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Előszó

Úgy gondolom, hogy nagy hiányt tüntet el legalább részben ez a könyv. 
A diakónika mostohán kezelt teológiai diszciplína. Boross Géza professzor 
írt egy rövidebb jegyzetet 1995-ben, s ezzel megtörte a hallgatást.

Az elmúlt 15 év alatt viszont nagyon sok dolog történt a diakónia terén 
egyházunkban. Egyre-másra új intézmények születtek. A Református sze-
retetszolgálat megalakulásával pedig felgyorsultak az események és olyan 
mozgásnak lehetünk tanúi, amilyen aligha volt még egyházunkban a dia-
kónia terén.

A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán 
folyik a diakónusképzés, de a Hittudományi Karán is van – ha csak egy 
féléven át – diakónika oktatás. 

Ezek sürgettek, hogy készüljön el egy olyan jegyzet, amiből a hallgatók 
tanulni tudnak. Ilyen „kényszer” alatt fogtam hozzá a könyv összeállítá-
sához. Nem volt könnyű feladat, mert szakirodalom magyar nyelven alig 
található, azok is több évtizedesek, és a diakónia hosszmetszetét nem is 
tartalmazzák.

Megpróbáltam ezért a diakónia történetét is nagy vonalakban felvázol-
ni, viszont részletesebben szólni a diakónia elméletéről és jelenlegi hely-
zetéről.

A jegyzet csak részben a saját kutatómunkám eredménye, mert a szűkös 
szakirodalom miatt fontos tanulmányokat és dokumentumokat is felhasz-
náltam kortörténeti illusztrációként és beillesztettem a megfelelő helyre.

Bízom benne, hogy segítségül lesz a teológiai hallgatóknak, a diakónus 
hallgatóknak, sőt a diakóniában szolgálóknak is, hogy jobban megismerjék 
a szeretetszolgálatot és feladatukat hatékonyabban betölthessék.

Köszönöm Krizsányné szondy Emesének a kézirat gépelésében, szer-
kesztésében nyújtott sok-sok segítségét.

Nagykőrös, 2010. január
Dr. Nagy István
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BEVEzETÉs

0.1. A diAKóniKA helye A GyAKorlAti teolóGiábAn 

Ravasz lászló klasszikus megfogalmazása szerint a gyakorlati teoló-
gia, mint az egyház élettana általános és különös részre osztható. A kü-
lönös részben 3 területet különböztet meg: oikodometika – agapetika – 
paideütika. 

Az agapetikát nevezi az egyház szeretetszolgálatáról szóló tannak.1 
Ez a meghatározás sokáig elfogadhatónak tűnt, hiszen Bodonhelyi József 
teológiai jegyzetében két részt találunk: gyülekezettörténetet, melyben a 
missziológiát taglalja, és a Ravasz féle definíció szerint agapetikát, ahol a 
diakóniáról szól.2 Ennek okára rávilágít Joó sándor máig időszerű köny-
vében.3 „a diakónia és a diakonátus kérdése mindezidáig meglehetősen 
mostohán kezelt problémája volt a református teológiának. Még ott is, ahol 
a gyakorlatban kivirágzott, nem annyira az egész kérdésnek elvi megala-
pozását, dogmatikai és bibliai gyökereinek a részletes feltárását, hanem 
gyakorlati kézikönyvek írását, az egyes esetekben való eljárást apró rész-
letekbe menő szabályozását tartották lényegesnek a teológusok. Az a rész-
vétlenség, mellyel a diakónia a református teológia tudományos művelőinél 
találkozott, kétségtelenül hozzájárult ahhoz, hogy e speciálisan kálvinista 
örökség a német evangélikus teológiából, ahol szisztematikus tárgyalásban 
részesült, erősen lutheránus színezettel került vissza, sokszor még a refor-
mátus teológusok kezébe is.”

Ez annyira így van, hogy teológiai tanulmányaim alatt nem is került sor 
diakónika tanítására. Amikor a Nagykőrösi Főiskolán elindult a diakónia 
szak, komoly nehézséget jelentett számomra is, hogy az elméleti kérdé-
seknek utána nézzek. Ismereteim szerint a budapesti Teológián tanszéki 
elődöm kezdett nagyon helyesen diakónikát tanítani, és jegyzete 1995-ben 
meg is jelent.4 Ez a mostoha bánásmód nem közömbösségnek a következ-
ménye, hanem egyházunk II. világháború utáni elesettségének a termé-
szetes velejárója. Miután a szocializmus beköszöntésével elveszítettük 
diakóniai intézményeink nagy részét, valamennyi diakonissza anyaházat, 
1  Ravasz: A gyülekezeti igehirdetés elmélete. Pápa, 1915, 12. o.
2  Bodonhelyi: Gyülekezeti szolgálat. Bp. 1965.
3  Joó sándor: Református diakonátus. Bp. 1939.
4  Boross Géza: Diakónika. Bp. 1995.
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a szeretetszolgálatban tevékenykedők csaknem valamennyien más munka-
területre voltak kénytelenek távozni, és nem is volt lehetőségük diakóniai 
tevékenység folytatására. Csupán néhány intézetünk maradt meg egyházi 
kézen, s ilyen helyzetben nem is születhettek diakóniai témájú írások, és a 
Teológiáról való száműzetésnek is ez a háttere.

Csupán az 1970-es években kezdődött némi elmozdulás, és megszületett 
néhány tanulmány, de ezek is csak folyóiratokban láttak napvilágot. 1974-
ben döntött egyházunk zsinata arról, hogy létrehozzon olyan munkaközös-
séget, amely foglalkozni kezd a diakónia elméleti és történeti kérdéseivel, 
de csak 1986-ban jelent meg az első tanulmánykötet könyv formájában.5 
Azóta se sokat léptünk tudományos szinten előre, pedig a gyakorlatban 
nagyon sok változás történt.

Így szomorúan kell megállapítanunk, hogy a magyar református gya-
korlati teológiában továbbra is mellőzött a diakónika. Ez nyilvánvalóan 
nagy baj. Egyrészt elvi, másrészt gyakorlati okok miatt. Ravasz lászló 
klasszikus mondása ma is igaz: „Az egyház csak akkor igazi hitközösség, 
ha szeretetközösség is.” Ez pedig azt jelenti, hogy a diakónia elméletével 
foglalkozni kellene. Gyakorlati oldalról nézve pedig a szükség kényszerít, 
hiszen több mint 150 diakóniai intézményünk van. Az ott dolgozók szá-
mára útbaigazításra lenne szükség. A leendő lelkészeknek, diakónusoknak 
éppen ezért fontos, hogy ilyen jellegű tanulmányokat folytassanak.

0.2. A diAKóniKA felAdAtA

Feladatát három területen jelölhetjük ki:
a) A diakónia teológiai alapjainak feltárása
b) Történetének ismertetése
c) A gyülekezetekben és az egyházi intézményekben folyó diakóniai 

tevékenység segítése
Ennek megfelelően elvi – történeti és praktikus diakónikáról beszélhe-

tünk.
5  A Magyarországi Református Egyház diakóniája Bp. 1986 Ez a mű nagyon 
hasznos, hézagpótló alkotás, de rámutat egyházunk nagy hiányosságára az elméleti 
alapvetés szintjén, hiszen egyetlen könyvet nevez egyházunk diakóniájának, amelyben a 
bibliai alapvetésen, az egyháztörténeten át a gyakorlati kérdésekig minden olvasható.
A gyakorlati rész érthető módon, a szocializmus idején mutatja be a diakónia magyaror-
szági helyzetét. Azóta alapvető változásnak vagyunk a tanúi és részesei.
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0.3. a diakónika mai fő kérdései

Németországban szerzett személyes tapasztalatokból tudom, hogy az 
egyik legnagyobb kérdés a diakónia önértelmezése. Ugyanis erőteljesen 
eltolódott a szociális gondoskodás irányába. Csodálatos egyházi intézmé-
nyek nagyszerű berendezéssel, a mi viszonyainkhoz képest luxus körül-
mények közepette tevékenykednek, de már régen nem bibliai és teológiai 
megalapozottsággal. A diakóniából segítségapparátus lett. A gyülekezeti 
diakónia is többnyire szociális munkává változott. Professzionalizálódott a 
diakónia, ami még nem lenne baj, csak az a kérdés, hogy a szociális munka 
szituációjából ki tud-e találni?

A másik nagy kérdés a diakónusok személye. Kik lesznek, akik ezt a 
munkát végzik? A korábbi diakonissza életforma úgy tűnik, hogy kihaló-
ban van. A még ilyen szolgálatban lévők száma egyre fogy. Németország-
ban és svájcban is alig van utánpótlás e téren.

Nálunk fél évszázad telt el, hogy diakonissza anyaházaink kényszerből 
bezárták kapuikat, s aligha képzelhető el ezek újra indítása. Úgy tűnik, 
hogy a diakonissza életforma egy letűnt kor velejárója. Helyettük megje-
lentek a diakónusok, de ez merőben más életfelfogást jelentett. „A 90-es 
évek diakónusképzésében sokkal nagyobb hangsúlyt kell tenni az elhívatás 
gondolatára, mint eddig. Nem arról kell lamentálni folyton, hogy a dia-
kónia nem részesül kellő megbecsülésben még az egyházban sem. Nem 
a megbecsüléssel, hanem a hivatástudattal van a baj. sok mai diakónus 
életében ezen a ponton történt törés. A 90-es évek diakónusaiban azt kell 
tudatosítani, hogy a diakónia részvétel a szentlélek életteremtő, életvédő és 
életmegújító munkájában a halál világának közepén.”6 személyes tapasz-
talatból tudom, hogy ez ma is így van, és a mi újraéledő diakóniánkban is 
kérdés. sok olyan ember tevékenykedik intézményeinkben, akik csupán 
foglalkozásnak, de nem hivatásnak tekintik azt.

Még egy kérdést kellene tisztáznunk: mi a kapcsolat a misszió és a di-
akónia között? A diakónia a misszió gyümölcse. Régi igazság: nincs dia-
kónia misszió nélkül, de misszió sincs diakónia nélkül. Ma sem Nyugaton, 
sem nálunk többségében nem a misszió gyümölcse a diakónia. Ettől kezdve 
a kérdések egyre súlyosabbá válnak. Ezekre választ kell adni, mert a gya-
korlat teszi fel ezeket a kérdéseket.

6  Boross: i.m. 15. o.
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Ezek ismeretében bátran fordulhatunk még mindig Joó sándor meg-
állapításaihoz, aki így definiálja a diakóniát: „Diakóniának nevezzük az 
egyháznak azt az életmegnyilvánulását, amelyben az egyház Krisztus 
megkezdett főpapi munkáját, irgalmas szeretetszolgálatát folytatja tovább 
tagjai fizikai nyomorúságának enyhítésére. A diakónia olyan szentek kö-
zössége formájában történő, Isten dicsőségét szolgáló irgalmas cselekedet, 
melyet a lokális gyülekezet Krisztus nevében gyakorol szűkölködő tagjai 
fizikai nyomorúságainak enyhítésére. Az egyház organizmusának ez az 
életmegnyilvánulása a diakónusi tisztség beállításával, az egyház állandó, 
rendszeres és hivatalos, tehát organizált funkciójává válik.”7 

De jó lenne, ha ebből egy kevéske megvalósulna gyülekezeteinkben, 
mert – mint látjuk – a diakónia speciális gyülekezeti tevékenység. Az intéz-
ményes diakónia nem pótolhatja a gyülekezetekben történő szeretetszolgá-
latot. Ez nem azt jelenti, hogy az intézményes diakóniára nincs szükség, 
csupán a különbséget kell látni.

7  Joó sándor: i.m. 28-36.o.
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I. DIAKóNIATöRTÉNET NAGy VoNAlAKBAN

1. A diAKóniA helyzete A KorAi eGyház idején

A korai egyház idején a gondozottak élén az özvegyek és árvák állnak. 
Kornélius püspöksége idején a római gyülekezet 1500 rászorulót tüntet fel.8 
Az adományokat Istennek szentelt áldozatnak tekintették.

A betegekre, szegényekre, foglyokra is odafigyeltek. Megkísérelték a 
foglyokat kiváltani a börtönből. A karthágói gyülekezet például 100.000 
sestertiust gyűjtött össze a numídiai rablók fogságába esett keresztyének 
kiszabadítására.9 Gondoskodtak a halottak tisztességes eltemetéséről is. 
Elsősorban a saját gyülekezetre terjedt ki a diakónia gyakorlása, de elő-
fordult, hogy a szomszéd gyülekezeten is segítettek. 170 környékén írja 
Dionysos: ”Kezdettől szokás, hogy a testvérek sokféle jót tesznek és gyüle-
kezetet támogatnak. Így a rászorulók szegénységén könnyítettek, s ezzel a 
régi római szokást megtartották.”10

A szegényekről való gondoskodás helye kezdetben az agapé volt, ami-
kor ez még az istentisztelet keretében történt. Később ez elvált, s rendsze-
rint magánházaknál történt a püspök, a presbiter, vagy a diakónus elnöklete 
alatt a diakónia. Justin martyr leírja, miként ment ez végbe. „A tehetősek 
annyit adtak, amennyit akartak a maguk mértéke szerint. Ami összegyűlt, 
letették az elöljáró elé, ő pedig abból támogatta az özvegyeket és rászoru-
lókat. Az adományozók a vasárnapi istentiszteletre hozták magukkal aján-
dékaikat. ők átadták a presbitereknek, akik az oltárra helyezték, s ezzel 
Istennek szentelték. Ez volt az ún. oblatio.”11

Ezek mellett rendkívüli adományok is szokásban voltak. 

1.1. A diakónusi tisztség deformálódása

A püspöki teljhatalom fokozatos kialakulásával egyenesen arányos a di-
akónusi tisztség deformálódása. Két területen ment végbe:

egyfelől a tisztség elveszíti önállóságát;
másfelől eredeti munkaköre is megváltozik.

8  Boross: i.m. 57.o.
9  U. o. 57. o.
10  U. o. 57. o.
11  U. o. 58. o.
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Az ilyen irányú változással Keleten találkozunk először, ahol a 
tévtanítások miatt a tiszta tan védelmében megnő a tanítási funkció súlya, 
és a tanítói tisztség kiemelkedik a többi közül, s ez a püspökök (episkopos) 
vállaira nehezedett. ők voltak az apostolok utódai egy-egy gyülekezetben, 
így a tradíciók hordozói és őrei. Ignatius az első, aki az episkopost rangban 
megkülönbözteti a másik két tisztségtől, s őket Krisztussal és Istennel ha-
sonlítja össze.

„A püspökök Jézus tanácsában ülnek, és úgy kell tekinteni őket, mint 
magát az Urat.”12 Ekkor fogalmazódik meg: ahol a püspök, ott az egyház. 
A püspök iránt mindenki korlátlan engedelmességgel tartozik. „Aki a püs-
pöknek engedelmeskedik, az tulajdonképpen Krisztus Atyjának engedel-
meskedik. Ezért úgy kell őket követni, mint Krisztus követte az Atyát.”13 
Ez az engedelmesség nemcsak az egyháztagokra, hanem a tisztségviselők-
re is vonatkozott. A presbiterek és diakónusok szolgáló eszközök a püspök 
kezében. Keletről vitte Nyugatra ezt a gondolatot Irenaeus, s ettől kezdve 
ott is egyre emelkedik a püspöki méltóság, a másik két tisztség pedig egyre 
inkább teljes alárendeltségi viszonyba kerül. A három közül a diakónus 
lesz a legalacsonyabb, aki még a presbitereknek is alárendeltje.

A püspöki egyeduralom és a hierarchia kiépítése Ciprianus nevéhez kö-
tődik. szerinte a sok gyülekezet az egy egyház megnyilatkozása, amelynek 
élén ez episkopos áll. „A püspöki rend nem történelmi vagy jogfejlődés 
eredménye, hanem megmásíthatatlan isteni rendelés, és mint ilyen alapja, 
alapintézménye az egyháznak. Az apostolokat, azaz a püspököket maga az 
Úr választotta ki. Felelősséggel tehát közvetlenül neki tartozunk, a diakó-
nusokat azonban az Úr mennybemenetele után az apostolok választották.”14 
A püspöki tisztet a Mt 16,18-19 alapján vezeti le. Ahogy Istennek, a püspö-
ki intézmény megteremtőjének meg kell adni a tiszteletet, akképpen a dia-
kónusnak is az őt kinevező püspöknek. A diakónus csak annyiban tisztség, 
amennyiben engedelmeskedik a püspöknek.

A püspöki méltóságot még jobban emelte a transubstantiatio tanának 
lassú megfogalmazása és elterjedése. Ennek is Cyprianus volt a megalapí-
tója igazában.

Ebben a hierarchiában a diakónus már csak a püspök füle, szeme, szája 
stb.… Csupán arravaló, hogy a püspököt mentesítse a hozzá nem illő, ala-
csonyabb rendű szolgálat alól. semmit nem tehet a püspök tudta és engedé-
12  Joó sándor: i.m. 62.o.
13  U. o. 62. o.
14  U. o. 63.o.
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lye nélkül. „Amint Krisztus az Atya mellett áll és szolgál neki mindenben, 
úgy áll a diakónus a püspök mellett.”15

A szegénygondozásban is a püspök a közvetítő. A diakónusnak csak az 
a feladata, hogy a püspök figyelmét felhívja a szegényekre. A niceai és 
karthágói zsinatok egyaránt figyelmeztetik a diakónusokat, hogy ők csak 
a püspökök szolgái. A sacerdotális tan fejlődésével a tisztségviselők egyre 
inkább a nép fölé emelkednek és a klérus –laikus különbség kezd kiala-
kulni. Rómában a diakónus a presbiterrel együtt a papi rend gyülekezettől 
elszakadt, alsóbbrendű fokozata. A római katolikus dogmatika szerint a di-
akónusok nem egyebek, mint a püspökök és papok segítői. Egy önálló rend, 
de a három felszentelt közül a hierarchiában a legalsók. Ez a diakónussá 
szentelés szertartásában is kifejezésre jut, mert a püspök csak az egyik ke-
zét helyezi a diakónusra. A pápa mellett kardinál-diakónus, a püspök mel-
lett archi-diakónus, a presbiter mellett diakónus a neve. A diakónus szol-
gálatára rendeltetett a szubdiakónus. Ez lett az ApCsel hét diakónusából.

De nem csupán az eredeti tisztség, hanem a munkakör is megváltozik. 
Az apostolok arra törekedtek, hogy külön-külön tisztséget állítsanak a 
gyülekezetekben a szolgálatoknak megfelelően. Az apostoli atyák éppen 
az ellenkezőjét tették. A püspök személyében a funkciók összefutnak, így 
a többi csak az ő szolgája lehet.

origenes még a szegények gondozását jelöli meg a diakónusok felada-
tául, Konstantin után ez is megszűnik, mert az egyház kezd vagyonosodni. 
Az egyház vagyonának kezelésére a püspök jószágkormányzót nevez ki 
(aerarius) a diakónusok, meg az áldozópapok közül. Itt marad meg legto-
vább a diakónusi szolgálatnak legalább az emléke.

Fokozatosan a kultuszi tevékenység végzésére tolódik át a diakónusok 
szerepköre. Eleinte az úrvacsoránál végeztek kisegítő szolgálatot, s az 
eredeti, asztalok körüli szolgálatot erre értelmezték. segítettek a népnek 
kiosztani az úrvacsora jegyeit, elvitték a betegeknek is. Később az isten-
tisztelet rendjére felügyeltek.

Igaz, hogy a keresztyénség államvallássá lételével alapjaiban megvál-
tozott az egyház helyzete, hiszen tömegesen lettek keresztyénné az embe-
rek, és a birodalom szegényeiről való gondoskodás az egyházra nehezedett, 
amelyet a régi formában már nem lehetett volna végezni. Különböző intéz-
mények jöttek létre. Ilyenek a hospitiumok, amelyek eredetileg a püspök 
lakása mellé idegeneknek épített szállodák voltak, de ezek fokozatosan 
15  U. o. 64. o.
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kórházakká váltak, és a püspök felügyelete alá tartoztak. Ezzel rokon in-
tézmények a kolostorok, szintén a püspök felügyelete alatt.

Rómát 7 részre osztották egy-egy diakónus felügyelete alatt, s mind-
egyikhez tartozott egy-egy hospitiumszerű intézmény, ahol a szegényeket 
gondozták. Később ez is megszűnt, így a diakónusok maradtak a kultikus 
szolgálatban. lassanként a diakonális szegénygondozás is megszűnik. Volt 
ugyan jótékonykodás, de ez már nem diakóniai volt, hanem érdemszerző 
jócselekedet. A reformáció koráig tulajdonképpen ennyiből állt a diakónia.

2. A reformáció diAKóniAi véleKedése

A hitből való megigazulás tana alapjaiban megváltoztatta az addigi „di-
akóniáról” vallott nézeteket, mert annak üdvösségszerző, önző motívumát 
lehetetlenné tette, s helyébe lépett a bibliai gondolat, amely szerint a diakó-
nia a hit gyümölcse. „Nem a jócselekedetek által válik valaki megigazult-
tá Isten előtt, hanem a kegyelemből hit által való megigazulás folytán jót 
cselekvővé.”16 Ilyen módon az évszázadokon át elhalt diakonális funkció új 
értelmet kapott. luthernek azonban az volt a hibája, hogy elhanyagolta a 
látható egyház fogalmát és kevésre becsülte az egyház szervezetét. számá-
ra elsősorban az Ige hirdetése a döntő és az egyház csak annyiban érdekli, 
hogy ennek keretet biztosítson. Nála csak egyetlen tisztség van: az Ige szol-
gálata. A másik két tisztséget illetően pedig egyáltalán nem rendelkezik, 
mert azokat az „ordo politicus”-ra, a világi felsőbbségre hagyja. Megemlé-
kezik ugyan a diakónusi tisztségről, amelyet „az egyházi javaknak a szegé-
nyek közt való kiosztása tisztének” nevez, amelyet fontosnak lát felújítani, 
de a szegénygondozást mégis a világi felsőbbség hatáskörébe utalja. Az 
ApCsel 6 analógiájára a szegényekről a város és annak tisztségviselői révén 
akar gondoskodni. Tehát a diakónusi tisztséget nem állította vissza.

Az viszont kétségkívül luther érdeme, hogy újra felszínre hozta a gyü-
lekezeti szegénygondozás kérdését, de a megoldását nem a Biblia alapján 
akarta megvalósítani. A szegénygondozás a városi tanács kezében volt, az 
gyűjtötte össze az adományokat és osztotta széjjel. „sie war eine Tätigkeit 
der gesammten kirchlichbürgerlichen Gemeinde.”17

16  Joó sándor: i.m. 72.o.
17  U. o. 74.o.
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A munkások választása se gyülekezeti volt, hanem a város nevezte ki 
őket. „Az egyház diakonális életformáját Krisztus rendelése szerint végző 
tisztség nem volt, és ma sincs a lutheránus egyházban, mert nincs is benne 
az egyház dogmatikai fogalmában.”18

zwingliről is hasonlókat lehet elmondani, mert nála se beszélhetünk 
egyházi diakonátusról. Nála is a világi hatóság kezében van az egyház 
kormányzása „A szerzetesi rendházakat és apácakolostorokat feloszlat-
ta, birtokaik élére gondozókat és felügyelőket állított. A bevételeket nagy 
részben a szegényügy rendezésére használta fel, a gyülekezet adakozásából 
pótolván a hiányokat. A diakónia gyakorlatában maga járt elől jó példával. 
Nemcsak az istentiszteleteken volt kiváló igehirdető, hanem állandóan a 
gazdagok és szegények, a helybeliek és idegenek rendelkezésére álló lel-
kész volt. Mindenkit barátságosan fogadott. A házából távozóknak búcsú-
záskor szokása szerint pénzdarabokat csúsztatott a kezébe. Gyakran levél-
ben erősítette súlyos betegségben sínylődő lelkésztársait.”19 Bármennyire 
nemes dolog mindez, amit Bullinger feljegyzett róla, de ez nem a bibliai 
diakónia helyreállítása.

Az újszövetségi alapokra történő visszaállítás a kálvini reformáció 
eredménye. Kálvinnak az egyházról vallott nézetei egészen mások, mint 
lutheré. ő nem spiritualizálja el az egyházat, és hangsúlyt fektet az egyház 
látható alakjára is. Nála az egyház tevékenysége nem merül ki az igehirde-
tésében és a sákramentumok kiszolgáltatásában. szerinte a hívők erkölcsi 
és anyagi gondozásának feladata is az egyház kötelességei közé tartozik.

A „notae ecclesiae” Kálvin szerint a diakónia gyakorlása is az igehir-
detés és a sákramentumok kiszolgáltatása mellett. Az egyház és az állam 
különbözőek, nem moshatók egybe, más a feladatuk. A világi szervezettel 
szemben önálló egyházi intézményről tanít. Az egyház szervezetére vonat-
kozó bibliai rendelkezések normatív jellegűek számára. Az apostoli egyház 
példájára minden gyülekezetben a négyes tisztség felállítását javasolja.

• pastores → az ige és a sákramentumok szolgái;
• doctores → az evangélium tisztaságának őrzői;
• presbiteres → az egyházfegyelem és kormányzás őrei;
• diakones → a szeretetszolgálat végzői.

 A diakónusi tisztséget az ApCsel 6 alapján akarja visszaállítani, 
mert a római katolikus diakónusi tisztséget az egyházat gúnyoló, hazug 

18  U. o. 75.o.
19  A MRE diakóniája. Budapest, 1986, 67.o.
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diakónusságnak nevezi, amely semmiben nem egyezik meg az apostolok 
rendelésével. Így definiálja a diakónusi tisztséget: „Bár magának a diakónia 
szónak tágabb jelentése van, mindazáltal a szentírás különösképpen azokat 
nevezi diakónusoknak, akiket az egyház az alamizsna kiosztásával, és a 
szegények gondozásával bízott meg, és mintegy a szegények kincstárának 
sáfárává tett, akiknek eredetét, felállítását és foglalkozását lukács írja le az 
ApCsel 6-ban.”20

 A Rm 12,8 alapján kétféle diakónust különböztet meg:
• a tisztségszerű, akik alamizsnát osztanak;
• a szegényeket, betegeket gondozók.

A szegénygondozás tehát Kálvin szerint a gyülekezet feladata, mely-
nek az egyház a diakónusok önálló tisztsége által tehet eleget. Nem tudta 
ezt teljes egészében Genfben megvalósítani, mert odaérkezésekor ez már 
a városi tanács kezében volt, így sok tekintetben meg kellett alkudnia. A 
diakónusokat a lelkészek véleményezésére a városi tanács választja, de va-
lamennyire mégis érvényesül a diakonátus egyházi tisztségszerű jellege. 
Felettük a presbitérium gyakorolja a felügyeletet. Amerre a kálvini refor-
máció elterjedt, mindenütt kiépítette a diakonátust. A diakónus tisztséget a 
lelkészekkel és presbiterekkel egyenlő, önálló tisztségnek tekinti. Beiktatá-
suk ünnepélyes keretek között, esküvel és kézrátétellel történik.

3. A pietizmus diAKóniájA21

3.1. August Hermann Francke diakóniai tevékenysége 

A reformáció hősies korszaka, a harmincéves háború szenvedései 
után A. H. Franckéval új korszakot kezdett a diakónia történetében is az 
egyház Ura. Francke vezérigéje a 2Kor 9,8. Úgy látta, hogy a szenvedő 
felebaráton való könyörület nem privát kérdés, hanem közügy. - 1689-ben 
kiadott „Írásszerű életszabályok” c. művében írja: ,,Ha te jól el vagy látva 
evés, ivás, ruha dolgában, és nem gondolsz felebarátodra is, tarts bűnbána-
tot...” Meggyőződése volt, hogy akik újjászülettek, a világ és az ember szo-
ciális helyzete megjavításának szolgálatába kell, álljanak. - 1695 elején pa-
rókiája egyik lakószobáját átalakította az elhagyott gyermekek iskolájává. 

20  Kálvin: Institutio IV.3.9.
21  V.ö. Boross: Diakónika. 73.kk.o.
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Egy napon a szegények perselyében 4 tallér és 16 groschent talált. Ekkor két 
tallérért könyvet vásárolt. Heti 6 groschen tiszteletdíjért megfogadott egy 
szegény diákot napi két órai tanítói munkára, s megkezdte 27 koldusgyer-
mek nevelését. Első próbálkozása kudarccal végződött, mivelhogy a gyer-
mekek a kölcsönkapott könyvekből mindössze négyet hoztak vissza. Ekkor 
16 groschenért új könyveket vásárolt, amelyeket a tanítás után összegyűjtöt-
tek és elzártak. - 1695 pünkösdjén megalapította a Pedagogium regiumot. 
Ide azoknak a szülőknek a gyermekeit gyűjtötte össze, akik arra kérték őt, 
foglalkozzék gyermekeik lelki-szellemi fejlődésének irányításával. - 1695 
őszén létrehozta harmadik alapítványát, az árvaházat. November 16-án már 
9 gyermeke volt, akiket azonban ekkor még keresztyén családoknál helye-
zett el. 1698. július 13-án volt az ő saját árvaházának alapkőletétele. E neve-
lő intézetek mellé hamarosan tanítóképző intézetet is állított fel, előzőleg 
1697-ben létrehozta a latin iskolát, mely az egyetemre készített elő. 1698-
ig intézetei szétszórva feküdtek Halle város területén. Ez évben azonban 
alkalmas telket talált, ahol egyetlen komplexumba vonhatta össze intéze-
teit. Ebben az évben nyitotta meg könyvkereskedését és gyógyszertárát is, 
majd 1710-ben bibliai intézetét, melynek a Biblia terjesztése volt a feladata. 
Amikor 1727. június 8-án meghalt, árvaházában 100 fiú, 30 leány, egyéb 
iskolaiban 1725, a latin iskolában 400, a pedagogiumban 82 diák tanult 167 
tanárral. A menzán 255 diák étkezett. - Francke diakóniai munkásságában 
jól láthatóan jelentkezik a pietizmus diakóniájának legfőbb sajátossága, 
hogy bár összegyűjtötte a hívőket a tevékeny szeretet gyakorlására, intéze-
tei azonban ekkléziolák maradtak az eklézsiában, s maguk a gyülekezetek 
továbbra is passzívak voltak diakóniai tekintetben. Bár Francke nagy volt a 
szervezésben és alapítványok létre hívásában, munkája mégiscsak az éppen 
jelentkező szükség legyőzésére irányult, ahelyett, hogy a nyomor okát és 
annak társadalmi összefüggéseit igyekezett volna felderíteni.

3.2. Zinzendorf diakóniai munkássága

Amire Francke nem törekedett, ti. a gyülekezet diakóniai aktivizálá-
sára, arra igyekezett a tanítvány, zinzendorf. Ahogyan egy 1745-ös temp-
lomszentelési beszédében rámutat, nagy szervezőnek tartja Franckét, de 
nem kívánja ,,majom módjára” utánozni. Herrnhutban testvéri közösség-
nek kell működni, azaz gyülekezetnek, amelyben mindenegyes tagnak 
diakóniai és missziói felelőssége van. Mivel Hernnhutban zinzendorf a 
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felsőbbség hivatalát is gyakorolta, a testvérgyülekezet és a keresztyén 
gyülekezet fedik egymást. legfőbb felügyelő testületük a presbitérium, 
amelynek minden gyülekezeti tisztség és gyülekezeti tag alá van rendelve. 
A diakóniai gondoskodást alaposan kiépítették. Alamizsna kiosztók gon-
doskodnak a szegényeknek szánt adományok szétosztásáról, beteggon-
dozók és gondozónők a gyülekezeti orvossal együtt a beteggondozásról. 
Mindezt ingyenesen cselekszik. A beteggondozók egynapos szolgálatban 
állnak. A beteggondozás lelkigondozással párosult. Csak olyan embe-
reket alkalmaztak erre a szolgálatra, akik inkább imádsággal és hittel, 
mint orvosságokkal gyógyítanak. A munkanélkülieknek munkát szerez-
tek. 1727-ben árvaházat, 1735-ben latin iskolát alapítottak internátussal. 
Működtettek patikát, kórházat. Diakóniájuk a gyülekezet határain belül 
maradt.

4. A német belmisszió diAKóniájA

Joó sándor alapvető, művében igen elgondolkodtató, szokatlan, de igaz 
megállapítást fogalmaz meg, amikor tagadja, hogy a bibliai diakonátus fel-
éledése a pietizmusban, majd utána a német belmisszióban történt meg.22 
Erre azért érdemes odafigyelni, mert a magyar református diakónia ilyen 
gyökerekből táplálkozva indult el.

