ,2 ,5 ,13 ,28
B. K.: 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,15 ,16 ,17 ,30 ,31
K. A.: 1 ,2 ,4 ,5 ,7 ,13 ,17 ,18 ,20 ,34 ,35
M. I.: 1 ,2 ,4 ,7 ,13 ,17 ,18 ,20 ,34 ,35
Sz. T.: 1 ,2 ,6 ,17 ,30 ,31 ,36
Sz. A.: 1 ,2 ,14 ,19 ,23 ,24 ,32 ,33,
H. Zs.: 1 ,2 ,14 ,17 ,22 ,37
K. L.: 1 ,2 ,4 ,5 ,8 ,14 ,17 ,22
Sz. I.: 1 ,2 ,4 ,7 ,9 ,10 ,12 ,13 ,14 ,18 ,22 ,31 ,32
H. G.: 1 ,2 ,14 ,22 ,26 ,36
K. B.: 1 ,2 ,3 ,5 ,9 ,15 ,25 ,27 ,28 ,29 ,36
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4. sz. ábra
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1 V.ö. Dr. Fruttus I. L.: A gyülekezeti diakóniai
tevékenység megvalósításának modelljei (… Napjaink
diakóniája, KRE-TFK Diakóniai Intézet; Nagykôrös
2001., 2003., 2004.;átdolgozott, bôvített változat).

2 Tudom, hogy nem a legszerencsésebb kifejezés ez; világi
fogalom, melyhez túlzott anyagiasságot tulajdonít a
közfelfogás. A fogalom fayoli definíciója adaptációja
azonban rávilágít arra, hogy a ma diakónusa olyan
problémákkal találkozik, melynek megoldásához az élô
hit és a napi imádság mellett alapos szaktudásra van
szüksége.

3 V.ö. Fayol, H. General and Industrial Management;
Pitman, 1949. in. D.S. és D.J. Jackson Szervezetekrôl
szóló elméletek (Open University Euro-Contact
Bussines School- Budapest, 1998.).

4 H. Mintzberg munkássága (D.S. Pukh és D.I. Hickson:
Szervezetekrôl szóló elméletek; Open University Euro-
Contact BS; Budapest- 1998.).

5 Örültünk, hogy a problémakörre vonatkozó javasla-
tainkat a diakóniai törvény kimunkálásánál figyelembe
vették a döntéshozó szakemberek, a MRE Zsinata tag-
jai.

6 Terjedelmi okokból erre most nem térünk ki, bár empi-
rikus kutató-fejlesztô munkánk során ezen kérdésekkel
is foglalkoztunk. Lásd dr. Fruttus István Levente im.
5.8. fejezet.

7 V.ö.: Gál Dániel: Diakónusszerepek a gyakorlatban
(Szakdolgozat; KRE-TFK Diakóniai Intézet, Nagy-
kôrös, 2005. konzulens: Dr. Fruttus I. L.) VI. fejeze-
tével: Kutatás – Diakónusszerepek a gyakorlatban.

8 A Dr. Fruttus I. L. által megfogalmazott dimenzió
lényege: „A kontinium egyik pontján a munkáját
egyedül, esetleg egy-két önkéntes alkalmi segítségével
végzô diakónus áll, különösebb kapcsolati rendszer
nélkül, míg a kontinium másik pontján a diakóniai tevé-
kenységet menedzselô diakónus szerepfelfogás áll.“ (V.ö.
Napjaink diakóniája, 79. oldal).

9 Maccoby, a típuselméletek képviselôjeként vezetôi
szerepfelfogásra használja ezt a kifejezést, a „mesterem-
ber“, a „játékos“ és a „szervezeti ember“ megkülön-
böztetésere (V.ö. A hatékony menedzser c. tankönyv-
sorozat 7. kötete; Open University- ECBS; Budapest,
2000. Dr. Fruttus I. L., az adaptációs munkaközösség
tagjaként).

10 A tanulmányban kifejlesztett szerepfelfogás-dimenzió
összhangban van D. Lohmannak, a diakónia
fejlôdésérôl vallott felfogásával: a munkáját egyedül
végzô gyülekezeti diakónus, aki egy-két alkalmi
segítôtárssal, különösebb szakmai kapcsolatrendszer
nélkül végzi tevékenységét, megfelel a diakónia kariz-
matikus fejlôdési szakaszának. A diakóniai gond-
nokként dolgozó szakember (a diakóniai tevékenységet
önkéntesekkel, specialistákkal, a maga teljességével-
szükséglet-feltárás, forrásbiztosítás, hatékony szervezeti
mûködési formák megtalálása stb.) a komplex fázis
megvalósítója. Nyilván a skála két végpontja között
elhelyezkedô diakóniai szerepfelfogást megvalósító szak-
emberek a professzionális fázis reprezentánsai. (V.ö.
Jakab Sándor: A felebaráti szeretet diakóniai világa,
vagy a németországi professzori diakónia teológiai
alapvetése c. tanulmányával. Napjaink diakóniája;
KRE-TFK Diakóniai Intézet, Nagykôrös, 2003. szerk.
Dr. Fruttus I. L.)

11 V.ö. dr. Fruttus I. L. i.m. 89. oldal.
12 V.ö. dr. Fruttus I. L. i.m. 85.-93.
13 V.ö. dr Fruttus I. L. i.m. 72-73. oldal.
14 a gyülekezet speciális szükségletei vagy a diakónus

felfogása által meghatározottak.
15 A számozás a fentebb felsorolt feladatok számozását

veszi alapul. Dôlttel jelöltük azt a feladatot, amely min-
degyik diakónusnál megtalálható, a vastagított számok
pedig a leggyakrabban végzett feladatot, illetve feladat-
típust jelölik. Az egyes diakónusokat nevük kezdô-
betûivel jelöltük.

JEGYZETEK
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Kevesen veszik észre, hogy a Bibliában a
diakónus a presbiterhez és a püspökhöz
hasonló egyházi tisztség. Talán azért, mert
egyházunkban viszont ez egy alig ismert foga-
lom. Ezért ebben a cikkben röviden szólunk a
diakónia bibliai és egyházi hátterérôl. Olvasás
közben azonban gondolkodjunk azon is, hogy
mi hogyan veszünk, hogyan vehetnénk részt
az egyházi szolgálatban. Imádkozzunk ôszin-
tén Istenhez, hogy adjon lelkületet és alkalmat
is a szolgálatra.

A diakonosz és a diakonía görög szavak,
jelentésük: szolgáló, ill. szolgálat. A diakónus
szolga, de ez a szolgaság itt nem rabszolgai füg-
gést jelent. Természetesen minden keresz-
tyény ember Krisztus szolgája, ahogy Pál is írta
magáról a filippiekhez írt levele élén: „Pál és
Timóteus, Krisztus Jézus szolgái“ (1,1). Itt Pál
rabszolgát ír (dúlosz), nem diakónust. A diakó-
nia ennél szûkebb értelemben vett szolgálat,
amit egyházi tisztség gyanánt végez az ember.

A felszolgáló
Eredetileg a diakonosz ugyan a rabszolga

egyik fajtája volt: az, aki az asztalnál felszol-
gált. Ebben a jelentésben látjuk pl. a Lukács
17,8-ban: „övezd fel magadat, és szolgálj fel
nekem, míg eszem és iszom…“.

Jézus tanításának egyik megdöbbentô pont-
ja, hogy többre értékeli azt, ha valaki szolgál,
mint ha ôt szolgálnák ki: „aki a legnagyobb
közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki
vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Mert ki a
nagyobb? Az, aki asztalnál ül, vagy aki szolgál?
Ugye az, aki az asztalnál ül? Én pedig olyan
vagyok közöttetek, mint aki szolgál.“ (Lk 22,26-
27) Látványosan mutatta ezt meg a tanít-
ványoknak, amikor az utolsó vacsorán rabszol-
ga módjára megmosta a lábukat (János 13).

Krisztus és egymás szolgái
A szó nem csak a 'felszolgáló' értelemben

fordul elô a Bibliában, hanem általános érte-
lemben vett 'szolga'-ként is. Jézus mondja:

„Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen; és
ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is; és ha
valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya.“
(Jn 12,26) Az ember azáltal válik Jézus
tanítványává, hogy szolgál neki. Az apostolok
is szolgálatnak tekintették küldetésüket
(ApCsel 1,17).

Ugyanakkor maga Jézus tanít minket arra,
hogy egymáson se uralkodni akarjunk: „aki
naggyá akar lenni közöttetek, az legyen szolgá-
tok.“ (Márk 10,43) Fontos, hogy minden egy-
házi tisztséget így tekintsünk. Sajnos a bûn
miatt az egyházi pozíciók is gyakran válnak az
ember saját érdek-érvényesítésének eszközé-
vé. Gondolkodjunk el rajta, vajon hogyan lehet
úgy gyülekezetet vezetni, egyházat kormá-
nyozni, hogy az valóban mások szolgálása
legyen? Hogyan tudnánk a vezetôket segíteni
szolgálatukban?

A diakónus a Bibliában
Az egyházi hagyomány a diakónusok tiszt-

ségét az ApCsel 6,1-6-ra vezetik vissza: itt
olvasható „a görög nyelvûek hét gondozójáról“
szóló rész. Érdekesség, hogy a diakonosz szó
itt nem szerepel. Szerepel azonban az a kife-
jezés, hogy „mindennapi szolgálat“ (diakonía),
illetve „az asztaloknál szolgálni“. Az „asztalok-
nál való szolgálat“ a közös étkezések (szere-
tetlakoma, úrvacsora) lebonyolítását, de tá-
gabb értelemben sokféle szervezôi feladatot
jelenthetett, sôt az özvegyekrôl való gondos-
kodást, alamizsnaosztást is. Az igeszolgálattal
szemben ez a „praktikus szeretet“ megélése
volt. A kettô persze nem zárja ki egymást:
ismerjük István diakónus hosszú prédikációját
(ApCsel 7), és Fülöp hittérítô tevékenysé-
gének áldásait is (ApCsel 8).

A diakónusok elsô tisztségszerû említése a
Filippi levél elején található: „mindazoknak a
Krisztus Jézusban hívô szenteknek, akik Filip-
piben vannak, püspökeikkel és diakónusaikkal
együtt“ (1,1). Sajnos ebbôl azonban nem derül
ki, hogy milyenek is voltak a filippi diakónusok.

A szolgálat bôvebb ismertetését megtaláljuk

KIRÁLY LEVENTE

A DIAKÓNUS A BIBLIÁBAN ÉS
AZ EGYHÁZBAN
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viszont az 1Timóteus 3,8-13-ban. De itt sem a
munkakörrôl olvashatunk, hanem egy részle-
tes leírást azokról a követelményekrôl, amik-
nek a szolgálóknak meg kellett felelniük:
„becsületesség, józanság, rendezett családi vi-
szonyok, és nem utolsósorban „a hit titka tiszta
lelkiismerettel“.

A Róma 16,1-ben Pál ajánlja „nôtestvérünket,
Fébét, aki jelenleg a kenkhreai gyülekezet szolgá-
ja (diakonosz)“. Nehéz eldönteni, hogy Fébé
olyan diakónusi tisztséget viselt-e, mint „a hét
görög nyelvû“, vagy egyszerûen csak szolgál-
ta a kenkhreai gyülekezetet. Akár így, akár
úgy, az világos, hogy nôk is szolgáltak az egy-
házban. Azt is tudjuk, hogy a diakonisszák
rendje igen gyorsan elterjedt, különösen a
görögkeleti részen. Számukra ez a bibliai hely
fontos hivatkozási alap. 

Vannak, akik az 1Tim 3,11-t is a nôi diakónia
alapigéjének tekintik. A református új
fordításban itt „feleség“ olvasható (vagyis a
diakónusok feleségérôl volna szó), de ez
fordítható úgy is: „A nôk is hasonlóan tisztelet-
re méltóak legyenek…“ Ezt a fordítást viszont
kevésbé fogadják el.