Joó sándor Wichern gondolatai alapján fejti ki fenti nézetét. A 
belmisszió lényegét Wichern után a következőképpen határozhatjuk meg: 
„a belmisszió alatt hívő egyháztagoknak az egyetemes papság elve alapján 
szabad és független egyesületekbe tömörült, önkéntes szervező munkáját 
értjük, amely munka az egyház elidegenedett tagjait az ige szolgálatának 
és a diakóniának a segítségével igyekszik újra visszatéríteni az egyházhoz. 
A diakónia cselekvői az egyetemes papság elve alapján missziói elhivatott-
ságuk tudatára ébredt egyének, akik az egyháztól szervezetileg független 
egyesületekben, illetve az egyesületek által létrehozott intézményekben 
fejtik ki tevékenységüket. Céljuk, hogy az egyháztól elidegenedett tagokat 
visszatérítsék, így a keresztyénség határain belül élő pogányokat tartják 
szem előtt. A belmisszió nem az egyház munkája, hanem munka az egy-
házban.”23

22  Joó sándor: i.m. 75kk. o.
23  U. o. 75. o.
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Bármennyire is áldott munkát végzett a belmisszió, tulajdonképpen 
mégis megfeledkezett a szervezett egyházról, és a diakóniát annak meg-
kerülésével, egyesületekkel helyettesíti. A cselekvés alanya tehát nem az 
egyház a maga szerveivel, hanem az egyesület. Wichern így fogalmazott: 
„a belmisszió tulajdonképpen nem egyéb, mint az a munka, melyet nem tel-
jesített az egyház.” Ebben igaza van, de ez azt jelenti, hogy a belmisszió a 
megerőtlenedett egyház miatt jött létre, s annak diakóniai munkássága sem 
egyéb, mint az egyházi diakónia pótlása. Egészen világos, hogy ez a luthe-
ranizmus egyenes következménye, amely csak a funkciókat hangsúlyozza, 
de annak hordozó szerveit már nem szemlélhetjük a német belmisszióban 
minden gazdagsága és áldása ellenére sem.

Ezek után röviden tekintsük át a német belmisszió legjelentősebb diakó-
niai munkásainak tevékenységét

4.1. Johann Daniel Falk24

1768. október 28-án született Danzingban, és 1826. február 14-én halt 
meg Weimarban. A népszerű „o, du frőhliche” című ének szerzője. sza-
tirikus író, az otthon nélküli gyerekek atyja és keresztyén pedagógus.

A racionalista teológiából kiábrándulva, mint hallei diák a szépiro-
dalomhoz fordult. Gleim és Wieland hatására 1797-ben Weimarban 
telepedett le, ahol szoros kapcsolatban állott Wielanddal és Herderrel. 
1806-ban, amint a háború miatti szükségállapot csillapításáért felelős 
diplomata tevékenykedett. 1813-ban meghalt 4 gyermeke, s ez időtájt 
felismerte feladatát, hogy a háború miatt árvává lett, elkallódott gyere-
keket magához vegye, őket keresztyén hitben és szabadságban nevelje és 
számukra egy szolid szakmai kiképzést eszközöljön. 1813-ban alapította 
meg a „Baráti Társaság a nyomorban” c. egyesületet, melynek tagjaira 
bízta az árva és védtelen gyermekek nevelését. Növendékeinek segítsé-
gével 1819-ben építette meg az első mentőintézetet Németországban, a 
később híressé lett ún. Weimari Luther-udvart. Az egyház és a diakó-
niatörténet őt tartja a belmisszió egyik előfutárának. Wichernre gyakorolt 
hatása letagadhatatlan.

24  Evangelisches Lexikon für Theologie und Gemeinde. Wuppertal, 1992, 595. o.
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4.2. Christian Heinrich Zeller25

zeller 1779. március 29-én született Entringenben (Németország) és 
1860. május 28-án halt meg Beuggenben (svájc). Először jogászként tevé-
kenykedett, azután Pestalozzi hatására felhagyott foglalkozásával és tanár-
ként, mint egy privátiskola vezetője munkálkodott st. Gallenben Pestalozzi 
szellemében.

spittlerrel közösen megalapítottak Beuggen várában a veszélyeztetett 
és csavargó gyerekek számára egy menedékházat. Az otthonban végzendő 
munkára fiatal férfiakat képeztek ki nevelőknek és tanítóknak, akik a fia-
talok között tevékenykedtek. Az volt a véleménye, hogy a szegények iránti 
vonzódásnak erősebbnek kell lenni, mint az egyéni jólétnek. Ez sikerült is 
neki és sok munkatársának is. A szegények iskolája gyorsan nőtt és Német-
országban is sok hasonló jött létre. Az oktatás komoly vallásos neveléssel 
párosult. Családként éltek együtt. ő maga 3 generációt nevelt fel.

Joggal tekinthetjük őt a belmisszió egyik úttörőjének.

4.3.Johann Friedrich Oberlin 26

1740. augusztus 31-én született strassburgban és 1826-ban halt meg 
steintalban. 1767-től volt steintalban evangélikus lelkész. A 30 éves hábo-
rú végén a falu lakossága elvadult volt, és mind társadalmilag, mind egy-
házilag elhanyagolt.

Életrajzírói szerint, minden időkre szóló, klasszikus, buzdító pél-
daképe az önfeláldozó lelkipásztorkodásnak, mert a lehető legelha-
gyottabb falusi gyülekezetben egyedül állva, egymaga teljesítette a nagy 
missziót, a tanítás, és a segítő szeretet szolgálatát. ötvenegy évig szol-
gált steinthalban. Hívei az egymás után következő rossz termések miatt 
szinte az éhhalállal küzdöttek. sokan tejbe mártott fűvel tengettek életü-
ket. oberlin nem riadt vissza a nehézségektől. Életrajzában ezt olvassuk: 
,,Megtanította híveit, hogyan kell a terméketlen földeket is termékennyé 
tenni. Megmutatta nekik, hogy a talaj természetéhez képest milyen ve-
teményeket kell termeszteniük. Meghonosította a burgonya- és len ter-
melést, fű magvakat szerzett számukra, fákat ültetett híveivel. Takarék 
és szegényeket segélyező pénztárt, gazdasági egyesületet, népkönyvtárat 

25  Evangelisches Lexikon III. 2206. kk. o.
26  Evangelisches Lexikon II. 1455. kk. o.
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állított fel. Jobb gazdasági eszközöket, tűzifecskendőt szerzett híveinek. 
Megtanította őket, hogyan kell nyomorult viskóik helyére emberhez mél-
tó házakat építeni... A falvak, amelyeknek lelkipásztora volt, nemcsak fek-
vésük miatt, hanem járhatatlan útjaik miatt is szinte megközelíthetetlenül el 
voltak dugva, azért ő maga ment ki ásóval, kapával utat csinálni, s ezzel vet-
te rá az ilyen dolgok iránt érzéketlen híveit példájának követésére. Ugyan-
ilyen módon érte el azt, hogy a Breusch-folyón át csakhamar szép híd épült. 
Ez is szeretetmunka volt. Hívei megértették, mert elnevezték a szeretet híd-
jának. ő alapította az első óvodákat, s parókiája volt az első óvónőképző 
helye is. Az óvodaalapítás terén először skóciában majd Franciaországban 
talált követőkre. oberlin erőfeszítéseket tett steinthalban a diakonissza 
tisztség felállítására is. Hangsúlyozta, hogy az élő gyülekezetben nemcsak 
lelkészi és presbiteri tisztség létezik, hanem diakónus ill. diakonissza-tiszt-
ség is. szerinte a diakónus ill. a diakonissza azzal építi Krisztus testét, hogy 
felveszi a gyengék és gyermekek testi és társadalmi gondozásának terhét.

Diakóniai tevékenysége mellett a tanításra is hangsúlyt fektetett. Az 
óvoda mellett népiskolát és mezőgazdasági üzemet is alapított, hogy jó ve-
tőmagot tudjon előállítani.

Tevékenységének alapja a hite, amely e sokféle tevékenységében vezérel-
te. Korának számos, kiváló teológusa, lelki munkása barátja volt.

4.4. Fry Erzsébet27

A diakóniatörténet a Foglyok Angyala néven ismeri (1780-1845). 
Quaker prédikátornő volt és a modern fogoly (börtön) gondozás megala-
pítója. A korabeli london börtönállapotai egyszerűen embertelenek vol-
tak. A leírások szerint két teremben és két cellában, összesen mintegy 190 
négyzetméteren 300 asszony volt összezsúfolva. Körülöttük hemzsegtek a 
gyermekek. Ugyanabban a helyiségben főztek, mostak és aludtak. ott he-
vertek a puszta földön, szalmazsák nélkül, vánkosuk egy darab deszka és 
némelyik csaknem ruhátlan. Pálinkát ittak. A levegő terhes volt a szenny-
től, pálinkaszagtól, káromló beszédtől. Maga a fogház igazgatója is csak 
fegyveres kísérettel mert közéjük menni. Fry Erzsébet nyugodtan járt ezen 
a helyen. Komolysága és az egész lényéből sugárzó, őszinte szeretete meg-
szelídítette ezeket az eldurvult teremtéseket. A hatóságoknál elérte, hogy 
a női foglyoknak női felügyelője legyen, hogy a gyermekekkel foglalkoz-
27  lásd: Boross: i.m.
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zanak a börtöniskolában, és gondoskodjanak a szabadultakról. 1817-ben 
megalapította a „Női foglyok helyzetének könnyítéséért küzdő társaságot”. 
1825-ben szervezte meg a „cselédek gondozását” végző egyletet. 1827-ben 
pedig kiadta a ,,Megjegyzések a női foglyok látogatását, felügyeletét és ve-
zetését illetően” c. memorandumát. Jelmondata ez volt: ,,a lélek ápolása a 
szegénygondozás lelke.”

4.5. Sieveking Amália 28

1794. július 25-én született Hamburgban, de korán árva maradt. Egy 
testvérének a halála és az intenzív bibliatanulmányozás hatására elfordult 
a racionalizmustól és az ébredés híve lett. Egyedülálló módon kötődött a 
katolikus irgalmasrendi nővérek szerinti modellhez, amelyet nem tudott 
ugyan megvalósítani, de egész életében szeme előtt lebegett, és elutasított 
minden tisztséget a Fliedner féle diakonissza anyaházban és a hamburgi 
zárdákban. A hamburgi nagy kolerajárvány idején, 1831-ben egyedül je-
lentkezett az egész városból ápolónői szolgálatra. 1832. május 23-án egye-
sületet alapított a szegények és betegek gondozására. Alapított nevelőnő-
képző intézetet is. A várostól kapott telken egyesületével 9 szegénylakást 
építtetett s egy kis gyermekkórházat, mely 1847-ben már akkorára nőtt, 
hogy állandóan 30 gyermeket ápoltak benne - 1849-ben Berlinben figyel-
met keltő előadást tartott ,.A női nem emancipációja” címen. Azt fejteget-
te, hogy kora asszonyainak és leányainak a házi és családi munka mellett 
rendszeres szeretetszolgálatot kellene végezni. Ezen gondolatait foglalta 
össze az 1855-ben megjelent, másik figyelmet érdemlő iratában, a „Végren-
delet fiatal barátnőim számára” c. művében.

1859. április 1-jén halt meg Hamburgban és kívánsága szerint a szegé-
nyek sírhelyeinek az egyikébe temették.

4.6. Gossner János29

Ez a katolikus lelkészből lett evangélikus lelkipásztor (1770-
1858) a keresztyén diakóniatörténetnek ugyancsak áldott emlékű alakja. 
sok hányattatás után 1829-ben lett a berlini cseh-morva gyülekezet lelké-
sze. Pásztori látogatásai során fedezte fel, milyen siralmas az elhagyott 

28  Evangelisches Lexikon III. 1837. kk. o.
29 lásd: Boross: i.m.
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betegek helyzete. Ezért első lépésként a Betegeket látogató férfi és női 
egyesületet szervezte meg. A várost kerületekre osztotta s az egyesület 
tagjai a maguk kerületének betegeit rendszeresen látogatták. Voltak azon-
ban betegek, akiknek nem volt otthonuk. Ezek számára eleinte néhány 
házat béreltek, majd az un. potsdami kapu mellett nagyobb területet vá-
sároltak. 1837-ben avatták fel az Erzsébet kórházat. Gossner ápolónők 
képzéséről is gondoskodott. Jelmondata így hangzott: ,,Egyik kezeddel 
fogódz Istenbe, akkor sokszorozott lesz a másik kezednek ereje.”

4.7. Wichern János Henrik30

Wichern első diakóniai tette egy gyermekotthon, a híressé lett Rauhes 
Haus megalapítása volt 1833. szeptember 12-én. A hamburgi börze nagy-
termében összegyűlt közönség előtt feltárta a gyermekotthon felállításának 
szükségességét, és pontos programot is adott. Rámutatott, hogy intézetben 
és nem egyes családok körében kell folytatni a munkát. Az intézetben 
azonban a gyermekeknek érezniük kell a családi élet áldásait. A gyermek-
otthonban a hit és szeretet szellemének kell uralkodnia. A gyermekeknek 
meg kell hallaniuk Jézus szavát: ,,Megbocsátattak neked a te bűneid” s 
meg kell tapasztalniuk, hogy nem ajtózár és kőfal köti őket az intézethez, 
hanem a legerősebb kötelék, a szeretet. 1833. október 31-én költözött be 
Wichern anyjával és leánytestvérével a Rauhes Hausba. November 8-án 
jött az első három gyermek. Decemberben ehhez még kilenc gyermek 
érkezett. Így összesen tizenkét gyermekkel kezdődött a munka. A fiú-
otthon mellett nemsokára „Fecskefészek „néven leányotthont is létesített 
Wichern. - A gyermeknevelésnek ez a munkája vezette Wichernt életének 
másik nagy alkotása, a férfidiakónia felújítására és megszervezésére. A 
diakónusok (,,Bruderek”) kiképzése  1844-től külön kuratórium veze-
tése alatt álló bruderképzőintézetekben folyt. - Az 1848-as wittenbergi 
Kirchentag neves dátum az újabbkori diakónia történetében. Wichern ek-
kor hirdette meg: ,,Itt új reformációról van szó. Az első reformáció a hit 
jegyében folyt le, ennek a másiknak a szeretet jelszava alatt kell végbe-
menni. A belmisszió: a mentő szeretet.” Így kezdődik a belmisszió hősies 
története. Wichern diakóniai szempontból nagy jelentőségű irata 1849-
ben jelent meg ,,A német evangélikus egyház belmissziója, emlékirat a 
német nemzethez” címen. Itt világosan kimondja, hogy a belmissziónak 
30  lásd: Boross: i.m.
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a tárgya minden olyan testi vagy lelki nyomorúság, amely mint pusztító 
ragályos betegség lép fel, és amelynek megszüntetésére a rendes erkölcsi 
tényezők, a család, az egyház, az állam nem elégségesek. A belmisszió, 
tehát a diakónia szervei a keresztyén egyház élő tagjai, akik önkéntes 
társulás után egyleteket alkotnak. Az egyletek működése által érvénye-
sülhetnek a kegyelmi ajándékok (karizmák) is. A diakónia tehát valóban 
megszűnik az egész gyülekezet felelőssége lenni. A gyülekezet egyik 
alapvető, lényegéből eredő funkcióját, a diakóniait átveszi a belmissziói 
egyesület.

4.8. Theodor Fliedner 31

1800. január 21-én született Eppsteinben lelkész családban. Teológi-
ai tanulmányait Giessenben és Göttingenben végezte és a racionalizmus 
hatása alatt állt. 1820-ban letette a lelkészi vizsgáit. Házitanító lett és a 
kölni bibliatársulat munkatársa. 1822-ben lelkészi állást vállalt a Düssel-
dorf melletti Kaiserswertben. Angliába is elment, s ott Fry Erzsébet ré-
vén a börtönmunkát ismerte meg, de előtte Hollandiában a mennonitáknál 
megismerte a diakonissza hivatást. Nagy változás történt életében, mert a 
felvilágosodás racionalizmusától a biblikus ébredési teológiához érkezett 
el. Ennek révén megismerkedett a kaiserswerti Arresthausban bebörtön-
zöttek nyomorúságával és rendszeresen látogatta a rabokat. 1826-ban ala-
pította meg a Rajna-Westfaliai Börtöntársaságot és a börtönből szabadultak 
gondozását is megszervezte. Menedékhelyet is szerzett a szabadultaknak. 
1836-ban alapította meg az első diakonissza kórházat, hogy evangélikus 
ápolónőket képezzenek. Fiatal, hajadon lányokat toborzott, hogy vállalják 
a diakonissza szolgálatot. 1828-ban vette feleségül Friedricke Münstert, aki 
1836-ban a diakonissza anyaház első vezetője (oberin) lett, de 1842-ben 
fiatalon meghalt.

Az ápoló és tanító diakonisszák száma folyamatosan nőtt és 1856-ban 
már 228-ra emelkedett. A kaiserswerti intézményt bővíteni kellett. Kis-
gyermekiskola, leány árvaház, tanítóképző, női kedélybetegek gyógyítá-
sára alkalmas intézmények jöttek létre. Diakóniai kapcsolatai külföldre is 
kiterjedtek. 1844-ben Mühlheimben a gyülekezeti munkában segítők szá-
mára alapított intézményt, amely a későbbi diakóniai intézmény alapja lett. 
1861-ben számos külföldi anyaház vett részt a kaiserswerti konferencián. 
31  Evangelisches Lexikon III. 614-615. o.
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Amikor meghalt, 32 anyaház tartozott már hozzá. A kaiserswerti diako-
nisszák szövetsége ma is tevékenyen vesz részt a diakóniában.

A Fliedner által felépített diakóniai munka szociális tevékenységet is 
végzett. A bibliai diakonissza hivatás újra helyreállítása révén a nők számá-
ra egy társadalmilag is elismert hivatást alkotott meg.

Az anyaházi diakónia megalapítójának kell őt tekintenünk. saját arcké-
pe alá ezt írta: „Annak növekednie kell, nekem pedig alászállanom.” (Ján 
3,30)

4.9. Wilhelm Lőhe32 

Neuendettelsaui lelkész (1808-1872). Kezdetben nem lelkesedik a 
Fliedner kezdeményezésére Kaiserswertben megindult munkáért. lőhe 
azt akarta, hogy a könyörülő szeretet tüze az egész egyházat hassa át, 
s az összes keresztyén nő tömörüljön egyetlen diakonisszaegyesületbe. 
Mindenki maradjon a maga helyén, s ott végezze a szükséghez képest a 
diakonisszák munkáját. Nincs szükség anyaházra, csak előkészítő isko-
lára, vallotta az elején. Ám csakhamar rájött, hogy az általa elképzelt út 
járhatatlan. ő maga így ír a megvilágosodásáról: ,,Világossá lett előttem, 
hogy a diakonisszák belső és külső elhívása arra való, annak a köteléknek 
az erősségétől függ, amely a testvéreket egymással és a nevelőintézettel 
összeköti. Ha e kötelék meglazul, a diakonissza megfeledkezik azokról a 
benyomásokról, amelyeket ott nyert, elveszti hivatásának magas eszmé-
nyét, bérmunkássá és a világ gyermekévé lesz.” 1854. március 14-én 
alakult meg Dettelsauban a női diakóniai társaság. október 24-én meg-
volt a diakonisszaotthon felavatása. Az intézmény gyors fejlődésnek 
indult. Először az értelmi fogyatékosok és epileptikus betegek számá-
ra nyitottak otthont. Azután jött a kórház, a leánynevelő intézet, men-
hely az otthontalan leányok számára, női ipariskola, magdaleneum és 
a templomi felszerelések műhelye. Diakonisszaeszményét így foglalta 
össze: ,,Ha festeni tudnék, megfesteném a diakonisszát, úgy amilyennek 
a különböző helyzetekben és munkában lennie kellene. lefesteném őt a 
kunyhóban és az oltárnál, a mosodában, és úgy ahogy a mezíteleneket 
a könyörület tiszta fehér ruhaiba öltözteti a templomban és kórterem-
ben, künn a mezőn és fenn a kóruson, ajkain a három szenttel... de 
mégis mindezekben csak egyet festenék, olyat, aki hű a legkisebben és 
32  lásd: Boross: i.m.
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a legnagyobb dolgokban, nem szégyelli amazt és nem riad vissza ettől. 
lába a föld sarában és a mindennapi közönséges munka porában, de 
kezei a hárfán és feje az áhítat és a Jézus megismerésének napsugaras 
fényében... így festeném őt, a képgyűjtemény címképe gyanánt s alája 
ezt írnám, mindent megtehet, tud dolgozni, játszani, énekelni.”

4.10. Heldring Otto Gerhard33

Holland református lelkipásztor (1804-1876). Vezérigéje az Ez 34,4. 
Ennek az igének a hatására nagyszerű diakóniai létesítmények egész so-
rát hozta létre Hollandiában: 1848-ban a steenbeki magdalenumot bukott 
nők részére. 1857 „Talitha kumi” nevű leányotthont alapít, ahol nem keve-
sebb, mint 200 leány részére volt hely 16 éves korig. 1863-ban Bethel néven 
mentő-nevelő otthont serdülő leányok részére. 1864-ben keresztyén női 
normáliskola (tanítónőképző). Utolsó alkotása a zetteni menedékhalom, 
melyet az árvizek ellen emeltetett. E halom tetejére egy kis templomot 
építtetett, mint diakóniai alkotásainak méltó bekoronázását. 

4.11. Friedrich Bodelschwing 34

1831. március 6-án született Teklenburgban és 1910. április 2-án halt meg 
Bételben. IV. Friedrich Wilhelm pénzügyminiszterének, egy westfáliai ne-
mes embernek 6. gyermeke. A későbbi császár, III. Frigyes játszótársa-
ként nőtt fel Berlinben. Innen volt a kiváló kapcsolata a császári udvarral. 
1849-51-ig mezőgazdasági tanulmányokat folytatott, aztán Pommerben 
jószágigazgatóként tevékenykedett. Egy missziói prédikáció hatására elha-
tározta, hogy teológiát tanul és misszionárius lesz. Bázelben, Erlangenben 
és Berlinben tanult, de igazi teológiai mesterei Wilhelm lőhe, Christof 
Blumhardt lettek. Teológiai tanulmányai után 1858-ban a párizsi német 
gyülekezet lelkésze, és ott különösen a lumpen réteggel és az utcaseprők-
kel törődött. 1864-72-ig Dellwigben lelkész, ahol két hét alatt 4 gyermekét 
veszítette el. 1872-ben átvette a bielefeldi diakonisszaház vezetését és a 
hozzátartozó epilepsziás gyerekek gondozóházát. lépésről-lépésre építette 
ki a társadalomból kivetett epileptikusok központját Bételben. Tudatosan 
kerülte, hogy intézményt létesítsen, hanem mind az életben, mind a mun-

33 lásd: Boross: i.m.
34  Evangelisches Lexikon III. 288-289. o.
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kában egy nagy család lebegett szeme előtt. Munkálkodásának célja nem 
kevesebb volt, mint egy szociális program megvalósítása és az a szándék, 
hogy a betegeknek az ő istenképűségüket hirdesse, és őket Krisztus köve-
tésére hívja.

E célból alapította 1877-ben a bételi Názáret Diakóniai intézményt. 
Wilhelmsdorfban munkáskolóniát létesített, később Freistattban és Ber-
lin mellett hozott létre intézményeket, hogy az élet hajótöröttjeit mun-
kához juttassa és így segítsen rajtuk. (Alamizsna helyett munkát adott.) 
Ezért kapcsolódott a kormányzathoz és a szociáldemokráciához, lett par-
lamenti képviselő és az egész német népnek kellemetlen figyelmeztetője.

A munkásotthonok egyesületének alapításával Bétel közelében mun-
kások számára családi házakat épített és ezzel a szociális lakások építését 
is megalapozta.

Bételben a „Mária ház” megalapításával az értelmi fogyatékosok gon-
dozását is elindította. 1890-ben a Német-Keletafrikai Missziói Társa-
ság elnökségébe választották, amely 1906-ban Bételbe került. A kül-és 
belmissziói munkát is integrálta, és így Kelet-Afrikában egy kis Bételt 
alakított ki lutindiben. 1890-ben a diakónia iránt érdeklődők számára 
hozott létre egy közösséget a lelkészek számára.

Ebből nőtt ki 1905-ben a teológiai iskola, amely eredetileg az uralkodó 
liberális teológiával szemben egy szabad, evangéliumi teológiai fakultás 
megalapozása kívánt lenni.

Ezzel a teológiai képzés reformjához járult hozzá. 4 évtized alatt a 
semmiből a világ legnagyobb diakóniai intézményét építette fel és a sion 
gyülekezet lelkészeként a szükségben lévők szószólója lett Németország-
ban és az egész világon.

5. A diAKóniA helyzete A mAGyAr reformáció idején

Köztudott, hogy a magyarországi reformáció kezdetben a lutheri refor-
máció meghonosodását jelentette. A diakóniatörténeti áttekintésből isme-
retes, hogy luther vélekedése a diakóniáról egészen más volt, mint Kálvin 
nézete. luther a diakóniát az állam hatáskörébe utalta, így a polgári ható-
ság irányította. Az egyház csupán felügyelte és bizonyos személyi kérdé-
sekbe szólt bele. Kálvin viszont bibliai alapokon állva, az ApCsel 6 alapján 
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teljességgel egyházi tevékenységnek tekintette a diakónust a pásztorokkal 
és tanítókkal egyenrangú tisztségnek.

A másik megjegyzés, hogy Magyarországon a római katolikus egyház 
diakóniai felfogása is hatott. Eszerint a diakónus a papi rendnek a legala-
csonyabb foka. A református reformáció később terjedt el az országban, s 
mire általánossá lett, e két felfogással is számolnia kellett.

Az is megjegyezendő, hogy a reformáció igazán nem tudott megerősöd-
ni, mert a XVII. században megkezdődött az ellenreformáció.

Ezek a tényezők erőteljesen befolyásolták a református egyházat abban, 
hogy markánsabban, és főként a gyakorlatba átültetve igazán megvalósítsa 
a diakónia gyakorlatát. Ezért a magyar reformáció tanítása meglehetősen 
szegényes a diakónia vonatkozásában.

1.1. A XVI. században sok zsinatot tartottak és ezek határozatai között 
kell keresni a diakóniával kapcsolatos megállapításokat. 30 zsinatot tar-
tottak a fél évszázad alatt, s ezek közül összesen két zsinat foglalkozott a 
diakóniával. Erre is találunk magyarázatot, ha áttekintjük e zsinatok hatá-
rozatait. Eleinte még a reformáció lutheri és kálvini ága nem vált el egy-
mástól, sőt az első zsinatokon még együtt voltak mindkét ág képviselői. 
„A végleges szakadás és a magyaroknak Kálvin tanához való csatlakozása 
végbement a Tarcalon és Tordán 1562/63-ban, Göncön 1566-ban, Debre-
cenben 1567-ben és Csengerben 1570-ben tartott körzsinatokon”.35

Másfelől rövidesen megjelenik Magyarországon a reformáció harmadik 
ága, az antitrinitarizmus, így állandó dogmatikai csatározások színterévé 
válnak a zsinatok. súlyos kérdésekben kell dönteniük (pl. Krisztus isten-
sége, úrvacsora stb.), ezért a diakóniáról érthető módon kevesebb szó esik.

1.2. Az első alkalommal az 1555. február 24-én tartott második erdődi 
zsinaton van szó a diakónusokról. Ecsedi Báthori György védnöksége mel-
lett került sor e zsinat megtartására. A zsinat végzései között a 4., 5., 9., és 
20. cikkekben olvashatunk a diakónusokkal kapcsolatos rendelkezésekről.

A 4. cikk a bűnvallásról, gyónásról, feloldozásról szól. Itt a következőket 
találjuk: „A szent vendégséghez senkit sem kell addig bocsátani, míg a lel-
kipásztortól, avagy dékántól (diaconus, lelkészi segéd) nyilvánosan avagy 
magánlag meg nem gyóntatott és fel nem oldoztatott; amikre sokan kérnek 
tanácsot és bizonyos esetek felől felvilágosítást nyernek többen.”36

35  Kiss Áron: A XVI. Században tartott magyar református zsinatok végzései. 
Budapest, 1881, 33. o.
36  Kiss Áron: i.m. 35. o.
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Az 5. cikk a magán bűnvallásról (fülbegyónásról) és feloldozásról ren-
delkezik. Itt ezt olvassuk: „Azért az egyes bűnbánók és bűneiket megval-
lani kívánók járuljanak a lelkipásztorokhoz vagy dékánokhoz, akik őket 
készséggel hallgassák ki, bűneik felől kérdezzék meg, és ha szükségesnek 
fog látszani, elkövetett gonoszságokért dorgálják is meg.” 37

Ezeken a helyeken a diakónusok tulajdonképpen a lelkészek segédeiként 
jelennek meg. Jól észrevehető a fentebb említett katolikus felfogás. Úgy 
látszik, hogy a magános, egyenkénti gyónás itt még gyakorlat (ez is római 
katolikus hatás!), és a diakónusok a lelkészeket segítik, hogy a bizonnyal 
nagyszámú gyónást el tudják végezni. Ugyanakkor a diakónusok a tanítás-
ban is részt vettek. 

A 9. cikk a papok házasságáról rendelkezik. Velük együtt említi a diakó-
nusokat is. „A diakónusok is legyenek egy feleségű férfiak, kik az ő házuk-
ban jól tudjanak elől járni és magzataikat engedelemben tartóztatni, mert 
ki a maga házában nem tud elől járni, mi módon bírhatja az Isten anya-
szentegyházát.” 38 A lelkészekről egészen részletesen szól, a diakónusokról 
csak ennyit közöl. Az e században tartott zsinatok majdnem mindegyike 
szól az egyházi szolgák viselkedésről, s ez napjaink számára is irányt adó.

Végül a 20. cikk a felavatásról tudósít. Itt olvashatjuk a következőket: 
„Akarjuk továbbá, hogy a kátét is a mi egyházainkban a dékánok (diakó-
nusok), avagy egyházi szolgák mindenütt tanítsák, mindazáltal a lelkész 
mindenütt ügyeljen fel, hogyan oktattatnak a tanulatlanok.” 39 

Itt is az oktatásban tevékenykednek a diakónusok, de szigorúan a lelkész 
felügyelete alatt.

1.3. sokkal részletesebben és a szentírás alapján szól a tarcal-tordai hit-
vallás (1562/63) a diakónusokról. Az 1561/62-es debreceni zsinat után a mai 
Tiszán inneni területek reformátusai Németi Ferenc tokaji várkapitány vé-
delme alatt 1562-ben Tarcalon, majd 1563-ban az erdélyiekkel egyesülvén, 
Tordán folytatták a zsinatot és egy hosszú hitvallást fogalmaztak meg. En-
nek 5. része az anyaszentegyházról szól. A 19. cikkhely pedig a diakónusok 
tisztiről és az eklézsiai tárháznak kiszolgáltatásáról rendelkezik. 40 

37  i.m. 35-36. o.
38  i.m. 38. o.
39  i.m. 42-43. o.
40  i.m. 391-393. o.
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XIX. Art. A Diaconusoknak tisztiről, és az Ecclésiai tárháznak kiszol-
gáltatásáról.

Az Apostolok tselekedetiből kitetzik, hogy az elődedin való 
Ecclésia, igen serényen vigyázott az Ecclésia javainak kiosztogatá-
sára. Ez sullyos terhet penig magok kényén az Apostolok levetettek 
magokról, holott ennyi dolgoknak véghez vitelére magokat elégsége-
seknek lenni nem hinnék. Annyira távol voltak azoknak szemetektől, 
kik magokat azok után következőknek lenni mondják, azonban ma-
gok akarnak tsak Ecclésiának tartatni.

Elsőben azért a Jérusálemi Ecclésiában választattak vala 
hét férfiak, szent lélekkel és bölcseséggel tellyesek, és illendő 
tanubizonyságok által javaltatot életűek, kik kiváltképpen való ne-
vezettel Diaconusoknak neveztettenek azaz, szolgáknak mivel, hogy 
az Asztaloknál az az, olly lakadalmokban kik Agapáknak (szeretet 
lakodalminak) neveztettenek, szolgálnak vala, holott egyéb-képpen, 
az Diaconusoknak, az az Egyházi szolgáknak neve néha meszsze ter-
jedjen. Róm. 15. 16. és egyébütt is gyakorta.

Ez rendet az után követték a több Ecclesiák is, nem az számraképest 
mind az által, hogy valakik a hét szám körül való böltselkedésben 
felettéb el ne mennének. Hanem gondjok lévén annak a tisztviselés-
nek módjára, melly majd külömböző volt az Igének ki-szolgáltatásá-
tól, mint a régi Ecclésiának historiája meg-mutatja.

Sőt még a régi Canonokból is nyilván vagyon, hogy az Ecclésiának 
javai négy felé szoktak volt osztattatni.

Azoknak azért egyik része osztatik vala az Ecclésiai személyek-
nek, azaz, kik vagy az ő szüléjeknek eggyezésekből, az Ecclésiának 
költségével mind addig tápláltatnak és taníttatnak vala, miglen va-
lami tisztre választatnának: avagy már az Ecclésiának ugyan szol-
gálnak vala is. Mert az munkás méltó az ő jutalmára. Ellenben, igaz 
dolog is hogy a ki nem munkálkodik, ne egyék. Mos. 5. könyv 25. 4. 
Matt. 10. 10. 1 Cor. 9. 9. 1 Thess. 3. 8. 9. 10.

De ide nagy okosság járult, hogy valami haszontalan kölések ne 
lennének, sem az Ecclesiai személlyeknek sokaságával az Ecclésiák 
ne terheltetnének, sem penig közönséges jókból ne tápláltatnának 
azok, kik magokat magok költségével-is eléggé el-táplálhatnák 1. 
Tim. 4. 5.
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Másik negyed rész penig az szegények táplálására költetik vala.
Harmadik, az Egyházi épületeknek, óltalmazására és egyéb efféle 

hasznos dologra költetik vala, ugymind azon által hogy azon kiviül is 
hogy azok a költségek nagy mértéktelenséggel lesznek vala, minde-
nek, meg a Templomnak ékességi is, ha mikor az szükség azt kivánná 
az szegényeknek hasznokra valók lennének, Noha Hyeronimus és 
Ambrus Doktorok már akkor-is panaszkodtanak, hogy immár so-
kan kelletinél fellyebb atták magokat oly sok pompákra, kik inkáb a 
tisztálan, mint az keresztyén emberekhez illenek.

Végezetre negyedik része, ki még hátra volt, a Püspöknek enged-
tetik vala, nem azért ugyan hogy az ő szabad akaratja szerént azzal 
gonoszul élne, hanem hogy józanon és tisztességesen élvén az fog-
ságban levő Atyafiakat-is mikor szükséges volna, megvigasztalná és 
az szegény jövevényeknek gazdálkodnék, mint Gelásius előbeszélli, s 
azonban a Hyeronimus is világossá jelenti.

Efféle tisztek azért Diaconusokra bizattattak vala, és ezeknek 
mind a bé-vött, mind a kiadot jókról a Presbyterek előtt, kiknek-gyü-
lekezeteknek előljárója a tanitó volt, számot adni kell. vala: annyira 
hogy egyiknek a másiknak méltóságával élni mindenkoron kelletnék, 
mint az Antiochiai gyülésben tilalom alatt megparancsoltatik.

Annak utánna penig mind a gazdagságnak bősége rész szerént 
mind penig a tisztnek sullyos volta azt tselekedte, hogy némelly he-
lyeken a Diaconusokhoz adattatnának Subdiaconusok, és rendnek 
okáért rendeltettenek Archidiaconusok, kikről mind Hyeronimusnál 
mind Gergely Doctornál emlékezet vagyon.

A Diaconusokhoz penig adattathatnak azok az özvegyek, kik az 
szegényeknek és jövevényeknek kivált-képpen a betegeknek hasz-
nokra szolgálnak vala, kikről mind Lukács Evangelistánál, mind 
szent Pálnál emlékezet vagyon. Tsel. 6. 1. Tim. 5. 9.
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6. eGyházunK diAKóniájA Az ellenreformációtól A 
XX. százAdiG

6.1. A diakónia hajszálgyökerei41

Közel 300 esztendőt fog át a cím, s ez igen nagy idő az 500 éves egyházunk 
életében. Természetesen ez idő alatt rengeteg esemény zajlott le, de a diakó-
niánkat illetően ilyenről nem beszélhetünk. Csupán hajszálgyökereket keres-
hetünk. Ennek okairól az előző fejezetben már említést tettem, nevezetesen a 
magyarországi reformáció sajátos elterjedése kapcsán. Mivel a három részre 
szakadt országban is más-más volt a reformáció helyzete, egységes református 
egyház nem is alakulhatott ki. Ez csupán 1881-ben jött létre.

Emellett a református reformációnak háromfrontos harcot kellett vívnia 
létéért a római katolikus, az evangélikus és az unitárius egyházakkal. Ez 
a harc első renden hittani (dogmatikai) jellegű, így az egyház szervezeti 
kérdései nem lehettek igazán hangsúlysokká. A XVII. század elejétől pedig 
az ellenreformáció sanyargatta egyházunkat. Nálunk ez a folyamat a XIX. 
század elejéig, sőt a kiegyezésig (1867) tartott valójában.

Ez a magyarázata, hogy a reformáció első idejében tartott zsinatokon ha elő 
is került a diakónia témája, többnyire elmélet maradt, s a gyülekezetek életét 
nem hatotta át igazán. A tarcal-tordai hitvallás határozatai világosan elárulják, 
hogy a kálvini tanok ismertek voltak, de a fentiek miatt nem váltak gyakorlattá. 

A XVIII. században a puritán ébredés se tudott ezen a téren megúju-
lást hozni, sőt a diakónusi tisztség erőteljes deformálódása megy végbe. 
Kanizsai Pálfi János szervezte meg az első presbitériumot Pápán, majd két 
évtizeddel később a presbiterek mellé 3 egyházfit is választottak, akiknek 
munkaköri leírását ismerjük. „Eszerint tisztükhöz tartozott a templom 
tisztántartásáról, úrasztala megterítéséről, keresztelő vízről való gondos-
kodás, betegségről, halottakról való hírvivés, vasárnaponként az eklézsia 
ládácskáinak a helyükre való vitele, ha valamely nevezetes ember érkezik, 
tőle alamizsnát kérjenek, a halódót intsék, hogy testamentumában el ne 
feledkezzék az egyházról.” 42 Ez a mai – ha van még ilyen – az egyházfi, 
vagy sok helyen a harangozó munkája. Ez nem a kálvini diakónusi tisztség.

A későbbiekben tartott zsinataink nem is beszélnek diakonátus-ról.

41  Utalás Juhász zsófia: A MRE gyülekezeti diakóniájának hajszálgyökerei 1867-
től a századfordulóig. In THSZ. 1987, 92. kk. című tanulmányára.
42  Juhász zsófia:im. 93. o.
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A diakónusi tisztség a magyar református egyházban nem alakult ki. A 
dékán, dékány, szegényekre gondot viselő presbiter, sőt némelyek szerint a 
kurátor a diakónusi tisztség deformálódását mutatja.

Mindezek nem azt jelentik, hogy semmiféle diakóniai munka nem volt 
e 300 év alatt egyházunkban, de azok többnyire helyi kezdeményezések és 
nem a gyülekezet tisztségszerűen végzett diakóniája. 

Ezért helytálló, ha csupán a diakónia hajszálgyökerei után kutatunk eb-
ben az időben.

6.2. A szeretetszolgálat gyakorlása a világiak részéről

A szeretetszolgálat gyakorlására szép példát találunk a „világi szerve-
zetek” életében, amelyek sokféleképpen mutatták meg az egyház iránti 
ragaszkodásukat jótékonyság formájában. Bibliai értelemben talán nem 
is lehet ezt diakóniának nevezni, hiszen az kifejezetten egyházi tevé-
kenység, amely az egyházból indul ki a másik ember irányába. Jelen 
esetben fordítva van: a világi szervezettől indul ki az egyház irányába. 
Az is igaz, hogy ebben az időben a világi szervezetek még nem szeku-
larizálódtak, hanem sokféle módon kötődtek az egyházhoz. Ennek jele, 
hogy nagyon sok gyülekezetnek úrasztali felszereléseket a céhek ado-
mányoztak.

A debreceni szabók céhe „diakóniai” tevékenységéről számos adatunk van. 
1632-ből az alábbi feljegyzést olvashatjuk: „Mivelhogy mindenek Istennek és 
az ő ecclésiájának tisztességére valók, rendeltük, hogy az egész és fél mester-
ség váltság jövedelmének harmad része a Debreceni Ecclesia épületire járjon, 
a többi a céhé legyen, osztán minden egy forintig és azon felül való bírság jöve-
delmének nyolcad része a Debreceni schola tisztázására legyen.”43 A debreceni 
céh nem csupán a saját egyháza és iskolája támogatására adakozott, hanem 
ilyen jellegű tevékenysége az egész országra kiterjedt. „1642-1733 között tehát 
91 esztendő alatt összesen 84 gyülekezet kapott különböző összegű templom-
építési segélyt a debreceni szabó céhtől.” 44

Nemcsak a gyülekezetek, hanem az üldözött prédikátorokat is támo-
gatták (ellenreformáció!). A gyászévtized idején Debrecen a menekülni 
kényszerült protestáns prédikátorok mendékvárosává lett. A céhek jegyző-
könyvei erről tanúskodnak.
43  Takács Béla: A debreceni szabó céh a segítő szervezet szolgálatában. In THSZ. 
1976, 229. kk. o.
44  U. o. 229. o.
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A debreceni iskola mellett a gönci, szatmárnémeti, sárospataki, pápai 
iskolákat is támogatták.

Az iskolák mellett a külföldön tanuló diákok támogatását is fontosnak 
tartották. „Németországban lévő deákot hirdettenek ki prédikátor uraimék, 
adott a becsülletes céh neki Fl. 2.”45

Találunk arra nézve is adatot, hogy a rabságban lévők támogatására és 
kiszabadítására is adakoztak. „Attunk az becsülletes czéh akarattyábul egy 
nyomorú rab embernek 50 dénárt, mely szegíny embert a földes ura Tokaj-
ba tartott rabságban, hogy az pápista hitre nem hajlott.”46

A szociális kérdések megoldásában is segítettek. 1529-ben alapították 
a debreceni ispotályt, melyet a város és a református egyház közösen tar-
tott fenn, hogy az öregek, betegek, nyomorékok menhelye legyen.

Nemcsak pénzbeni segítséget nyújtottak a rászorulóknak, hanem ruha-
neművel is segítették azokat.

„Egy Csépes János koldus találta volt meg az Becsülletes Czéhet 
supplicatio által, hogy segítségül lennénk neki, mivel igen niomorult es 
unhatatlan volna, adott az Becsülletes Czeh neki egy szürt, az mellyet vet-
tünk Fl. 1,20 denár.” 47

Minden időben nagy gondot jelentett a koldusok támogatása. A céhek 
ebből is kivették részüket.

6.3. Sajátos, magyar, gyülekezeti diakónia

„A sajátságosan magyar gyülekezeti diakónia – ahol körültapinthatjuk 
–, a szegény gyerekek iskoláztatását, megsegélyezését, a közöttük és értök 
munkálkodó tanítók, papok, s azok árváinak és özvegyeinek a megsegíté-
sét célozza.” 48

A szegény gyerekek iskoláztatására szinte minden gyülekezet oda-
figyelt és a „szegény iskolás gyerekek pénztára” segítette a tehetséges 
gyerekeket. Ezeken kívül a prédikátorok némelyike felemeli szavát érde-
kükben. sass Károly református lelkész írja: „A protestáns intézetekben 
tanuló szolgagyerekek erkölcsi kiképzésére nincs kellő gond fordítva, 
holott a papság leginkább ezen erkölcsileg alant álló osztályból szokott 

45  Takács Béla: i.m. 230. o.
46  U. o. 230. o.
47   U. o. 231. o.
48  Juhász zsófia: i. m. 92. o.
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kikerülni. Törültessék el a szegény gyermekekre nézve a szolga nevezet 
– és jótéteményeseknek vétetnének fel a tápintézetekbe.”49

Egy másik lelkész pedig így ír: „Ha azt akarjuk, hogy az írásmagyará-
zatnak sikere legyen, meg kell tanítani a népet írni-olvasni. Egész családok 
vannak falukon és városokon, kiknek egy tagja sem tud írni és olvasni, s az 
érettségi vizsgán 116 gyerek közül 42 már nem jelenik meg az elfoglaltság, 
a szegénység vagy közöny miatt.”50

A papok és tanítók is nagy nyomorban élnek. „Vannak olyan szegény 
egyházak, hol a lelkész fizetése csekélyebb egy alföldi kisbéresénél.”51 
Ennek oka, hogy a szabadságharc után már nem lehetett régi módon be-
hajtani az egyházi javadalmat. A nép viszont sok helyen megtagadta a 
lelkészek és tanítók fizetését. Ebbe az eluralkodott racionalizmus is be-
lejátszott. Különösen is problémás volt a lelkészözvegyek, árvák illetve a 
tanítók családjainak helyzete.

1870-ben a Protestáns Egyházi és Iskolai lapban (PEIl) olvasható: 
„Egy szegény özvegyasszony él közöttünk, ki a szó valódi értelmében az 
éhhalálnak néz szembe, kinek kétségbeejtő nyomora, mint páratlan mél-
tánytalanság kiált a MRE ellen. Férje előbb a kecskeméti Papnevelde jeles 
tanára, később pedig pap volt, néhány év előtt elhalván, őt a legnagyobb 
nyomorba hozta.”52

Ennek enyhítésére 1864-ben Dunamelléken a „Gyámegylet” felállítását 
szorgalmazzák. Ugyancsak e kérdés orvoslásaként országos magtárakat hoz-
nak létre. „Míg az országos segélykérés ügye törvénnyé válik, míg a törvény 
végrehajtódik, addig már több száz tanító család éhen halhat, hacsak maguk a 
tanítók nem gondoskodnak önmagukról és egymásról. Az oda-mohaiak Bács 
megyében úgy gondoskodtak, hogy belátták ezt a nagy szükséget és magtárt 
létesítettek, melynek célja az elaggott és hivatalt képtelenné vált tanítók, vala-
mint ezek özvegyei és árvái nyugdíjazásának segítése.” 53

A különböző természeti csapások és járványok is sokakat sújtottak és a 
gyülekezetek illetve magánszemélyek egyaránt megmozdultak a bajbaju-
tottak megsegítésére.

A szabadságharcban megsebesült, vagy rokkant honvédok és családja-
ik megsegítéséről is olvasunk. „Csuka István újvárosi harangozó, tekint-
49  i.m. 93. o.
50  PEIl: 1868/1497. o.
51  Bíró-Bucsay-Tóth-Varga: A MRE története . sárospatak, 1995, 360. o.
52  Juhász: i. m. 94. o.
53  U. o.
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ve 33 éves hű szolgálását és a szabadságharcban történt elnyomorodását, 
élete végéig 2 köböl búza, 2 köböl árpa és 5Ft készpénzzel menjen nyug-
díjba.” 54

A gyülekezet közösségén belül is találkozunk igazi diakóniával. sok a 
koldus, ezért 1859-ben állami rendelkezés lép hatályba a koldulás eltörlé-
sére. Természetesen e kérdést így nem lehet megoldani. A gyülekezetek 
tagjai próbálnak ezen segíteni. Pl. egy féllábú asszony sorkoszton élt a 
gyülekezet arra vállalkozó tagjainál. 

Különféle „Egylet”-ek alakulnak a szegények segítésére. Az 1881-es 
zsinat pedig kimondja: „Minden egyházközségben kell választani egy-egy 
dékányt, kinek támogatására dékánynők és diakonisszák is alkalmazha-
tók. Céljuk, hogy a saját területükön gyűjtött pénzadományt rendezzék, 
miből ¼ rész az iskolák, ¼ rész a szegény egyházközségek támogatásra 
van, 2/4 rész pedig a helybeli szegények megsegítését szolgálja.” 55 Itt újra 
felbukkan a diakonátus bibliai értelme és formája.

1870-ben Molnár Aladár szeretetszolgálatot alapít Balatonfüreden, 
amely a kezdeti lelkesedés után sok nehézséggel küzd.

Az 1881-es debreceni zsinaton hallunk először értelmi fogyatéko-
sokról, de nagy viszolygás tapasztalható velük kapcsolatban. 1875-ben 
így ír erről Firm Jakab: „Mély megrendültséggel lehet csak hülyéink 
nagy nyomorát és még nagyobb részvétlenségét előadni. Egyház és ál-
lam majdnem egyformán hagyja őket nagy nyomorukba. Az egész or-
szág egyházi hülye-gyerekeiről még a legcsekélyebb gondoskodást se 
tanúsítja.” 56

Az 1859-ben alakult országos Protestáns Árvaház is élesen elhatárolja 
magát mindenfajta fogyatékosságtól.

1843-ban alapítják Debrecenben az első óvodát, majd ennek nyomán 
több helyen is alakulnak „gyermekkertek”.

Arra nézve is van néhány adatunk, hogy a fegyházakban is folyik lelkészi 
munka.

Egyházunk ennek a korszaknak utolsó 100 évében hitbelileg igen elesett 
állapotban van, s egy ilyen egyháztól nem is várhatunk komolyabb diakóniai 
tevékenységet.

54  U. o.
55  i.m. 96. o.
56  i.m. 97. o.
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Ebből az állapotból csak egy lelki megújuláson átmenő egyház képes 
talpra állni. A XIX. század utolsó évtizedeiben meg is indul a belmisszió, 
amelynek áldott gyümölcse lesz a diakónia megelevenedése. Ennek elősze-
le már lengedezni kezdett, amelynek hatására 1859. május 17-én megala-
kult az Evangéliumi Árvaápoló Egylet Pesten. 10 árva felvételével kezdte 
meg munkáját. 4 éves kortól 14 éves korig maradhattak az árvaházban. 
Érdekes az iskolai órarendet és a napirendet megnézni, amelyből látszik az 
itteni munka lényege. 57

Az iskola óra-rendje:
Óra Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat
8-9 I., II. 

oszt. 
Bibl. 
tört.

I. Ma-
gyar 
ABC
II. M. 
olv.

I., II. 
Bibliai 
tört.

I. Magyar 
ABC
II. M. olv.

I.II. 
Bibliai 
tört.

I. II. Bib-
liai tört.

9-10 I. Ma-
gyar 
ABC
II. Föld-
rajz

I., II. 
Ének

I. Né-
met 
ABC
II. Né-
met he-
lyesírás

I., II. 
Ének

I. Né-
met 
ABC
II. Né-
met he-
lyesírás

I., II. 
Ének

2-3 I. szem-
léltetés
II. Ter-
mészet-
rajz

I. Né-
met 
ABC
II. Ter-
mészet-
rajz

séta
I. II. Fej-
számolás

I. Írás
II. 
Üteny-
írás

séta

3-4 I. Írás
II. 
Üteny-
írás

I., II. 
számo-
lás

séta
I., II. 
Írás

I., II.
számo-
lás

séta

57  Brocskó lajos: A budapesti Protestáns Országos Árvaegyesület és árvaházá-
nak története. Budapest, 1896, 99., 121. kk. o.
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Napirend:

½ 6 – ½ 7.  Felkelés, ágyvetés, takarítás, mosdás.
   A hetes leányok terítenek.
½ 7 – ¾ 7.  Reggelizés, ima énekkel.

     ¾ 7 – 8. Házi munkálatok bevégzése, a hetes leányok a 
konyhában tisztítják az edényeket és evőeszkö-
zöket; fogtisztítás, ruhaporolás, a kijárók iskolába 
mennek, szekrényrendezés, előkészület az iskolá-
ba.

8 – 10.  Iskolai tanítás.
10 – ½ 11.  A fiúk kerti vagy házi munkálatokat teljesítenek.
10 – 11.  A leányok kézimunka-órája.
½ 11 – ½ 12.  A fiúk leczkéznek.
11 – ½ 12.  A leányok leczkéznek.
½ 12 – 12.  Kézmosás, a leányok terítenek.
12 – ½ 1.  Ebéd.
½ 1 – 1.  Fogtisztítás, a leányok konyhai dolgokat végeznek.
1 – 2.   szabad idő. Tartózkodás a kertben, vagy a folyosón.
2 – 4.   Tanítás.

     2 – 4. A kijáró leányok mosnak, teregetnek, vasalnak, 
takarítanak, ablakokat tisztítanak váltakozó sor-
rendben. A kijáró fiúk iskolai feladataikat készítik.

     4 – 5. Uzsonna, játszás a kertben, vagy folyosón, szük-
ség szerint kerti munkákat végeznek úgy a fiúk, 
mint a leányok.

     5 – ½ 7. leczkézés. A kijárók felmondják az iskolai 
leczkét.

     ½ 7 – 7. A fiúk I. csoportja czipőt tisztít, a hetes leányok 
terítenek az ebédlőben, kézmosás.

     7 – ½ 8. Vacsora.
     ¾ 8 – 8. Fogtisztítás, a leányok leszerelik az asztalokat 

az ebédlőben, segédkeznek a konyhában; a fiúk 
II. csoportja czipőt tisztít. Foltozás.

     8. A kisebb gyermekek lefeküsznek, a leányok 
czipőt tisztítanak.

     8 – 9. szabad foglalkozás.
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9. Esti ájtatosság énekkel, lefekvés.

Szerdán, szombaton
10 – 12. sétálás a szabadban.
2 – 4. A kisebb leányok foltoznak, varrnak, a nagyobbak 

varrás s szabásra taníttatnak, a fiúk leczkéznek, 
kerti vagy házi munkálatokat teljesítenek.

4 – 5. szabad idő.
4 – ½ 6. Iskolai kézimunka-oktatás a kezdő fiúk számára.
½ 6 – 7. A fiúk haladottabb csoportjának oktatása a kézi 

munkában.

Szombaton

5 – 9. Fürdés.

Vasárnap

10 – 12. Templomi istentisztelet; házi ájtatosság a kiseb-
bek számára.

1 – 4. levélírás. látogatás ideje, amikor az anyák, a 
rokonok vagy hozzátartozóik az árvákat meglá-
togathatják. szabad idő.

5 – 6. Vasárnapi iskola.
6 – 9. szabad foglalkozás.



50

7. A diAKóniAi munKA meGelevenedése eGyházunKbAn A 
XX. százAd elején

7.1. Előzmények

láttuk, hogy a MRE a racionalizmus és liberalizmus következtében telje-
sen kiüresedett, így diakóniával alig lehet találkozni. Ezen az állapoton csak 
az egyház lelki megújulása változtathat. A XIX. század második felében már 
felvetődik a belmisszió gondolata. A belmisszió szót először lücke használta 
1842-ben. Magyarországon a PEIl is megszólaltatja a következő gondolatot: 
„Ki nem látja ma, hogy egyházunk legnagyobb nyavalyája, miszerint benne a 
belső misszió felettébb meggyengült? Ez az oka minden bajunknak, annak is, 
hogy annyira kiapadtak, vagy legalább apadnak mindinkább perselyeink.” 58

Filó lajos nagykőrösi lelkipásztor a belmisszió fontosságát hangsú-
lyozza és megfogalmazza a következőket: szüksége van egyházunknak a 
belmisszióra, ezért meg kell teremteni az ehhez szükséges feltételeket:

- hitbuzgó munkás keresztyénséget
- pénzt
- egyházfegyelmet.

Ehhez pedig a következő eszközök kellenek:
- vasárnapi iskolák
- mentőházak
- vándorprédikátorok.

Csakhogy a megmerevedett és kiüresedett egyház vonakodott ettől. 
Csak kevesen voltak, akik ennek szükséges voltát belátták. ösztönzően 
hatott a skót misszió tevékenysége és a budapesti német egyház munkálko-
dása, ahol a vasárnapi iskola megkezdte tevékenységét.

 Ebben a helyzetben tűnt fel a budapesti Teológián szabó Aladár, 
aki megismerkedett a skót misszió vezetőjével és állandó látogatója lett az 
itt folyó munkának.

Itt került kapcsolatba Biberauer Tivadarral, a magyar evangéliumi ébre-
dési mozgalom vezetőjével és szilassy Aladárral a magyar ifjúsági egyesü-
leti mozgalom szervezőjével. Nagy hatással volt rá mindaz, amit ott tapasz-
talt és teológus társai közül többeket is hívott.

Így lassanként egy lelki erjedés indult meg a teológusok körében.

58  Bíró-Bucsay-Tóth-Varga: i.m. 384. o.
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1883-ban a „Vasárnapi Iskola” mozgalomhoz csatlakoznak és ez a mun-
ka megindul. 1886-ban megrendezték az első imahetet, majd evangelizáci-
ós heteket tartottak, és ennek fokozatosan az egész országban híre ment, és 
megkezdődött a belmisszió, melynek sok nehézséggel kellett megküzdenie, 
de a holtpontról elmozdult az alvó egyház.

Ennek eredménye, hogy a diakónia terén is komoly változások történtek.
1893-ban szabó Aladár ösztönzésére a budai gyülekezetben megalakul 

a Nagypénteki Református Társaság, amelynek „Erzsébet szeretetház” 
nevű ifjúsági otthona 80 fiatal befogadására volt alkalmas.

1892-ben alakul meg a lorántffy zsuzsanna Egyesület, amely 1900-ban 
Cseléd-otthont létesített. A vidékről városba kényszerült szegény lányok 
felkarolása volt ennek a célja.

1903- decemberében az Egyetemes Konvent határozatában kimondja, 
hogy „a nagy fontosságú diakónia kérdésével foglalkozni kíván.”

Bizottságot alakít diakonisszaképző intézet megszervezésére.
1904-ben pedig a zsinat elrendeli hazai intézetekben kiképzett diakó-

nusok és diakonisszák alkalmazását. Ilyen intézmények azonban még nem 
voltak.

Közben egy sajnálatos vita és harc bontakozott ki a lorántffy Egyesület-
ben szabó Aladár és szilassy Aladárné között, amelynek eredménye, hogy 
1903. január 15-én a radikális elveket valló szabó Aladárt kizárják soraikból. 
Vele együtt a vezetők nagyobb része is távozik. A kiváltak így hozzák létre a 
Bethánia Egyesületet, melynek társaként születik meg a Filadelfia.

7.2. A Bethesda megalakulása

A meginduló ébredési mozgalomra jellemző, hogy a szociális felelős-
ségtudat igen erőteljes és ez általában szeretetintézmények létrehozásában 
nyilvánult meg. „széles körben ismeretes, hogy a Bethesda a Wichnern, 
Fliedner nyomán kialakult német belmisszió és a skót „szabadegyház 
evangélizációs mozgalmának Magyarországra is kiható hullámveréséből 
állott elő.” 59

Néhány hívő ember szövetkezett a diakónia gyakorlására. Felvették a 
kapcsolatot Wichernnel és megalapították a Protestáns Árvaápoló Egye-
sületet. Egy esztendő múlva meghasonlás támadt a tagok között és az ala-

59  Bodoky Richárd: Az anyaházi diakónia az egyházban. Budapest, 1942. 210. o.
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pítókat kiszorították a vezetőségből, akik külföldi barátaik tanácsára ala-
pítottak egy egyházközséget, hogy az majd biztosítja a szeretetszolgálatot. 

Az így létrejött német református leányegyház a Budapest Kálvin téri 
gyülekezet filiája lett, s itt találtak otthonra. A gyülekezet eleinte vonako-
dott szeretetintézmény felállításától, de Biberauer Tivadar nem tett le régi 
szándékáról. Testvérhúga révén ismerte meg a diakonissza munkát. 1864-
ben König Rudolf lett a gyülekezet lelkipásztora, aki melléállt az ügynek. 
A presbitérium megbízta őket az előkészületek végrehajtásával. A gyüleke-
zet a templomépítéssel volt elfoglalva, így másik intézmény létrehozására 
aligha volt esély. Elfogadták viszont Dr. Bakody Tivadar ajánlatát, aki a 
Rózsa utcában egy kis házat bérelt 6 ágyas kórház céljaira, és saját fele-
lősségükre létrehozták a Bethesdát. A presbitérium szelíd nehezteléssel 
tudomásul vette az új intézmény létrejöttét. A gyülekezet német evangé-
likusokból és svájci reformátusokból alakult, kis létszámú, de igen buzgó 
munkát végzett.

A református egyház mégis alig vett róla tudomást. A Bethesda megnyi-
tását azonban már Török Pál református püspök végezte.

A kis kórház 1868-ban egy másik házba költözött, amely már lényege-
sen nagyobb és megfelelőbb volt a 11 ágyasra növekedett kórház számára. 
Hitelből vették meg az épületet, de még félig se volt kifizetve, amikor kisa-
játításra került sor. A Bethesda eladta az ingatlant, az adósságot kifizették, 
és a maradék pénzből megvásárolták a mai Bethesda ingatlanát. 1892-re 
egy új kétemeletes szárnyépületet építettek diakonisszaképzés céljaira. 
1899-ben a kórház lelkipásztort választott Biberauer Richárd személyében. 
ő hozzálátott a Bethesda magyarrá tételéhez és az anyaház szervezéséhez, 
aminek egy 3 évig tartó harc lett a következménye. Eközben az egyházban 
is egyre jobban odaterelődött a figyelem a diakónusi munkára és létrejött az 
első magyar diakonissza anyaház, de a Bethesdából eltávozott.

7.3. A Filadelfia Diakonissza Anyaház

1903. május 21-én Biberauer Richárd szabó Aladár ösztönzésére az ál-
dozócsütörtöki istentiszteleten bejelenti a diakonisszamunka megindulá-
sát. Biberauer Tivadar pedig bejelenti az első adományt e munka céljaira, 
1000 koronát. A lelkipásztor lakásának egyik szobájában pedig megkezdi 
a munkáját az első magyar anyaház. A nevét onnan kapta, hogy az áldozó-
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csütörtöki istentiszteleten Biberauer éppen a fialdelfiai levélről beszélt (Jel 
3, 7-13) a budai gyülekezetben.

Biberauer feleségül vette Vischer Mártát, aki a berni diakonisszaintézet 
tanára volt, s benne hűséges munkatársat talált.

Az anyaház fiataljai először csak tanultak, s közben a budai gyülekezet-
ben a családlátogatás és az iratterjesztés munkáját végezték.

1904 még egy fordulatot tartogatott Biberauer számára. A Bethesda 
kórházban nagyon elmérgesedtek a viszonyok és a német református egy-
ház kénytelen volt felkérni Biberrauert a diakonisszákkal együtt a munka 
folytatására. Nehezen állt rá, hogy újra a Bethesdába menjen, de végülis el-
fogadta és 1904. március 23-án a Filadelfia bevonult a Bethesda kórházba. 
Mindjárt építkeznie kellett, amely fél évig tartott és igen nehéz volt ez idő 
alatt a kórházi munka és a tisztántartás. 1907. január 1-től a belügyminisz-
ter nyilvános kórháznak ismerte el, miután az új alapszabályt megalkották. 

Közben a német református egyház megvételre felajánlotta a Bethesda 
épületét, de szabó Aladár ellenezte, hogy azt ne a Filadelfia vegye meg, ha-
nem – helyesen látta – a pesti egyházközség legyen a tulajdonos, de anya-
giak hiányában az a megvételt visszautasította. Ez nehéz helyzetet terem-
tett és úgy tűnt, hogy a Filadelfiának el kell hagynia a Bethesdát. Ebben a 
helyzetben Biberauer megvételre szólítja fel a Diakonissza szövetséget, és 
245.030 koronáért a Bethesda a Filadelfia tulajdona lett.

1907-ben elindítja a „Filadelfia Híradója” című folyóiratát. A követke-
ző évben pedig a pestújhelyi árvaházat hozza létre, és ugyanott iskolát is 
nyitott.

1912-ben avatták fel az első tizenegy testvért.
1914 nyarán sikerült a Bethesdával szomszédos ingatlant megvásárolni 

250.000 korona hitel felvételével, így az önálló diakonissza anyaház is lét-
rejött.

Ezután az I. világháború alatt igen nehéz idők következtek és emellett 
még a Betánia Egyesülettel való viták is nehezítették az intézmény életét. 
Közben tifusz járvány is kitört és a diakonisszák közül egy meghalt, s jó 
néhányat kórházba kellett szállítani.

Nemsokára kitört a Tanácsköztársaság és a Fialdelfiát végveszély fe-
nyegette. A genfi Nemzetközi Vöröskereszt azonban védelem alá helyezte 
a Bethesda kórházat. A proletárdiktatúra megbukása után a kórház össze-
omlott az adósság súlya alatt. A diakonisszák gyülekezeti munkát kezdtek 
végezni, és rövid idő alatt gyülekezeti missziós központtá alakult át a Bet-
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hesda. Külföldről érkező segítséggel azonban újra megkezdődött a kórházi 
munka.

1925-ben tűzvész pusztította el a Bethesda melletti személyzeti és gaz-
dasági épületeket és a kórházat is súlyosan megrongálta, de külföldi és 
belső egyházi segítséggel e nehézségen is úrrá lettek, s ekkor kerül sor a 
Bethesda és a Filadelfia teljes újjászervezésére és az épületek újjáépítésére. 
Idekerült a „sylvester” nyomda is. A 20-as évek végén a Filadelfia nagy 
fejlődése bontakozott ki. A diakonisszák száma háromszorosra nőtt.

Közben a beállott gazdasági válság a Bethesda és a Filadelfia számára 
is nagy nehézséget jelentett. 1933-ban meghalt Biberauer Richárd felesége, 
az áldozatos munkát végzett „magyar diakonisszák első édesanyja”. Te-
metésén Ravasz lászló így méltatta: „ó, hogy nem fáradt el, új meg új 
seregek között osztván szét lelkét, gondját, nevelő jóságát, türelmét és pél-
damutatását. Mindig újak jöttek, mindenki vele és belőle élt, mindenkinek 
egészen tudott szolgálni. Milyen élő kapocs volt, átfogó szeretet, láthatatlan 
középpont.” 60

1934-ben Biberauer Richárd is súlyosan megbetegedett, s a munka nagy 
részét a másik lelkipásztor Ivanyos lajos, majd ifj. Biberauer Richárd vé-
gezték. Ekkor kerül előtérbe az egyház és az egyesület viszonyának ren-
dezése. Ennek eredménye, hogy 1938. január 1-jével a Filadelfia alapít-
ványként a Dunamelléki Református Egyházkerület kezelésébe ment át. 
szabó Imre budapesti esperes ezt így értékeli: „A Filadelfiának ez a lépé-
se egyháztörténeti jelentőségű, mert első ízben történik egy nagy múltú 
evangéliumi egyesület részéről kísérlet arra, hogy önmaga kéri az egyház 
szervezetébe való beépítését, s ezzel példát mutat az egyház és egyesület 
viszonyának tisztázására és egészséges rendezésére.” 61 Ravasz lászló 20 
éves püspöki szolgálata legnagyobb eseményének tekinti, hogy az egyház-
kerület alapítványa lett a Filadelfia.