Hogyan választotta meg az egyház a tiszt-
ségviselôket? Érdemes megvizsgálni az
ApCsel 6,1-6-ot, és összehasonlítani Mátyás
apostollá választásával is (ApCsel 1,15-26).
Elôször az egyház vezetôje (itt: az apostolok)
általános gyûlést hívott össze, bejelentette a
választást, és ismertette a betöltendô tisztség
feltételeit, valamint a megválasztandó tiszt-
ségviselôk számát. Ezután a gyülekezet
választotta ki az erre alkalmas személyeket,
akiket aztán imádság után, kézrátétel révén a
vezetôk iktattak be hivatalukba. (Mátyás apos-
tollá választásában a sorsvetés útján Isten
közvetlenül is kinyilvánította akaratát.) A
megválasztott személyek a tisztséget felte-
hetôleg halálukig viselték.

A diakónus az egyházban
A korai egyházban a diakónus hamar tekin-

téllyel bíró tisztségviselôvé vált. A tizenkét
apostol tanítása c. (II. század eleji) írás inti a
keresztyényeket, hogy a püspököt és a dia-
kónust ugyanolyan tiszteletben részesítsék,
mint a tanítót és a prófétát. (Did 15,1-2)

Római Kelemen a korintusiakhoz írt leve-
lében (Kr. u. 100 körül) azzal érvel a tisztség-
viselôk tekintélye mellett, hogy amint Jézust

Isten küldte hozzánk, az apostolokat pedig
Jézus küldte ki, úgy a püspököket és a
diakónusokat az apostolok iktatták be, hogy a
gyülekezetekben szolgáljanak. (1Kel 42,4)

Antiokhiai Ignác pedig (meghalt 110 körül)
arra inti a híveket, hogy vessék alá magukat „a
püspököknek, a presbitereknek és diakónusok-
nak“. (IgPol 6,1) Ez mutatja, hogy a diakónu-
sok a gyülekezet vezetôi közé számítottak.
Szmirnai Polikárp, Ignác kortársa is hangsúly-
ozza, hogy engedelmeskedni kell „a presbitéri-
umnak és a diakónusoknak, mint Istennek és
Krisztusnak“. (PolFil 5,3)

A mai katolikus egyházban a diakónus (ma-
gyar nevén szerpap) sokban hasonlít a pres-
biterhez (azaz a paphoz): feladatai közé tar-
tozik a keresztség kiszolgáltatása, az Oltári-
szentség (a „szent ostya“) ôrzése és kiosz-
tása, a házasulandók esketése és megáldása, a
temetés és egyéb szolgálatok. A paptól vi-
szont különbözik abban, hogy maga nem mi-
sézhet, vagyis nem „változtathatja át az
ostyát“. A bibliai értelemben vett diakónia, a
szegények gondozása pedig a katolikus
püspök hatáskörébe került.

A protestáns egyházak közül egyedül a
reformátusok látták a diakóniában a szegé-
nyek gondozásának apostoli felelôsségét
(fôleg az ApCsel 6, 1-6 alapján). Kálvin az
1541-es genfi Egyházi Rendtartásban a dia-
kónust is egyházi tisztségként határozta meg
(diacres), de az ô feladatuk nem „papi inas-
kodás“ volt, hanem a különféle szeretet-mun-
kák („karitatív tevékenységek“) végzése a
gyülekezetben.

Magyar Református Egyházunkban azonban
nem alakult ki sem a Bibliát, sem Kálvin szelle-
miségét tükrözô diakonátus. Ez leginkább egy-
házunk több száz évig tartó szervezetlensé-
gének és elnyomottságának köszönhetô. Ahol
volt is diakónus, ott is tisztségét – jobb híján –
evangélikus módra szervezték meg. Ez azt is
jelenti, hogy a diakonátus intézményes keretek
közt jött létre, nem gyülekezetiben. A XX.
században megjelent ugyan egyházi törvény-
könyvünkben a diakónus és a diakonissza az
egyházközség tisztviselôi között, de nem önálló
tisztségként, mint a lelkész és a presbiter. Csak
a legutóbbi idôben kezdôdött komoly diakó-
nusképzés (fôiskolai szinten pl. ‘93-ban Nagykô-
rösön), de a gyülekezeteinkben ma is kevés
igény mutatkozik a diakónusokra.
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Az azonban Isten Lelkének a reménységet
adó jelenlétét mutatja, hogy mind egyházunk
egészében, mind gyülekezeteinkben sok-
féleképpen sokféle diakóniai tevékenység
folyik. Imádkozzunk, hogy a diakónia fogalma
minél ismertebbé, egységesebbé, és a benne
való részvétel minél természetesebbé váljék,
hogy református egyházunkban ez által is
minél inkább láthatóvá váljon a Krisztus.
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A diakóniai szolgálat és maga a diakónia
rendkívül összetett és sokrétû. Számtalan cikket,
tanulmányt és interjút olvashattunk már ebben
a témakörben. Medgyessy László azon professzo-
rok közé tartozik, akik életük jórészét utazással
töltik. Számtalan külföldi egyetemen tartott már
elôadást, sôt éveken keresztül külföldi gyülekezet
lelkipásztoraként is szolgálta az Urat. Most tehát
egy ilyen széles látókörû, világot járt lelkipász-
tortól kérdezem, hogyan jellemezné korunk
diakóniai elvárásait és magát a szolgálatot. 

A diakónia egy biblia fogalom, mások felé
való szolgálat. Krisztus így mutatta meg szá-
munkra, amikor a János 12-ben megmossa
tanítványai lábát. A katolikus egyházban máig
szokás, hogy Nagycsütörtökön a pápa a krisz-
tusi tett mintájára megmossa tizenkét koldus
lábát, megtörli, és meg is, csókolja.
Amerikában ez a szokás több protestáns
gyülekezetben is gyakorlat. Ki kéne próbál-
nunk a mi budapesti teológiánkon is, hogy
milyen lehajolni, és megmosni, megtörölni
társaink, tanáraink lábát. Meg lehetne például
szervezni egy olyan istentiszteleti alkalmat,
ahol teljesítjük a lábmosás parancsát.

Sajnos nagyon jellemzô ránk, hogy sokat
beszélünk, de nem cselekszünk. Sok olyan
szokás van, amelyet az ôskeresztény gyüle-
kezetek gyakoroltak, és sok helyen még ma is
élô hagyományok, mi mégis elfelejtkezünk
róla. Ökümenérôl beszélünk, de nem tanulunk
egymástól.

Mi a probléma a diakóniáról alkotott felfogá-
sunkkal?

Mi külön választjuk a diakóniát az életünk
további részeitôl. Olyan nincs, hogy most el-
megyek, és 4-6-ig „diakóniázom“. Ez egy 24
órás szolgálat. Az ember nem születik diakó-
nusnak, ezt meg kell tanulni! 

Engem nagyon megfogott, az a történet,
amikor Pál Tróászban prédikál. A Biblia el-
mondása szerint késô este van, és Eutikhosz
fönt ül az ablakban, úgy hallgatja Pált. A pré-
dikáció közben azonban elszundikál, leesik és
meghal. Ami ezután következik, az a megható!
A prédikáló Pál látszólag abbahagyja az ige-
hirdetést, valójában tovább folytatja azzal,
hogy leszalad a fiúhoz, és ráhajol. Itt nem
törést látok a prédikációban, hanem annak
folytatását tettekben, mert arra volt szükség.
Ez a diakónia, amikor prédikálunk tettekben.

Gondoljunk csak bele, hogy az irgalmas
samaritánus történeténél, hány szót idéz a
Szentírás a samaritánustól? Egy hangot sem.
A férfi szó nélkül teszi a dolgát, mert ott nincs
helye beszédnek. Nem áll oda megkérdezni a
fekvô embertôl, hogy mi a neve, milyen szár-
mazású, vallású. Pedig ebben a helyzetben ez
teljesen normális lett volna. Szükségben lévô
embert látott, ezért nem volt helye a kérde-
zôsködésnek. Isten színe elôtt ebben az ese-
ményben két fajta ember van: a szükséget
szenvedô és az elesettet segítô.

Ezt felismerve a diakónia paranccsá válik
számunkra. Ezen dôl el az egész papi szol-
gálatunk hitelessége. Szólhatunk akár az
angyalok nyelvén a prédikációinkban, megrí-
kattathatjuk a gyülekezetet, de ha a haldokló
beteg ágyánál nem vagyunk ott támaszként, a
család ezt sosem fogja elfelejteni.

Mi a helyzet a nagy lélekszámú, városi gyüle-
kezetetek esetében? Hogyan birkózzon meg a lel-
kész rengeteg más teendôje mellett a diakónia
feladatával?

Az Ap.Csel. 6-ban olvashatjuk, hogy zúgoló-
dás támad a gyülekezetben, mert a tanítvá-
nyok túlterheltségük miatt elhanyagolják
addigi szolgálataikat. Ekkor választják meg a
hét diakónust. 

DIAKÓNIA GYÜLEKEZETEINKBEN

– Beszélgetés Dr. Medgyessy Lászlóval, a KRE-HTK professzorával –

DAMÁSDI LUCA
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Élô hit

A pap nem csinálhat mindent egyedül, mert
kiég! A szeretetszolgálatról a diakónusoknak
kellene gondoskodniuk, azonban ez a tisztség
gyülekezetteinkbôl hiányzik. Rendkívül nagy
problémát jelent, hogy a nagykôrösi fôiskolán
kiképeznek ugyan diakónusokat, de lelkipász-
toraink nem alkalmazzák ôket. Ennek a jelen-
ségnek komplex okai vannak.

Mit tehet az a lelkész, aki szívesen látna maga
mellett segítôként egy diakónust, azonban a
gyülekezet nem engedheti meg magának a plusz
kiadásokat?

Szerintem a megoldás például az lehetne,
ha a Magyar Református Egyház a gyüle-
kezetekbe meghívott diakónusok számára hat
hónapig biztosítana fizetést. Higgyük el, hogy
ez az idôszak elég lenne arra, hogy a
gyülekezet megszeresse, és ott tartsa a dia-
kónust. A közegyháznak az ötéves diakóniai
tervben el kéne különítenie egy összeget arra,
hogy a Magyarországon többnyire ismeretlen
diakónusi szolgálat beindulhasson. Hozzá kel-
lene kezdeni a külsô helyett a belsô reno-
váláshoz!

Hogyan segíthetik a gyülekezeti tagok a diakó-
niai munkát?

Elôször is nagyon fontos felállítani a
gyülekezet Diakóniai Bizottságát. A szolgála-
tot ne csak a lelkipásztor végezze, hanem a
laikusok is. A lelkész elsôdlegesen segítse,
tanácsolja a szolgálattevôket. Szükség lenne a
gyülekezetek feltérképezésére, abból a szem-
pontból, hogy az egyháztagok milyen szociális
helyzetben vannak. Kik a rászorultak, akiken
segíteni kell, és kik azok, akik anyagilag is
segíteni tudnának. Készítsük el a gyülekezet
jövedelemfáját! 

Milyen szerepe van az adakozásnak a
diakóniában?

Elôször is az istentisztelet szerves részévé
kellene válnia. Az Ámen után történô ada-
kozás már nem az istentisztelet része. Nagyon
fontos, hogy mindig adjunk konkrét célt a
gyülekezet elé, és tájékoztassuk ôket arról,
hogy mire költöttük a felajánlásaikat. Így, a
hívek nagyobb kedvvel fognak adakozni. 

Hogyan vihetjük el az örömhírt a szükséget
szenvedô emberekhez?

Az Amerikai Üdvhadsereg három fô jelszava
irányt adó lehet számunkra ebben a kérdés-
ben. A három „S“: Soap (szappan), Soup
(leves), Salvation (üdvösség). Ne felejtsük el,
hogy addig nem lehet üdvösségrôl beszélni,
amíg nem látjuk meg a fizikai szükségeit a
szenvedônek.