1939. január 12-én Biberauer Richárd meghalt. Ravasz lászló temetésén 
így méltatta: „Valami külön adottsága volt a szolgálatra. Nem lehetett az 
ellen védekezni, hogy azonnal ne szolgáljon annak, aki belépett, hozzá kö-
zeledett egyszerre, mint valami királyi jövevény előtt hajolt meg és gondo-
latát leste, ki akarta találni. A szolgálatnak nagy művésze, nagy gyakorlója, 
a szolgálatnak ezért lett tanítómesterévé.” 62

60  Bodoky: i. m. 251. o.
61  U. o. 254. o. 
62  U o. 258. o. 
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Utódai fia, Bodoky Richárd és Péter János lelkészek lettek. A Fialdelfia 
külső intézményei: árvaházak Nyíregyházán, Pestújhelyen, Gödöllőn; 
gyermekotthonok épültek Kőszegen és Cegléden.

7.4. lorántffy zsuzsanna Egyesület Diakonisszaképző Intézete
1904. február 15-én megalakult a lorántffy zsuzsanna Egyesület Dia-

konisszaképző otthona. Vezetésével Klimó Márta volt bethesdai testvért 
bízták meg. Az otthon 3 diakonissza felvételével kezdte meg működését, 
akik sokoldalú szegénygondozást, házi betegszolgálatot, családgondozást, 
és szociális munkát végeztek. 1905. májusára saját házat szerzett az egye-
sület a munka számára. A diakonissza és cselédnevelő intézetük egyesült. 
Az új vezető Müller Matild lett. A próbatestvérek képzésében id. Victor Já-
nos, sörös Béla és Baudis Antal vettek részt. A betegápolást a szent István 
kórházban végezték a testvérek. 1907-ben kerül sor először diakonisszák 
felavatására. 1910-ben a diakonissza otthon telkén evangélizáló termet épí-
tenek, és avatnak fel. Ifj. Victor János munkálkodásával az ébredés szelle-
me is megjelenik az egyesületben.

Az I. világháború alatt létrejött a Vöröskereszt kisegítő hadikórház, s 
így a legfőbb eszközt megnyerik, hogy igazán diakonissza munkát foly-
tassanak a testvérek. 1920-ban kórházat nyitottak meg, amely 1925-ben az 
egyesület tulajdonába került. 

Az otthon vezetését Fiers Elek vette át, aki egyrészt az anyaházi forma 
kialakításért küzd, másrészt az egyházzal való kapcsolat kiépítését szor-
galmazza.

„A diakonisszaügy olyan palánta, amely nem tud másutt virulni, csak 
az anyaszentegyház tulajdonában. ott kap megbecsülést és méltánylást, 
onnan nyeri tápláló erejét, lelki és testi kenyerét.” 63

1927-ben nagy veszteség éri az Egyesületet, mert elnöke szilassy Ala-
dárné meghalt. ő nagy áldozatot hozott e munkáért és meghatározó egyé-
niség volt.

Ravasz lászló így méltatta: „Vagyona, rangja, szépsége és jelleme révén 
a századvégi magyar úri társaságnak egyik ünnepelt személye lehetett vol-
na. Ezzel szemben ő határozottan tervet, példát adott. Társaságának tagjait 
összegyűjtötte, táborba szervezte, és munkába állította. Alakja túlnőtt sa-
ját felekezete keretein: a magyar nagyasszonyok képviselője és vezére lőn. 
Erős asszony volt, sereggyűjtő, vezéri asszony.” 64

63  Bodoky: i. m. 266. o. 
64  u. o. 267. o.
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1928-ban siófokon nyaralót vásárol az Egyesület. 1930-ban 27 testvér 
munkálkodik már. 1936-ban lesz csak teljes munkaidőben foglalkoztatott 
lelkésze az intézetnek. Átdolgozzák a szabályzataikat. Nagy gond, hogy 
nem volt megfelelő anyaházuk, s ez csak 1936 nyarán valósul meg, de még 
mindig ideiglenes jelleggel. Csak 1942-ben sikerül a végső megoldást meg-
találni.

A kórház mellett gyülekezeti munkát is végeztek a testvérek, emellett 
sajósenyén árvaházat hoztak létre. A kiskunhalasi kórházban is szolgáltak, 
amelyet 30 évvel később is emlegettek nagy elismeréssel a halasi gyüleke-
zet tagjai.

7.5. Debreceni Diakonissza Intézet

Bár már a XIX. század végén szerettek volna Tiszántúlon diakonisz-
szaképzőt létrehozni, de a debreceni Egyetem felépítése miatt elhúzódott a 
terv megvalósítása.

1914. július 1-én kezdte meg az intézet a működését. Makay lajos lett a 
lelkésze. Először egy ápolónői tanfolyamot indítottak 10 jelentkezővel. Az 
I. világháború itt is megzavarta a működést, mert az intézetben 50 ágyas 
hadikórházat alakítottak ki. Bár 4 diakonisszanövendék végezte itt a mun-
kát, de az elmélyülő szolgálat nem volt lehetséges. A kezdeti nehézségek 
leküzdéséhez a Filadelfia nyújtott segítséget.

Mindjárt a kezdetkor felvetődik itt is a kórház építése, mert enélkül nem 
lehet eredményes a diakonisszák munkája. Az Egyházkerületi Közgyű-
lés el is határozza ennek megvalósítását, de a nehezedő körülmények ezt 
megakadályozzák. 1920-ban elkészítik a kórház alapszabályait, de a körül-
mények egyre nehezebbek. Új lelkész kerül az intézet élére Nagy István 
személyében, de még fizetést se tudnak neki biztosítani. 

1925-ben az Egyházkerület egyesíti a hadikórházat és a diakonissza inté-
zetet.

Ekkor kerül Csikesz sándor teológiai professzor a kerületi diakóniai és 
árvaügyi bizottságba. Az ő kitartó munkájával elmozdul az intézet a holt-
pontról. Először a nyíregyházi Erzsébet kórházzal kötnek szerződést, hogy 
a testvérek, akiknek száma nő, az ápolás munkáját elsajátítsák. Rövid idő 
alatt 100-ra emelkedik a diakonisszák száma, így elkerülhetetlenné vált a 
diakonissza anyaház felépítése. A munka meg is kezdődött és 1938-ra el is 
készült a Nagyerdőn a modern anyaház. 1938. október 4-én fel is szentel-
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ték. A kórház megépítését viszont a közelgő II. világháború megakadályoz-
ta. Közben Csikesz sándor is meghalt. 1941 végén a testvérek száma 102. 
A háború alatt a katonaság foglalja el az intézet egy részét, majd a háború 
befejezése után ez is az államosítás sorsára jut. 

7.6. Nyíregyházi Diakonissza Testvérház

Ez a negyedik diakonissza anyaház, amelyet Békefi Benő javaslatára a 
Református Gyülekezeti Evangelizációk Baráti Társasága hozott létre. A 
nyíregyházi presbitérium 1940-ben engedélyezte a testvérház megalakulá-
sát. A cél az volt, hogy a gyülekezetekben folyó evangelizációk előkészíté-
sét és az utógondozást végezzék az erre a munkára kiképzett diakonisszák.

1950. január 6-án hat diakonisszát szenteltek fel, akik az egyházkerületi 
bizottság előtt tettek vizsgát. 37 diakonisszát képzett ki ez az anyaház. 1951 
végén meg kellett szüntetni működését.

A Testvérház szolgálati területei közé tartozott a Magdaleneum. 1940-
ben javasolták a presbitériumnak, hogy az erkölcsileg bukott lányok részé-
re otthont alapítson.

Az egyházközség és a Baráti társaság ingatlant vásárolt erre a célra. 
10-20 lány talált itt otthonra, akiket a diakonisszák gondoztak, neveltek, 
tanítottak. 1950-ben megszüntették ezt az intézményt is. Helyére értelmi 
fogyatékosokat tettek. Az épületet városrendezés miatt felszámolták. A ka-
pott összegből és államsegélyből épült fel a ma is működő Magdaleneum.

8. Az AnyAházi diAKóniA A mre-bAn

8.1. A kialakulás folyamata

Az anyaházi diakónia létrejötte Teodor Fliedner nevéhez fűződik. 1836. 
október 23-án Kaiserswerthben indult meg ez a munka, amely élethivatás-
nak tekinti a diakóniát. Formája pedig az anyaház. Hollandiában ismerte 
meg a női diakóniát, de nyilvánvalóan hatottak rá a római katolikus szerze-
tesrendekben folyó munkák is. 

saját családjában kezdődött ez a munka és felesége volt az első diakonissza 
főnöknő, majd halála után a második felesége, aki igen áldott munkát végzett. 
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1843-ban a jelentésében olvashatjuk: „Az anyaház alkalmat ad arra, 
hogy a legnyomorultabb, a leginkább szenvedő betegek nagy számát lehes-
sen anyai szeretettel testi és lelki ápolásban részesíteni, másrészt alkalmat 
ad arra is, hogy sok ilyen ápolásra magát Jézus szerelméért odaszánt ke-
resztyén nőt kiképezzenek, s mint lányait más kórházban vagy magánla-
kásba kiküldjenek.” 65

Az anyaházban nyernek kiképzést, innen küldik ki őket szolgálatra, ide 
térnek vissza erőt gyűjteni, innen bocsátják el az alkalmatlanokat. 1844. 
február 29-én írásba foglalják a szervezet munkáját, s 1846. november 29-
én jogilag is engedélyt kap egyesületi keretben a szolgálatra.

Az igazi anyaházi forma kialakítását viszont Wilhelm lőhe végezte el. 
ő nem akarta az anyaházi formát választani, de rövid idő alatt eljutott odá-
ig, hogy nincs más igazi lehetőség a diakónia végzésére. Ez a fajta diakóni-
ai szolgálat gyorsan elterjedt Németországban és 1921-ben 64 anyaházban 
21.258 testvér munkálkodott.

Magyarországon Biberauer Richárd fogalmazta meg először az anya-
ház fogalmát. „legfontosabb rendeltetése, hogy otthont nyújtson azoknak 
a nőknek, akik mint diakonisszák óhajtanak Krisztusnak szolgálni, ezért 
elhagyják a szülői házat és szeretteiket.” 66

A szülőket az intézet lelkésze és felesége helyettesíti. ők gondoskodnak 
a testvérek neveltetéséről testi, lelki és szellemi értelemben egyaránt. Az 
elméleti és gyakorlati kiképzés mellett arra is törekedtek, hogy szilárd jel-
lemekké formálódjanak.

Ravasz lászló 1919-ben így vallott az anyaházról: „A diakonissza inté-
zet egy lelki társaság, amelyet a vezető lelkipásztorral együtt alkotnak azok 
a lelkek, akiket az Isten erre a szolgálatra kiválaszt és megerősít. A társaság 
tagjai szervezetben élnek, a hitben és szolgálatban kölcsönösen gyarapodnak, 
egymásért és egymással imádkoznak és dolgoznak. A diakonissza intézet a 
maga tagjait egész életükön át, mint egy tápláló anya élelemmel, munkával, 
zsebpénzzel látja el. A beteg diakonisszát gyógyítja, a fáradtat pihenésre küldi, 
a megerőtlenedettet holtig gyámolítja, a halottat eltemeti.” 67

1941-ben készült el a MRE diakonissza szabályrendelete, amely így 
szólt: „Az anyaház az a református keresztyén életközösség, amelyet a 
diakonisszák a vezetőség tagjaival együtt alkotnak. Ez a közösség áll: az 
imádkozó élettel gyakorolt és bizonyságtételekkel megpecsételt közös hit-
65  Bodoky: i. m. 63. o.
66  U. o. 67. o.
67  U. o. 67-68. o.
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ből, egymás terhének hordozásából, egymás segítéséből és fegyelmezésé-
ből és Isten országa építésére vállalt közös és szervezett munkából. Ezenkí-
vül, nyújt nekik tiszta, meleg otthont, gyöngéd testvéri kört, ahol megértő 
lelkek társaságában élhet és megnyit előtte egy olyan világot, amelyben az 
Isten lelke országol s cselekszi a maga naponkénti csodáit. Az anyaház 
lelki értelemben vett keresztyén család: mindegyik tag otthon érzi magát 
benne, mindegyik tag a többi tagot testvéri szeretettel szolgálja, az egész 
család elfogadja és követi a családfőnek, a diakonissza intézet lelkészének 
szeretetből fakadó és teljes felelősséggel gyakorolt vezetését.” 68

Az anyaház hit – élet - munkaközösség, nem öncélú, hanem a női mun-
kát biztosítja az egyház számára. Ez a forma „csak az egyéni önállóságnak 
az engedelmesség alapján álló önkéntes korlátozásán épülhet fel.” 69

8.2. Az anyaház szervezeti kérdései

Nyilvánvaló, hogy egyetlen szervezet se élhet szabályok nélkül, de ezek 
nem ölhetik meg az istenfélelmet és nem nyomoríthatják meg a közösség 
tagjainak életét. soha nem lehet a szabályzat a cél. Emberi rendelkezéseket 
nem lehet és nem szabad Isten rendelései fölé helyezni.

Arra is vigyázni kell, hogy nem a szervezethez való tartozás tesz bár-
kit is diakonisszává, hanem a Krisztusban nyert áldás gyümölcseként le-
het csak diakóniát végezni. Az élethivatásszerűen végzett diakónia nem 
különb annál, mintha valaki nem így végzi. Miért kell akkor a közösségi 
forma, az anyaház? A Biblia alapján azt látjuk, hogy Isten közösségben 
akarja a munkáját végeztetni. Jézus kettesével küldi ki tanítványait, Pál 
munkatársakkal megy missziói útjára stb. Aki nem hivatásszerűen végzi 
a diakóniát, annak is szüksége van társakra. Ha másért nem, erősítésül, a 
tapasztalatok, nehézségek megbeszélésére.

A diakonissza léthez szervesen hozzátartozott a házasságról való le-
mondás. Ez azonban karizma kérdése (1Kor 7). „Ez a diakonissza életében 
azért különös jelentőségű, mert az élete szorosan összefügg e kegyelmi 
ajándék elnyerésével, elvesztése tehát az elhívás elvesztését, rendszerint 
kilépést és ettől függetlenül sok háborúságot a testben, és gyötrelmet von 
maga után.” 70

68  Bodoky: 69-70. o.
69  U. o.
70  U. o. 80. o.
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Az anyaház sajátos küldetésű gyülekezet és egyben család is. Igazgatá-
sára és a fenntartói jogok gyakorlására igazgatótanácsot kellett kialakítani, 
amely 8-10 tagból állott. Férfiak és nők, egyháziak és világiak egyaránt 
lehettek tagjai, akiket 6 évre választottak. Ez a testület vezeti az anyaház 
anyagi ügyeit, megállapítja a költségvetést. ők választják az intézet lel-
készét és a tisztségviselőket, felügyelik a diakonisszák kiképzését. A di-
akonisszák felvételére, áthelyezésére, fegyelmezésére 2-3 lelkészből álló 
bizottságot választ. „Ez a bizottság az anyaház lelkészével ill. lelkészeivel, 
továbbá vezetőtestvérével együtt, mint az anyaház lelki tanácsa, az intéz-
mény munkáját és tagjainak lelkigondozását közvetlenül irányítja.” 71

A belső vezetést az igazgatótanács egy másik szerv hatáskörébe utalja. 
Az igazgatótanács tehát a külső vezetést gyakorolja, de az anyaház belső 
dolgainak kormányzásába nem szólt bele.

8.3. Az anyaház belső vezetése

Az anyaház vezetését minden esetben lelkipásztor végzi, mert a család 
vezetése – ilyen az anyaház – a férfi feladata. Az anyai feladatok végzése 
miatt viszont szükséges, hogy egy nő is álljon a férfi mellett: ő a vezető 
testvér.

Az anyaház lelkészéről a zsinati szabályrendelet a következőt állapította 
meg: „Az anyaház vezetője az igazgató-lelkész, aki a családi szervezetben a 
családfői jogot és hatalmat gyakorolja, de a családfői szolgálat terhét és fele-
lősségét is hordozza. Az apostoli intés szerint köteles az intézetet, mint saját 
gyermekeit engedelmességben tartani minden tisztességgel. Az intézet külső 
és belső rendjéről, minden javairól első renden ő felel a fenntartó testületnek.” 72

ő gondoskodik a diakonisszákról, irányítja és végzi is a képzést. A 
vezető testvér feladatát pedig így szabályozza a rendelet: „Az intézet há-
zirendjének megtartása, háztartásának vezetése, a diakonisszák testvéri 
gondozása érdekében egy idősebb és szolgálatban érdemes testvért a ve-
zetőtestvéri tiszttel kell megbízni. A vezetőtestvér a családi közösségben a 
családanya hivatását tölti be, az intézet lelkészével mindenben egyetértve, 
az ő útmutatása szerint. A vezetőtestvért a kebli tanács javaslatára az igaz-
gatótanács bízza meg, a megbízatást bármikor visszavonhatja.” 73

71  U. o. 91. o.
72  Bodoky: i. m. 97. o.
73  U. o. 101. o.
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A vezetőtestvér szerepét eleinte az igazgató lelkész felesége töltötte be, 
de rá kellett jönni, hogy a kettős feladat nem könnyen oldható meg, ezért 
igyekeztek intézményes megoldást találni. Tulajdonképpen családanyai 
feladatokat töltött be, ezért a legtöbb esetben nem az anyaház diakonisszái 
közül választották a vezetőtestvért, hanem vagy másik anyaházból, vagy 
pedig a nagy tekintélyű asszonyok közül választottak, akiknek viszont be 
kellett lépniük a diakonissza közösségbe.

„A vezetőtestvérnek lelki diagnosztának kell lennie, aki a lelki élet be-
tegségeit felismeri.” 74 sok belső harc árán lesz valakiből igazán diakonisz-
sza, különösen, ha fiatal korában lép be az anyaházba. Munkakörének része 
ezenkívül az anyaház háziasszonyi feladatának ellátása.

8.4. Az anyaház rendje

Mivel az anyaház hit és önkéntes engedelmességre épül, a fegyelmet 
gyakorolni kell. Ha valaki vét, a vezető lelkész vagy a vezetőtestvér kivizs-
gálja az ügyet. Ez azonban a Krisztus szeretetében gyakorolt lelki megin-
tés.

Kisebb vétség esetén négyszemközt intézik el az ügyet, egyebekben a 
testvértanács rendelkezik. A büntetés, dorgálás egy időre a szolgálattól való 
eltiltás, ideiglenes vagy végleges kizárás lehet. Komoly indokok alapján a di-
akonisszák ki is léphetnek az anyaházból. A testvértanács határozata alapján 
a vezetőség megállapíthatja a kilépés időpontját, amelynek a bejelentéstől szá-
mítva 6 hónapon belül meg kell történni. Erre azért van szükség, hogy az anya-
ház tudjon a pótlásáról gondoskodni, és így a munka ne szenvedjen hiányt. A 
kilépett testvérek visszavételéről a testvértanács döntött.

Ide tartozik az egyenruha kérdése is. „A diakonissza egyenruha a szol-
gálat jelvénye és eszköze. Mint jelvény nyílt színvallás és bizonyságtétel 
arról, hogy a testvér Isten erejében bízva, minden következményével vál-
lalni kívánja a szolgálatot.”75 Kifelé véd a kísértésekkel szemben, kifejezés-
re juttatja a testvéri kapcsolatot, amely az anyaház tagjait egymáshoz fűzi, 
kiegyenlíti a különbözőségeket. Viselése a diakonissza joga és kötelessége. 
Pontos előírás szerint készítették az egyenruhát. szabása, színe, anyaga az 
anyaházakat megkülönböztette egymástól. A zsinati szabályrendelet sze-
rint „a diakonisszák testületi öltözete sötét színű formaruha, fehér főkötő 

74  U. o. 103. o.
75  U. o. 158. o.
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sötét színű borítással, fekete formakötény. Ez általános szabályozás kere-
tein belül mindenegyes diakonissza anyaház sajátos formaruhát állapít-
hat meg. A formaruha részletes leírását az egyházkerület jóváhagyja és 
tudomásulvétel végett az egyetemes konventnek bejelenti. Az egyházke-
rület és az egyetemes konvent gondoskodik a formaruha hatósági védel-
méről.” 76

8.5. Az anyaház rendtartása

Az anyaház belső életének alaptörvényét írásba kell foglalni, hogy tet-
szés szerint ne lehessen azt módosítani. Ezt a rendtartást az anyaház minden 
tagjának ismernie kell. A belépéskor ezt alá is írták a testvérek. A diako-
nisszák munkakörét mind belső, mind külső szolgálatban az anyaház veze-
tősége határozta meg. A zsinati szabályrendelet így szól: „A diakonisszák 
munkamezőit az igazgató-lelkész javaslatára a kebli tanács szabja meg vagy 
változtatja meg, az érdekelt diakonissza megkérdezése vagy kérésének meg-
hallgatása nélkül is. Intézkedései ellen fellebbezésnek helye nincs.” 77

A külső szolgálatban lévők is kötelesek az anyaházzal szoros kapcsola-
tot tartani és hetente beszámolni a munkájukról. Nyári szabadságuk egy 
részét az anyaház üdülőjében kell eltölteni. lelki és egyéb ügyeivel az igaz-
gató-lelkészhez kellett fordulnia. Kívülállóktól nem kérhettek ilyen jellegű 
tanácsot, csak az igazgató-lelkész tudtával. Ha külső szolgálatra megy a di-
akonissza, a zsinati rendelkezés leszögezi: „ha a diakonissza az anyaházon 
kívülálló egyházi testület, intézmény vagy mozgalom szolgálatában áll, az 
anyaház vezetősége részletesen megállapodik a testület, intézmény vagy 
mozgalom felelős vezetőjével és csak akkor rendelheti ki oda diakonisszáit, 
ha testi egészségüket és lelki fejlődésüket biztosítva látja.” 78

A betegápolásban tevékenykedő diakonissza szolgálati főnöke az illeté-
kes orvos, akinek rendelkezéseit köteles végrehajtani. szolgálati beosztá-
sukat a vezetőtestvér vagy helyettese útján kapják. „A betegeket Krisztus 
szolgálatához illő modorban, tapintatosan és szeretettel veszi körül, s tar-
tózkodik minden botránkoztatástól.” 79 lehetőség volt házi ápolás végzésé-
re is. A tanító-nevelői munkában a diakonisszák kevés eredményt értek el.

76  U. o. 159. o.
77  U. o. 165o.
78  U. o. 169. o.
79  U. o. 172. o.
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A gyülekezetben történő diakonisszamunka sem volt nagyon gyakori. 
A gyülekezet lelkipásztora és a presbitérium rendelkezései szerint kellett a 
pontosan meghatározott munkakörben tevékenykednie. Gyülekezeti szol-
gálatuk missziói, szegénygondozói és betegápolási tevékenységre terjedt 
ki. Missziói munkát csak nők között végezhettek.

8.6. A diakonisszák

A zsinati szabályrendelet így definiálta a diakonissza személyét: „Dia-
konissza a MRE-ban az a református nő, hajadon, vagy özvegy, aki Jézus 
Krisztus megváltó erejét személyesen megtapasztalván, hálából egész éle-
tét az ő Urának és megváltójának hivatásszerű szolgálatra szenteli, és aki 
a MRE hatósága alatt álló valamelyik diakonissza anyaháznak tagja.” 80

Arról is határoz a zsinati rendelkezés, hogy ki lehet diakonissza: „A di-
akonissza intézetbe felvenni olyan református hajadont vagy gyermektelen 
özvegyet lehet, aki 18. életévét betöltötte, de 30 évesnél még nem idősebb, 
testben, lélekben ép és egészséges, kifogástalan erkölcsi életű és megfelelő 
előképzettséggel rendelkezik. Az előképzettség legalsóbb foka a középis-
kola, vagy a polgári iskola IV. osztályának eredményes elvégzése. Egyenlő 
feltételek mellett a magasabb képzettségű jelentkezőt kell előnyben része-
síteni. Különösen méltánylást érdemlő esetekben az igazgatótanács meg-
engedheti a 30 évesnél idősebb jelentkező felvételét és felmentést adhat a 
megszabott iskolai képzettség igazolása alól. A diakonisszaélet legfőbb és 
alapvető feltétele az elhivatottság. Ennek nyilvánvaló jegyeit maga Isten 
mutatja meg. Hiánya vagy megszűnése a diakonissza szolgálatot lehetet-
lenné teszi.” 81 Mivel a tapasztalat azt mutatta, hogy a jelentkezők nagyobb 
része nem volt teljesen tisztában a vállalásával, ezért bevezették a jelöltidőt.

„Az elhívatás felől való meggyőződés alkalma a jelentkező és a veze-
tőség számára egyaránt a testvérjelölti minőségben az anyaházban eltöl-
tött idő.” 82 Nagyon hasznos idő ez, mert a jelölt ekkor ismerkedik meg az 
anyaház életével, az evangéliummal és döntő, lelki megújuláson mentek 
át a legtöbben. A jelöltek nevelését és gondozását a jelöltvezető testvér 
végezte. Minden ügyüket ő intézte. A próbaidő egy évnél nem lehetett 
rövidebb, de túlságosan hosszú se. A jelöltidő letelte után megtörtént a 

80  U. o. 105. o.
81  U. o. 107. o.
82  U. o. 111. o.
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felvétel és az illető próbatestvér lett, némely intézet kezdőtestvérnek ne-
vezte (pl. Filadelfia). 

ők jogosultak már az egyenruha viselésére, de még kiképzés alatt ál-
lottak. A próbatestvéri idő letelte után a segítőtestvérek csoportjába léptek.

Az Erdélyi Egyházkerület Diakonisszaintézete ünnepélyes fogadalom-
tétellel bocsátotta őket a segítőtestvéri szolgálatra.

A MRE zsinati szabályrendelete szerint: „ha a próbatestvér megállja a 
helyét, a kebli tanács a segítőtestvérek csoportjába helyezi át. A segítőtest-
vér az anyaház teljes jogú tagja és a diakonissza tanfolyam elvégzése után 
vizsgálatot köteles tenni.” 83

Ezután következhet csak a felszentelés, amely a diakonissza élethivatás 
végső és ünnepélyes kinyilatkoztatása. Erről így rendelkezik a zsinat: „Azt 
a segítőtestvért, aki a diakonissza tanfolyamot elvégezte és valamelyik 
munkaágból szakképesítést is szerzett, diakonissza szakvizsgálatra lehet 
bocsátani. Ha a diakonissza vizsgálaton képzettségéről jó bizonyságot tesz, 
diakonissza oklevelet nyer. Az a diakonissza, aki oklevelét megszerezte és 
legalább 10 évig, mint segítőtestvér szolgált, kérheti felszentelését. Kérését 
a testvértanács meghallgatása után, a kebli tanács javaslatával az igazgató-
tanács terjeszti fel a püspökhöz.” 84

8.7. A diakonisszák nevelése és kiképzése

Az anyaházban folyó nevelő munkának meghatározó formája a testvér-
képző tanfolyam. A fő cél, hogy „hitben erős, elméleti és szakismeretekben 
jól képzett és gyakorlati eljárásokban járatos munkások kerülhessenek ki a 
szeretetszolgálat különféle mezőire.” 85

A képzés iránya kettős: egyrészt missziói munkára, másrészt a szak-
tevékenységre irányult. Az elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása 
mindkét területen fontos volt.

A zsinati szabályrendelet így szólt: „A testvérek kiképzése lelki és 
gyakorlati úton történik. A lelki kiképzést az igazgató lelkész végzi. Ered-
ménye nyilvános vizsga tárgya nem lehet. A gyakorlati képzés kiterjed a 
diakonissza hivatás betöltéséhez szükséges szakismeretekre. Ezek: biblia-
ismeret, hit és erkölcstan, a szeretetmunkásság története, a misszió hősei, 
egyházismeret, egyházi ének-zene.
83  U. o. 116. o.
84  U. o. 117. o.
85  U. o. 120-121. o.
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A sajátos munkakörhöz szükséges szakismereteket más intézetekben 
is megszerezhették. Tanulmányaik ideje alatt is az anyaház fegyelme alatt 
voltak. A szakképzés tárgyaiból pedig vizsgázniuk kellett.” 86 summázva: 
4 nagy körre terjedt ki a képzés: a Biblia, az egyház, a társadalom és az 
ember ismeretének elsajátítására.

Az anyaház tanító-nevelő, gyülekezeti munkás és betegápoló diakonisz-
szákat képzett.

A tanító munkát végzők református óvodákban, elemi iskolákban és kö-
zépiskolákban teljesítettek szolgálatot. 

A gyülekezeti munkát végző diakonisszák a lelkipásztorok felügyelete 
mellett végezték szolgálatukat.

A betegápolók pedig kórházakban dolgoztak. Ezek a csoportok azonban 
nem különültek el teljesen egymástól és a szükségnek megfelelően a gya-
korlatban egymásba folytak. 

8.8. A diakonisszák felszentelése

Gyülekezeti istentisztelet keretében történik a felszentelés a következő 
módon:

- a felszentelendők bemutatása
- a fogadalom letétele, amely így hangzik:

„Hiszem és vallom, hogy testestől és lelkestől életemben és halálomban 
nem a magamé, hanem az én megváltó Uramnak, a Jézus Krisztusnak tu-
lajdona vagyok.

Kijelentem, hogy iránta való háládatosságból szántam el magamat 
arra, hogy mint magyar református diakonisszatestvér bizonyságtétellel 
és szeretetmunkával az Ő dicsőségét szolgáljam. Bízom abban, hogy Isten, 
aki elhívott, Szentlelkével megerősít és az én erőtelenségemben az Ő ereje 
végeztetik el. Elég nékem az Ő kegyelme. Azért az én Uram és királyom, a 
Jézus Krisztus jelenlétében és az Ő gyülekezete előtt ünnepélyesen ígérem 
és fogadom, hogy mint diakonisszatestvér Istentől rendelt elöljáróimnak 
engedelmeskedem, a szolgálatban meg nem restülök. A magyar református 
egyházhoz, annak ………………. kerületéhez és a ……………………..anya-
házhoz hű maradok.” 87

86  U. o. 123. o.
87  Bodoky: i. m. 150-151. o.
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A fogadalom letétele után a jelöltek térdenállva fogadják az áldást a Mt 
10,31-32; 37-40 versek alapján a 134. zsoltár éneklése után.

A felszentelő lelkészek minden diakonisszát nevükön szólítanak és egy 
igét mondanak, mely a diakonisszák vezérigéje lesz. sokak sírkövükre is 
felvésetik.

8.9. A diakonisszák és az anyaház kapcsolata

„Az anyaház legbensőbb célja tehát az, hogy a testvéri közösség edénye 
legyen.” 88 A zsinati rendelkezés így szabályoz: „A diakonisszák, bármely 
munkaágban forgolódjanak, egymás között teljesen egyenlők s egymással 
a legteljesebb testvéri viszonyban élnek. Munkájuk különféle lelki aján-
dékaikból következik, egyébként minden diakonisszamunka tökéletesen 
egyenlő, akár a legegyszerűbb háztartási szolgálat, akár magas lelki vagy 
szellemi minősítéshez kötött teljesítmény. Ha szolgálatuk úgy kívánja, egy-
másnak a megszabott vonatkozásban engedelmeskedni tartoznak. Az idő-
sebbeket a fiatalok iránt, az erősebbet a gyengébb iránt felelősség terheli. 
Egymás iránti testvéri szeretetük sohasem menti fel őket egymás testvéri 
fegyelmezésének kötelessége alól és a testvéri fegyelmezés sohasem sért-
heti meg a szeretet nagy parancsolatát.” 89 Természetesen ezek nem köny-
nyen megvalósíthatók, és nem szabad azt gondolni, hogy az anyaházakban 
nem voltak feszültségek. Különösen akkor jelentkeztek ezek, ha a külső 
körülmények szorítóak voltak.Az anyaház tulajdonképpen gyülekezetként 
fogta egybe a diakonisszákat és hit, munka, missziói életközösségként 
funkcionált. Mindez azonban az Isten iránti engedelmesség útján valósul-
hat meg. Ez befolyásolja a vezetők és vezetettek egymáshoz való viszonyát 
is. Mivel az engedelmesség döntő tényező a diakonisszák életében, fontos 
látni, hogy ez tulajdonképpen lelki kérdés. Természetesen ennek határa, 
ha az engedelmesség Isten iránti engedetlenséget jelent. Az ige tanításából 
következik „az anyaház az engedelmes diakonisszatestvérek és az engedel-
mes vezetők közössége Jézus Krisztus fősége alatt.” 90

88  U. o. 138. o.
89  U. o. 134. o.
90  U. o. 143. o.
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8.10. A testvértanács

A diakonissza szabályrendelet meghatározza a testvértanács lényegét: 
„A segítő és felszentelt testvérek együtt alkotják az anyaház testvértaná-
csát. A testvértanács feladata, hogy a testvéreket illető ügyekben, megkér-
deztetés esetén, véleményt mondjon. Ilyen ügyek: a vezető vagy a helyettes 
testvér megbízása a diakonisszák munkarendjének, pihenésének, egészség-
ügyi igényeinek kérdései, egyszóval minden olyan ügy, amely az anyaház 
belső élete és a diakonisszatestület szempontjából nagyobb jelentőséggel 
bír. A testvértanács megbeszéléseinek vezetője a vezetőtestvér.” 91

8.11. Diakonisszák ma?

A munkájukra, odaadásukra, elhivatottságukra ma is nagy szükség len-
ne. Az életforma azonban alighanem túlhaladottá vált. Külföldi példák is 
azt igazolják, hogy a régi forma nem járható út. Újakat kellene találni, mert 
erre a munkára ma is igény lenne.