Zárógondolatként szeretném megemlíteni
Jézus szavait, amelyeket a Máté evangéliumá-
nak 25. fejezetében olvashatunk:,, Akkor így
szól a király a jobb keze felôl állókhoz:
Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ
kezdete óta számotokra elkészített országot.
Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaz-
tam, és innom adtatok, jövevény voltam, és
befogadtatok, mezítelen voltam, és felruházta-
tok, beteg voltam, és meglátogattatok börtön-
ben voltam és eljöttetek hozzám.“

Az utolsó ítéletkor a Megváltó halálosan
komoly kérdéseket tesz majd fel nekünk,
melyek mind a diakóniával kacsolatosak. Nem
a hitünkre kérdez rá, vagy arra, hogy milyen
vallásúak vagyunk, hanem arra, hogy mit cse-
lekedtünk! Az, hogy én minden reggel beszél-
getek az Urammal három órán keresztül és
nincs idôm mást tenni, másokon segíteni az
vakvágány. Az utolsó ítéletkor a cselekede-
tekrôl lesz szó! 

A diakónia gazdagító folyamat, minél többet
adsz annál többed lesz. Ezzel a reménységgel
teljesítsük be a mi Megváltónk parancsát.
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Bizonyság

A gyülekezeti diakóniáról szeretnék most
elôttetek bizonyságot tenni, ahogyan az a
rákoscsabai gyülekezetben megvalósul. De
elôször röviden arról szólnék, hogy az ÚR
miként vezetett el a diakónia szolgálatába.
Miután a konfirmáció elôkészítô alkalmakon
Isten megszólított és az evangélium hívására
elindultam a hit útján, központi kérdésem lett,
hogy mivel és hogyan szolgálhatnám Jézus
Krisztust. Erre több Igében kaptam útmu-
tatást: Lk. 4,18-19; Mt. 25,31-46; Jak. 1,27.
Ezen Igéken felbuzdulva kerestem fel az akko-
ri missziói gondnokunkat (1987-88), aki ôscsa-
bai család sarjaként és idôs kort megélve a
gyülekezetet igen jól ismerte, ezért ôt kér-
tem, hogy adja meg azoknak az idôs beteg
gyülekezeti tagok címét, akik már nem tudnak
eljönni az istentiszteletre, de lelkileg szomjaz-
zák Isten Szavát. A konfirmandusokkal, majd
az ifi néhány lelkes tagjával kezdtük látogatni
az idôs, beteg testvéreket. Nagyünnepek al-
kalmával kis szeretetcsomagokat vittünk,
egyébként énekléssel, verssel, a Szentírás
olvasásával, imádsággal szolgáltunk. Az akkor
látogatott idôsek többsége mára már meghalt,
de mégis, amikor ‘96-ban hivatalosan is szol-
gálatba álltam, ez a fajta ismeretség jó alapot
képezett a látogatásokhoz – egyrészt nem
ismeretlenül indultam el (elég nagy a bizal-
matlanság az emberekben az idegenek felé,
másrészt nem nulláról kellett feltérképeznem
a gyülekezet rászorultjait). De míg célba
értem, egy kis kerülô utat kellett megtennem,
ugyanis Balatonfüredre kerültem, ahol szô-
lész-borász szakmát sajátítottam el, mivel
Pesten s utóbb Füreden sem vettek fel a
dísznövény szakra. Mégis ezek az évek áldá-
sul adattak számomra, mert a balatonfüredi ill.
arácsi lelkipásztorokkal kapcsolatba kerülve
elmélyült bennem az idôsek, fogyatékosok
iránti elkötelezett szeretet. Hogy Isten ho-
gyan munkálkodott és terelt a diakónia felé,

arra csak egy példát hadd említsek. Kollégista
voltam, és minden hétvégére haza kellett
utaznom, de egy alkalommal, talán a taxis-
blokád miatt nem tudtunk haza menni. Pont
azon a vasárnap délután tartottak egy szere-
tetvendégséget a füredi gyülekezetben, me-
lyen a dunaalmási fogyatékos gyermekotthon-
ból jöttek bizonyságtételre ápolók, diakónu-
sok, gyermekek. Az elhangzottak azt erôsítet-
ték bennem, hogy a szeretetszolgálat, az ÚR
kicsinyei között végzett szolgálat olyan
életcél, amelyért érdemes élni, az ÚR Jézust
ily módon követni; olyan küldetés ez, amelyet
kár lenne kihagyni, sôt ez olyan cél, amely
igazán emberré teszi az embert. Ráadásul
mindig olyan atyafiak váltak példaképeimmé,
akik mindent egy lapra tettek fel: a Krisztus
követés lapjára. 

Ilyen példakép volt: Petrôcz Lászlóné –
Marika néni – a füredi lelkészné, vagy a mi
lelkipásztorunk, aki a fogorvosi pályáját hagy-
ta ott Krisztusért, vagy Németh István ny.
lelkipásztorunk, akinek gondozásában több
évig részt vállaltam. Ôt szintén azért hagyta el
a felesége, mint engem, mert szórvány
gyülekezetek lelkipásztoraként kevés volt a
keresete, de ô mégis vállalta a szegénységet,
nélkülözést, az elhagyatottságot, és vállalta
olykor tíz szórvány gondozását, s nem kocsi-
val, hanem gyalogszerrel. Tehát vannak elôt-
tünk járók, akik nemcsak szépeket prédikál-
tak, hanem valóban mindenüket hátra hagyva
követték Krisztust. 

Közben nekem is megpróbálta az ÚR az
elkötelezettségemet, mert a család igen nagy
nyomás alá helyezett, mikor megtudták, hogy
mire adtam a fejemet, s nem a szakmámat
fogom gyakorolni. Ennek ellenére mégis egy
idôre el kellett helyezkednem, mert az
érettségit is meg kellett szereznem, s így
jelentkezhettem a Diakónusképzôbe. ‘96-ban
végeztem. Elôbb polgári szolgálatosként, majd

BÁBA KÁROLY

GYÜLEKEZETI DIAKÓNIA A RÁKOSCSABAI
EGYHÁZKÖZSÉGBEN
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‘97-’98 fordulóján fôállásban is a gyülekezet
diakónusa lettem. Egyébként a presbitérium
még ‘93-ban diakónust választott, Kurdi Ildikó
személyében. Közel két évig szolgáltunk közö-
sen. A gyülekezet elég erôs volt ahhoz, hogy a
lelkipásztor, a kántor, a hitoktató mellett még
két diakónust is alkalmazzon. Megtapasztaltuk
nem egyszer, ha valamit hitbôl elkezdtünk, az
ÚR kirendelte a hozzávalókat. Csak példaként
hadd említsem, hogy templomunk építésének
100. évfordulójára elterveztük, hogy korszerû-
sítjük a templom fûtését, ami azzal járt, hogy új
padlózatot kellett építeni. Mindez 6 millió fo-
rintba került. Ezt az összeget az egyik gazdag
testvérünk letette az asztalra. A gyülekezet
felajánlásai viszont nem váltak feleslegessé,
sôt így apránként az új fûtésrendszer kiépítése
mellett a belsô felújítási munkálatok, majd a
tetôszerkezet cseréje, utóbb a kerítés és a
belsô kert és járda is megújulhatott, s végül
közel 30 milliót költöttünk a teljes felújításra.
Ez idô alatt volt, hogy a pénztárosunknak azon
fôtt a feje, hogy miként gazdálkodja ki a
fizetéseket. Néha 1 teljes hónapot is késett a
bérek kiegyenlítése. De mielôtt tartalékainkat
feléltük volna, mindig becsordogált annyi
adomány, hogy rendezni lehetett a fizetéseket. 

Ezt azért is osztottam meg veletek, mert a
legtöbb gyülekezet azért nem fogad diakónust,
mert – mint mondják – a lelkipásztor mellett
nem tudnak anyagi forrást biztosítani egy új
állás betöltéséhez. Én mégis azt mondom,
hogy – legalábbis pesti és városi viszonylatban
– diakónust alkalmazni nemcsak pénz kér-
dése, hanem hit kérdése is. Isten akarata,
hogy a gyülekezetek élén lelkipásztorok áll-
janak? Igen. Isten akarata, hogy a gyermekek
hittanoktatásban részesüljenek, hogy az ének-
lést istentiszteleten, bibliaórán, temetésen
kántor vezesse? Igen. És, hogy a gyülekezet
idôseirôl, betegeirôl, fogyatékosairól,
gyászolóiról, szegényeirôl gondot viseljünk?
Ez is Isten akarata, mert ez a biblikus modell
áll elôttünk. Nem kérdés hát, hogy a lelkipász-
tor mellett legyenek hittanoktatók, kántorok,
presbiterek, diakónusok, szolgáló testvérek!
Ezt még ma is tanulgatják a lelkipásztorok és
a gyülekezetek. Az egyház ügye Krisztusnak
és Isten népének közös ügye. 

A diakónia is Isten népének a közös ügye,
kiváltsága, küldetése. A diakónia az egyházban
még közelebbrôl a gyülekezetekben valósul

meg, abban a közösségben, ahol Krisztus
követôi élet és békesség szövetségben van-
nak egymással! A diakónia annak a jele a
gyülekezet testvéri közösségében, hogy Isten
gyönyörködik az irgalmasságban.

Joó Sándor megfogalmazásában: „a diakónia
olyan, szentek közössége formájában történô,
Isten dicsôségét szolgáló, irgalmas cselekedet,
melyet a helyi gyülekezet Krisztus nevében gya-
korol szûkölködô tagjai testi/szociális nyomorú-
ságainak az enyhítésére.“

Krisztust követni a legjobb a világon. Prédi-
kálni, szeretetet gyakorolni, Jézus nevében
szeretetbôl szolgálni a legnagyobb vállalko-
zása életünknek. Mikor Isten szeretete meg-
ragadott, mikor felfénylett elôttem Krisztus
keresztje, feltámadása, egybôl vágy támadt
bennem Krisztus követésére és az a kérdés
fakadt fel a szívemben: „Mit akarsz Uram,
hogy cselekedjem?“ Nektek nyilván azt felel-
te, hogy menjetek és hirdessétek az evangéli-
umot a világon, vezessétek a gyülekezeteket
Isten félelmében. Engem a szeretetszolgálat
felé küldött, mást mással bízott meg, de ez a
kérdés mégis végig kíséri az életünket,
Krisztus követésünket.

Nekem is mindennap fel kell tennem a
kérdést: „Mit akarsz, Uram, hogy cseleked-
jem? Hová menjek, kit keressek fel? Milyen
üzeneted van a számomra? Milyen szót, Igét,
vigasztalást, bátorítást bízol rám, hogy tovább
adjam azt?“ Nekem is ezekkel a kérdésekkel
kell kezdenem a napomat, hogy szolgálhassak
hitelesen, szeretetteljesen, bölcsen. Ha én
nem kapok útmutatást Istentôl, hogyan vezes-
sek másokat.  

Nem egyszer megtörtént, hogy a reggeli,
vagy a délutáni indulásom nem sikerült, mert
ha telefonon bejelentkeztem, nem ért rá
senki, nem volt alkalmas az idôpont, vagy
elmentem valakihez és nem volt otthon. S
egyszer csak beugrik valakinek a neve, és
mikor elmegyek, kiderül: kórházba készül,
vagy onnan jött haza az illetô, vagy szüksége
van valamire. Az is elôfordult már, hogy szinte
az utolsó napokban, vagy hetekben mentve,
önkéntelenül, tudatlanul is felkészülhetett a
testvér a halálra a látogatás által, mert el-
mondhatott valamit, ami nyomasztotta a lelki-
ismeretét, vagy valami olyat hallhatott meg,
ami vigasztalásul, erôsítésül hathatott. Az
ellenkezôje is elôfordult már, hogy egy-egy

Bizonyság
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testvér állandóan eszembe jutott s mégsem
mentem el hozzá, s mire meglátogattam volna
már meghalt. Jó hát odafigyelni arra a bizonyos
belsô hangra, mert ki tudja holnap lesz-e rá
mód szeretni, meghallgatni a testvért, vagy
segíteni a bajban lévôt.

Szolgálatom során sokféle tapasztalatot
szereztem, sok örömet, áldást tapasztalok, de
olykor csalódok is, ami persze nem szabad,
hogy kedvemet szegje, mert Jézus is ezeket
tapasztalta és tanította apostolainak: a tanít-
vány nem nagyobb a mesterénél, ha engem
meghallgattak titeket is hallgatni fognak, en-
gem elutasítottak titeket is el fognak utasítani.

E néhány általános megfogalmazás után
rátérek arra is, hogy konkrétan milyen fela-
datai, tapasztalatai vannak egy diakónusnak:

LÁTOGATÁS ÉS AZ AZOKHOZ

KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLATOK

A látogatás felôl: a lelkigondozást, a vígasz-
talás, bátorítás szolgálatát, a szociális ápolást
és gondozást, rászorultak ügyeinek az
intézését, a nyáj egybe- és összetartását, a
testvérszeretet gyakorlását („gyakoroltatá-
sát“), a tanítást említeném meg.

1. Elsôként az idôsek, betegek, özvegyek,
szociálisan rászorultak és a hátrányos hely-
zetûek közti szolgálatot emelném ki. 

Ôk azok, akik a leginkább igénylik és várják
a látogatást, a törôdést, a gondozást. E körön
belül is fôleg a magányosak igénylik a beszél-
getést, a lelkigondozást, a testvérszeretetet.
A szociális munkás és a diakónus közti
különbség éppen itt lesz nyilvánvaló. (Ezt
azért említem, mert Nagykôrösön szociális
munkás hallgatóként végeztem) A szociális
munkás pl.: nem kerülhet közel a kliensekhez,
az érzelmi megnyilvánulások a tapintatra, az
ôszinteségre, és a bizalomra épülnek, és a
szakmai szabályok korlátai közé szorulnak.
Míg a diakóniában a hittestvéri szeretetre épül
a kapcsolat. A szociális munkás célja, hogy
minél elôbb kikerüljön a segítôkapcsolatból, és
célja, hogy önállóvá tegye a klienst. Viszont a
diakónia célja, hogy a testvéri közösség végig
megmaradjon, lehetôség szerint a halálig
kitartson. Ebben hasonló a lelkipásztori szol-
gálattal, hiszen a pásztor is végig kíséri – jó

esetben – a nyáj tagjainak az életét, születés-
tôl a halálig. A diakóniában talán hangsúlyozot-
tabban ráirányul a figyelem az élet utolsó sza-
kaszára ill. a próbatételek napjait megélôkre.

Érdekes lenne egy látogatást láthatatlanul
végigkísérni, mert sok idôs testvér olyan
szeretettel fogad, mintha az unokája lennék,
aztán rátérünk a hétköznapok világára és kiön-
ti a lelkét, olykor a legtitkosabb ügyét, tervét,
bûnét, mint a barátjának. Ezután a biblia-
olvasás alkalmával elmondja a bizonyságté-
telét, vagy felteszi a hittel kapcsolatos kérdé-
seit, mint a lelkipásztorának. Higgyétek el,
hogy ha kialakul a bizalom, a hittestvéri
szeretet, valóban ledôlnek a korlátok és a
különbözôségek, és nem számít, hogy férfi,
vagy nô, és nem számít, hogy idôs, vagy fiatal,
csak Krisztus számít és a szeretet által
munkálkodó hit. Ezt azért mondom, mert még
középkorú és idôs nôk is megosztják velem
azokat a titkaikat, bûneiket, nôgyógyászati
betegségeiket, háztartásbeli ügyeiket, melye-
ket egyébként a férjükkel, vagy barátnôjükkel
osztanának meg. Fontos hát a bizalom
kialakítása és megôrzése a képmutatás nélküli
szeretettel, tetézve a rendszeres látogatással,
kapcsolattartással.

A lelkipásztorral közösen szoktuk elvinni a
betegeknek, idôseknek az úrvacsorát. Meg-
történik nem egy esetben, hogy a néni, akit
egyébként rendszeresen látogatok, engem
mindig a konyhában fogad, s esetleg nem za-
vartatja magát, például krumplit pucol, de mi-
kor a lelkipásztorral megyek, egybôl megnyí-
lik a belsô szoba. Elôször rosszul esett, de
mikor azt láttam, hogy a lelkipásztor elôtt nem
tárja fel olyan mélységben a titkait, meg élete
szép oldalait emeli ki, akkor változott a
véleményem, s gondoltam: jó lesz nekem az a
konyhai fogadtatás. Mit gondoltok mi kellett
ahhoz, hogy velem ôszinte legyen a néni?
Rendszeres látogatás, a bizalom, és az a tudat,
hogy számíthat rám, hogy a következô hónap-
ban, vagy héten is megyek, ha esik, ha fúj a
szél, ha hôség lesz.

Az idôsek, betegek igénylik a rendszer-
ességet, a megbízhatóságot, mert legtöbbje el-
vesztette már a házastársát, az erejét, egész-
ségét; a gyermekek, unokák nem érnek rá,
mindig sietnek; s közben érzik az idôsek, hogy
egyre inkább alkonyodik, ezért belekapasz-
kodnak a maradandóba: Krisztusba, az egyház-
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ba, ill. abba a személybe, aki ezeket képviseli.
Az idôsek is változnak, s nemcsak a leépülés

miatt. Van egy testvérpár, akiket évekig az
otthonukban látogattam. Az idôsebbik – Erzsi
néni – serénykedôbb, tüsténkedôbb, hitét
mélyebben átéli, mint a húga – Teri néni –, aki
visszahúzódóbb, szolidabb. Teri néni évekig
csak 4-5 szavas imádságokat mondott: „Egye-
dül Istené a dicsôség!“; „Egyedüli reményem, oh
Isten te vagy!“ De, ahogy egyre több kese-
rûség, fájdalom emésztette, úgy kezdett egyre
jobban kitárulkozni Isten elôtt imádságban.
Nôvére elfekvôbe került. Teri néni pedig egy
közeli katolikus szeretetotthonba. Míg otthon
volt fél órát is alig töltöttem nála, most viszont
másfél óránál elôbb nem tudok eljönni tôle,
mert alig várja, hogy valaki meglátogassa ôt. A
nyomorúság megváltoztatta a személyiségét,
érzékenyebbé tette ôt az Istennel való ben-
sôséges közösség megtalálására. Ez is egy
folyamat eredménye volt. 

Aki emberekkel foglalkozik, türelmesnek
kell lennie. Nem sértôdhetünk meg az elu-
tasítás miatt, vagy azért mert nem tér meg
egybôl XY, azért még szeretettel kell iránta
lenni, törôdni kell vele, mert míg az ÚR nem
vet véget az életének, addig az idô nekünk dol-
gozik. Persze ezt sokszor nehéz elfogadni,
hogy valakihez már évek óta járok, s bár min-
dent tud a hit dolgairól, de a lelki élete egy
helyben topog, mert a tudás önmagában még
nem ad hitet és üdvösséget. Mégis sokan
abban a hamis hitben ringatják magukat, hogy
rendezett az Istennel való kapcsolatuk, mert
járnak templomba, bûnlátásuk van, legalábbis
mások bûnével kapcsolatban. Van olyan
önigazult testvér a gyülekezetben, akit ha
szószerint kiprédikálna a tiszteletes úr, ô
akkor is a szomszédját bökné oldalba, mond-
ván: „Hallod? Rólad van szó!“. Az ilyen
esetekre is mondom, hogy türelmesen kell
hordoznunk az ilyen testvéreket is, imádkozva
értük, s újból és újból bizonyságot téve, hátha
a Lélek elvégzi bennük a megtérést. 

A lelkigondozás, lelki beszélgetés mellett
konkrét segítségre is kerülhet sor, például:
bevásárlás, hivatalos ügyek intézése, orvos-
hoz szállítás, fürdetés, takarítás, kert rend-
betétele, tüzelô rendelése, ill. segélyek
kérvényezése; élelmiszer és szeretetcsomag
osztás. Ezek végzésében a gyülekezeti tagok
és kiemelten is a Diakóniai Bizottság tagjai

vesznek részt. Például a takarítást nem az
egyháztól szokták kérni, de ha mégis elôfor-
dul, akkor vannak asszony-testvérek, akik vál-
lalják, hogy alkalmanként, vagy rendszeresen
elmennek elvégezni a teendôket.

Ehhez kapcsolnám, amit biztos ti is hallottá-
tok, hogy nem az a jó lelkipásztor, aki mindent
elvégez a gyülekezetben, mert ha meghal
összeomlik a gyülekezet, hanem az a jó lelki-
pásztor, aki hûséggel elvégzi a szolgálatát, de
úgy, hogy vannak körülötte szolgálók, vezetôk,
akik Isten és az egyház ügyét a sajátjuknak
érzik és tálentumaik mértéke szerint kiveszik
részüket a szolgálatból. Presbiteri konferen-
ciákon sokat panaszkodnak a vidéki lelkipász-
torok, hogy évtizedek óta nem mehettek
szabadságra, betegen is helyt kellett állniuk.
Erre azt mondom, hogy ez elég szomorú az
egyházra nézve, hogy nem nevelnek ki a
lelkipásztorok olyan ôrállókat, presbitereket,
bizonyságtételre, szolgálatra alkalmas testvé-
reket, akik bibliaórákat s „Uram bocsát“ egy-
egy istentisztelet vezetését el tudnák végezni,
és ha erre az a kifogás, hogy a presbitert, vagy
XY igehirdetését nem fogadják el, erre azt
hozhatjuk fel, hogy elôször zúgolódnak,
másodszor nyafognak, harmadszor a fejüket
csóválják, de negyedszerre megszokják, s ha
helyt áll az illetô, akkor ötödszörre még igény-
lik is majd a szolgálatát. Az elôdöm, azaz
gyülekezetünk elsô diakónusa többek közt
azért hagyta el a gyülekezetet, mert mindent ô
csinált, nagyon nagy hûséggel, jókedvvel és
szakmailag megalapozva, de végül belefáradt,
mert nem volt, és valljuk meg ôszintén, nem
hagyott magának szabadidôt. Kezdetben, szol-
gálatom elsô jó néhány évében én is ezt
mûveltem, mert az elsô szeretet és lelkesedés
lelkületével, úgy éreztem mindenre képes
vagyok, és nem állhatja utamat senki. De nem
is a szabadidô hiánya állított meg. Rossz volt,
hogy ha távol voltam (pl. gyülekezeti tábor)
nem volt senki, aki pótolta volna a rám váró
feladatokat. „Pótolhatatlanságom“, a szolgálat
minôségének a rovására ment. Tehát munka-
társakat, önkéntes testvéreket kellett meg-
szólítani, akikre rá lehetett bízni különbözô
feladatokat. Ma már nyugodtan elmehetek
táborba, vagy netán szabadságra, mert vannak,
akik nem helyettem, de velem együtt, vagy
engem kiegészítve végzik a szeretetszolgála-
tot. A gyülekezet így is közösség, hogy
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közösen, vagy egymást kiegészítve, egymást
megbecsülve szolgálunk Jézus Krisztus
nevében, és Isten szeretetével felvértezve.
De ez nem megy magától, nekem is évekbe
telt, hogy a Diakóniai Bizottságban egyre
többen vegyenek részt. Ennek fényében nem
nehéz kitalálni, hogy a (II.) Diakóniai Bizott-
ság szervezése, koordinálása is a feladataim
közé tartozik. Ezen belül (III.) szeretetven-
dégségek szervezése is.

2. A megkeresztelt gyermekek felkeresése,
számontartása, születésnapi köszöntése is a
szeretetszolgálat része – bár elég összetett. A
lelkipásztor megkereszteli a gyermeket, a
Diakóniai Bizottság tagjai megemlékeznek a
családokról, például születésnap alkalmából,
vagy a család nyomorúságának idején, a misz-
szió Bizottság tagjai megadják a szükséges
segítséget, hogy a szülôk a gyermeküket hit-
ben nevelhessék, a hitoktató végzi a hittanok-
tatást, a gyülekezet pedig imádkozik a csalá-
dokért és a szolgálattevôkért. Közben a Lélek
munkálkodik. Valaki megkeményíti magát,
más megtiszteltetésnek veszi a látogatást, a
számontartást, néhányan pedig el is indulnak a
hit keskeny ösvényén. Az az egyház szolgál-
tatja ki helyesen a keresztséget, amely misszi-
ót folytat. A gyermekkeresztség hallatlan
lehetôség az egyház számára, mely óriási
ismeretséget von maga után a misszió foly-
tatására, persze csak akkor, ha élünk vele. Sok
családhoz a gyermeken keresztül vezet az út!