9. Kiss ferenc diAKóniAi munKássáGA

A MRE diakóniájának legnagyobb alakja Kiss Ferenc, akit méltán ne-
veztek „nyolcadik diakónusnak” vagy az „árvák atyjának”. Munkássága 
teremtette meg a ma is létező diakóniai intézményeink egy részét. Ráadá-
sul olyan korban kezdte el mindezt, ami lelkileg kiüresedett, a liberalizmus 
idején, a legnagyobb vívmányait pedig a gazdasági válság idején, a II. vi-
lágháború küszöbén, 15 év alatt kivitelezte.

9.1. Élete

1862. december 4-én született Kenderesen. Apja Kiss Ferenc reformá-
tus tanító, anyja Tóth Rozália. Tisztes szegénységben éltek, de a jó eszű 
fiú szorgalmas tanulásával haladt előre. Elemi és középiskoláit Mezőtúron 
végezte. Egy évig Késmárkon tanult németül. Érettségit Kecskeméten tett. 
8 hónapos korában apja, 16 évesen anyja halt meg. „Ezzel engem Isten min-
den támasz nélkül hagyva, arra a sorsra rendelt, hogy szülő, testvér, rokon 
91  U. o. 144 o.
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nélkül élve, az élet országútját járva, embert érhető minden bajt, szegénysé-
get, árvaságot, magárahagyottságot megismerhessem, és azáltal megtanít-
son arra az igazságra, hogy életemet emberekre ne bízzam, életemet embe-
rek jóakaratára, segítségére ne alapozzam, hanem egyedül Isten irgalmas, 
kegyelmes voltában bízva, éljem magányos életemet.” 92

1880-1884 között végezte teológiai tanulmányait Debrecenben. Neves 
tanára volt Balogh Ferenc, a kiváló, hívő egyháztörténész. A liberalizmus 
idején – mikor Krisztus feltámadását is tagadták a teológusok – a teológu-
sokból önképző kört szervezett és együtt olvasták a Bibliát. ő hívta meg a 
híres, skót misszionáriust sommerwillt, aki húsznál több tiszántúli gyüle-
kezetben evangélizált.

Két évi káplánkodás után 1 évig Bécsben tanult. Eleinte irodalomtörté-
nettel és könyvészettel foglalkozott.

Bécsi tanulmányi útja után 9 évig káplánkodott.
1889-ben „Gondolatok egyházirodalmunk felől” címen egy tanulmányt 

írt a Debreceni Protestáns lapba. Bátor hangú írás volt „Tudományos te-
ológiai irodalmunk nincs, a gyakorló lelkészek körében az exegetika csak 
névből ismeretes, a szó szoros értelmében semmink sincs, pedig egy akár-
milyen kis kommentár nélkül, de szegény a lelkész.” 93

1891/1892 iskolai évben Kisújszálláson tanár, majd a következő évben 
Földes hívja meg lelkipásztorának.

Ebben az évben köt házasságot Mezőtúron szécsi zsuzsannával. Föl-
desi beiktatásának textusa az ApCsel 20,24, s ezeket mondja beköszöntő 
beszédében: „a vallásos cselekmények külső gyakorlása nem elég. Én azt 
akarom, hogy hitetek éljen, lángoljon, munkáljon, tettekben nyilatkozzék, s 
mindenitek élő köve legyen e magyar református sionnak. Keresztyén sze-
retetem egész melegével csüggök minden emberbaráti s közművelődési in-
tézményen, melyek a gyermekek, árvák, szegények és elhagyatottak bajain 
hivatván segíteni, s melyek általános műveltség, felvilágosodás, nemesebb 
társas érintkezés ápolását célozzák. Ilyeneket létesíteni a meglevő csírákat 
érlelésbe hozni, keresztyénségemből kifolyó tisztemnek ismerem.” 94

szavait tett követi, s 6 éves földesi szolgálata alatt megelevenedik a 
gyülekezet. Megújul a templom belül, új orgonát építenek, egyházi nép-
könyvtárt alapít, megszervezi a dalárdát, felolvasó esteket tart, megveti a 
szegényház alapjait, megnyílik az első óvoda. 
92  Dr. ötvös lászló: Szeretetszövetség és szeretetszolgálat. Karcag, 1994, 17. o.
93  Tóth Endre: száz éve született Kiss Ferenc. In RE. 1962/271. kk.
94  Dr. ötvös lászló: i. m. 18. o.
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1899-ben a püspökladányi gyülekezet hívja meg lelkészéül, ahol 14 
évet tölt el. 1899. november 19-én mondja el beiktatási beszédét, amikor 
megvallja: „Aggódva tekintek a feladat nagyságára, melyre vállalkoztam, 
miként állják meg a próbát itt erőim, e népes gyülekezet sokkal nagyobb 
igényei, terhesebb szolgálatai s szélesebb kiterjedésű feladatai között?” 95

Isten azonban gazdagon megáldja tevékenységét. Az elemi iskolát 17 
tanerőssé fejleszti, iskolaépületet, tanítói lakásokat építtet, parókiát is. Az 
iskolák felszereléseit modernizálja, könyvtárakat hoz létre, gazdasági is-
métlő iskolát szervez, óvodát épít, a templomot kívül-belül tataroztatja, 
orgonát építenek.

Megalkotja a községi hitelszövetkezetet. 8000 hold bérleti földhöz jut-
tatja a nincsteleneket, 300 munkáscsalád részére lakótelepet létesít. Mind-
ezekről így nyilatkozik: „A szövetkezet nem pusztán anyagi érdek. Nagy 
valláserkölcsi gondolatok megvalósításának kezdete is. Aki erős, hatalmas, 
jöjjön segítségül annak, aki rá van utalva a segítségre. Aki kizárja magát 
a szövetkezésből az bűnös, és kitaszítja magát az emberiség közösségéből. 
Az a fő bajunk, hogy közönyösök lettünk, s nem érzünk mást, csak a ma-
gunk érdekét, s a szenvedőkkel mit sem törődünk. Pedig emberi hivatá-
sunknak híven csak akkor élhetünk, ha azon krisztusi igét követjük, hogy 
egymás terhét hordozzátok és így töltsétek be a Krisztus törvényét.” 96

1911-ben az Alsószabolcs-Hajdúvidéki egyházmegye esperesévé vá-
lasztja. Későbbi utóda, Molnár Ambrus megemlékezik esperesi tevékeny-
ségéről, s kiemeli a gyülekezeti diakóniára való buzdítását. „A szeretette-
vékenység nem egyesületi feladat, hanem az evangélium hirdetése mellett, 
azzal egyenlő fontosságú gyülekezeti hivatás. A jövő egyházában nem lesz 
létjogosultsága semmi olyan egyesületi vállalkozásnak, amely a gyüleke-
zeti feladatok bármely részének megoldását kívánja átvenni, bár a gyüle-
kezet javára, de helyette végezni. Vagy kiteljesíti magát a gyülekezeti élet 
a szeretettevékenység minden ágának vállalásával, vagy megszűnik gyü-
lekezet lenni.” 97

Bátor és prófétai szó volt ez akkor, hiszen a diakóniánk – mint láttuk 
– akkor kezd csak ébredezni, s a német belmisszió hatására egyesületi jel-
leggel.
95  Karacs zsigmond: szövetség a szeretet szolgálatára. In Confessio. 1978/IV/37. 
kk.
96  Dr. ötvös lászló: i. m. 19. o.
97  Molnár Ambrus: A diakónus Kiss Ferenc esperesi szolgálata. In RE. 1978/111. 
kk.
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A lelkészekhez a következő intelmeket intézi: „Nem vadász, gazdász, 
hangyászpapok, nem híres adminisztrátorok, eget vagy legalábbis falat 
szaggató szónokok, hanem apostoli lelkületű és életű igehirdetők kellenek 
a gyülekezetbe.” 98 Hangsúlyozza, hogy ne csak prédikáljunk a népnek, ha-
nem foglalkozzunk is a néppel.

A társadalmi felelősség vállalására is serkenti az egyházmegyét szék-
foglalójában: „Jöttem kiáltani: bele Krisztussal a forrongó társadalomba, s 
az éhezőknek kenyeret, az elnyomottaknak szabadságot, a tudatlanoknak 
világosságot, a bűnösnek váltságot! Éppen eleget hallott már a világ fóruma 
szószékről, templomi katedráról, iskolai könyvekből minden nyomor cso-
dadoktorainak zagyva receptjeiről, hogy baj van, hogy segíteni kell; csak 
egyet nem hallott: utánam! Tenni kell itt atyámfiai és nem jajgatni. Az egy-
háznak van erre példája, parancsa. Krisztus az éhezőket megelégítette.” 99

1912 őszén a Tiszántúli Református Egyházkerület megalakítja a Teo-
lógián az új tanszéket „lelkipásztorkodástan” néven, s erre Kiss Ferencet 
hívják meg, aki ezt el is vállalja.

Külföldi tanulmányútra megy, hogy áttekintse az ottani helyzetet. Ha-
zatérte után 1913-ban meg is kezdi professzori működését és 20 éven át, 
1933-ig folytatja. Teljes erejével a lelkipásztorok kiképzésére koncentrál. 
Közben felépül a Tisza István Tudományegyetem, s ennek lesz fakultása 
a Hittudományi Kar. Az egyetem első rektora Kiss Ferenc 1914-ben, majd 
1927/1928. tanévben a Hittudományi Kar dékánja.

Közben 1920-ban nemzetgyűlési képviselővé választják, de rövidesen 
kiábrándul a politikából. Egyetlen, s egyben utolsó felszólalásában így nyi-
latkozik: „A nagy vérözön után a könnyözönnek kellett volna következ-
ni. A keresztyén kurzus profanizálása a keresztyén misztériumnak. Nem 
keresztyének, hanem kurzuslovagok vannak itt, akik a keresztyénségből 
akarnak megélni. A kurzusos keresztyénnél a kereszt: egyiknél dorong, 
amellyel zsidót üt, a másiknál létra, amelyen kapaszkodik, a harmadiknál 
kapufél, amely mögül orozva támad.” 100

Professzorsága idején hozta létre a lelkészárvák gondozására és segí-
tésére a Kálvineumokat, Hajdúböszörményben a fiúk, Nyíregyházán a lá-
nyok számára.

1933-ban nyugalomba vonul, mint egyetemi tanár, de fő művét ezután 
alkotja meg. 
98  U. o. 
99 U. o. 112. o.
100  Tóth Endre: i. m. 272. o. 
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1931. május 7-én megalakul a Református szeretetszövetség az ő kez-
deményezésére.

A szeretetszövetség megalakítása érdekében így érvelt: „Éppen itt volt 
a történelmi fontosságú utolsó óra, amelynek meg nem érzése és figyelmen 
kívül hagyása egyházunk számára a halotti harangok megkondulását je-
lentette volna. A mai kor kihívása sorsdöntő következetességgel és halálos 
következményekkel így hangzik: van-e a XX. századi magyar református 
egyháznak felelete a XX. század nagy szociális problémáira? Tud-e a pré-
dikáló egyházból cselekvő egyházzá átalakulni, s van-e az életösztönnek 
és életerőnek olyan duzzadó ereje és célja, hogy ezt az átalakulást oly gyor-
san képes önmagán végrehajtani, amilyen késedelmes eddig volt köteles-
ségeinek felismerésében? Az ige, ha csak ige marad, és nem változik át 
az irgalom kezén megelégítő kenyérré, az egyház elvesztette hivatását a 
földön.” 101

Igyekezett megnyerni tekintélyeseket a szeretetszövetségnek, így mind 
a 4 püspök védnökséget vállalt. Elnöke Dr. Puky Endre képviselőházi alel-
nök, központi titkára Gonda Béla alelnöki titkár lett. 24 diakónus járta az 
országot és gyűjtötte az adományokat. Nagyon nehéz időben, a gazdasá-
gi válság közepette, a II. világháború közelében nagy odaadással és igen 
nagy sikerrel végezte ezt a munkát. 15 év alatt 56 intézmény jött létre. Kiss 
Ferenc elve az volt, hogy minden gyülekezetnek kellene szeretetotthont lé-
tesítenie.

A szeretetszövetség célja az volt, hogy a meglévő intézményeket támo-
gassa és újakat hozzon létre.

Nézeteit így summázza: „Egy percig se gondoltam arra, hogy a szere-
tetszövetség által végzett munka mindvégig egyesületi tevékenység marad-
jon, hanem célom az volt, hogy az idők teljességében az egyetemes egyház 
vegye át, és belőle építse ki az egyház szeretetközösségét és szervezze meg 
egészen a diakóniai munkát. Engem a keresztyénségben a gyermekek és 
kitagadottak közé leülő Krisztus ragadott meg és tart fogva, aki a szeretetet 
emelte idvezítő magasságokba és szeretetből a nagy keresztfaragókért meg 
tudott halni. Ami kis fény, vagy meleg pislákol bennem, azt tőle vettem.” 102

A II. világháború sok pusztítást okozott az intézményekben, de 22-t még 
újra szervezett Kiss Ferenc.

101  Molnár Ambrus: Nagy ref. szervezkedés szociális munkákra. In THSZ 1981, 
240. kk.
102  U. o. 



72

70. születésnapján a THsz köszöntötte. Csikesz sándor így ír: „Hálásan 
ismerjük el, hogy nemcsak életkorban, de a lélek bölcs derűjében, az érző 
szív fejedelmien tékozló szeretetében, az újra meg újra megifjodó akarat 
lüktető lendületében, az égő személyiség tüneményes munkabírásában, 
atlaszi vállakon milliókért gondot hordozó felelősségben, a Krisztus ki-
csinyeiért imádkozó reménység üde felfrissüléseiben, még a kőszívekből 
is adakozás forrásait támasztó merészségben, közülünk még a legelsők is 
csak tanítványaid lehetnek, és velem együtt a többiek áldásnak és kitünte-
tésnek érezzük az utolsó helyet a tanítványok seregében.” 103

1948. április 9-én 86 éves korában halt meg. Temetésén Dr. Kállay Kál-
mán professzortársa hirdette az igét. Prédikációjából a következőket idé-
zem: „Ha valakinek az élete a magyar református egyházban beszélt arról, 
hogy ő ismeri az Istent, hogy kicsoda ez az Isten és hogy mit tud cselekedni 
egy neki átadott, alázatos és szeretettel csordultig teljes szívvel, akkor az 
Kiss Ferenc élete volt. Ha tehát a világ azt kérdezi tőlünk, hol van az Isten, 
mutasd meg őt nekünk, mi mutassunk Isten iránt való mély hálával Kiss 
Ferenc életére, mert benne megláthatja a világ, hogy mit tesz Istent ismerni. 
Aki az ő áldott életét látja, látja a benne munkálkodó Istent is. Mert ő csak 
eszköz volt, de aki boldogan és naponta alázatos hálával adta oda szívét 
és egész életét az Istennek, hogy írja bele az ő akaratát és használja fel őt 
ennek az akaratnak teljesítésére.” 104

9.2. A Szeretetszövetség megalakulásán mondott beszéd

Az intézményes szeretetszolgálat bölcsőjénél

Kiss Ferenc professzor beszéde; elhangzott 1931. május 7-én, az Orszá-
gos Református Szeretetszövetség megalakulásakor tartott zsinati ülésén

Tisztelt Közgyűlés! A dolog historikumára vonatkozólag a következőket 
vagyok bátor előadni. Amidőn a Kálvineum felett meglehetősen sűrű felhők 
tornyosultak össze és annak fenntartása igen nehéznek, sőt kétségesnek 
látszott, kálvineumi védőszövetséget alkottunk az ország református tagjai 
sorából. A múlt ősszel tartott, gyűjtés alkalmával körülbelül 6-7000 tag 
jelentkezett, magából Budapestről több, mint 4000. 

103  Csikesz sándor: Dr. Kiss Ferencnek 70. életévére. In THSZ. 1933, 34. V-VIII. 
82. o.
104  Kiss Ferenc (nekrológ) THSZ. 1948, 78. o.
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Amidőn ezt a munkát tovább kívántuk fejleszteni, arra a gondolatra 
jöttünk, hogy bár a Kálvineum célja igen felséges és megérdemel minden 
áldozatkészséget és jótékonyságot, mindazonáltal az egész ország refor-
mátusságának megmozdításához talán mégis parciális cél s nem olyan 
egyetemes, általános; amely az ország egész, református lakosságát moz-
gósítani tudná. Akkor arra gondoltam, hogy a már szerzett tapasztalatok 
alapján, az egész ország reformátusságát, legalább is; felnőtt tagjait, egy 
egyetemes nagy szeretetközösségbe kellene tömöríteni, amelynek feladata 
lenne mindazokat a szociális és karitatív feladatokat szívére venni és azok 
megoldására törekedni, amelyek a mi egyházunkra várnak.

Természetesen ezzel az eszmével magam nem állhattam az ország köz-
véleménye elé, hiszen erre egy ember kevés, hanem az Országos Reformá-
tus Lelkészegyesületnél tettem meg azt az indítványt, hogy az ORLE mond-
ja ki egy ilyen védőszövetség megalakulásának szükségességét. Az ORLE 
tavalyi közgyűlésén magáévá tette ezt a dolgot és megbízta a Kálvineum 
igazgató tanácsát, hogy a védőszövetség megalkotására vonatkozólag te-
gye meg a szükséges intézkedéseket.

Az alapszabálytervezetet kidolgozván, azt az igazgató tanács ülése elé 
vittem, amelyet az több-kevesebb módosítással meg is alkotott. A megalko-
tott alapszabályokat közöltem egyházunk világi és lelkészi vezető férfiaival, 
beterjesztettem az egyetemes konventhez is, kérvén mindnyájuknak támo-
gatását. Az alapszabályok ismeretessé válása után több oldalról, különö-
sen igen súlyos vezető személyiségek részéről az az aggodalom merült fel, 
vajon a védőszövetség sikerét nem kockáztatja-e az, ha ezt egy már meglé-
vő egyesület fiókjába raktározzuk el és nem önálló, autonóm egyesületként 
szervezzük meg, hanem egy másik egyesület függvénye lesz, amelyhez csak 
egy másik, egyesületen keresztül lehet jutni? Nem biztosítaná-e a szélesebb 
köre elterjedést, ha a védőszövetség önállóan szerveztetnék meg?

Ezeket az aggodalmakat, részben kifogásokat közöltem az ORLE elnö-
kével és ő a legteljesebb mértékben honorálta is ezeket s készséggel járult 
ahhoz, hogy a védőszövetség önálló, autonóm formában alakíttassék meg 
az ORLE-ból való kikapcsolással. E felhatalmazás alapján a múlt héten 
az igazgatótanácsot ülésre hívtam újra össze, ahol ezeket előterjesztvén az 
igazgató tanács egyhangú határozattal kimondotta, hogy mivel neki a vé-
dőszövetség megalkotásával nem az volt a célja, hogy a saját hatalmi körét 
terjessze, s hogy  olyan munkamezőt, amelyet mások estleg jobban el tud-
nának látni, feltétlenül a maga ügykörébe vonja be, hanem célja egyedül 



74

az volt, hogy a védőszövetség meglegyen, tehát a legnagyobb készséggel 
és önzetlenséggel járul ahhoz, hogy az ORLE-ból való kikapcsolás útján 
önálló autonóm egyesületként alakuljon meg a védőszövetség s felhatal-
mazott engem arra, hogy ezt a határozatát itt az alakuló közgyűlésen be 
is jelentsem.

Ennek következtében az alapszabályokat újból átdolgoztam s ez a kiosz-
tott nyomtatott példány már az újból átdolgozott alapszabálytervezet. En-
nek következtében jutottam én is abba a helyzetbe, hogy nem lévén tovább 
senki gazdája az ügynek; összehívjam az alakuló közgyűlést. Ezt meg is 
cselekedtem és mély hálával köszönöm a megjelenteknek; hogy érdeklődé-
süket szíves megjelenésükkel kifejezésre juttatni méltóztattak.

Amíg ide jutottam, két országutat jártam be, egyet, amelyik Jeruzsálem-
ből Jerikó felé vezet s amelyen vérében ott fetrengett egy rablók által ki-
fosztott ember; és egy másikat, a mai élet országútját, amelyen még sokkal 
több sebesülttel és mások segítségére rászorult egyénnel találkoztam. Meny-
nyi ínség, bánat, derékban kettéroppant életpálya, mennyi hajótörött élet 
van ezen az úton. Nem lehet látni p1. megborzadás nélkül Debrecen utcáján 
amidőn egy rokkant két kezén csúszik végig az utca kövén, mint égő, kiáltó, 
véres vád a mai keresztyén társadalom ellen. Nem lehet meghatottság nél-
kül hallgatni azokat a híreket, hogy a falvakon az epileptikust, elmebeteget 
istállóba zárják be, mint aki a család szégyene és nem lehet szomorúság 
nélkül értesülni arról, hogy a múlt esztendőben a vakok intézetéből több 
gyermeket elbocsátottak, mert fenntartásukra nincs az államnak annyi ere-
je; nem 1ehet elkedvetlenedés nélkül tudomásul venni, hogy a debreceni 
siket-néma intézet fiókjában 64 református siket-néma gyermek kérvénye 
hever; nem tudják elintézni, pedig az intézet félig üres, de nincs pénz, hogy 
őket ott elhelyezzék. Szomorúan látjuk sok fiatal életnek idő előtti elherva-
dását, akiket a tüdőbetegség környékez, akik alkalmas szanatóriumba vagy 
hegyi levegőre vive megmaradtak volna az egyháznak és hazának.

A jerikói országúton volt egy ember, ki könyörült a vérében fetren-
gő nyomorulton. Az élet országútján még mindig kevesek az irgalmas 
samaritánusok. Nem tudom, ha a mai keresztyén társadalom találkoznék 
az irgalmas, samaritánussal, hogy tudna előtte megállni. A pap meg a lé-
vita elmentek mellette. Ma is ez az eset. Az illetékes tényezők nem veszik fel 
ügyét ezeknek a szegény nyomorultaknak. Az állam - megvallom őszintén, 
igaztalan nem akarok lenni- elsősorban nem arra való, hogy a jótékonysá-
got ő gyakorolja, hogy a szegények, nyomorultak, ínségesek ügyét ő vegye 
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fel: nem is olyan a berendezkedése, szervezete; jótékonykodni nem is lehet 
hivatalból; ez nem akta, vagy ha akta, az Isten aktája, amelyet nem lehet 
eliktatni és sablonosan elintézni.

A társadalomban itt-ott látható valami megmozdulás, de nem elég és 
sokszor nem is helyes. Néhol divat jótékonykodással találkozunk, másutt 
meg a jótékony munkák keresztezik egymást; sok helyütt jóindulatú; de 
tehetetlen dilettantizmus van és bájos naivitás, amely a gyógyító bort és 
olajat nem oda önti, ahol seb van, viszont a sebet ráolvasással akarja 
gyógyítani. A leghivatottabb tényező: az egyház, sajnos, eddig még rész-
ben nem bírt azzal az anyagi erővel, amely ehhez szükséges volna; de azt 
hiszem a nagyobb az, hogy nem áldatott meg azzal a lélekkel, amely nélkül 
ezt a samaritánus munkát megkezdeni sem lehet. Nekünk az a legnagyobb 
bajunk, hogy nagyon szó szerint vettük, hogy a mi egyházunk tanító egy-
ház és minden anyagi erőnket a megroppanásig iskoláinkra fordítottuk, 
úgy hogy ma azelőtt a szörnyű dilemma előtt állunk, hogy vagy egyház 
iskola nélkül, vagy az iskolák romjai alá temetett egyház; a másik olda-
lon pedig túlságos sokat moralizáltunk, dogmatizáltunk, szónokoltunk, de 
igen keveset cselekedtünk.

Ebben a tekintetben minden körülmények között a dolgok megváltozta-
tására van szükség, hiszen majdnem azt mondhatnám, hogy a mi egyhá-
zunk a szegények, nyomorultak, vakok, ínségesek, rokkantak előtt hitel-
vesztetté vált és pedig azért, mert beszédet kapott eleget -, hiszen csaknem 
minden református pap egy egyházi magyar Demosthenes -, azonban 
kenyeret és segítséget egyiknek sem tudtunk adni. Amikor az egyház felé 
nyújtották reszkető karjaikat az ínségesek, mi legfeljebb kenetteljesen 
csak annyit mondhattunk nekik, menjetek el békességgel, melegedjetek 
meg és lakjatok jól-, de nem adtuk meg az alkalmat a megmelegedéshez és 
jóllakáshoz, ami feltétlenül megkívántatott volna. Hiszen még a perselyt is 
elvettük a szegényektől és az egyház szükségleteire, vagyis adminisztrá-
cióra fordítjuk. Az őskeresztyén egyházról fel van írva, hogy szegény és 
szűkölködő nem találtatott közöttük. Kálvin el sem tud képzelni keresztyén 
egyházat diakonátus nélkül.

Más egyháznál, mit látunk? A római egyháznál ezt illetően nem rég 
megjelent báró Szentkeresztyén féle S. O. S. című könyv lapjain, majdnem 
azt mondhatnám hivalkodva jelentkeznek egymás után a katholikus kari-
tatív és samaritánus intézeték. Valamelyik este a külső részeken jártam, 
s valamint Pál apostol lelke háborgott Athénben, magam is háborogtam, 
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amikor láttam az egyik házon a felírást, hogy zsidó kórház, a másikon 
zsidó vakok, intézete, megint egy másikon zsidó siket-némák intézete. Nem 
azért háborgott az én lelkem, mert nekik van, hanem azért, mert egyet-
len egy házon sem ragyoghatott az a felírás, hogy református ilyen vagy 
amolyan jótékony intézet. Amikor Hajdúböszörményben a baptisták meg-
telepedtek, először a tehetetlen aggok számára építettek menházat és csak 
azután építettek imaházat. Ezeket látván felmerül a kérdés, mit cseleked-
jünk atyámfiai, férfiak?

Mint mindenre, erre is Krisztus felel meg. Mikor, a pusztában ott volt a 
nagy sokaság és a tanítványok fejüket vesztették, hogy mi lesz ezekkel az 
emberekkel, mert rájuk esteledett és éhesek, Krisztus egyenesen és hatá-
rozottén szól: adjatok nekik ti enni! A tanítványokban azonnal jelentkezik 
a kishitűség: hol vegyen valaki a pusztából annyi kenyeret, amennyi elég 
volna ennek a sokaságnak? A mai modern tanítvány, is azt kérdezi, hogy 
kinek volna anyagi ereje ahhoz, hogy azon a mérhetetlen nyomoron, amely 
előttünk tátong, segíteni tudjon? A mi egyházunk segítsen, amely maga is 
szegény, ezer sebből vérzik, amely maga is a mások segítségére szorul, kü-
lönösen ma, amikor a gazdasági viszonyok közismerten olyan rosszak? Ez 
utóbbira csak annyit válaszolok, hogy éppen ma és éppen azért, mert ilye-
nek a viszonyok. Ha ezelőtt 20-30-50 évvel kezdeményezte volna valaki és 
csinálták volna meg valakik ezt a védőszövetséget, ;akkor ma nem volna 
annyi nyomor és gyógyíthatatlan seb. A kishitűség kérdésére pedig tör-
hetetlen hittel állom és vallom, hogy; csodák ma is lehetségesek. A Mózes 
vesszeje ma is fakaszt vizet a kősziklából, ha az a vessző hittel emelkedik 
az égnek. A ház ma is megmozdul, ha hívők imádkoznak benne és a sánta 
ma is talpra áll, ha az újkori Jánosok és Péterek a Krisztus nevét idézik, 
hogy talpra állítsák azt. Ha hiheted azt, - mondta Jézus és ezzel leleplezte 
a nagy misztériumot -, mindenek lehetségesek annak, aki hisz.

Aki Istent kihagyja a számításból, az ilyen alakulásoknál és ilyen mun-
kák kezdeténél, az azt a nagy 1-et hagyja ki éppen, amely a nullákat ezre-
sekké és százezresekké változtatja. Szent Terézia kolostort akart építeni, 
de nem volt csak 3 fillére és azt mondta: Terézia és 3 fillér, ez kevés, de Te-
rézia 3 fillér és az Isten, ez elég és megépítette a kolostort. Aki járt valaha 
Halléban; vagy Béthelben, az valószínűleg elcsodálkozott azokon az óriási 
méretű szeretetalkotásokon, amely alkotások kezdeményezőinek zsebében 
szintén csak 3 fillér volt. És ha kérdi, hogyan történhetett ez a modern cso-
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da, megfelel rá a nagy Bodelschwingnek a sírköve, amelyen csak ennyi van 
János leveléből: Az a győzelem, amely meggyőzte a világot, a mi hitünk.

Amilyen természetes, hogy a virágból gyümölcs, a szárból kalász lesz, 
olyan természetes, hogy az igaz hit szeretetbe borul át, mint virágba és 
a szeretet meghozza a jótékonyság, a könyörületet, az irgalmasság drá-
ga gyümölcseit. A nagy szeretetalkotások nem földből nőttek ki, legyen 
az a föld bármilyen humusgazdag is, hanem a Krisztustól megragadott 
emberszívekből. Az ilyen tényhez nem vagyon kell, hanem szív. Ott van a 
szareptai özvegy, aki szegény volt, csak néhány marék lisztje és csepp olaja 
volt és mégis Illést táplálta. Az özvegyasszony két fillérét vitte a perselybe 
és Jézus meglátta, kitüntette és szimbólummá magasztosította.

A hit mellé felelősségérzet kell. Amikor az Isten azt mondja, hagyd el ár-
váidat és a te özvegyeid én bennem vessék reménységüket, ez nem azt jelen-
ti, hogy az árváknak az angyalok varrnak ruhácskát és sütnek cipócskát, 
hanem azt jelenti, hogy az Isten a földön minden embernek kiadta a maga 
részét. Az ő bölcsessége tudja, miért helyezte el egyik ember részét a má-
siknál. A szegényekét odaadta a módosabbaknak, a semmi nélkül valókét 
a gazdagoknak. Miért? Talán azért, hogy a boldog emberek könnyebben 
tudjanak idvezülni. A felelősség hozza magával, hogy az ember szíve, egy 
kis vagy nagy takarékpénztár, amelybe Isten rakja a betéteket, az ő áldása-
iban. Ő soha nem vesz ki ebből a takarékpénztárból, csak utalványokat ad. 
Ember, amikor egy szegény, egy, árva, egy özvegy, egy ágrólszakadt, egy 
nyomorult megáll előtted, ne felejtsd e1, hogy a zsebében az Isten utalványa 
van, amely a te nevedre szól. A társadalmi életben azt, aki a rábízott pénzt 
a saját céljaira fordítja, sikkasztónak szokták nevezni. Te, aki Istentől a sze-
gények számára nálad letett vagyont a saját céljaidra fordítod és nem adod 
ki a szegényeknek, te vagy a világ legnagyobb sikkasztója. Az a kis rész, 
amelyet Isten nálunk a mások számára, mint a másokét letett, ez az igazi 
hitbizomány, amelyet úgy kell kezelni, ahogy a rendelkező parancsolja, és 
amellyel egykor számolni kell.

Hadd elevenítsek fel saját tapasztalatomból egy kis történetet, mint éle-
temnek egyetlen sikerét. Egy Hajdú megyei kis községben egy vasárnap be-
széltem a Kálvineummal kapcsolatban az utolsó ítéletről és azt fejtegettem, 
hogy az ítélet kritériuma nem az lesz: mert kitűnő hadvezér voltál, mert 
nagy férfiú voltál, mert könyvet írtál a bölcsességről, mert kitűnő szónok, 
elsőrendű poéta, mert nagyszerű pénzügyi ember voltál, menj be a te Urad 
örökébe, hanem csak ennyi: éhező voltam, ennem adtatok, szomjúhozó vol-
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tam, innom adtatok stb. Fejtegettem, hogy az ítélet irgalmatlan az iránt, aki 
nem cselekszik irgalmasságot és dicsekszik az irgalmasság az ítélet ellen. 
Néhány- nap múlván találkoztam a község tanítójával. Ma Debrecenben 
tanító aki közölte velem, hogy hétfőn egy falubeli asszony ment hozzá, aki 
rendkívül fukar és szívtelen volt és elmondta neki a következőket: tanító úr, 
ma délelőtt egy szegény ágrólszakadt vándor köszöntött be hozzám. Ron-
gyokban sírt le róla nemcsak a ruha, de a nyomor, az ínség is és kért segít-
séget és ételmaradékot. Már kinyújtottam a kezem, hogy elutasítom, mikor 
eszembe jutott a tegnapi beszéd és végigborzongott rajtam az a gondolat: 
hátha igaz. Karom lehanyatlott, asztalhoz ültettem és amint láttam az em-
bert, hogy minden falat után derültebb, kiengeszteltebb, szinte megszépül 
előttem és láttam, hogy milyen hálás szemekkel néz rám; két könnycsepp 
kigördült a szememből és azóta olyan könnyfa a szívem. Az a két könny-
csepp leégette a szívéről a kérget és én hiszem, hogy ha akkor este imádko-
zott, meghallotta Jézustól a választ: asszony, megbocsáttattak a te bűneid.

Ezt a szívet megkönnyebbítő alkalmat hozom én most mélyen t. alaku-
ló közgyűlés, amikor kérelmet, felhívást intézek a jelenlevőkhöz és rajtuk 
keresztül az ország református közvéleményéihez és közösségéhez: tömö-
rüljünk egy nagy szeretetközösséggé, alkossunk egy nagy szeretetegységet, 
próbáljuk meg közös erővel megoldani azokat a nagy feladatokat, amelyek-
nek megoldását Isten a mi felelősségünkre és szívünkre helyezte el, vagy 
konkretizálva: alakítsuk meg az országos református védőszövetséget. 
Az alapszabályok csaknem mindenkinek kezében vannak, tehát a célokra 
vonatkozóan csak annyit vagyok bátor megemlíteni, hogy a védőszövetség 
célja kettős; a már meglevő szeretetintézmények támogatása, továbbfej-
lesztése és a szükséges új intézmények megalkotása. Módszere az, hogy 
lehetőleg igyekszik magába beolvasztani a különböző egyesületeket, ame-
lyek már megvannak, vagy legalábbis közös munkára kívánja őket felkér-
ni. Nagyon jól tudom, hogy a védőszövetség nem lehet a nap, amely min-
den csírát szárba szökkent, nem lehet a nap, amely minden harmatcsep-
pet felcsókol, amely minden borús arcot felragyogtat, minden mocsarat 
átaranyít, de meg vagyok győződve róla, hogy lehet becsületes, központi 
fűtőszerkezet, amelyet egy helyen fűtenek, de amely minden szobába elviszi 
a maga melegét az ott tartózkodóhoz.

Ugyancsak a módszerre nézve akarom megemlíteni, hogy a védőszö-
vetség nem kívánja feleslegessé tenni a gyülekezeti szeretetmunkát, mert 
hiszen amint templomozás nincs persely nélkül, a gyülekezeti élet sem lehet 
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teljes a helyi szeretetmunkák végzése nélkül, csak azt akarja, hogy mivel 
az egyes gyülekezet, amelyben 1-2 árva van, nem építhet árvaházat, vagy 
ahol egy vak, vagy siketnéma van, azok számára nem építhet gyógypeda-
gógiai intézetet, vagy ahol van két bukott nő; azoknak számára nem szer-
vezhet Magdaléneumot, ilyen esetekben és célokra kell a védőszövetség, 
hogy egyházmegyénként legyen árvaház, egyházkerületenként aggok men-
helye, gyógypedagógiai intézet, tehát az egyes gyülekezetek által meg nem 
oldható feladatokat kell nagy összefogással megoldani igyekezni.

A szervezet szempontjából legfontosabb benne az igazgató választmány, 
az vezeti a munkát tervszerűen és szervesen és a gyülekezeti fiókok a szer-
vek, amelyek az anyagi erőt szolgáltatják hozzá. A tagok következők: tisz-
teletbeli tagok egyszer s mindenkori 500 P, alapítók 100 P, rendes tagok 
évi 4 P, pártoló tagok évi 1 P, befizetéssel és segítő tagok, akik bármilyen 
csekély összeggel járulnak a védőszövetség fenntartásához, de évi rendsze-
res adománnyal. Vagyis az elgondolás az, hogy nem egytől sokat, hanem 
mindenkitől valamit, a valamit úgy értve, hogy ami tőle telik. Egyik püspö-
künk 2000 P-t fizetett be a védőszövetség pénztárába, egy másik egyháztag 
3000 P-t ajánlott fel, viszont egy szabolcsi szegény asszony az ott házaló 
gyűjtőknek két tojást adott át, mondván, hogy nincs a háznál egy fillérje 
sem, de ezt szívesen adja egy árva számára. Micsoda gyönyörű tükörképe 
ez a bibliai özvegyasszony két fillérének.

Eddig van körülbelül 10 000 tag. Az idén könnyen lehet belőle 50 000 
tag, öt év múlva 100000, tíz év, múlva 500 000, ötven év múlva egymillió 
ugyanannyi pengővel, micsoda szédítő perspektíva, ha arra gondolunk, 
hogy talán 50-100 esztendő múlva be fogja építeni a védőszövetség az or-
szágot szeretetházakkal, árvaházakkal, nyomorékok és vakok intézeteivel. 
És amikor ezt idevetítem a közgyűlés szemei elé, ne mondja azt senki, amit 
Festus mondott Pálnak: bolond vagy te Pál. Az Isten országának ügyét 
mindig azok vitték előre, akik a világ bölcsessége helyett az Isten bolond-
ságát választották. Én sem vagyok bolond, legfeljebb optimista és ezt a 
szemrehányást szívesen vállalom. Minden igaz református keresztyén em-
ber optimista. Mi még szörnyű vétkeink bocsánatát, testünk feltámadását 
és az örök életet is reméljük, mert van kezesünk: az ember Jézus Krisztus. 
Az optimizmus nem más, mint hit az örök szépségben, az örök jóságban, az 
örök irgalomban, hit Istenben. Ami ezen a világon szép, jó, áldott van, azt 
mind optimisták csinálták, a pesszimizmus egy kunyhót sem tud létrehozni: 
Az optimistának húsvétja van, a pesszimistának csak temetője.
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Az optimistákhoz, a jókhoz, a hívőkhöz intézem szavaimat, a hívő em-
bernek azzal a benső bizonyosságával, hogy én itt nem a magam bölcses-
ségét zengem, nem a magam akarását hirdetem, nem a magam indítását 
akarom ráoktrojálni másokra, hanem mélyen meg vagyok győződve arról, 
hagy küldetésben járok. Az örökké való szeretetnek antennájaként állok itt 
önök előtt, hogy hirdessem és átadjam a felsőbb világnak üzenetét: magyar 
református Sion! serkenj fel, aki aluszol és kelj fel a halálból és felragyog 
neked a Krisztus. Ragadd meg az alkalmat ma, mert holnap talán, már 
késő lesz; az idő elszáguld minden olyan közület; intézmény, és egyház-fe-
lett, amelynek a szociális véres problémákra nincsen felelete.

Küldetésemet bevégeztem, az üzenetet átadtam, a választ önöktől várja 
az üzenetküldő Isten. 

9.3. A Szeretetszövetség célkitűzései

Egyházunk zsinata a következő határozatot hozta 1931. május 7-én: „Az 
országos zsinat örömmel veszi tudomásul az országos Református sze-
retetszövetség megalakulását. Az egyház szociális és karitatív céljainak a 
szövetség keretei között való munkálását készséggel támogatja, s ezért az 
országos Református szeretetszövetséget melegen ajánlja az egyházi terü-
letek, tisztviselők és minden egyháztag figyelmébe.” 105

A szeretetszövetség fennállásának 5. évfordulóján kiadott képes albu-
mában a célkitűzéseit 10 pontban megfogalmazza. 106

„Mit kell tudni a szeretetszövetségről?
1. Azt, hogy a szeretetszövetség végezni akarja mindazt a sze-

retetmunkát, amelyet Krisztus rendelése szerint a magyar re-
formátus egyháznak végezni kell, de amelyet ma különböző 
okok miatt végezni nem tud.

2. Azt, hogy ebben a munkában minden magyar református 
megkonfirmált egyénnek részt kell vennie.

3. Azt, hogy ezt megteheted egy-két fillér adománnyal, vala-
mely munka vállalásával és imádkozással te is.

4. Azt, hogy tagul a helybeli fióknál, vagy lelkészednél, esetleg 
az ügyvezető igazgatónál kell jelentkezni.

105  5 év-25 intézmény: Az oRsz képes albuma
106  U. o.
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5. Azt, hogy a következő tagságok vannak: pártfogótagság, egy-
szer és mindenkori 500, alapító tagság egyszer és mindenkori 
100, rendes tagság évi 4, pártoló tagság évi 1 pengő díjjal, 
segítő tagság évi bármely csekély, egy-két fillérnyi összeggel.

6. Azt, hogy a szeretetszövetség csekkszáma 38.144
7. Azt, hogy bármiféle ügyben kérdéssel, kéréssel a szeretet-

szövetség irodájához (Budapest, XIV. stefánia u. 29., vagy 
Debrecen, Maróty György u. 5.) kell fordulni.

8. Azt, hogyha minden református lélek támogatja a szeretet-
szövetséget, csodadolgokat lehet cselekedni. Eddig már 25 
szeretetház működik 672 gondozottal. Ennyi hajótörött életet 
segített révbe a szeretet Ura a szövetségen keresztül.

9. Azt, hogy a szegények vagyonából Isten nálad is helyezett el 
egy részt, amit letagadnod nem lehet.

10. Azt, hogy az utolsó ítélet alkalmával Krisztus azt nézi, mit 
cselekedtél, vagy mit mulasztottál az ő kicsinyei iránti köte-
lességekből.”

Ezzel az evangelizációs jellegű, személyes megszólítással rövid idő alatt 
több tízezer tagja lett a szeretetszövetségnek és gomba módra szaporodtak 
az intézményei.

9.4. A Szeretetszövetség intézményei

Ahogyan már említettük, 56 intézmény jött létre a szeretetszövetség 
szervezésében. Ezek között voltak árvaházak, idősotthonok, speciális in-
tézmények. Tiszántúlon 26, Dunamelléken 17, Tiszáninnen 4, Dunántúlon 
2. Némely településen több intézmény is létrejött. (pl. Földesen 3 árvaház, 
3 idősotthon)

A következő helyeken születtek meg ezek: Hejőpapi (1932, az első intéz-
mény), Földes (1933), Fehérgyarmat (1933), Berettyóújfalu (1933), Derecske 
(1934), Kisújszállás (1934), siklós (1934), Hajdúböszörmény (1935), Kun-
hegyes (1935), Kaba (1934), Hódmezővásárhely (1936), Tiszafüred (1936), 
Pestszentimre (1936), Budapest (4 intézmény 1936, 1937, 1938, 1940), 
Csökmő (1936), Debrecen (1936), Karcag (1937), szeremle (1937), Bony-
hád (1937), Püspökladány (1937), Erdőbénye (1937), Nagykőrös (1937), 
Nyírmada (1937), Kunmadaras (1938), Velence (gyermeküdülő 1938), 
Kiskunhalas (1934), Vác (napköziotthon 1938), szentmártonkáta (1940), 
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Balatonkenese (üdülő 1939), Fülöpszállás, Ajka (1940), Rákosliget (1941), 
Nyomár (1941), Békéssámson (1938).

Érdemes röviden áttekinteni ezen intézmények létrejöttét.

9.4.1. Hejőpapi

Gulyás Erzsébet magános nő, aki öreg apjával élt együtt, 1931-ben 
4 árva gyereket vett magához, majd újabb hármat, s ezzel megvetette az ár-
vaház alapjait. 1932-ben pedig felajánlotta nádfödeles kis házát és néhány 
hold földjét a szeretetszövetségnek, s így lett az első intézmény. Tóth Mag-
dolna ezen felbuzdulván, régi vágyát teljesülve látta, s 1932. július 10-én 
összes vagyonát a szeretetszövetségnek adományozta azzal, hogy megfe-
lelő árvaházat építsenek. 1933-ban meg is kezdik az építkezést. A Gulyás 
Erzsébet kis házacskája is benépesül és „Erzsébet árvaháznak” nevezik el, 
s 12 gyermeket gondoznak. Híre megy az intézetnek, s egyre szaporodik a 
gyermekek száma. „Az Erzsébet-árvaházban a férőhelyek hamar betelnek, 
a Magdolna-árvaház még építés alatt, az Úr otthont kereső kicsinyeit pedig 
nem lehet elutasítani. Alkalmas házat bérel az oRsz, előbb csak azzal a 
gondolattal, hogy ideiglenesen, míg az új ház felépül, de kiválóan alkalmas, 
helyzeti fekvésénél fogva is állandó otthonnak rendezhetik be, három szo-
bájában 24 ágyacskával 24 gyermek részére. Urunk anyjáról Mária nevet 
kap. Ugyanakkor a Tóth Magdolna régi házát „Márta-árvaház” név alatt 
központi konyhának rendezték be, ahol a nagyobb leánykák közreműködé-
sével a többi árvaházak részére is közösen történik a főzés.” 107

1933 őszén felépült a „Magdolna-árvaház” és november 5-én meg is 
történt az ünnepélyes felavatása. Újabb hagyatékok kerülnek végrendeleti-
leg az árvaházak részére, így gazdálkodáshoz házat és gazdasági udvart is 
nyernek. Ez lehetőséget nyújtott, hogy a nagyobb gyerekeket, munkára ne-
velhessék. Az árvaházakban a gyermekek lelki életére is gondot fordítottak.

A három árvaházban 68 gyermeket gondoztak 2-12 éves korig. Utána 
a szülők vagy rokonok vették magukhoz, vagy gyermektelen házaspárok 
fogadták őket örökbe.

Az árvaházak évi szükséglete 11.000 pengő volt általában.

107  A magunk portájáról. In A Szeretetszövetség intézményei I. Debrecen 1940, 11. 
kk.
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9.4.2. Berettyóújfalu

Kiss Ferenc kezdeményezésére a község képviselőtestülete 1932-
ben felajánlott két épületet 1000 négyszögöl telekkel. A szeretetszövetség 
elvégezte a szükséges átalakítási munkát s 1934 májusában fel is szentel-
ték. Az egyházközség magára vállalta az épületek karbantartását. Rácz 
Krisztina diakonissza vezette az árvaházat. 35 gyermeket gondoztak itt.

9.4.3. Földes

Karacs Elekné adományozta az első árvaházat az oRsz-nek. Neki nem 
volt gyermeke, így elhatározta, hogy házát Krisztus kicsinyeinek, az ár-
váknak adományozza. 1933. október 29-én avatták fel. A beszámolóban ez 
olvassuk: „Földes község felavatott, fehérfalú árvaházával 1933. október 
29-én bevonult a magyar protestantizmus történetébe.” 108

A második árvaházat Müller Györgyné adományozta és 1936. decem-
ber 1-én nyílt meg. Nemcsak házát, hanem magát is odaadományozta, mert 
az árvaházban gondozott 10 árva anyja lett.

A harmadik árvaházat a szeretetszövetség vásárolta.
A község képviselőtestülete, amely azonos volt a presbitériummal, elha-

tározta, hogy az árvák mellett az időseknek is legyen otthona. Két épületet 
a szeretetszövetségnek felajánlottak, a harmadikat Pécsi Imréné adomá-
nyozta. Így ebben a községben 6 intézmény működött. „Minden esztendő-
ben nagy gyűjtést indítanak a községben aratás után, s minden gazda szíve-
sen ad a szeretetszövetség részére adományokat. Ezeknek a természetbeni 
adományoknak, az összege eléri évente az 1000 pengőt.” 109

9.4.4. Siklós

1934. december 1-én az oRsz 7000 pengőért megvásárolta a Pécsre 
költözött volt református polgári iskola internátusát. Átalakította és 50 árva 
számára nyújtott otthont. „Az árvaház célja: a kevés gyermekes Baranyába 
árvákat hozni más vidékről és örökbe adással oldani meg egy-egy árva 
és örökös nélküli vagyon, jövendő sorsát.” 110 Minden baranyai gyülekezet 

108  i. m. 36. o.
109  U. o. 40. o.
110  U. o. 43. o.
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lélekszáma arányaiban hozzájárult az árvaház működéséhez. Nyári szün-
időben a nagyobbak a gyülekezet tagjainál segédkeztek.

9.4.5. Kisújszállás

oros Péter és felesége 1909-ben árvaház céljára két kis házat adomá-
nyozott a Református Emberbaráti szövetségnek és az egyesület 15 árvát 
gondozott itt. Az I. világháború után a Nőegylet veszi gondozásba, és 1934-
ben az oRsz tulajdonába megy át.

A város idősotthont is létesített, amelyet kezelésbe átvett az oRsz 1938-
ban. A változás óriási lett. „Az ápoltak közt fékezhetetlen volt az istenká-
romlás. Ha megkértük őket valamire, durva visszautasítás volt a válasz. Az-
tán kezdtek az emberek szelídebbek lenni, azok, akik azelőtt durvák voltak, 
most apró figyelmességükkel tudtak örömet szerezni vezetőiknek.” 111

9.4.6. Fehérgyarmat

1933. október 31-én nyílt meg az intézet a régi vármegyei közkórház 
épületében, melyet a gyülekezet lelkésze, Kéry Ignác szerzett meg az 
oRsz-nek. Aggmenházat létesítettek itt. 40 ággyal nyílt meg, s mellette 
szülőotthont is kialakítottak.

Ezt később bezáratták a lázas elkülönítő hiánya miatt, így az idősotthon 
48 ágyasra nőtt. Az intézet fenntartásához az egyházmegye gyülekezetei is 
hozzájárulnak. szép gyümölcsöst is ültettek. „Kibeszélhetetlen áldás for-
rása ez az intézmény. látogatója sok van. Intelligens, csak névleg keresz-
tyén emberek ajkáról hallottam az elragadtatás szavát: ez az igazi keresz-
tyénség, a tettek keresztyénsége.” 112

9.4.7. Hajdúböszörmény

özvegy sánta lajosné 1934-ben végrendeletében az oRsz-re hagyta 
vagyonát, s így 1935. november 17-én felavatták az árvaházat, amelyet az 
alapítóról „Julianna-árvaháznak” neveztek el.

111  U. o. 57. o.
112  U. o. 64. o.



85

9.4.8. Tiszafüred

Egy régi nemesi kúriát 5 hold területtel 1936. áprilisában megvásárolt 
az oRsz. Először az 5 holdas terület rendbetételére került sor és 385 gyü-
mölcsfát ültettek el. A következő évben az épület átalakítása kezdődik meg. 
80 személy befogadására tették alkalmassá, de hamarosan bővíteni kellett. 
20 főre új épületet kellett építeni, amelyet egy Amerikában élő magyar férfi 
10.000 pengős adománya lehetővé is tett. Így 1936. október 15-én megkez-
dődött a munka. Értelmi fogyatékosokat gondozó intézet jött létre. Hihe-
tetlen nyomorúságban éltek az értelmi fogyatékosok gondozás hiányában. 
Viszont a gondozás megindulásával csodás változások történtek. „Az a fiú, 
akinek addig egyetlen élettevékenysége az üvöltés mellett az összegombo-
lyított zsineg tépése volt, egy év múlva bújócskát játszott sok más társá-
val. Volt idő, hogy szeretetházunk szellemi fogyatékosai látták el a maguk 
szőtte törölközőkkel, lepedőkkel, asztalterítőkkel, konyharuhákkal, sőt vá-
szonruhának való anyaggal nemcsak saját szeretetházukat, hanem a többit 
is. A kerti munkák végzésére pedig nem szükséges soha napszámosokat 
alkalmaznunk, mert az ápoltak kedvteléssel végzik a kerti munkát.” 113

100 értelmi fogyatékost ápoltak ebben az intézetben.

9.4.9. Derecske

A község kezelésében lévő idősotthont vette át a szeretetszövetség, és 
1934-ben megkezdte működését. 22 ápoltat gondoztak itt.

9.4.10. Kiskunhalas

Topán Gergelyné 1919-ben az egyházra hagyta vagyona nagy részét, 
hogy árvaházat létesítsenek. Az egyházközség az árvaházat kialakította, 
felszerelte, az oRsz vállalta a fenntartását. 1934-ben nyílt meg. Az árva-
ház épületét 1973-ban kisajátították kollégium céljára. A kisajátítási ösz-
szegből (410000 Ft) tatarozta a gyülekezet a templomát 1974-ben.

9.4.11. Hódmezővásárhely

113  U. o. 84. o.
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A vásárhelyi újtemplom közelében volt a gyülekezetnek egy üresen álló 
háza, amelyben árvaházat alapított oly módon, hogy az épületet felajánlotta 
az oRsz-nek ingyenes használatra. Adományokból elkészült az átalakítás 
és futotta a berendezésre is. 1936. szeptember 13-án volt az ünnepélyes 
megnyitó. 32 árvát gondoztak itt. Az oRsz vásárolt egy épületet, amely-
ben idősotthont létesítettek. „szép nagy épület ez. lakói mind elöregedett 
keresztyén asszonyok, akik a tágas, szép szobákban töltik napjaikat. Eltört 
vénségükre kezükben a kenyér botja. Itt aztán megpihenhetnek végleg. 
Készülnek is erre az útra. Kezükben gyakorta ott van a Biblia, s az öreg 
szikszai imádságos könyve. Reggel, délben, este felhangzik a zsoltár és a 
dicséret.” 114

Az idősotthon fenntartását segítette szűcs József 48 hold földje, melyet 
e célra hagyományozott.

9.4.12. Kaba

Az idősotthon építésének ügyét Barabás sámuel lelkipásztor kezdte for-
szírozni. Az építési költségeket a község alapítványai fedezték, amelyhez 
még építési telket is kaptak és 5 hold földet. Az oRsz-nek felajánlották 
kezelésre, így 1935-ben itt is megkezdte működését a 40 rokkantat és öre-
get gondozó otthon.

9.4.13. Karcag

Az oRsz kezelésében Kiss József és felesége Rimaszombati Mária re-
formátus árvaház működött Karcagon. Jómódú emberek voltak, de a férj 
korán és váratlanul meghalt. Az özvegy vagyonuk nagy részét az egyház-
községre hagyta azzal, hogy a jövedelméből árvaházat alapítsanak. Az ala-
pítvány jövedelméből ezt nem tudták volna megvalósítani, így az oRsz-
hez fordultak. létrejött a megállapodás és megindult az épület átalakítása, 
berendezése és 1937. július 1-jével megnyitotta kapuit. 20 árvát gondoztak 
itt.

114  A magunk portájáról II. 22. o. 



87

9.4.14. Csökmő

Andó Ferenc lelkipásztor kezdeményezte, hogy a községi szegényházat 
bocsássák az oRsz rendelkezésére. Az önkormányzat ezt magávévá tet-
te, az egyházmegye adományaival hozzájárult, de az oRsz új idősotthon 
építését kezdeményezte. A presbitérium telket adományozott e célra, így 
1936-ra elkészült az új idősotthon, melyben 28 idős embereket gondoztak.

9.4.15. Pestszentimre

Az oRsz legnagyobb létszámú aggmenháza működött itt. A templom-
hoz közeli központi épületben volt a konyha, ahonnan a többi épületet ellát-
ták. „Gondosan ügyeltünk arra, hogy a szeretetház ne rideg intézet legyen, 
hanem barátságos hajlék, ahol béke és megnyugvás vár minden beköltöző-
re. Az otthon fogalmából következik, hogy ott mindenki úgy él és forgoló-
dik, mintha otthon lenne.” 115

Nemcsak a legnagyobb, de a legkényelmesebb otthon is ez volt, 66 öre-
get ápoltak.

1936-ban szilágyi lajos és felesége 3 szobás házukat felajánlották a 
szeretetszövetségnek idősotthon céljára. Ugyanabban az évben lőber Já-
nosné is egy 3 szobás házat ajánl fel az oRsz-nek, amely az előbbi ház te-
lekszomszédja. Ugyanazon év őszén Ravasz lászló fel is szentelte ezeket. 
A sok jelentkező miatt az oRsz a lőber féle ház telkén még egy 7 szobás 
épülettel bővítette az eddigieket. Ezzel egy időben szabó Antal és neje által 
adományozott épületet is birtokba vehették.

1938-ban Harmat sándor és felesége adományoztak újabb épületet.
Fáy István 3000 pengős vármegyei segélyt adott az oRsz-nek, amely-

ből megvásárolt egy régi vendéglőt és 9 újabb időset tudtak elhelyezni. A 
koronát a fejlődésre Bekő Elek nyugdíjas főjegyző adománya tette fel, aki-
nek 16.000 pengős adományából az oRsz vásárolt egy 300 négyszögöles 
telket, s erre épített fel egy modern épületet. (Még én is dolgoztam ennek 
az épületnek kertjében teológus koromban.) Ilyen formában épült ki ez a 
nagy intézmény.

A II. világháború után az oRsz az egyik házat diakónusképzés céljára 
engedte át és 1946-ban megkezdődött a képzés. „Az intézet képző tanfo-

115  U. o. 43. o.
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lyama 4 éves, melynek végén a hallgatók az előadott tárgyakból vizsgálatot 
tesznek, a 4 év után pedig képesítő vizsgálatot. 

Előadott tárgyak: ó és Újszövetség (kor és irodalomtörténet, valamint 
tartalom és idézetismeret), egyháztörténet, dogmatika, gyülekezeti misz-
szió, bibliamagyarázat-gyakorlatok, egyházi ének és zene, magyar nyelv-
tan, német nyelv, egészségi ismeretek, munkaismeretek (háztartástan, 
konyha és gyümölcskertészet, házi állatok tenyésztése, ipari gyakorlatok).” 

116 
Nagyon szigorú felvételi után, csak megtért fiatalokat vettek fel. „Az In-

tézet célja hívő ifjak előkészítése az Úr Jézusnak református anyaszentegy-
házunkban való szolgálatára, a gyülekezeti élet munkáira, de különösen a 
szeretetmunkára.” 117 

9.4.16. Erdőbénye

Danyi József lelkipásztor megvásárolta a hatalmas Rákóczi kastélyt és 
az oRsz rendelkezésére bocsátotta, hogy ott árvaházat létesítsen. 25 árva 
élt a vén kastélyban. A lelkészházaspár egy diakonisszával vezette az in-
tézetet. Egy 10 holdas gyümölcsöst is adományoztak Danyi Józsefék az 
intézetnek.

A mai napig megvan ez az otthonunk.

9.4.17. Püspökladány

Nevét nyilvánosságra hozni nem akaró református egyháztag házas-tel-
ket adományozott az oRsz-nek és itt jött létre az árvaház.

9.4.18. Bonyhád

Kevés a reformátusok száma itt, s megakadályozandó volt, hogy a refor-
mátus állami iskola megszűnjék. Árvaházat hoztak létre. 1937. december 
12-én meg is nyitották. 

A tolnai egyházmegye gyülekezetei támogatták rendszeresen ezt az in-
tézményt. Deák Nóra diakonissza vezette az árvaházat és 18 gyermeket 

116  Parragh lajos: Diakónusképzés Pestszentimrén. In Református Gyülekezet. 
1943/3. szám
117  U. o.
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gondoztak. Az ingatlant az egyházközség bocsátotta az oRsz rendelke-
zésére.

9.4.19. Békéssámson

A református lelkész javasolta a képviselőtestületnek, hogy az üresen 
álló járvány-kórházat adja át az oRsz-nek. A képviselőtestület ehhez hoz-
zájárult, de a plébános ezt megfellebbezte és a vármegye végül nem enge-
délyezte.

Ezután egy jó állapotban lévő házat vásárolt meg az oRsz és annak 
rendbehozatala után 1938. november 13-án megnyílt az idősotthon. Az 
egész község támogatta ezt az intézményt és egy év alatt az összes szük-
ségletét összeadták.

9.4.20. Szeremle

A falu lakossága rohamosan csökkent a sárköz hírhedt egykézése kö-
vetkeztében. Az árvaház létrehozásával egy egészséges vérfrissítést akart 
elérni a református lelkész.

1936-ban Kiss sándor diakónus hallgató édesanyjával arra az elhatá-
rozásra jutott, hogy házukat kertjével együtt az oRsz-nek felajánlják ár-
vaház céljára. A presbitérium és az oRsz támogatta ezt, és 1937 tavaszán 
megindult az átalakítás munkája. Még ez év szeptember 6-án Kiss Ferenc 
fel is avatta. Az építkezéshez országos gyűjtést is szerveztek és a helybeliek 
is szépen adakoztak. 20 személyre alakították ki az árvaházat.

9.4.21. Kunmadaras

szűcs Gy. Imréné adományozta házát az oRsz-nek. Ez az intézet más 
volt, mint a többi. A legnagyobb szobáját cipészműhelynek rendezték be, s 
ott nyolc nyomorék gyermek dolgozott, akiket az oRsz gyűjtött össze az 
ország különböző területéről. Így ez az intézmény a nyomorék gyerekek 
otthona lett, s ezeknek szakmát is adtak. Egy mester vezetése mellett kita-
nulták a mesterséget, így a jövőjükről is gondoskodott az oRsz. A többi 
intézet cipőit itt javították. 
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9.4.22. Velence

Ferkai Béla budapesti presbiter megkereste az oRsz-t, látva a fővárosi 
proletár gyermekek sanyarú sorsát, hogy építsenek egy üdülőtelepet a Ve-
lencei-tó partján a számukra, hogy legalább nyáron segíthessenek rajtuk. ő 
maga adott telket és vállalta, hogy 40 gyermek számára felépíti az üdülőt.

9.4.23. Balatonkenese

Egy budapesti presbiter 4000 pengős adománya tette lehetővé, hogy az 
oRsz fiúüdülőt építsen a Balaton partján. A község 800 négyszögöles tel-
ket bocsátott rendelkezésre. 1939. augusztus 6-án fel is avatták az üdülőt, 
ahol 45 fiú nyaralhatott.

9.4.24. Kunhegyes

1935-ben Búzás Imre adományából jött létre az árvaház, ahol 16 gyer-
meket gondoztak.

9.4.25. Debrecen

A KIE-vel közösen napközi otthont létesített az oRsz, ahová az utca 
gyerekeit gyűjtötték egybe. (130-140 fő) 1936-ban tanoncotthont létesítet-
tek, sőt Maár Margit gimnáziumi tanárnő adományából szabadult rabok 
számára átmeneti otthont is kialakítottak.

9.4.26. Vác

1938 őszén a Nőszövetség támogatásával napközi otthont hoztak létre, 
amely 100 gyermeket tudott befogadni.

9.4.27. Szentmártonkáta

1940-ben 50-60 gyermek részére nyári üdültetést szervezett itt az 
oRsz. Az ellátást a gyülekezet biztosította.
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9.4.28. Fülöpszállás

Gombos Károlyné fia emlékére idősotthont létesített 50 fő részére.

9.4.29. Ajka

1940-ben alapította az oRsz az árvaházat 16 gyerek számára

9.4.30. Rákosliget

1941-ben jött létre az intézmény.

9.4.31. Nyomár

Petus lászló házas ingatlant adományozott az oRsz-nek, ahol 20 szé-
kely, árva gyermeket gondoztak. 

9.5. Egyéb diakóniai intézményeink a II. világháborúig

9.5.1. Protestáns Patronázs Egyesület

Az erkölcsi züllésnek indult gyermekek megmentésére jött létre komoly 
anyagi áldozatot vállalva ez az intézmény Dunaalmáson. számukra külön-
féle iparos szakmákban nyújtottak kiképzést.

Két intézmény működött itt: a Kerkápoly-Bodor és a Balogh Dénes szeretetházak. 
Az előbbi Kerkápoly Károly egyetemi tanár, zsinati tag és felesége alapítványából épült 
csavargó, bűnözővé vált, kiskorú gyerekek számára 1910 körül.

A másikat Balogh Dénes vásárolta árva gyerekek részére. E két ház a 
Protestáns Patronázs Egyesület égisze alatt működött. 120 8-18 éves fiút 
gondoztak itt. A Balogh Dénes szeretetház lakói a helyi iskolába jártak, a 
másik intézet lakóit az intézetben tanították különféle szakmákra. Nagy 
gazdasága is volt a két intézetnek.

Az intézet vezetőjét, Nagy Kornél lelkipásztort a II. világháborúban el-
hurcolták, és mártírhalált szenvedett.
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1950-ben az oRsz vette át az intézményt. A háború után az egészséges 
gyermekek helyére testi-értelmi fogyatékosokat hoztak és az intézmény 
dolgozói is kicserélődtek. Az újak többsége a nyíregyházi diakonissza test-
vérházból érkezett.

Az intézmény mind a mai napig működik.

9.5.2. Őrszentmiklósi szeretetház

1928-ban Angliából komoly anyagi segítséggel tért haza Kovács J. Ist-
ván teológiai professzor, a Dunamelléki Református Egyházkerület fő-
jegyzője. Ebből az összegből őrszentmiklóson létrehozták az intézményt 
„szeretetház Alapítvány Református lelkészözvegyek” számára. A tulaj-
donjogot felajánlotta a MRE-nak. 1931-ben itt nyitották meg a Reformá-
tus szociális Misszió tanfolyamát. Később a Nőszövetség rendelkezésére 
adták át, majd Nehézy Károly Felvidékről áttelepített Diakonisszaintézete 
nyert itt elhelyezést. 

A II. világháború után értelmi fogyatékos gyermekek számára rendez-
ték be az épületet. Ez tovább bővült, új épületeket építettek. A mai őrboty-
tyáni intézetük itt található.

9.5.3. Református Ápolónők Szeretetszövetsége

1937-ben Papp Takács Erzsébet műtősnő azzal a kéréssel fordult az 
oRsz-hez, hogy az ápolónői képzés segítésére, kiképzésük gazdagítására 
alapítsa meg az ápolónők szövetségét.

1939 szeptemberében az oRsz bérelt egy négy szobás házat e célra, és 
1944-ben már 30 ápolónő tartozott a szövetséghez.

9.5.4. Debreceni Diakónusképző

1933-ban az oRlE nagykőrösi konferenciáján Csikesz sándor vetette 
fel a diakónusképzés szükségességét. A jelenlévő lelkészek nagy örömmel 
fogadták ezt a javaslatot és 1933. október 16-án Debrecenben meg is kezdte 
működését. Heti 26-28 órában bibliai, egyháztörténeti, missziói, dogmati-
kai és közismereti kérdésekről hallgattak előadásokat. 