3. A gyülekezeti nyilvántartás, a választói
névjegyzék készítése, frissítése is az én
reszortom. Egyszerûen azért, mert azt a célt
tûztem ki magam elé, hogy a lehetôségekhez
képest, napra készen ismerjem a gyülekezet
szûkebb tagjait és azokat, akik valami kapcsán
(keresztelés, temetés, konfirmáció, stb.) ke-
rültek be a látómezônkbe. (Ezért van az, hogy
a választói névjegyzék alapján 470-en va-
gyunk, egy másik nyilvántartás alapján viszont
több ezren). Ahhoz, hogy ezt az ismeretséget
fenntartsam sok munka és áldozat kell, de
megéri, és áldásait is érezzük. Egyik módja
ennek, hogy a templomba érkezôket fogadjuk
a presbitertársakkal együtt. 

4. Alkalmam nyílik igeszolgálatra is: biblia-
órán, úrvacsora elôkészítôn, hittanórán, ha-
vonta Rákoskerten a szórványunkban – temp-
lom nem lévén a mûvelôdési házban. A
lelkipásztornak ez is segítség.

5. Kapcsolattartás világi és egyházi szo-
ciális/szeretet intézményekkel, missziókkal. A
szociálisan rászorultak érdekében kapcsolat-
ban állunk az önkormányzattal, a helyi ala-
pítványokkal – így csak kis hányadában terhe-
li a gyülekezet pénztárát a segélyezés, támo-
gatás.

Kórházba került gyülekezeti tagok felke-
resése is a feladataim közé tartozik a lepra- és
börtönmisszióval együtt.
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Az Úr 2000-ben szabadított meg az alkohol-
tól. Ma visszatekintve úgy emlékszem a
szabadulás elôtti idôszakra, mintha sötét,
rémekkel teli, csúszós iszapban vonszoltam
volna egyre súlyosabb terhemet. Innom kel-
lett, hogy ezt a rémséget kibírjam. 

Új életem harmadik évében jutottam oda,
hogy szívembe fogadtam Jézus Krisztust, s ô
megmutatta, milyen is vagyok igazából. Ekkor
értettem meg, hogy mit tett értem, mennyire
szeret engem. Ettôl kezdve kerestem, imád-
ságban kérdeztem ôt, hogy mivel szolgálhat-
nék, hogyan hálálhatnám meg mindazt, amit
értem tett. 

„De mondhatja valaki: Néked hited van,
nékem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg
nékem a te hitedet a te cselekedeteidbôl, és én
meg fogom néked mutatni az én cselekedeteim-
bôl az én hitemet.“ ( Jak 2,18)

2003 ôszén halt meg az édesapám, elôtte két
hónapig kórházban volt, ott is halt meg.
Tanácsot kértem a diakóniai szolgálatunk
vezetôjétôl, hogy mit kell tennem, hogyan
tudnám apámat minél jobban segíteni ebben a
végsô, nehéz életszakaszban? A válasz egy-
szerû volt: ülj le mellé és fogd meg a kezét.
Két hónapig jártam hozzá a kórházba és
próbáltam a magam módján, hitem szerint
felkészíteni a halálra. Apu tiszta perceiben a
kezét fogva, csakis egymásra figyelve, olyan
mélységekbe tudtunk eljutni, hogy bepótol-
hattuk egy egész élet hiányait. Lett egy apám
– bár nélküle nôttem fel. Ô, aki engem kicsú-
folt a hitemért, az ô szavaival a „gólvonalon“
állva, azt mondta, bocsássak meg neki, amiért
kicsúfolt: most látja, hogy nekem van igazam:
menjek tovább ezen az úton. Az én kommu-
nista apám megtért a kórházi ágyon. Teljes
békességben, egymásnak mindent megbocsát-
va, szeretetben tudtam ôt elengedni. Ez idô
alatt értettem meg, mit jelent az Isten
helyreállító kegyelme: bár apám meghalt,
nekem mégis ekkor lett apám, nem elvesztet-
tem, hanem megkaptam az apámat. Így

„képzett ki“ Isten engem, mutatta meg a szol-
gálat útját.

Apu halálával úgy éreztem üres lett a
kezem. Ekkor kezdtem el a felszabadult
idôben látogatni a falu betegeit a kórházakban.
A régóta keresett szolgálat lehetôségét a
Diakóniában találtam meg. A kórházi látogatás
nagyon hálás szolgálat: A betegek a kórházban
sokkal érzékenyebbek, nagyon meg tudnak
hatódni a látogatástól, és mindenki, függet-
lenül attól, hogy templomba járó-e vagy sem,
nyitott az Isten szavára, örömmel fogadják az
igés kártyát. Sokszor kínálkozott alkalmam a
bizonyságtételre is, de úgy gondolom, hogy az
odaforduló magatartás, az odafigyelés megta-
pasztalása mindenképpen segít, hogy valaki
késôbb meghallhassa az evangélium üzenetét.
Ez egy misszió számomra.

A kórházi beteglátogatáson kívül az
otthonukban is több embert látogatok meg.
Általában idôs, beteg, vagy haldokló emberek,
ezek sokszor együtt járnak. Többször meg-
kérdezték, honnan van erre idôm, energiám a
családom, munkám mellett? A Példabeszédek
könyve 11. részének 25. versébôl idézem
válaszomat: „...aki mást felüdít, maga is felü-
dül“.

Ha figyelmes vagyok másokkal szemben,
Isten is figyelmes lesz velem szemben, és
valamilyen formában megadja annak jutalmát.
Ha gondoskodom a szegényekrôl, Isten is
gondoskodik rólam. Ha törôdöm a gyer-
mekekkel, Isten tulajdon gyermekeként
törôdik velem. Ha legeltetem az Ô nyáját, Ô is
legeltet engem. Ha öntözöm a kertjét, Ô „jól
öntözött kertté“ varázsolja lelkemet (Ézs
58,11). Ezt az Úr maga ígérte, de csak akkor
várhatom a beteljesedését, ha teljesítem az Ô
feltételeit. Félthetem betegesen magamat,
amíg aztán valóban beteg leszek, figyelget-
hetem az érzéseimet, amíg nem érzek már
semmit; siránkozhatom gyengeségemen,
amíg már nincs erôm a panaszkodáshoz sem.
Mindennél többet érne, ha önzetlenül, az Úr
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Jézus iránti szeretetbôl elkezdenék törôdni
azokkal, akik körülöttem élnek. Vízgyûjtôm
csaknem elapadt, nem jön esô, hogy feltöltse;
mit tegyek? Kihúzom a dugóját, és engedem,
hogy a folyó víz megöntözze a hervadó
növényzetet körülöttem. S íme, mit látok?
Titkos forrás táplálja. Amíg állt benne a víz, a
forrás zárva volt; de amint ömleni kezd belôle,
hogy megöntözzön másokat, az Úr rám gondol
és feltölti! Halleluja! 

Diakóniai munkám során a fentieket tapasz-
talom, nem is tudnám ennél kifejezôbben
megfogalmazni. 

Végül szeretnék elmesélni egy történetet a
diakóniai szolgálatomból, amelyben Isten
megtanított a feltétel nélküli szeretetre.

Egy emberrôl szól a történetem, akit talán
sokan nem is néztek embernek, csak az utcán
láttak néhányszor egy zöld ruhás csavargót a
kocsma és a lakhelye között.

Most elmesélem, számomra ki volt, és kivé
vált ez az ember. Hogyan élt itt közöttünk,
néha rosszindulatú megjegyzéseivel és vissza-
utasításával, de a halálos ágyán Jézus Krisz-
tussal megbékélve.

Sanyi bácsit kb. három évvel korábban fo-
gadta be a házába egy idôs asszony a falunkban.

2004-ben többször került kórházba epilep-
sziás rohammal, részleges bénulással, beszéd-
képességének csökkenésével. Önkéntes dia-
kónusként rendszeresen látogattam a kórház-
ban, pótolva a hozzátartozókat. Soha nem volt
családja, édesanyja egyedül nevelte. Az életé-
rôl nem sokat tudtam meg tôle, mivel beszéde
érthetetlenné vált. Szúrós természete miatt
nem kommunikált, csak szükségleteit közölte
a maga konok, erôszakos módján. Ezek több-
nyire a cigaretta, a kávé és az étel beszer-
zésére irányultak. Hogy ne egy ápolatlan,
hajléktalan benyomását keltse, látogatásaimon
elvittem neki a tisztálkodáshoz szükséges
eszközöket, váltás tiszta ruhát, cigarettát,
ennivalót, az automatából kávét.

Amikor a kórházi tartózkodások között több-
ször hazakerült, látogatásaimat otthon elutasí-
totta. Ha újra kórházba került, elfogadott, mert
rá volt szorulva a segítségemre. Sorozatos
rosszullétei oka az alkoholizmus volt. Sanyi
bácsi képtelen volt meghallani az üzenetet
tôlem arról, hogy az alkoholizmus egy
betegség, amibôl Isten segítségével van

szabadulás. Az alkohol olyan mértékû pusz-
tulást okozott a szellemi képességeiben, hogy
hiába hívtam hozzá gyógyult férfitársakat, már
képtelen volt meghallani az üzenetet. Ma már
szégyellem, de nagyon haragudtam rá ezért.

2005. februárjában sok küzdelem és össze-
fogás árán Sanyi bácsi Kiskovácsiba került.
Egy olyan helyre, ahol a lecsúszott alkohol-
betegek kaphatnak még egy esélyt, hogy
gyógyszeres kezeléssel és csoportterápiával
megszabaduljanak függôségüktôl.

Ott is rendszeresen látogattam és elláttam
ôt, ami alkalmanként 6 órás utat jelentett.
Állapota javult, de a felépüléshez már túl késô
volt. Az alkohol elvégezte a munkáját. Már
nem tudta magát ellátni, pelenkázni kellett.
Amíg Kiskovácsiban tartózkodott, igyekeztem
neki olyan intézményt találni, amely ebben az
állapotában befogadja, ahol otthonra lelhet.
Zárt ajtókba ütköztem számos szociális otthon
és minisztérium megkeresése után. Végül a
faluban a szállásadója beleegyezett, hogy egy
rövid idôre mégiscsak visszakerülhessen
hozzá. 

Itthon is meglátogattam. Ekkor már nem
küldött el, megértette, hogy érte próbálok
tenni valamit. Már nem ivott, nem tudott inni.

Nyáron súlyos tüdôgyulladással Törökbá-
lintra került a Tüdôgondozó Intézetbe.

Mikor elôször meglátogattam, elesett álla-
potban, lefogyva találtam rá, csak pépes ételt
tudott magához venni, meg kellett etetnem. A
többi beteg panaszkodott, hogy Sanyi bácsi
állandóan kiabál a nôvérekért. Velük szemben
a védelmére keltem, elmondtam, hogy egy
olyan ember fekszik mellettük, aki soha nem
kapott szeretetet, lehet, hogy azt sem tudja,
mi történik vele, hol van, és hová tart.

Magam is megdöbbentem, hogy a sok elu-
tasítás ellenére így kiálltam mellette. Ez nem
én voltam! Akkor, amikor mindezt az Úr
elmondatta velem, értettem meg én is, hogy
miért vált ilyen szúrós emberré. Ekkor bocsá-
tottam meg neki. 

Utolsó elôtti látogatásom alkalmával már
jobban volt. Ülve fogadott, és meglepôdésem-
re kezet csókolt. Az elôzô állapotára emlé-
kezve nem számítottam rá, hogy éhes lesz.
Beszélni nem tudott, de mutatta, hogy éhes. A
zuhogó esô miatt nem tudtam kimenni
ennivalóért. Megígértem, hogy legközelebb
sok ételt viszek.
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Az orvos elmondása szerint fizikális
állapotának állandó változása miatt más-más
táplálási formára volt szüksége. Hol infúzió,
hol pépes étel, hol farkaséhség kínozta – ezzel
„bosszantva“ az orvost.