A Debrecen Kálvin téri épületben működött 1946 végéig. Innen Berek-
fürdőre került, ahol 1951-ben betiltották.
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Az Egyházkerület 141/1936 sz. határozatában állapította meg a végleges 
tantervet. A végbizonyítványt, a 3 éves tanfolyamot követő két éves gya-
korlati tevékenység után kapták meg a növendékek.

Csikesz sándor tevékenységének köszönhető mindez, aki a kálvini ta-
nítás szellemében a tisztségszerű diakónátus megvalósítását alapozta meg. 
„Arról is szólni kell, hogy a diakónusképző intézetnek megvolt a határozott 
célkitűzése, hogy a gyermek, ifjúsági misszió, a gyülekezeti tanyagondo-
zás, beteglátogatás és lelkigondozás feladataira megfelelő embereket nevel-
jen. A hiba azonban az lett, hogy a végzett diakónusok közül többen nem 
találták meg a szolgálataikat a gyülekezetben. lelkész helyett lelkész akart 
lenni nem egy diakónus, mások viszont harangozói és pénzbeszedői teen-
dőket láttak el.” 118 1947-52 között 54 diakónus szerzett oklevelet, akik kö-
zül 18-an lelkészi diplomát is szereztek és így szolgáltak egyházunkban.119

10. eGyházunK diAKóniájA A szociAlizmus idején 
(1945-1990)

10.1. Mi történt

A II. világháború elvesztésével népünk és benne egyházunk egészen új 
helyzetbe került. Ezt a korszak meghatározó alakja, egyházi vezetője, fő 
ideológusa, Bereczky Albert így jellemzi: „soha még olyan mélyreható, 
az egész eddigi életformát radikálisan elítélni és megújítani akaró forra-
dalmi átalakulás nem ment végbe, mint amilyennek most mi már részesei 
vagyunk. Ugyanakkor túlzás nélkül meg lehet állapítani, hogy nemcsak 
vertikális, hanem horizontális irányban is egyedülállók a méretei ennek 
az átalakulásnak. A föld kerekségén soha még százmillióknak a lelkét így 
nem mozgatta meg egyetlen, hatalmas gondolatrendszer, mint most. A mi 
egyházunk Isten ítéletes és kegyelmes akaratából olyan helyen él, ahol 
nem kérdés többé, hogy az egymással mérkőző gigantikus erők melyik ré-
szén lakik. Mi a magyar református egyház vagyunk, akiknek földi élete 
és szolgálata mindenestől a magyar nép sorsával fűződik egybe. Másrészt 
ahhoz, hogy ezt a szolgálatát vállalhassa és engedelmesen végezhesse, föl 

118  ötvös: i. m. 88-89. o. 
119  V. ö.: Nagy János: Diakónusképzés a diakóniáért. Budapest, 2002, 72. o.
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kell ismernie azt a helyet és helyzetet, amelyben itt és most van. A mi egy-
házunk nem Kelet és Nyugat közt van, a mi egyházunk Keleten van.” 120

A Bereczky állításait méltató Kocsis Elemér még ráerősít. „Nem kis je-
lentőségű tudati változást kíván, követel Bereczky püspök. Ezer éven át a 
magyar keresztyén egyház és négyszáz éve a református egyház tagjainak 
tudatában az a gondolkodás rögződött be, hogy Nyugathoz tartozunk. Most 
tudomásul kell vennünk, hogy Keleten vagyunk, Kelet-Európában élünk, 
ami azt jelenti, hogy a szocialista forradalom körülményei között kell spe-
ciális egyházi feladatunkat, az evangélium hirdetését és ezzel szorosan ösz-
szefüggő társadalmi szolgálatainkat népünk érdekében végezni. Egészen 
sarkítva a kérdést, egyszer Bereczky Albert egyik beszédében azt mondta, 
hogy tudomásul kell vennünk: a következő ezer évben nem Nyugathoz, 
hanem Kelethez fogunk tartozni.” 121 Ez az új helyzet, amibe került egy-
házunk. Valóban új és tökéletesen más, mint amit eddig élt és tapasztalt.

A Kelethez tartozás azt jelentette, hogy a nyugati kultúrától egészen 
különböző jelent meg, amelyhez egészen más ideológia is párosult. Az ate-
izmust és a szocializmust, sőt a kommunizmust zászlójára tűző, az egy-
házakat felszámolni akaró társadalomban kellett eligazodni, és helyünket 
megtalálni. Ilyen mérvű változásra se népünk, se egyházunk nem volt fel-
készülve.

Kocsis Elemér a szocializmus alatti egyházi életünknek 3 korszakát kü-
lönbözteti meg.

a) az eligazodás korszaka (1948-1958)
b) elmélyülés a szolgálat teológiájában (1958-1968)
c) a szolgáló egyház teológiája kibontakozásának kora (1968-

1978)

Az eligazodás és az új társadalmi rendbe való beilleszkedés döntő állo-
mása 1948, október 7, amikor egyházunk megkötötte a Magyar Népköz-
társasággal az „Egyezményt”. Ez az a dokumentum, amely a deklarálás 
szintjén rendezte az egyház és állam kapcsolatát. Állandóan erre hivatkoz-
nak a felek, főként egyházunk prominens vezetői, de a magyar állam soha 
nem gondolta, hogy ezt komolyan kell venni. Az Egyezmény pl. biztosítja 
az iskolai hittanoktatást. A valóságban viszont az történt, hogy teljes erővel 

120  Tanulmányok a MRE 1867 és 1978 közötti történetéből. Budapest, 1983, 565-
566. o. 
121  U. o.
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törekedtek azt minél előbb megszüntetni, és ez ellen semmit nem lehetett 
tenni, az egyházi vezetők nem is törekedtek erre.

Emellett a 1948. április 30-án kibocsátotta egyházunk a zsinati Dekla-
rációt. Ezzel „a zsinat az egyház kormányzásán túl kezébe vette az egyház 
lelki vezetését is, az egyház tanítását és a teológiai munka irányítását.” 122 
Ez tökéletes centralizációt jelentett, amely azzal járt, hogy csak meghatá-
rozott emberek publikálhattak, lehettek teológiai tanárok, kiemelt gyüleke-
zetek lelkészei stb. Tulajdonképpen 1980-ig ez volt a rend.

60 év után fel lehet tenni esetleg a kérdést – bár ez még nem olyan nagy 
időbeli távolság -, hogy nem volt más út? Bizonnyal lett volna, de az va-
lószínűleg a mártírium valamilyen formája lett volna, amit nem vállalt fel 
az egyházunk, bár voltak néhányan ilyenek is. Ehelyett az alkalmazkodás 
és – utólag még világosabban látszik – a kiszolgálás útját jártuk. Ezt így 
értékeli Kocsis Elemér: „Az Egyezmény aláírói vállalták azt a történelmi 
felelősséget, hogy az általuk képviselt egyház gyülekezeteinek és tagjainak 
vágyait nem kiszolgálják, hanem őket az igazság és az élet útján helyesen 
vezetik.”123 E megállapítás második fele erőteljes kiigazításra szorul. Az 
egyházi vezetők által igazságnak és életnek tartott úton vezették az egyhá-
zat. Az rendjén van, hogy nem szolgálják ki a gyülekezet tagjainak vágyait, 
de az őket ért sérelmek egész sorát figyelmen kívül hagyni részvétlenség 
és árulás. Ennek következménye, hogy elveszítettük gyülekezeteink nagy 
tömegét, mert joggal érezték úgy, hogy az egyház nem állt melléjük életük 
nagy sorsfordulóin. (pl. termelőszövetkezetek megalakításakor)

Nem feladatunk, hogy ezt a nehéz és ellentmondásos korszakot minden 
részletére kitérve tárgyaljunk, csupán a diakónia alakulását kell vizsgál-
nunk. Ehhez viszont szükséges volt ez a bevezető.

10.2. Nagyotmondás és túlzott alkalmazkodás

Jellemző erre a korra az egyházi nagyotmondás és a túlzott alkalmaz-
kodás. Bereczky 1000 esztendőre taksálja népünk és egyházunk Kelethez 
tartozását. Ez 45 év lett. Kellett ekkorát mondani?

Vagy egy másik nyilatkozata: „a mi igentmondásunk azt jelenti, hogy 
szeretjük és szolgáljuk a szocializmus nagy törekvéseit és részt veszünk 
konkrét feladataiban úgy, hogy magunk és híveink a szocializmus építé-

122  i. m. 563. o.  
123  i. m. 564. o.
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sének hű emberei vagyunk. A szocializmus építő munkájához békére van 
szükség éspedig a munkán és a munka egyforma megbecsülésén alapuló 
jobb és igazságosabb társadalmi rend békéjére. Az egyház feladata nem az, 
hogy hamis béke jelszavával a társadalom fejlődését megállítani igyekez-
zék, hanem éppen ellenkezőleg: az igazi békéért kell harcolnia a lelkekben 
is, és megértetni mindenkivel, hogy a társadalmi és vagyoni kiváltságokról 
való lemondás az emberi szolidaritás nagy parancsa, viszont a régi rossznak 
visszakívánása akár egy háború árán is: bűn Isten ellen.” 124 A nagyotmon-
dás hazugsággal is párosult, hiszen itt nem a javak lemondásáról, hanem 
erőszakos elvételéről volt szó. A korszak kétség kívül egyik legnagyobb te-
ológusa Victor János se riad vissza hasonló nagyotmondástól. „Igyekszünk 
feldolgozni az új államformából, az egyház és állam szétválasztásának, az 
iskolák államosításának kérdéseiből adódó feladatainkat. Most meg kell ta-
nulnunk, hogy az egyház és iskola összefonódása nem volt más, mint egy 
bizonyos művelődéstörténeti korszak jelensége.” 125

Még Makkai sándor is megtéved, amikor hálaadással tekint vissza az 
elmúlt néhány évre és így ír: „Csak ebben a szemléletben tudjuk hálaadás-
sal megköszönni Istennek azt, hogy a most elmúlt 5 esztendő nagy világ-
beli változásaiban és fordulóiban a halott intézmények népegyházából az 
ébredés és a megújulás lelki egyházát hívta létre.” 126

Az túlzott alkalmazkodásra még egy idézet hadd szólaljon meg Bereczy 
Alberttől: „Az egyház nem támaszt igényeket, nem kér részt a hatalomból, 
hanem felajánlja szolgálatát minden jó ügy érdekében.” 127

10.3. A hamis „ideológia” (szolgáló /diakóniai/ egyház)

Ezt a nagymérvű változást teológiailag is meg kellett indokolni, hiszen 
egyházról van szó. Az teljességgel világos, hogy az egyház kényszerpályá-
ra került és a hatalom mindent igyekezett megtenni a visszaszorítás érdeké-
ben. Ehhez viszont talált megértő társakat, akik nyilvánvalóan a hatalomért 
cserében teljesen kiszolgálták megbízóikat és megkezdődött az ideológiai 
megalapozás korszaka, amely végigkíséri ezt az időszakot és a szolgáló 
egyház teológiája révén vált ismeretessé. A testvér evangélikus egyház di-

124  i. m. 568-569. o. 
125  U. o. 567. o.
126  U. o. 
127  i. m. 568. o.
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akóniai teológia néven végezte el ugyanezt. A kettő között csak az elneve-
zésben van különbség. 128

1949. március 22-én országos diakóniai értekezletet tartanak, amelyen 
egyrészt áttekintik a múltat, másfelől a jövő útját kijelölik. Az értekezlet 
megállapította, hogy intézményeink mozgalmi, egyesületi keretek közt lé-
tesültek, de a diakónia nem vált országosan a gyülekezetek ügyévé. Ezért 
kialakítják a diakóniai előadói hálózatot, hogy ők legyenek a gyülekezetek 
és az országos intézmények közötti összekötők. Ezután kezdődik el orszá-
gosan a diakóniai teológia kialakítása.

„E teológia kialakításában Bereczky Albert és Péter János püspökök 
mellett Békefi Benő nyírségi esperes és teológiai professzor munkálkodott 
különösen tevékenyen.” 129 Az utóbbi tevékenysége nem véletlen, hiszen 
Békefinek volt „diakóniai múltja”. Az ébredés egyik legnagyobb hatású 
evangélizátora, aki Nyíregyházán diakonissza anyaházat alapított. Tulaj-
donképpen addigi munkájának árulása következett be diakóniai tárgyú 
cikkeinek megjelentetésével.

A szolgálat/diakónia fogalma kiválóan alkalmas volt arra, hogy 
a szocialista államban az egyház az állam számára elfogadható ideológiát 
mutasson fel. Az egyház irányában ismét elfogadható volt, hiszen Jézus 
Krisztus csakugyan szolgált (Mk 10,45). A gond természetesen az volt, 
hogy erre a felismerésre nem igazi, hanem színlelt hitből jöttek rá a fő ideo-
lógusok, s ezzel megteremtették a lehetőséget, hogy a diakónia igazi lénye-
gétől elszakadjanak. Így történt meg, hogy a szolgálat/diakónia totalitárius 
módon szólalt meg az egyház bizonyságtételében, és minden egyházi tevé-
kenység mérőjévé vált. Ez pedig torzulást és hamis ideológiát és teológiát 
munkált. „Ha valamely, az egyház valóságáról alkotott modell kizárólagos 
igénnyel lép fel, úgy paradigmatizmussal van dolgunk.” 130 Tehát nem para-
digmáról van szó, hanem annak torzulásáról.

Békefi Benő egyik tanulmányában131 arról szól, hogy egyházunk dia-
kóniájának alapja teológiai megoktatottság, mert nem a külső helyzetéből 
lehet megérteni. Nem azért fordul egyházunk a diakóniához, mert a külső 
helyzete (szocializmus), erre kényszeríti, hanem ezt tanulta meg az igéből. 

128 lálsd. Vajta Vilmos: A diakóniai teológia a magyar társadalmi rendszerben. 
Budapest, 2006.
129  Tanulmányok a MRE 1867 és 1978 közötti történetéből. Budapest, 1983. 638. o.
130  Bogárdi szabó István: Egyházvezetés és teológia a MRE-ban 1948 és 1989 
között. Debrecen, 1995. 90. o. 
131  Békefi Benő: A MRE diakóniája. In RE 1952/19. szám 2-5. o.
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(Ez a teológiai megoktatottság). De néhány bekezdéssel később már arról 
ír, hogy „a MRE a benne végbement események közepette megfenyítte-
tésben kapott isteni látogatások következtében, bűnbánatában tisztuló hite 
felismerésében egyre engedelmesebben, egyre tisztábban, egyre gyümöl-
csözőbben vallja, hogy az Úr Jézus Krisztus valóban most és itt közöttünk 
olyan, mint aki szolgál.” De ez az itt és most „a szocializmust építő magyar 
népi demokrácia”. Nyilvánvaló, hogy a külső változások eredményezték 
a diakónia felé való ilyen fordulást. Majd arról ír, hogy az egyház számá-
ra egyetlen lehetséges forma létezik csupán, a szolgáló egyházi létforma. 
Itt már megjelenik a kizárólagosság is. Természetesen az egyház szolgáló 
egyház, ha igazán egyház, de ez csak egyik funkciója az egyháznak. Van 
még más feladata is.

A teológiai nagyotmondás is jellemzi azt a tanulmányát, amelyben le-
szögezi, hogy a Magyar Népköztársaság hivatott minden szociális kérdés 
megoldására, így mi nem az állam helyett végzünk diakóniát, hanem a 
Krisztus iránti engedelmességből.

Egy másik tanulmányában még tovább megy és leszögezi: „A diakónia 
a szentháromság Istennek legaktuálisabb magatartása és legidőszerűbb 
cselekedete.” 132 Korábban nem volt az?

Ezután kifejti, hogy mindaddig ítélet alatt lesz az egyház, ameddig nem 
tud más lenni, csak szolgáló egyház. A totalitárius igényt azután kiszélesíti 
az egyház minden tevékenységére az igehirdetéstől kezdve, a sákramentu-
mon át, az egyházkormányzáson keresztül, a presbiteri gyűlésig. Így érvel: 
„diakóniai feladatunk egyházunk új helyzetében hitem szerint ez: megér-
teni megfenyíttetésünk isteni célját, hogy csak szolgáló egyház legyünk, 
próbáljunk meg a hit engedelmességével minden gyülekezeti funkciót a 
Krisztus diakóniájává hinni és tenni.” Amikor minden diakónia az egyház-
ban, akkor semmi sem az.

Ennél még messzebbre is merészkedik, amikor diakóniánkat Krisz-
tus diakóniájából vezeti le. 133 Bogárdi szabó István szerint itt egyenesen 
krisztológiai ontológiával kísérletezik, mert Krisztus természetéből akarja 
levezetni a szolgáló egyház diakóniáját. 134 

132  Békefi Benő: Diakóniai feladatunk egyházunk új helyzetében. In RE 1951/16. 
szám 18-20. o. 
133  Békefi Benő: Diakóniánk, mint Krisztus diakóniájának része. In RE 1951/18. 
szám 4-6. o. 
134  Bogárdi szabó István: i. m. 94. o. 
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Itt aztán nehezen értelmezhető mondatokat fogalmaz meg: „A mi dia-
kóniánk csak akkor diakónia, ha az Jézus Krisztus diakóniájának része.” 
Majd kifejti, hogy hálából se fakadhat, mert az esetleg érdemszerző gondo-
lattá válhat, hanem „a keresztyén diakónia, mint cselekvés nem lehet más 
diakónia tette, csak Jézus Krisztusé.” A Krisztus diakóniája az engedel-
messég-szenvedés és szeretet hármasságában ragadható meg. Az egyház 
diakóniája nem a Krisztus váltságáért való hálaadás, hanem Krisztusnak 
ebből a diakóniájából való részvétel. Innen azután egy nagyon félreérthető, 
sőt félelmetes következtetéshez jut el: „ha az egyház megérti, hogy ő azért 
van ebben a világban, hogy Krisztus diakóniáját végezze, akkor ebbe az 
egyház belepusztul. Balgatagul mondom, de végül belepusztul, mert végül 
nem is lesz rá szükség. Mert az egyház nem azért van, hogy az önmaga 
létét biztosítsa örökre, hanem azért, hogy a maga áldozata révén, a Krisztus 
szenvedéseiben való részvétele révén jöjjön az új teremtés, amelyben nem 
lesz templom…”

summázva megállapíthatjuk, hogy Békefi fejtegetéseivel a fennálló szo-
cialista állam ideológiájához igazodik, sőt igazolni akarja az egyházveze-
tés döntéseit.

1958-tól kezdve egyházunk első embere majdnem 30 esztendőn keresz-
tül Bartha Tibor püspök, később hosszú ideig a zsinat elnöke. Az ő te-
vékenységét a szolgálat teológia kimunkálásával és totalitáriussá tételével 
jellemezhetjük. Ennek egyik alappillére a kétféle megtérés hangoztatása, 
amely különböző formában számtalan hosszabb-rövidebb megnyilatkozá-
sában visszaköszön, sőt a korszakra jellemző módon mindenki más írásá-
ban is. Ez a kétfajta megtérés Krisztushoz és a felebaráthoz való megtérést 
jelenti. 

Tulajdonképpen a megtérés két aspektusát hangsúlyozza: Krisztushoz 
csak úgy lehet megtérni, ha a felebaráthoz megtérünk. Könnyen félreért-
hető ez. Krisztushoz kell és lehet csak megtérni. Ennek következménye a 
felebarát komolyan vétele. A legnagyobb gond, hogy Bartha a felebaráthoz 
való megtérést a szocialista Magyarországhoz való megtérésre vonatkoz-
tatja.

Amikor gyülekezeteink lélekszáma hihetetlen mértékben csökken, más 
formában jelenik meg a kettős megtérés. „A megtérésre hívó szó a szolgáló 
Krisztushoz és a szolgáló egyházhoz hív.” 135 

135  Tanulmányok a MRE 1867 és 1978 közötti történetéből. Budapest, 1983. 590. o.
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Innen már egy lépés a következő megállapítás: hogy az istentisztelet 
és emberszeretet nem választható el egymástól. Ez lett a 80-as években 
meginduló „új evangelizációnak” a vezérgondolata, amelynek hátterében a 
schweitzer otthon megépítése állott. „Ezért szükségessé vált annak a han-
goztatása, hogy a Krisztushoz megtérő hívő az ő szolgáló közösségének 
tagjaként eszközzé kell, váljék az Úr emberszeretetének.” 136

10.4. Intézményes diakóniánk

A Doktorok Kollégiumának nagy létszámú munkacsoportja 1977-ben 
elkészíti „az evangélium szerint reformált gyülekezet diakóniája” című 
tanulmányi anyagot, amely az intézményes diakóniát ilyen címen jelöli: 
„A MRE gyülekezeteinek közös szolgálata: az intézményes diakónia.” 137

A cím azt sugallja, hogy az intézményes diakóniát a gyülekezetek 
együttes szolgálata és akarata teremti meg. Erről szó sincs, mert az intéz-
mények a zsinat fenntartásában vannak, eléggé elzárva a gyülekezetektől 
és se a vezetésbe, se a működésbe beleszólásuk nem volt és nem is lehetett.

1945-ig az intézmények az oRsz keretei között működtek, amelyet elő-
szeretettel egyesületi formának nevez minden megállapítás. Ez azonban 
csak részben igaz, hiszen az oRsz-ot az egyházunk magáénak ismerte 
el, hiszen a zsinat hozta létre. Másfelől Kiss Ferenc egyértelműen hangsú-
lyozta, hogy nem akarja a szeretetszövetség által végzett munkát mindvé-
gig egyesületi keretek között végezni, hanem az a célja, hogy ezt a munkát 
az egyetemes egyház vegye át.

Azt is megjegyzi a tanulmányi anyag, hogy ezek az intézmények kis lét-
számúak, és munkatársaik korszerűtlen körülmények között végezték szol-
gálatukat. Ez a kritika se teljesen jogos, mert a kis létszám nem hátrány, ha-
nem egyenesen előny. Napjainkban tapasztaljuk, hogy Nyugat-Európában 
a mamut intézményeket fokozatosan számolják fel és lakóközösségekben 
helyezik el a gondozottakat. A „korszerűtlen körülmények” megállapítás 
se igazán valós, mert ezt az adott korban kell vizsgálni. Az a megállapítás 
pedig egyenesen fals, hogy „ezek az otthonok szinte kivétel nélkül ado-
mányozás, alapítvány révén kerültek a Református szeretetszövetség bir-
tokába, és olyanról nem is tudunk, amelyiket eredetileg is hasonló munka 
céljaira terveztek és építettek volna.”138

136  U. o. 591. o.
137  Az evangélium szerint reformált gyülekezet diakóniája D. C. II/2/a (kézirat)
138  i. m. 1. o.



101

Való igaz, hogy többségükre igaz a megállapítás, de volt nem is egy, 
amelyiket kifejezetten diakóniai célra, újonnan építettek. (pl. Hejőpapi)

A II. világháború sok pusztítást végzett intézményeink terén is és az 56 
intézményből csak 22-ben lehetett a munkát újra elkezdeni. 

Kiss Ferenc 1945 végén kéri, hogy az egyház vegye át hivatalosan is az 
oRsz-től az intézményeket. létrejött a Diakóniai Albizottság és kiépült a 
diakóniai előadói hálózat. Több konferenciát tartanak, hogy a diakónia kér-
désével behatóbban foglalkozzanak és világossá vált, hogy a diakóniának 
az egyház szerves részévé kell válni. 

1949 november 22-én feloszlik az oRsz, december 8-án pedig meg-
alakul a szeretetszolgálat, melynek működési szabályzata kimondja: „A 
MRE, mint Krisztus egyháza hitéből és engedelmességéből gyakorolja a 
szeretetet a gyülekezetben végzendő diakóniában, a gyülekezetek, egyház-
megyék, az egyházkerületek és az országos egyház által fenntartott szere-
tetintézmények szolgálatában.” 139

Eleinte 23, majd később 16 intézményünk maradt, amelyekben közel 
1000 férőhely volt és 326 dolgozó szolgált. A megmaradt intézmények két 
nagy csoportra oszthatók. Egyfelől idősotthonok, másrészt gyógyíthatat-
lan, értelmi fogyatékosok gondozását végzik. Egyetlen más típusú intéz-
ményünk maradt, a kőszegi csecsemőotthon, ahol egészséges gyermekeket 
gondoztak 3 éves korig. Nem véletlen, hogy ilyen intézeteink maradtak, 
mert ezekben a református keresztyén hit továbbadása egyrészt lehetetlen, 
másrészt majdnem lehetetlen.

A értelmi fogyatékos intézményeinket egészségügyi gyermekottho-
noknak nevezik ebben az időben. Itt „egészségükben kárt szenvedett, tes-
tileg és szellemileg fogyatékos gyermekek vannak, akik már születésük 
óta, vagy pici korukban oly súlyosan sérültek, hogy nincs remény arra, 
hogy valaha is egészségesek legyenek és be tudjanak illeszkedni a normális 
társadalomba”. 140 Ilyen intézményünk volt: őrbottyánban, Dunaalmáson, 
Tiszafüreden, Cegléden, Nyíregyházán, sajósenyén. A gyermekek gondo-
zásán kívül a szülők lelkigondozása is cél, hogy tudják elfogadni gyerme-
küket és reálisan ítéljék meg azok képességeit.

Az otthonokba történő beutalást az Egészségügyi Gyermekotthonok 
országos Módszertani Intézete végezte az egyházunkkal kötött megál-
lapodás alapján. A minisztérium lehetővé tette, hogy az intézményekben 

139  i. m. 2. o.
140  Juhász zsófia: Egyházunk szeretetszolgálata . Budapest, 1978, 9. o. 
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dolgozó munkatársak munka mellett kétéves gyermekgondozói tanfolya-
mot végezhettek. Erre nagy szükség volt, mert az államosítás után az itt 
dolgozó diakonisszák száma rohamosan csökkent, s mivel diakónuskép-
zés nem folyt, munkaerőhiány állt elő. Az egyik legnagyobb gond ez lett, 
és sokszor kénytelenek voltak intézeteink olyan dolgozókat alkalmazni, 
akik csak pénzkeresetnek tekintették munkájukat. Ezzel mind a mai napig 
küszködnek otthonaink. Erről a munkáról őszintén szól egy-két írás. „A 
különböző típusú munkák között egyik nagy terület az idióták között vég-
zett szolgálat, amely még ma is ellenérzést szül a gyülekezetekben, s lel-
kipásztorokban. Találkoztam az elmúlt hetekben olyan lelkipásztorral, aki 
miután ezt a szolgálatunkat az állami szervekkel való együttműködésben 
végezzük, s anyagi terhének jelentős részét az egészségügyi kormányzat 
viseli, az egész szolgálat református és egyházi voltát vonta kétségbe.” 141

A korszak kétséget kizáróan legnagyobb diakónus-lelkésze, Juhász 
zsófia pedig azért kesereg, hogy a gyülekezeteinkben tartunk diakóniai 
vasárnapokat - sajnos többnyire megrendelésre -, de a gyülekezet „befizeti 
a maga obulusait, és mint aki jól végezte dolgát, távozik a diakóniai vásár-
napról, hogy aztán hosszú ideig ne halljon semmit a diakóniáról.” 142

Íme ilyen volt intézményeink helyzete és a gyülekezetek hozzáállása. 
Ezen az a tény se változtat, hogy természetesen voltak gyülekezetek, ame-
lyek rendszeresen adakoztak intézményeinknek, egyes gyülekezeti cso-
portok látogatást szervezetek, sőt önkéntes munkát is végeztek. 

Ezek után tekintsük át intézményeinket!

10.4.1. Értelmi fogyatékosok intézményei

10.4.1.1. Cegléd

Vajass zoltánné adományozta 1941-ben házát a Filadelfia anyaháznak 
árvaház céljára. 1954-től értelmi fogyatékos lányok kerültek ide. 1978-ban 
33 leányt gondoztak itt, közülük néhányan gyógypedagógiai oktatásban 
részesültek. Egy nyugdíjas óvónő foglalkozott velük, énekkarukat pedig a 
gyülekezet lelkész-kántora Arany lászló vezette. A Cegléd-Nagytemplomi 
gyülekezet területén van ez az otthon, s a gyülekezet tagjai rendszeresen 

141  P. Tóth István: szeretetszolgálatunk nyolc fontos kérdése. In RE. 1958, 334. o. 
142  Juhász zsófia: Diakónia vasárnap? In RE.1958, 333. o. 
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látogatják a gondozottakat, sőt különféle szolgálatokat is végeztek. Az egy-
házmegye gyülekezeteinek egy részével is intenzív kapcsolatot tartanak 
fent. 1976 nyarán renoválás, bővítés történt, s a központi fűtést is besze-
relték.

10.4.1.2. Dunaalmás

Az intézet létrejöttéről már szóltunk. A két helyen, két épületből álló 
otthonban 116 értelmi fogyatékost ápolnak. 1950 óta működik ilyen formá-
ban. „Nem voltak könnyűek azok az évek, amikor az intézet „ős”- korát, 
vagy inkább „hős” – korát élte. Nem volt akkor még hideg-meleg csap, de 
volt üstökben melegített forró víz, nem volt akkor még „laticel” matrac, de 
volt friss szalmával kitömött szalmazsák, nem volt akkor még könnyen és 
gyorsan kezelhető, de volt hetente súrolandó fenyőpadló.” 143 

Helyszűkével küszködött az intézmény, s már akkor látszott, hogy ezen 
változtatni kell. Erre még várni kellett, de megtörtént új helyen egy új in-
tézet felépítése. 

10.4.1.3. Tiszafüred

Ennek az intézménynek alapításáról is szóltunk már. 1978-ban a legna-
gyobb létszámú otthonunk volt (190 ápolt). Fiatal és idős értelmi fogyaté-
kos és epilepsziás fiú és lány elhelyezése történt itt. A dolgozók száma 80-
90. Gyógy és munkaterápiás foglalkoztatásra is sor került, sőt némi műhely 
kialakítása is megtörtént.

1969-72 között sor került az intézet bővítésére és korszerűsítésére. A 
mai napig egyházunk egyik legnagyobb létszámú ilyen típusú intézménye 
található itt.

10.4.1.4. Nyíregyháza (Magdaleneum)

Csavargó és bukott lányok otthonaként indult (innen az elnevezés) 1941-
ben. 1951-től értelmi fogyatékos lányokat gondoztak itt. „Ebből a gyüleke-
zetből indult el a „keresztszülői” gondolat először, amikor azokat a gyere-

143  Juhász zsófia: Egyházunk szeretetszolgálata. 16. o. 
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keket, akiket senki sem látogatott, a gyülekezet tagjai vállalták és jöttek el 
hozzájuk a látogatási vasárnapon.”144

1976. májusában teljesen új épületet, új helyen kapott az intézmény, s itt 
működik azóta is. 84 személy elhelyezésére van lehetőség. 

10.4.1.5. Őrbottyán

Az egyik legszebb fekvésű helyen található ez az intézmény. létrejöt-
téről már szóltunk. 1974-ben készült el az új épület 170 gyermek számára. 
Külföldi testvéregyházak és állami támogatásból épült fel. 4 pavilonból áll, 
s mindegyikben más-más típusú gyermekcsoportok laknak együtt, s ez a 
gondozás miatt kedvező.

1974. november 26-án az őrbottyáni templomban nagyszabású ünnep-
ség keretében került sor az intézmény felavatására. 

Az új épülethez a holland testvérek 400.000 Ft-os adománya jelentette 
az első lépést, amelyet aztán követett a többi.

összességében 13 M Ft-ba került a kivitelezés. 145

A gondozottak nagyobbik fele súlyos, ágyban fekvő beteg, a kisebbik 
részük fentjáró. 

Amikor Juhász zsófia lett az intézmény munkatársa, majd vezetője, ko-
moly terápiás munkához fogtak. A gyermekek festettek, rajzoltak, énekel-
tek, zenéltek, sok gyülekezetben kiszálláson vettek részt, sőt sokak csodá-
jára konfirmációra is sor került.

10.4.1.6. Sajósenye

Felnőtt értelmi fogyatékosok intézete 18 gondozottal. szép nagy kertje 
és gazdasága az intézetfenntartásukat segíti. A Tiszáninneni Egyházkerü-
let gyülekezetei támogatják az intézetet.