Sanyi bácsi szavak nélkül is megérttette
velem, hogy meg akar borotválkozni. Szóltam
az ápolónak, de annyi elôítélet és lenézés volt
bennük, hogy ezt az egyszerû kérést sem tel-
jesítették, pedig Sanyi bácsi számára ez volt az
egyetlen dolog, ami emberi méltósága
megôrzéséhez kellett volna.

Legutolsó látogatásomkor egy nagy táska
étellel érkeztem, a várva-várt kedvenc szalon-
náját is vittem neki. Sajnos az állapota miatt
képtelen volt enni. Próbáltam felültetni, és
ekkor megéreztem, hogy merev a teste. Úgy
éreztem, nem sok van hátra az életébôl, a
szemében halálfélelem volt. Leültem az ágya
mellé, most elôször megfogtam a kezét,
beszéltem a rá váró útról. Elmondtam, hogy
ha befogadja a szívébe Jézus Krisztust, ô meg-
bocsátja bûneit, akkor nem kell félnie a
haláltól, hiszen örök élete lesz. Megszûnik a
szenvedés és a fájdalom, megkaphatja azt a
szeretetet, amit a földi életben nem tapasztal-
hatott meg.

Nem tudott beszélni, de a kicsorduló köny-
nyeibôl láttam, hogy megértette, amit mond-
tam.

Tudtam, hogy már nem tart sokáig az élete.
Attól tartottam, hogy akkor nem leszek ott,
amikor a legnagyobb szüksége lenne rám. A

hosszú utazás miatt nem tudtam annyi idôt
nála tölteni, amennyit szerettem volna.
Hazaérve felhívtam a helyi református
lelkészt, elmeséltem neki a bácsi történetét.
A lelkész Úr többször meglátogatta,
megetette, beszélgetett vele és elérte, hogy
megborotválják, így az emberi méltóságához
szükséges dolgot megkaphatta, a kedvenc sza-
lonnájából is ehetett. Annak ellenére, hogy
nem volt családja, mégis megadatott számára,
hogy ugyan kórházban, de emberhez méltón
halt meg. S ami a legfontosabb: elmondhattam
neki az evangéliumot, felkészítve az útra.

A látogatások során megbetegedtem, elkap-
tam egy komoly tüdôgyulladást tôle. Nem bán-
tam mégsem a látogatásokat. Éreztem, hogy
az Úr a tenyerén hordoz, nagyon gyorsan
felépültem.

Ezt a történetet azért írtam le, hogy erre az
emberre ne csak úgy emlékezzenek, mint egy
hajléktalan részeges alakra. Gondoljanak arra,
hogy egy látszólag szúrós természetû,
rosszindulatú ember élete is értelmet kaphat
– s nem csak az övé, bármelyik, ma még élô
társáé! Megtanított a feltétel nélküli szeretet-
re, hogy elfogadjam és szeressem a másik
embert olyannak amilyen valójában és ne
próbáljam megváltoztatni. Ez a feltétel nélküli
szeretet volt képes arra, hogy Sanyi bácsiban
élô indulat szeretetté változzon, hogy élete
végén meghallhassa az evangéliumot.

Majosháza

Bizonyság



32

Beszámoló

Mivel foglalkozik ma ez a szolgálat?
Elsô sorban azt gondolom, mint minden

egyes „misszió“ a keresztyén/ keresztény
értelmében „szent híd“ kíván lenni a reformá-
tus gyülekezetbe nem tartozók vagy oda
(egyelôre) szorosan nem kötôdô gyermekek
és szüleik számára, akik jöhetnek akár ren-
dezett, de gyakrabban problémás családi hát-
térbôl. A misszió tehát elsôsorban Budafokon
is arra koncentrál, hogy a gyermekeket és
szüleiket keresztyén közösségbe, a közösség-
ben pedig az Élô Istennel való közösségre
segítse. S majdan a megtérés által Jézus
Krisztus Szeretete és Lelkének ereje eszkö-
zeivé váljanak elsô renden a saját családjuk-
ban, tágabb értelemben, a református gyüle-
kezetben, és egész népünk számára, ahogy
Jézus tanította: „Úgy szeressétek egymást, ahogy
én szerettelek titeket!“ (Jn15, 12) 

Ez a misszió Budafokon 2005. január 1-jével
vette kezdetét. Több pilléren álló szolgálat ez
is (épp úgy, mint minden komoly gyülekezeti
munka), amely lehetôvé teszi a gyermekek és
családjaik elérését a gyakorlatban…

Az elsô „pillér“ lehetôsége 1989 után nyílt
meg, nem csak a mi egyházunk számára,
hanem valamennyi keresztyén egyház számá-
ra, ez pedig a hitoktatás. Egyrészt óriási lehe-
tôség egy református gyülekezetnek, ha
pénzt, erôt nem kímélve egyházi intézményt
nyit, akár óvodát, akár általános vagy közép-
iskolát, mivel az oda járó gyermekek és
családjaik az elsô „vonal“ a misszió szempont-
jából, hiszen ôk a jövô gyülekezete. Itt Buda-
fokon tisztában vagyunk ezzel, és minden
lehetséges módon igyekszünk a református
szülôket és gyermekeket bevonni a gyüleke-
zeti életbe, akik a református oviba, vagy
éppen református hittanra járatják gyer-
mekeiket, illetve gyermekként járnak oda.
Másrészt a „világi“ hitoktatás fontosságát

szeretném kiemelni (világi iskolákban való
hitoktatás), amely talán sokkal több lehetô-
séget hordoz magában, mert bármilyen misz-
sziói tevékenység, hiszen így gyakorlatilag
nyitva van elôttünk (törvényileg garantálva)
minden világi oktatási intézmény, s ezekbe az
intézményekbe járó rengeteg gyermek, akik
közül sok meg sincs keresztelve, vagy más
felekezethez tartozik papíron, de hitüket sem
ôk, sem szüleik nem gyakorolják, így ôk
potenciális református „missziói területet“
biztosítanak. Így Budafokon a Gyermek és
Szegény Misszióban a legnagyobb hangsúlyt
éppen erre a „missziói területre“ helyezzük.
Nekem heti 35 hittanórám van. Nagyrészt
egyházi iskolában (34 hittanossal), kisebb
részt „világi“ intézményekben tanítok. Ezek a
gyerekek vagy reformátusok, illetve reformá-
tus „jelöltek“. Fô célom, hogy mindegyik vilá-
gi iskolában minden évfolyamon kiépülhessen
a református hittan, elsô osztálytól kezdve
nyolcadik osztályig, 5-8 fôs csoportokban
(ahogy ez Kelenföldön a Lágymányosi és
Bárdos Lajos Általános Iskolákban sikerült 5
év munka után…), jelenleg 5-5 csoport
mûködik hetente Budafokon a Kossuth, illetve
a Herman Ottó Általános Iskolákban. ( Itt is
nagyon fontos a rendszeres kapcsolattartás:
pontosan nyilvántartott napló a gyermekek
nevével és adataival. Jól esik a családnak, ha a
hitoktató felhívja ôket, mikor a gyermek nem
volt hittanon, vagy éppen születésnapján
megköszönti, esetleg meg is látogatja vagy
programokra hívogatja, stb..

A hitoktatásra a világi iskolákban igen is
szükség van! Aki ezt meg akarja szüntetni a
történelmi egyházak jövôbeni gyülekezetei-
nek felszámolásához, asszisztál…

Szükség van tehát olyan képzett katekhé-
tákra, illetve vallástanárokra, akiknek el-
hívásuk, tálentumaik, karizmáik vannak ehhez

BECKER NORBERT GYULA

A BUDAFOKI REFORMÁTUS GYERMEK-
LÁTOGATÁSI ÉS SZEGÉNYMISSZIÓI

SZOLGÁLATRÓL
II. RÉSZ
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a munkához, s nyilván ahol ez nem megold-
ható, ott ez lelkészi feladat.

Nyilván, ha az ember hitoktat, hamar átlátja
az órára járó gyermekek szociális helyzetét, s
ez kiegészülve az elengedhetetlen családláto-
gatással, jól feltérképezheti a misszió útját az
adott családhoz…a jobb módúak esetében ez
elsôsorban lelki természetû, míg a gyermek-
misszió „fôprofilját adó“ szegényebb, anyagi
problémákkal (sokszor családiakkal, szenve-
délybetegségekkel, mentális problémákkal
együtt) küszködô családok és gyermekeik
esetében lelki és fizikai segítségre is szükség
van. (Erre vannak „kitalálva“ az egyedi
missziói alkalmak, amikor a család megláto-
gatása történik természetbeni (nem anyagi)
támogatással (élelmiszerek, ruhák, bútorok,
fizikai munka pl. festés, parkettacsiszolás
stb…) valamint a „nagyszabású missziói alkal-
mak“: pl. a Budafoki Gyermek és Szegény-
missziós karácsony, de legfôképpen a nyári
Tiszakeszi és Balatonalmádi Református
Missziói táborok…)

A második pillér a hitoktatás után a reformá-
tus gyülekezeteink legnagyobb titkos csoda-
fegyvere: a keresztelési és esketési anya-
könyveink, ahol szinte tálcán kínálják magukat
a meglátogatandó családok. Kelenföldön több
mint 10 évig végeztem ezt a munkát s el-
mondhatom, hogy 100 látogatottból 10 család
gyermekeivel eljött vagy a vasárnapi isten-
tiszteletre ill. gyermekistentiszteletre vagy
valamelyik nyári táborba. Nyilván, mint min-
den missziói munkának, ennek is meg van a
nehézsége. Csak egyet említenék pozitív pél-
daként: elmentem egy családhoz (keresztelô
anyakönyv szerint) a nagyobbik lányuk szüli-
napján… Az elsô alkalomkor nem engedtek
be…A másodikkal sem, a harmadik évben
azonban behívtak és érdeklôdtek a gyüle-
kezeti élet felôl és én elmondtam, hogy van
gyermek istentisztelet a felnôttel párhuza-
mosan… majd a végén megemlítettem, hogy a
gyerekek jöhetnek nyári táborba, Tahiba, és
még abban az évben, júniusban eljött az egész
család a templomba s a lányok jelentkeztek a
nyári gyermekhétre, ahol megtértek, majd az
egyik, akkor mûködô, korosztályuk szerinti
ifinek lettek a tagjai és ma is azok…Ennyit a
„belmisszió“ avittságáról…(csak az mondja
ezt, aki lusta elmenni a családokhoz vagy fél,
nagyobb részt a munkától, kisebb részt a

kudarctól), de mi nem magunkért vagyunk
lelkészek vagy gyülekezeti munkások, hanem
„másokért“ az Úr elhívó szava szerint, az
Egyház pedig Jézusé, nem a mienk. 

Mikor menjünk látogatni, és hogyan?
Bármikor, de ha lehet, lelkileg készüljünk fel

rá, ne menjünk váratlanul (telefon!), ne
legyünk tolakodóak, legyünk érzékenyek a
látogatottakra, nem utolsó sorban pedig
figyeljünk a Szentlélekre. Ha lehet, legyen a
látogatásnak „apropója“, például, születésnap,
valamilyen probléma esetleg hívogatás vala-
milyen rendkívüli gyülekezeti alkalomra stb… 

Vigyünk az alkalom kapcsán Igét, és ajánljuk
fel, hogy imádkozunk velük, hogyha szeret-
nék… 

Még egy fontos instrukció: ha a gyermek
kicsi, akkor a szülôkkel beszélgessünk többet,
ha a gyermek nagy vele beszélgessünk többet. 

A harmadik pillér, amire a Budafoki Gyer-
mek- és Szegénymissziós Szolgálat épül: a
nyári gyermek - és szegénymissziós táborok.
Alapvetôen két táborhelyünk van: az egyik
Tiszakeszi, ahol idén nyáron, az elôzô évekhez
hasonlóan két tábor lesz: egy családos-alsós
hét, ahova a hátrányos helyzetû gyermekek és
szüleik jöhetnek, ill. az idei felsôs-hét abban
lesz rendkívüli, hogy nagyon problémás csalá-
dok gyermekeibôl alakult egy ifi, melynek
Dániel a neve, és ôk lesznek idén a „mag“,
akiken keresztül szeretnénk a többi ifjoncot
megnyerni Isten ügyének. 

A másik két tábor Balatonalmádiban lesz,
ahová a „konszolidáltabb“ gyermekek jöhet-
nek el a tavalyi évhez hasonlóan. Az alsós
héten segítôim közt van az egyik olyan család,
amely névlegesen katolikus volt, de a gyer-
mekeik és a Szentlélek ösztönzésére idén
nyáron már református férj és feleségként jön-
nek szolgálni (mivel idén tavasszal konfirmál-
nak gyermekeikkel együtt és a nyár folyamán,
összeházasodnak). Mindez nagy hálával tölt el
Isten felé. A felsôs héten kicsit hely szûkében
leszünk, mivel Almádiban a tetôtérben csak
30-35 fô fér el. Az Ézsaiás ifi, ami az átlagos
hátterû hittanos és missziós fiatalokból
alakult, már közel 20-25 fôt számlál, de ebben
a misszióban az érintettek száma meghaladja a
40 fôt. 

Azt gondolom, hogy minden gyakorló lel-
kész, vagy vallástanár aki gyülekezeti munkát,

Beszámoló
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missziót végez tudja, hogy milyen sok múlik
ezeken a nyári táborokon, hiszen itt 1-1 hét áll
rendelkezésre, hogy Isten Igéjét mint „magot“
hintsük a szívekbe a Szentlélek segítségével,
s nincs sem a Földön, sem a Mennyben na-
gyobb öröm annál, mint amikor egy elkóborolt
juh hazatalál…

(Isten kegyelmébôl sok „lelki születésnél“
bábáskodtam már, s számomra nincs ennél fan-
tasztikusabb!) Nyilván ez a legfontosabb cél, s
nem lehet az ember türelmetlen, erôszakos,
rámenôs, egyszóval: „antropocentrikus“ –  más
szóval: szektás, hanem „hagyni kell“ mun-
kálkodni Isten Élô Igéjét, Jézus Krisztust, az
Írott Igét és a Szentlelket. Ez a titka a helyes
evangélizációnak. Nem mi váltjuk meg ôket,
nekik kell felismerni a személyes Megvál-
tójukat Jézus Krisztusban. Ha egy fiatal vele
megy haza keresztyénként a táborból, az a fiatal
már belülrôl motivált a keresztyén református
gyülekezet építésében, mint munkatárs.

Máris a negyedik pillérnél vagyunk,  az ifibe
való integrálás feladatánál, amelyhez nyilván
hozzájárul(hat) mindaz, amirôl eddig szó volt.
A református keresztyén gyülekezetek testén
belül elemi szintû szükség van a kis közössé-
gekre, mivel azok erôsítik, az egész gyüleke-
zetet. Budafokon a korábban már említett ifi, a
Dániel és az Ézsaiás is így mûködik. Nem a
vasárnapi istentisztelet ellen, hanem azért!
Sôt, az összevont gyermek-istentiszteleti
alkalmon mindkét ifibôl szolgálnak fiatalok a
kisebbek felé, nem is beszélve a szeretetven-
dégségekben való segítésrôl. Idén a legna-
gyobb élményt a budafoki borfesztivál keresz-
tyén gyermeksátora kínálta a  fiataloknak, mi-
vel azt érezték, hogy szükség van rájuk, a
munkájukra (akár az énekhangjukra is), és
ugyanakkor tartoznak valahová. Ma, amikor az
identifikáció teljes hiányával találkozunk, a
keresztyén közösségeknek óriási lehetôsége
nyílik abban, hogy az identitás hiányával
„sodródó“ fiatalok sokaságát megszólítsa és
segítse. Tudatosítani bennük,  hogy igenis tar-
toznak valahová, református keresztyének.

Nálunk az ifik 15 és 18 órakor vannak, és
nagyon lényeges, hogy az igei alkalmak után
mindig csinálunk valamit közösen. Jó keresz-
tyén közösség nem mûködik programok
nélkül. (koncertekre járás, biliárd, bowling
stb…bármilyen közösségépítô játék, vagy
elfoglaltság). 

Az ötödik, és egyben utolsó pillér, az úgy-
nevezett „nagyobb missziói alkalmak, ren-
dezvények. Például ilyen a Budafoki Gyer-
mek- és Szegénymissziós Szolgálat hagyomá-
nyos karácsonyi istentisztelete és szeretet-
vendégsége, amelyet mindig a templomban
rendezünk meg, a misszió által elért és látoga-
tott családok számára. Ezen az alkalmon ren-
dezett körülmények között felnövô hittanosok
is szolgálnak a hátrányos helyzetûek felé,
hiszen nekik van mibôl adni… a szegényebb
családok ezen kívül, egy nagy élelmiszer és
ruhacsomagot is kapnak az istentisztelet kere-
tében. Ez az alkalom liturgiáját tekintve
hasonló a hagyományos református isten-
tisztelethez, csak rendszerint a sok kisgyer-
mek miatt rövidebb az igehirdetés, többet
éneklünk, van bizonyságtétel és színdarab,
valamint egy keresztyén könnyûzenei koncert
is helyet kap benne. Némileg ökumenikus is,
mivel néhány közismert katolikus karácsonyi
éneket is éneklünk, sôt tavaly a Lumen Christi
katolikus zenekar szolgáltatta a zenét. 

Idén 80 éves a Budafoki Református Temp-
lom, így ezen apropóból nemcsak a Szôlôskert
Gyermeksátorban, ill. karácsonykor nyílik
lehetôség nagyszabású megmozdulásra,
hanem 2007. október 13-án, amikor  focikupán
veszt részt az ifi, október 22-én pedig, egy
egész napos, gyülekezeti hittanos ifjúsági és
missziós nap lesz a gyülekezetben. 

Szívesen veszünk minden lelki, eszközbeli
és anyagi támogatást azoktól a személyektôl,
intézményektôl, cégektôl, akiknek éppúgy
szívügye a református gyermek- és szegény-
missziós munka, és annak elôrehaladása, mint
nekünk.
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Pályakezdô voltam. Sok-sok izgalom, s kis
félelem volt bennem, hogy milyen is a való
világ, a dolgozó emberek világa. Bár egy teljes
évünk külsô gyakorlattal telt a fôiskolán, az ott
töltött négy év után kíváncsian vártam, milyen
különbség lesz a megtanult elmélet és annak
gyakorlatban való alkalmazása között. Nem
volt kétségem afelôl, hogy lesz különbség. 

Bátorítás és bíztatás volt számomra annak
tudata, hogy azon az úton, amelyen el kellett
indulnom, nem vagyok egyedül. Nem csak
azért, mert munkatársaim, kollegáim, szeret-
teim mellettem vannak, hanem mert Isten így
ígérte: „Ne félj, hanem szólj és ne hallgass: mert
én veled vagyok…,mert nekem sok népem van
ebben a városban.“ (1 Kor 18,9-10) Ez volt az
alapigéje 2005-ben Nagykôrösön, a fôiskola
istentisztelettel egybekötött diplomaosztó
ünnepélyén elhangzott prédikációnak. Friss
diplomásként a legnagyobb bátorítást kaptam,
kaptuk mindannyian. Tudtam, hogy ez az ige
nem csak a korintusiakhoz, nem csak a nagy-
kôrösieknek, hanem nekem is szól, hiszen
elsô szolgálati helyemen, Tiszakécskén is sok
népe van Istennek, akik az ô bizonyságtevôit
várják. Ezzel a tudattal kezdhettem diakóniai
szolgálatomat 2005 szeptemberében a Refor-
mátus Gyülekezetben. 

A kécskeiek számára nem volt ismeretlen a
diakónia, hiszen néhány évvel korábban már
volt diakónusuk. Most mégis újdonságként
hatott megjelenésem, s nap mint nap kíváncsi
tekintetekkel találtam magam szembe. „Ki ez
a fiatalasszony, aki látogatni jár?“ – hangzott
sokszor a kérdés, s én válaszoltam. 

Munkám koordinátora a gyülekezet vezetô
lelkésze, Hegedûs Béla esperes úr volt. Szûr-
szabó Mihály, közösségünk újonnan megvá-
lasztott gondnoka, aki egy személyben a
diakóniai bizottság elnöke is, sok gyakorlati
kérdésben volt segítségemre. 

Szolgálatom megkezdése elôtt tisztáztuk,
hogy mi a diakónia fô célja a gyülekezetben, s

ennek megfelelôen mely területeken, milyen
feladatokat kell ellátnom. Legfôbb szándékunk
az volt, hogy Isten Igéje kerüljön közel
azokhoz is, akik nem látogatják a gyülekezeti
alkalmakat. Ebbe a csoportba többnyire
olyanok tartoztak, akik még nem, illetve már
nem aktív tagjai a közösségnek. Az én meg-
bízatásom az utóbbiak látogatására vonatko-
zott, mely elsôsorban azon idôs emberek fel-
keresését és lelki kísérését jelentette, akik
évekkel ezelôtt még aktívan részt vettek az
alkalmakon, de mára koruknál, egészségi
állapotuknál fogva már nem tudják ezt
megtenni. A diakónia másodsorban az azokkal
való kapcsolattartást célozta meg, akik rend-
szeresen részt vállalnak a gyülekezeti
munkában, de pillanatnyilag betegségük ezt
nem teszi lehetôvé. Harmadrészt pedig azokat
kerestem fel, akik szerepelnek az egy-
házközség választói névjegyzékében, de már
hosszú idô óta nem hallattak magukról. 

Az idôsekkel való kapcsolatépítésben sokat
köszönhetek a diakóniai bizottság tagjainak,
hiszen készségesen vállalkoztak arra, hogy
elkísérjenek és bemutassanak azoknak a
gyülekezeti tagoknak, akiket késôbb egyedül
látogattam. Ezeken az alkalmakon lehetôség
nyílt a személyes beszélgetésekre, éneklésre,
imádságra, egy-egy rövid áhítat felolvasására.
Rendszeresen felkerestem az idôsek ottho-
nában élô testvéreket is, s késôbb ugyanott
havonta egy alkalommal áhítatot is tartottunk
a beosztott lelkészünkkel. Az otthonban élôk
lelkigondozása különösen fontos feladat,
hiszen hozzátartozóik gyakran nem tudják
látogatni ôket, vagy már nem is élnek. Rend-
szeresen tapasztaltam, hogy alapvetô szüksé-
gletük, hogy meghallgassák és bátorítsák
ôket, hiszen többen megkeseredtek, mivel
öregségükre szobájukat másokkal megosztva
kell élniük, vagy teljesen elmagányosodtak.
Az ilyen lelkiállapotban lévô emberek számára
különösen fontos, hogy érezzék: van, aki szá-

MÉHESNÉ SZONDI CSILLA

KISVÁROSI DIAKÓNIA,
AVAGY LELKIGONDOZÁS ÉS

KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS TISZAKÉCSKÉN
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mon tartja ôket, s ez természetesen nem
csupán az egyház, a diakónus, vagy a láto-
gatást végzô személy, hanem maga a szeretô
Isten. 

A látogatások mellett közösségépítô jellegû
feladataim jelentettek számomra nagy örömet
és kihívást. Egyrészt a már meglévô alkal-
makon vettem részt, mint például az ifjúsági
óra, másrészt a gyülekezetben felmerülô
igények szerint újabb utakon próbáltunk elin-
dulni. Ilyen új irány volt a Baba-Mama Klub
vagy a helyi újságban megjelenô „Református
hírek“.  Karácsonyra színdarabbal készültünk
és újraindítottuk az iratterjesztést.

A Baba-Mama Klub 2005 októbere óta
mûködik a gyülekezetben. Fô célja, hogy
felkarolja azokat az édesanyákat, akik gyer-
mekét megkeresztelték. Másodlagos célja
pedig, hogy segítse elkerülni, illetve meg-
elôzni a kismamák monoton hétköznapjaiban
esetenként megjelenô depressziót, a bezárt-

ság érzését. A Baba-Mama Klub kifejezetten
missziós céllal jött létre, és nyitott mindazok
elôtt, akik – ha nem is tagjai a gyülekezetnek
mégis – igényt tartanak a közösségi életre. Az
édesanyák a Klubban kapcsolatokat építhet-
nek, tapasztalatokat oszthatnak meg egymás-
sal, s a gyülekezetbe is beépülhetnek.

Egy éves diakóniai szolgálat után ismét
kezdô vagyok. Új megbízatást kaptam: elsô
gyermekünk szeretetben való nevelését, s a
róla való gondoskodás örömét. Most ô tölti ki
idôm legnagyobb részét. Bár négy hónapja
nem vagyok jelen nap mint nap a gyülekezet
életében, mégis erôsen él bennem az, amit az
elsô esztendôben többekkel együtt átélhet-
tem: a diakóniában Krisztus minket számon
tartó szeretetét személyes kapcsolatok által is
megtapasztalhatjuk. Ezt a szeretetet mi
magunk is kaphatjuk, s továbbadhatjuk mások-
nak is. Ezért „ne félj, hanem szólj és ne hall-
gass: mert én veled vagyok!

FURKA ÉVA

FALUSI DIAKÓNIA,
AVAGY LELKIGONDOZÁS ÉS

KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS ÔRÖN

Ôr, egy Szabolcs megyei, 1500 lélekszámú
kis település. Ez felekezetileg úgy oszlik meg,
hogy közel 1200 református, 300 katolikus van
a faluban. (Újabb adatok szerint 3 Hit
gyülekezetéhez tartozó család, és egy Jehova
Tanúja család). Egy református templom, és
egy kis katolikus kápolna van a faluban. 

Az egyházközség fenntartásában van egy
bentlakásos idôsek otthona, amely 3 évvel
ezelôtt épült (Széchenyi terves pályázatból).
Ez az otthon 70 fôt tud ellátni. 

2005 októberében kerültem ide, mint frissen
végzett általános szociális munkás és
diakónus. Tulajdonképpen a Sarepta Idôsek
Otthona alkalmaz, de nagyrészt a gyüle-
kezetben dolgozok. Az idôsek otthonában a
feladatom: reggeli áhítatok tartása, néha

Bibliaóra tartása (ezt általában beosztjuk, néha
a segédlelkész tartja, néha a hittanoktató).
Emellett amikor valami rendezvény van, vagy
ünnepre készülés, akkor én is besegítek a
foglalkoztatás szervezônek és a hittanoktató-
nak a készülôdésben. Jelenet, éneklés,
gitározás, stb. 

Az otthonban (sajnos nem rendszeresen),
inkább csak igény szerint szoktam lelki
beszélgetéseket folytatni (de erre sokszor
nincs idôm). 

A gyülekezetben való feladataim közül:
Elsôdleges a látogatás. A faluban van olyan
szolgálat, hogy a vasárnapi istentiszteletet
felveszik kazettára, és azt viszik hétközben
különbözô idôs emberekhez. Ezt a feladatot
nem én csinálom, hanem egy hölgy, aki az
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otthonban dolgozik. Az elején, amikor ide
kerültem, ezekhez az idôs emberekhez vitt el
ez a hölgy, azokat próbáltam megismerni, hoz-
zájuk jártam rendszeresen látogatni. Egy láto-
gatás általában abból áll, hogy beszélgetünk,
meghallgatom az aktuális dolgaikat, prob-
lémáikat, Bibliát, vagy napi Igét olvasok (nem
mindenhol), és azt megbeszéljük, van ahol
kérik azt is, hogy énekeljek. 

Sokszor elôfordul, de sajnos ennek még
nincs rendszere, hogy megtudjuk valakirôl,
hogy kórházban van. Innen általában Máté-
szalkára (10 km), ritkábban Nyíregyházára (44
km) kerülnek az emberek. Ilyenkor vagy
egyedül, vagy a hittanoktatóval (aki amúgy
szociális munkás is, és az idôsek klubja
vezetôje) megyünk látogatni. 

Novemberben elkezdtünk egy újabb láto-
gatási formát. Elhatároztuk, hogy az ún. láto-
gatási füzeteket megújítjuk. 1989-ben a lelki-
pásztor a gondnokkal együtt végiglátogatta az
egész falut, és utcáról utcára végigjártak min-
den házat, és az ott lakókról az adatokat egy
füzetbe írták be. A füzet alapján bárki végig-
mehet a falun, és tudja, hogy melyik házban
milyen vallásúak és kik laknak (ha jött egy új
segédlelkész, akkor ez alapján tudott látogat-
ni). Lévén, hogy ezek 18 éves adatok, kezdett
elavulni a füzet tartalma. Ennek újítását
kezdtük el lassan négy hónapja (a segédlel-
késszel, aki amúgy a szomszéd faluban lakik).
Ez úgy megy, hogy kiválasztunk egy utcát, és
bemegyünk minden házba. (eddig még min-
denhol jól fogadtak). Az emberek általában jó
néven veszik, hogy az egyház érdeklôdik irán-
tuk, hogy számon tartjuk ôket. Már lassan
vége lesz a felmérésnek, és elég pozitív
következményei vannak. 

Többen ellátogatnak újra a gyülekezeti al-
kalmakra. Sok minden kiderült, hogy egy-egy
ember miért halogatja a templomba járást,
vagy a gyermekei megkeresztelését, stb. A
romákkal való kapcsolatépítés is pozitív
hatású. Ôk végképp jó néven veszik, hogy
valaki elmegy hozzájuk, (bemegy a lakásukba).
Ez a felmérés, az ittlétem alatti legnagyobb
„szakmai“ kihívás és feladat. Ezáltal van le-
hetôségem teljesen megismerni a falu lakóit,
az ô igényeiket, érdeklôdésüket megismerve
tudunk majd olyan gyülekezeti alkalmakat
szervezni, amelyekbe ôket is bekapcsolhatjuk. 

Feladatom még (ugyanúgy a segédlelkésszel

együtt végezve) az ifjúsági óra tartása. Ezek
hetente egyszer vannak, de a fiatalok ennél
többet is igényelnek, ezért ôsszel beiktattunk
ifitalálkozóra járásokat, szalonnasütéseket, és
tervezünk tavaszra kirándulást, (nyáron csil-
lagpont stb.). A gyülekezeti alkalmakba is
egyre jobban be lehet ôket vonni. 

A feladataim közé tartozik még a Lelkészi
hivatalban végzendô papír munka is. Például
levelek megírása, számlák befizetése, és
pályázatok írása (ezt nem egyedül végzem). 

Ami még az itteni szokásokból kiinduló
feladatom, az pl. a „diktálás“. Itt még szokás
az, hogy temetéseken az éneklés elôtt a
sorokat diktálják. Ezt a feladatot is elvállaltam
(felváltva végezzük a segédlelkésszel), mert
akik ezt végezték, azok már idôs emberek. 

Amikor idekerültem, akkor a lelkész mellett
csak a hittanoktató volt, még nem volt itt a
segédlelkész, ezért muszáj volt a hittanok-
tatásba is besegíteni. Az iskolában van 8 cso-
port, az óvodában van 3 csoport. Ebben az
évben már csak az óvodában tartok mind a
három csoportban hittanórát, és az iskolában
egy csoportban. (De amikor kell, akkor káté
órát is helyettesítek, vagy hittanórát is.)

Tervben van az is, hogy úgynevezett „diakó-
niai estéket, vagy délutánokat“ szerveznénk,
aminek a célja az lenne, hogy a diakónia
történetét, a diakónia különbözô területeit
megismertetnénk az érdeklôdôkkel (pres-
biterekkel, gyülekezeti tagokkal).

Évente egyszer diakóniai nap keretében
idôsek napját is szoktunk szervezni a faluban. 

Azt még meg kell említenem, hogy a  gyü-
lekezet lelkésze (fônököm) az egyházmegyei
diakóniai elôadó, ezért is tartja fontosnak a
diakóniai munkát. Emellett, (ha belegondol az
ember elég ritka) az egyházmegyében az
egyetlen olyan gyülekezet vagyunk, ahol a
papíron 589 fôs „falusi“ gyülekezetben (mert a
választói névjegyzékben ennyi szerepel, de
egy vasárnapi istentisztelet átlagosan 80 fôs) a
lelkész mellett hittanoktató, segédlelkész és
diakónus is van. Fontos a közös munka, a
munkamegosztás. Ez teszi hatékonnyá a mun-
kánkat. 

Végezetül, személyes tapasztalatom alapján
azt mondhatom, hogy érdemes diakónust
alkalmazni a gyülekezeteknek, mert meghoz-
za a maga gyümölcsét.

Beszámoló



„Az Emberfia sem azért jött, hogy szolgáljanak neki,
hanem, hogy Ô szolgáljon.“ (Mt 20, 28)

Nyelvünkben a „szervíz“ szó összekapcsolódik az üzlet fogalmával. A
szerviz-állomás az a hely, ahol az áruba bocsátott szolgáltatás kifizetôdik.
„A jó szolgáltatás jó üzlet.“ „A hivatásosan végzett szolgáltatások“ díja
rendszerint igen magas. Mégsem érezzük sohasem, hogy a szerviz, azaz
a szolgáltatás (szolgálat) szó indokolatlan a számlán, amelyet ki kell
egyenlítenünk.

(Megjegyzés a magyar olvasónak! Az angol nyelvben a „service“ szó szol-
gálatot és szolgáltatást is jelent. Gondoljunk a magyarban is használatos
„szerviz“ szó értelmére. Ez a kettôsség jelentkezik a fordításban.)

Mivel megszoktuk, hogy összekapcsoljuk a szerviz, azaz szolgáltatás
(szolgálat) szót az üzleti élettel, nehezen értjük meg a Biblia nyelvét. A
Bibliában ez a fogalom azt a fajta munkát jelenti, amelyet a rabszolga
végzett uránál. Nem kapott érte fizetést.

Ahogy mi nem tudjuk elválasztani a „szerviz“, azaz szolgáltatás (szol-
gálat) és az üzlet fogalmakat, éppúgy a zsidóknak is nehezükre esett a
szolga a király szavakat összehozni. A szolga rabszolga volt és a szol-
gálat a rabszolga munkája. A király viszont olyan valaki volt, aki elôtt még
az urak is szolgai engedelmességgel hajoltak meg.

És ezért, amikor a Király azt mondta, hogy „nem azért jöttem, hogy szol-
gáim legyenek, hanem, hogy én legyek a szolga,“ akkor a zsidók egész
értékrendszere felborult. És ha mi szerét tudnánk ejteni, hogy új módon
tekintsünk Jézusra, hasonló módon megütköznénk. Mégis éppen ez az,
amit meg kellene kísérelnünk. Meg kell próbálnunk Ôt mindig újból
olyannak látni, amilyen a valóságban, a Biblia szerint. Környezetünk és
neveltetésünk bizonyára eltorzította a Jézusról alkotott képünket.

Ez a Jézus, aki szolgálni jött, és nem azért, hogy neki szolgáljanak,
most mindenkit követésére hív. Engedni hívásának többet jelent, mint
beszédünket megtisztogatni, és rossz szokásoktól megszabadulni.
Hozzáállásunk teljes megváltozását jelenti.

A szolgálat azt a munkát jelenti, amelyet a rabszolga, vagy szolga végez
el. Az ember nem várhat fizetést az Urának végzett szolgálatért. És ha

bárki rangon alulinak érzi ezt a szolgáló életet, az kívül van Jézus
királyságán. Másfelôl viszont csak egy ilyen szolgai, alázatos, engedel-
mes életet élve fedezzük fel egyszerre Jézus társaságának a nagysze-
rûségét.
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