Az intézménynek hosszú ideig volt vezetője Paprika Gizella diakonisz-
sza. „Temetésekor nemcsak a templomon, hanem a tanácsházán is fekete 
zászló lengett. Nemcsak a gyülekezet, hanem az egész falu gyászolta, sze-
rette, mert tudott mindenütt szolgálni.” 146

144  U. o. 20. o.
145  Az őrbottyáni új pavilonok építési krónikája. In RE. 1975. 18-19. o. 
146  Juhász zsófia: Egyházunk szeretetszolgálata. 27. o. 
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10.4.2. Idősotthonaink

Megmaradt intézményeink másik csoportját az idősotthonok alkotják, ahol 
időseket, magatehetetlen, gyógyíthatatlan betegeket gondoztak. „Hosszú fej-
lődésen ment keresztül ez a kifejezés, mire a régi és rossz emlékű „aggmen-
házaktól” eljutottunk a mai, kedves, egészséges, „otthon” fogalmáig, ami már 
nem riaszt, nem megalázza a benne élőt, hanem segíti élni és eligazodni az 
öregség és betegség nem könnyű útvesztőiben. Az idősekkel foglalkozó tudo-
mány, a gerontológia kedvenc jelmondata: nemcsak éveket az évekhez, hanem 
életet az évekhez. Az élet szépségére kell rájönni, az erőforrásra, amelynek 
segítségével tudunk szépen élni. És hogy valóban szép legyen az öregség is, s 
hogy valóban élet legyen az években, mindig világosan kell látnia gondozónak 
és gondozottnak egyrészt őt, aki legyőzte a halált és diadalra hozta az életet. 
Református szeretetotthonainkban ennek az atmoszférának kell uralkodni, ez 
kell, hogy adja a sajátságosan református jelleget.” 147

Ezek után ismerkedjünk meg idősotthonainkkal.

10.4.2.1. Pestimre

A gondozottak száma 17, a gondozóké 4. A Budapest-Déli Egyházmegye 
nagy segítséget nyújt és csaknem minden munkálatot „társadalmi munkával” 
oldottak meg. A teológus hallgatók is rendszeresen jártak ide segíteni. „Ha sza-
bad ezt mondani, talán ebben az otthonunkban leghálásabbak öregjeink.” 148

10.4.2.2. Debrecen

Itt két idősotthon működött. A Nagyerdőn 32, a másik helyen 20 férő-
hellyel. A nagyerdei a régi „Ispotály” maradványa, a másik a volt fehér-
gyarmati „utóda”. Ezeknek az otthonoknak jó kapcsolata volt a helyben 
lévő Teológiával és a környékbeli gyülekezetekkel. 

10.4.2.3. Erdőbénye

Az 1937-ben megnyílt árvaház helyén 1955-től idősotthon működött 22 
gondozottal nagyon szép környezetben. Alapításáról már szóltunk.
147  Juhász zsófia: i. m. 28-29. o.
148  i. m. 31. o.
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10.4.2.4. Gödöllő

Két otthon működött itt. Az egyik, a nőké 16 férőhellyel, a másik, a fér-
fiaké 12 férőhellyel. Közös konyhájuk volt, de mivel elég távol estek egy-
mástól, nem kis küzdelemmel járt az étkezés megoldása.  Mindkét otthont 
adományba kapta egyházunk és nem erre a célra építették. A női otthonban 
holland segítséggel sikerült központi fűtést beszerelni. A férfi otthonba a 
hejőpapi intézet költözött 1965-ben.

10.4.2.5. Leányfalu

1962-64 között épült külföldi segítséggel, így a legmodernebb otthonunk 
volt. 70 nyugdíjast gondoztak itt. Komoly lelki munka folyt az idősek között.

10.4.2.6. Budapest-Tündérhegy

1972 óta működött ez az otthon, ahol 24 idős embert gondoztak gyönyö-
rű környezetben.

10.4.2.7. Schweitzer Albert Otthon

A Budapest Havas utcai otthon helyett épült. 1979. október 16-án szentelték 
fel a 30 MFt-ért épült, 100 idős testvért gondozó új, négyszintes intézményt, 
amely szükség esetén kórházi ápolást is nyújt. A Filadelfia Anyaház és a Bet-
hesda kórház mellett, azon a területen épült fel ez az otthon. Az építés kapcsán 
indult el újra egyházunkban az evangélizáció, melyet ugyan összekapcsoltak 
az építkezéssel, mert az összegyűlt adományokat el kellett küldeni, de ez mégis 
lehetőséget biztosított, hogy evangélizációs heteket tarthassunk. 

A zsinat akkori elnöke Dr. Bartha Tibor püspök a megnyitó alkalmával 
a következőt mondta: „A mai napon, a schweitzer Albert otthon felszen-
telésének napján mi, az evangélium szerint reformált magyarországi egy-
ház hívő népe teljes szívvel örvendezünk afelett, hogy az Úr ígéretei a mi 
életünk napjaiban, szemünk láttára teljesedésbe mentek. Ez az épület az 
Úr követőinek a válasza az evangélizáció örvendetes üzenetére, amely a 
gyülekezeteket emlékezteti Krisztus megtöretett testének és kiontott véré-
nek áldozatára. Háládatosságról az Úr jótéteményéért ezt a házat ajánljuk 
fel a szolgáló Krisztusnak. Egyben ez a ház a mi hálaáldozatunk. Jele és 
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bizonysága annak, hogy Isten előtt kedves a szeretet nagy parancsolatának 
betöltésében megújulásra, új reformációra vágyó imádságunk.” 149

10.5. Társadalmi missziók

 1981-ben újra indult a Református Iszákosmentő Misszió, amely 
mind a mai napig tevékenykedik, és valódi szabadulást találnak az alkohol 
rabjai közül sokan a misszió segítségével. Nem sokkal később a hazánk-
ban is megjelenő drogosok megsegítésére szerveződött a Kallódó Ifjúságot 
Mentő Misszió. A kicsiny kezdet mára már komoly szervezetté alakult, és 
két intézményünk is van, Ráckeresztúron és zsibriken. 

A zsinati Iroda irányításával az un. Társadalmi Misszó keretében szer-
veződtek e munkák és mellettük még más diakóniai tevékenység is elindult 
(pl. telefonlelkigondozás, lepramisszió).

10.6. diAKónusKépzés

1976. január 4-én, Berekfürdőn nyitotta meg Bartha Tibor a 3 éves dia-
kónusképző tanfolyamot, amelyre 22 hallgató jelentkezett. 

„Egy hónapig a szentírással és az énekeskönyveinkkel ismerkedtek. 
Az evangelizációs alkalmakon pedig kellő hitbeli megalapozást kaptak a 
Tiszántúli Egyházkerület üdülőjében. Februártól kezdve több tantárggyal 
gyarapodva folyt szakmabeli felkészítésük a Debreceni Theológiai Aka-
démián.” 150

A debreceni Theológia Akadémia szervezeti keretében működött ez a 
képzés. Az első szemeszterben bibliaismereti, egyházismereti, diakónia-
történeti, diakóniateológiai, közismereti, egyházi ének tárgyakat hallgat-
tak. A 2-5 szemeszterben egyházunk valamelyik szeretetintézményében 
gyakorlatot végeztek, s közben el kellett végezniük az állami egészségügyi 
tanfolyamot. szemeszterenként egy 3 hetes intenzív kurzuson vettek részt. 
Az első évfolyam hallgatói mindnyájan befejezték tanulmányaikat. 

Kordokumentumként csatoljuk a diakónusképző teljes működési és ta-
nulmányi szabályzatát.

149  A megújult evangélizáció gyümölcse. In RE. 1979/265. kk.
150  szabó Géza: Kálvin és a diakónia. In RE. 1977/4. o.
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A DiAkóniAi munkáSképző tAnFoLyAm 

SzErvEzEti, műköDéSi, tAnuLmányi, 

vizSgA- éS FEgyELmi SzABáLyzAtA

Első RÉsz
A tanfolyam szervezetéről

1.§. A Magyarországi Református Egyház a gyülekezetekben és az in-
tézetekben folyó diakóniai munka támogatására gondoskodik diakóniai 
munkások folyamatos kiképzéséről. 
2.§. A diakóniai munkás képző - tanfolyam (továbbiakban: tanfo-
lyam) a Debreceni Theológiai Akadémia szervezetének keretében 
működik. A tanfolyam hallgatói- a szükséges egészségügyi kikép-
zést állami egészségügyi tanfolyamon nyerik
3.§. A tanfolyam hatóságai: zsinat, a zsinat Elnöksége, a Közös 
Igazgató Tanácsi a Külön Igazgató Tanács, a Külön Igazgató Ta-
nács Elnöksége amely szervek a képzés irányítását égy Kuratórium 
közbejöttével végzik. A Kuratórium Elnöksége a zsinat Elnöksége, 
ügyvezető elnöke az országos Diakóniai Tanács Elnöke, igazgatója 
a Debreceni Református Kollégium főigazgatója. Tagjai: a zsinat ta-
nulmányi bizottságának elnöke, a Budapesti Theológiai Akadémia 
Külön Igazgató Tanácsának képviselője, a Debreceni Theológiai 
Akadémia dékánja, a zsinati jogtanácsos, a zsinati Iroda diakóniai 
osztályának vezetője, az egyházkerületi diakóniai előadók, a berek-
fürdői lelkészotthon képviselője. 
4.§. (1) A tanfolyam nevelő testületének tagjai: a Debreceni Theológiai 
Akadémia rendes tanárai, továbbá a Kuratórium, javaslatára a zsinat 
Elnöksége által felkért nevelők.
(2) A nevelő testület elnöke a tanfolyam, igazgatója. A nevelő testület 
szükség szerint, de legalább havonta egyszer tart ülést. Az ülésről 
jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőt a nevelő testület saját tagjai 
sorából egy szemeszterre választja.
(3) A nevelő testület üléséről felvett jegyzőkönyvet jóváhagyás végett a 
Külön Igazgató Tanács elnökségéhez fel kell terjeszteni.
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MÁsoDIK RÉsz 
Tanulmányi idő

5.§. A Magyarországi Református Egyház által szervezett diakó-
niai munkás képző tanfolyamon a tanulmányi idő hat szemeszter, 
három év.

6.§. Az első szemeszter januárban kezdődik és május 15-ig tart. 
Annak első felét a hallgatók a berekfürdői lelkészüdülőben töltik, 
ahol intenzív kurzus keretében megismerik a bibliai kijelentés törté-
netet. Az oktatást evangélizáció egészíti

7.§. Az első szemeszter második felében az oktatás a Debreceni 
Theológiai Akadémián folytatódik.

8.§. A 2-5. szemeszter idejére a hallgatók egyházunk- valamelyik 
szeretetintézetébe nyernek gyakorlatra beosztást. Ez idő alatt egyfe-
lől elvégzik az állami egészségügyi tanfolyamot, másfelől szemesz-
terként háromhetes intenzív kurzuson vesznek részt.

9.§. A tanfolyamon résztvevő theológiai hallgatók munkarendjét 
a theológiai akadémiák tanári kara a Kuratóriuimmal egyetértésben 
szabályozza.

10.§. A hatodik szemesztert az erre alkalmas hallgatók a külföldi 
testvéregyházak valamelyik intézetében gyakorlaton töltik, tapasz-
talatszerzés céljából.

HARMADIK RÉsz
A tanfolyam hallgatói

11.§. A tanfolyam első évfolyamára az a református férfi, vagy nő vehető 
fel 

a) aki a Theologiai Akadémia hallgatója de élethivatásszerű-
en diakóniai szolgálat végzésére szánja oda magát, így elsőrendűen 
a nőhallgatók;

b) Az a konfirmált református egyháztag, aki nyolc általános is-
kolát végzett, 14. életévét betöltötte, de 30. életévét még nem haladta 
meg, és hivatásszerűen szeretetintézményben óhajt szakképesítést 
nyert egyházi munkásként dolgozni.
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12.§. A felvételi hirdetményt az egyház hivatalos lapjában a zsi-
nat Elnöksége teszi közzé. A hirdetmény tartalmazza a jelentkezés 
feltételeit és határidejét.

13.§. A felvételi kérvényt a gyülekezet lelkipásztorához kell be-
nyújtani, aki véleményezéssel ellátva, közvetlenül a zsinat Elnöksé-
géhez terjeszti fel.

14.§. A felvételre jelentkezőket a Kuratórium Teszi fel. A felvételt 
a zsinat Elnöksége hagyja jóvá.

NEGyEDIK RÉsz
A tanfolyam oktatási terve

Első Fejezet
 Az oktatás tárgykörei

15.§. Az oktatás a következő tárgyakat öleli fel:
1. bibliaismeret (bibliaiskolai módszer szerint),
2. a református hitvallások ismerete (református hittan és 

etika),
3. az egyház diakóniai szolgálatáról szóló tanítás (bibliai 

theológiai és rendszeres theológiai összefoglalás),
4. egyházismeret (a Magyarországi Református Egyház 

szervezete, élete és szolgálata),
5. az egyház története (különös tekintettel a Magyaror-

szági Református Egyházra),
6. egyházi ének,
7. közismereti tárgyak,
8. egészségügyi ismeretek (állami egészségügyi tanfolyam 

elvégzése),
9. testi- és szellemi fogyatékosok, idősek, vakok, süketek, 

kedélybetegek, szenvedélytől fenyegetettek gondozásának és 
lelkigondozásának kérdései (szemeszterenkénti intenzív kurzusok 
keretében).
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Második Fejezet
Az oktatás módszere

16.§. Tekintettel arra, hogy a hallgatók különböző előképzettség-
gel rendelkeznek, a tananyag átadása közvetlen, szemináriumszerű 
foglalkozás keretében történik. A foglalkozások az ismeretanyag 
közlése mellett hitbenvaló elmélyülésre ösztönözzenek.

17.§. Az oktatás eredményessége érdekében kézikönyveket, sokszo-
rosított tanulmányi anyagokat kell a hallgatók rendelkezésére bocsá-
tani. A kézikönyvek és tanulmányi anyagok megíratásáról a zsinat 
Elnöksége gondoskodik.

Harmadik fejezet
Az előadandó tantárgyak és beosztásuk

18.§. A kötelező tantárgyak heti óraszáma a tanfolyam első szemesz-
terében 27 óra. Mindenórát délelőtt kell megtartani. Az órák időtar-
tama 45 perc.

19.§. Az oktatás hétfőtől szombatig folyik.
20.§. Az első szemeszter órabeosztása:

Bibliaismeret        
  heti 6 óra

A református hitvallások ismerete (református hittan és eti-
ka)   heti 3 óra

Az egyház diakóniai szolgálata      
 heti 6 óra

Egyházismeret      
  heti 3 óra
Egyháztörténet       

 heti 3 óra
Egyházi ének       

  heti 3 óra
Közismereti tárgyak      

  heti 3 óra
összesen:       

  heti 27 óra
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21.§. A tantervben felsorolt hét tárgykör előadásánál a következő általá-
nos célkitűzéseket kell érvényesíteni.

I. Bibliaismeret

A teljes szentírást a kijelentéstörténeti szemlélet alkalmazásával kell is-
mertetni Emellett foglalkozni kell a próféták igehirdetésének főbb gondo-
lataival, Krisztus példázataival és tanításaival, valamint az apostoli levelek 
kiemelt részeivel.

II. A református hitvallások ismerete (református hittan és 
etika)

1. Az anyag dogmatikai és etikai részre oszlik. Mindkettő elő-
adásánál hangsúlyt kell helyezni a téma biblikus feldolgozására. Az anyag 
előadása közérthető légyen, személyhez szóljon és döntésre hívjon.

2. A dogmatikai rész előadásánál az egyház hitvallásainak ismer-
tetése az anyag legfontosabb része. Külön ki kell emelni a Heidelbergi Káté 
és a II. Helyét Hitvallás egyházról szóló tanítását. Fontos az egyházról szó-
ló tanítás krisztológiai megalapozásának és pneumatológiai összefüggése-
inek felmutatása. A tananyag további része az egyház hitének tartalmával 
foglalkozik. Az Apostoli Hitvallás gondolati rendjében ismerteti meg a te-
remtő, megváltó és újjáteremtő Istenről szóló tanítást.

3. Az etika előadásának fő szempontja Isten szeretetparancsolatá-
nak megismertetése az egyén, a társadalom és az egész emberi együttélés 
vonatkozásában.

A Heidelbergi Káténak a Tíz parancsolatról szóló magyarázatából kiin-
dulva kell eljutni az aktuális etikai problémák kifejtéséhez.

III. Az egyház diakóniai szolgálatáról szóló tanítás

1. E tárgykör előadásánál igen fontos a bibliai megalapozás. En-
nek mondanivalója három egyre bővülő koncentrikus kört képez. A legbel-
ső kör a diakónia forrásával foglalkozik, azaz Isten irgalmával, ahogyan az 
a teremtésben, a szövetségkötésben Izrael története folyamán megnyilatko-
zott. A középső kör a diakónia alanyával, a szolgáló Krisztussal: életével, 
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tanításával, kereszten bemutatott áldozatával foglalkozik. A legkülső 
kör a diakónia eszközének, az egyháznak a szerepét tárgyalja. Az 
egyház Krisztus teste és benne az ő szolgálata folytatódik.

2. A téma gyakorlati kidolgozásánál elsősorban a gyüleke-
zeti diakónia feladatáról kell beszélni. Ezt követi a Magyarországi 
Református Egyház intézményeiben folyó diakónia ismertetése, fi-
gyelembe véve annak történeti hátterét. A harmadik témakör egyhá-
zunknak a szocialista társadalomban, népünk életében végzett szol-
gálata. Végül pedig egyházunk ökumenikus diakóniája, az ember és 
emberiség felemelkedéséért végzett világméretű szolgálata kerül 
ismertetésre.

IV. Egyházismeret

1. E tárgykör előadásának a célja, hogy a hallgatók megismerjék a 
Magyarországi Református Egyház életét és szolgálatát. 

2. Foglalkozni kell az egyház életében végbement változással, 
egyházunknak Krisztushoz és az emberhez, való megtérése folya-
matával. Ismertetni kell a második világháborút követő teológiai 
eszmélődést, az állammal megkötött Egyezmény jelentőségét, a I 
zsinati Tanítás tartalmát, az 1967. évi Egyházi törvény I. tc.-ének 
magyarázataként egyházunk önértelmezését. szólni kell egyházunk 
ökumenikus szolgálatáról; amelyet a hazai testvéregyházak közössé-
gében a Keresztyén Békekonferenciában, a Református Világszövet-
ségben és az Egyházak Világtanácsában végez.

V. Egyháztörténet (különös tekintettel a Magyarországi Refor-
mátus Egyházra)

1. A magyar egyháztörténetet az egyetemes egyháztörténet 
keretébe foglalva kell előadni.

2. Foglalkozni kell az egyház megalakulását követő első száza-
dok zsinatainak végzéseivel, a középkor egyháztörténetével, a refor-
máció és ellenreformáció mozgalmával, a felvilágosodás, romantika, 
liberalizmus áramlataival, az egyházban jelentkező hatásával, a 
legújabb kor hitvallásos és igei megújulásával.
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3. A tanítás célja a legfontosabb tudnivalók átadása mellett az, 
hogy az egyháztörténetből vett ’buzdító példákat állítsuk a hallga-
tók elé, olyan személyiségek élettörténetének az ismertetésével, akik-
nek példája ma is hitre, helytállásra, áldozatos hűségre nevel.

VI. Egyházi ének 

E tantárgy oktatásának célja legismertebb énekeink megtanítása.

VII. Közismereti tárgy
1. A közismereti tárgyak tanításának az a célja, hogy a hallgatók tá-

jékozódni tudjanak a mai magyar társadalomban, világosan lássák hívő 
magatartásuk és állampolgári kötelességük közötti összefüggést. 
Fontos feladat, hogy a hallgatók a tanfolyam végére az érettséginek 
nagyjából megfelelő társadalmi ismeretekkel, vagyis olyan általá-
nos műveltséggel rendelkezzenek; amit az állami oktatási vonalon a 
technikumok célul tűznek ki. A hallgatókat nyitottá és fogékonnyá 
kell tenni a kultúra értékeinek megismerése iránt és be kell vezetni 
őket a művészeti és irodalmi ismeretekbe, alap- és középfokon.

2. Az emberi lét - társadalmi tudat összefüggésében meg kell is-
mertetni a hallgatókat a modern biológiai, pszichológiai, szocioló-
giai antropológia legfőbb eredményeivel, és egyben el kell végezni 
ezeknek az eredményeknek a bibliai keresztyén antropológiával való 
konfrontálását.

3. Be kell vezetni a hallgatókat az általános művelődéstörténet-
be. Meg kell ismertetni őket az ókori keleti, a görög-római műveltség 
értékeivel; rá kell mutatni a keresztyén kultúrkör vonatkozásában a 
keresztyén egyház társadalmi és művelődéstörténeti szerepére, kul-
turális alkotó munkájára.

22.§. Bár a fenti tanulmány terv közvetlenül az első szemeszter idejére 
vonatkozik, az abban megjelölt célkitűzéseket a 2-5. szemeszter ideje alatt 
is tovább kell munkálni, annak érdekében, hogy a hallgatók az egyes stúdi-
umokkal egyre elmélyültebben foglalkozzanak. E cél érdekében a Kurató-
rium a zsinati Iroda szeretetszolgálati osztályának közreműködésével, az 
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egyes intézetvezetők bevonásával külön szabályozza az intézetekbe kihe-
lyezett tanulókkal való tanító-nevelő foglalkozás módozatait. 

öTöDIK RÉsz
Első fejezet

A tanfolyam vizsgarendje
23.§.

1. A hallgatóknak az egyes szaktárgyakból való alapos és 
elmélyült felkészültségéről vizsgákon kell meggyőződni. A vizsgá-
kat a szaktanár veszi fel és bírálja el.

2. Az első vizsga a berekfürdői tanfolyam végén van és ezen 
a bibliaismereti anyag elsajátításáról adnak számot a hallgatók. A 
vizsgáról jegyzőkönyvet kell felvenni.

3. Vizsgákon kell számot adni az első szemeszter végén 
mind a hét tárgyból. A bibliaismereti tárgykörből az érdemjegy meg-
állapításánál tekintetbe kell venni a berekfürdői tanfolyamon elért 
eredményt is. A hallgatóknak a felkészülésre egy hét vizsgaidő 
áll rendelkezésre.

4. Vizsgán kell számot adni a 2-5. szemeszter intenzív kurzusai-
nak a végén is a tananyag elsajátításáról.

Második fejezet
Záróvizsga

24.§. A hat szemesztert eredményesen elvégzett hallgatók, akik 
megszerezték az állami egészlégügyi tanfolyam középfokú oklevelét 
is, záróvizsgára jelentkezhetnek.

25.§. A záróvizsga zsinati Bizottság előtt történik. A zsinati Bi-
zottság elnöke a Külön Igazgató Tanács elnöke. Tagjai: a Debreceni 
Theologiai Akadémia tanárai, a Kuratórium és nevelő testület tagjai.

26.§. A záróvizsga tárgyai a következők:
1. Keresztyén hittan és etika,
2. Az egyház diakóniai szolgálatának theológiai alapjai,
3. Az intézeti diakónia szakkérdései (idősek, magánosak, vakok, 

süketek, kedélybetegek, szellemi fogyatékosak gondozása),
4. Egyházismeret,
5. Egyháztörténet.
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27.§. Az érdemjegyeket a szaktanár javaslatára a zsinati Bizottság 
állapítja meg. A vizsga ered ményét szaktárgyanként, valamint álta-
lános osztályzattal is meg kell állapítani.

28.§. A vizsgáról felveendő jegyzőkönyvben és anyakönyvben az 
osztályzatokat tárgyanként is el kell tüntetni. A vizsga után a dia-
kónus jelölt eszére a vizsgabizottság jegyzője bizonyítványt alít ki. 
Ezt a bizonyítványt a Külön Igazgató Tanács Elnöke, és a tanfolyam 
igazgatója írja alá, és a diakóniai munkás képző tanfolyam pecsétjét 
ütik rá.

29.§. A sikeresen vizsgázott jelölteket egyházi szeretetintézmé-
nyekbe a zsinat Elnöksége helyezi el, a diakóniai osztály útján.

30.§. A tanfolyamon szerzett oklevél társadalmi mutatkozásban 
általános, gondozót szakképesítést és - középiskolai végzettség esetén - 
„egészségügyi középkáder” besorolást jelent.

Harmadik fejezet
A vizsgák minősítése

31.§. A vizsgák minősítésénél a következő érdemjegyeket kell al-
kalmazni: „kitűnő”, „jeles” (5), jó” (4), „közepes” (3), „elégséges” (2)
„,elégtelen” (1).

A tanulmányi átlag megállapítása a következő képpen történik: 
kitűnő rendű az a hallgató, akinek valamennyi osztályzata jeles. Je-
les rendű, kinek legfeljebb két „jó” vagy egy „közepes” osztályzata 
van, de a többi „jeles”. Akinek valamennyi osztályzata „jeles”, de 
„elégséges” osztályzata is van, annak átlag eredménye: „jó”. „Jó” 
általános eredményű az a hallgató, akinek legfeljebb két „közepes” 
jegye van, de a többi osztályzata ennél jobb. „Közepes” átlagú az a 
hallgató, kinek legfeljebb két „elégséges” osztályzata van, é a többi 
ennél jobb. „Elégséges” átlagú az a hallgató, akinek három vagy en-
nél több „elégséges” osztályzata van. Akinek egy, vagy több elégte-
len” osztályzata van, annak tanulmányi átlaga „elégtelen”. 

32.§. Aki egy, vagy két tárgyból elégtelen osztályzatot szerez, a nevelő 
testület által meghatározott időben javító vizsgát tehet. Aki több mint két 
tárgyból szerez elégtelen osztályzatot, a szemesztert egy év múlva megis-
mételheti. A közbeeső időt egyházi szeretetintézményeknél kell eltöltenie.
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HAToDIK RÉsz
Nevelési rend
Első fejezet

Általános rendelkezések a nevelési rendhez 

33.§. A tanfolyam hallgatói mind tanulmányi, mind nevelési tekintetben 
közvetlenül a Kuratórium felügyelete és pásztori gondozása alatt állnak.

34.§. A Kuratórium gondoskodik arról, hogy az egyes szaktárgyak elő-
adása a tanulók előképzettségének megfelelően, és korszerűen történjék. 
A nevelő testülettel együtt arra törekszik, hogy a hallgatók a hit, a tudás 
és a szolgálat egységében a református keresztyén- hitben erősödjenek, és 
alkalmassá váljanak szeretetintézményeinkben való szolgálatra.

35.§. A nevelés különleges helye az internátus. A hallgatók kötelesek az 
internátusban lakni és a tápintézetben étkezni. E kötelezettség alól kivéte-
lesen a Külön Igazgató Tanács Elnöksége a Kuratórium javaslatára felmen-
tést adhat. Az internátusban a közvetlen felügyeletét a diakóniai munkás 
képző tanfolyam igazgatója végzi.

36.§. Az internátus életét a mindenkori házirend szabályozza, amelyet a 
tanfolyam nevelő testülete készít el, és a Külön Igazgató Tanács hagy jóvá.

Az igazgató a nevelő testületet folyamatosan tájékoztatja az internátus 
életéről.

Második fejezet
Oktatási, internátusi és tápintézeti díjak, valamint szociális segélyek

37.§. A tanfolyam költségeit a közegyház seb. Ily módon a tanfolyam 
hallgatói felmentést: nyernek a felvételi díj, beiratkozási díj, tandíj; vizs-
gadíj fizetése alól. Ugyancsak a közegyház viseli az első szemeszterben az 
internátusi és tápintézeti költségeket is. 

38.§. A nevelő testület javaslatára a rászoruló hallgatókat a Kuratórium 
szociális segélyben részesítheti.
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HETEDIK RÉsz
A tanfolyam fegyelmi rendje

 
39. §. Fegyelmi vétség:

1. Minden olyan magatartás, amely hithűségbe a keresztyén etika alap-
vető normáiba, az egyház törvényeibe ütközik és általában a diakóniai 
szolgálat végzéséhez szükséges lelkület hiányát mutatja.

2. A tanfolyam tanulmányi, nevelési és fegyelmi rendjének, az 
internátus és a tápintézet házirendjének megsértése.

3. A nevelő testülettel és az egyházi hatóságokkal szemben tanú-
sított engedetlenség.

4. Fegyelmi vétségnek minősül minden olyan cselekedet, ami 
az állami jogszabályok szerint szabálysértésnek, illetve bűntettnek 
számít.

40. §. Fegyelmi büntetések:
1. Dorgálás; elsőfokon igazgatói, másodfokon nevelőtestületi dor-

gálás.
2. A tanfolyamról való kizárás.
41.§. A fegyelmi eljárás megindítását a tanfolyam igazgatója kezdemé-

nyezi. A fegyelmi vizsgálatot a nevelő testület folytatja le és szabja ki a 
fegyelmi büntetést. A nevelő testület fegyelmi határozata ellen a hallgató 
a Külön Igazgató Tanács Elnökségéhez fellebbezhet. A fegyelmi el-
járás során kiszabott büntetéseket akkor is be kell jelenteni a Külön 
Igazgató Tanács Elnökségének, ha ellenük fellebbezést nem adtak 
be. A fellebbezést a tanfolyam igazgatójához kell benyújtani írásban, 
a fegyelmi határozat közlését követő 15 napon belül. A fegyelmi ha-
tározat ellen fellebbezésnek nincs helye.

Záró rendelkezés

42. §. A fenti szabályzatot a Magyarországi Református Egyház 
zsinatának Elnöksége - a zsinati Tanács 1975. február 21-én tartott 
ülésétől kapott felhatalmazás alapján - egyévi próbaidőre lépteti élet-
be.

Budapest, 1975. július 2.
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1978-ban a szeretetintézmények régi dolgozóiból is indult egy le-
velező csoport. 151

Ez a képzés a szocializmus idején, az akkori lehetőségek közepette in-
dult, és nagy szükség volt rá, mert intézményeink krónikus munkaerőhi-
ánnyal küzdöttek, de igazában ezt a kérdést nem tudta megoldani. Csupán 
a konfirmáció és a VIII. osztály elvégzése volt a felvételi kritérium, így 
többségében szellemileg alacsony fokon állók kerültek be a képzésbe.

A nyolcvanas években a tanfolyam el is került Debrecenből először őr-
bottyánba, majd Budafokra, végül Kőbányára, ahol megszűnéséig műkö-
dött „Tábita” diakónusképző néven. Később érettségihez kötötték a felvé-
telt és a diakóniai stúdiumok mellett egészségügyi asszisztens végzettséget 
is kellett szerezniük. Közben külföldi segítséggel egy szép, új épületet is 
nyertek, de a képzés iránti érdeklődés fokozatosan csökkent és 2003-ban 
meg is szűnt. Az intézményt a Dunamelléki Egyházkerület a KRE-TFK 
Diakóniai Intézetéhez csatolta. Ma Diakóniai szakkollégium néven, Bu-
dapesten tanuló egyetemistáknak és főiskolásoknak nyújt internátusi el-
helyezést.

151  v. ö. Fekete Károly: Az egyház belső élete (in. studia et Acta) V. 614. kk. o.
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10.7. Juhász zsófia (1928-1990) diakóniai munkássága

A MRE-nak a szocializmus alatt kétségkívül, legnagyobb diakónusa Ju-
hász zsófia református lelkész volt. Illendő, hogy e szerény jegyzetben is 
szót ejtsünk tevékenységéről. 

Jászkiséren született 1928. április 19-én.
A diakónia iránti vonzalma már gyermekkorában megmutatkozott, 

mert a szomszéd utcában lakó idős néniket meglátogatta, sőt a szombaton-
ként készített süteményekből mindig juttatott nekik. Gazdálkodó szülők 
gyerekeként nőtt fel. Elemi iskoláit ott végezte szülőfalujában. Annak be-
fejezése után édesapja nem engedte tanulni, így két évig otthon dolgozott 
a gazdaságban, de nem érezte jól magát. 1942-ben magántanuló lett a jász-
apáti Polgári Iskolában. 1946 őszétől a kecskeméti Református Tanítóképző 
Intézetbe iratkozik be, s ott érettségizett 1949-ben. Ez az ébredés ideje egy-
házunkban, és ennek kapcsán Juhász zsófia Tüdős Klára evangelizációján 
hitre jutott. Ekkor határozta el, hogy nem pedagógus lesz, hanem teológus. 
1950-ben a sárospataki Református Theológiai Akadémia hallgatója lesz. 
1952-ben államosították az iskolát, így került Debrecenbe, ahol 1954-ben 
lelkészi oklevelet szerzett. Diakónussá lételére így emlékezett: „ötödéves 
voltam, amikor két hetet töltöttem a dunaalmási intézetben. Akkoriban ott 
90 gondozottra 6 munkatárs jutott. Ekkor voltam életemben először fogya-
tékos gyerekek között, s ez az időszak megpecsételte sorosomat. „Isten 
munkatársai vagyunk, Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok” (1Kor 3,9) 
– mondja Pál apostol. Az „épülete” helyett mondhatjuk így – az eredeti gö-
rög szöveg alapján: - Isten háztartása vagytok. Akkor én ott megértettem, 
hogy ez lesz az én „háztartásom”, hogy ebben a háztartásban, a diakóniá-
ban leszek munkás. A kápláni vizsga után visszavágytam Dunaalmásra, s 
aztán 1958-ig ott is maradtam. 152

Utána 2 évig a debreceni Teológia dékáni hivatalában dolgozott, de nem 
tudott ott megszokni. „Én úgy érzem, ott megfulladok, nem tudok ott ma-
radni. Nekem prédikálni és szolgálni kell.” 153

1960-64 között a dunaalmási intézet vezetője. Utána 1964-73-ig a leány-
falui idősotthont irányította. Erre így emlékezik: „Ezekben az esztendők-
ben idősek gondozása bízatott reám a leányfalui intézetben. 

152  Nemesné Juhász Eszter: Juhász zsófia életútja. In Juhász Zsófia emlékezete. 
Karcag 2005, 37. o.
153  U. o. 38. o.
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A 72 idős emberrel együtt gazdagon teltek mindennapjaink. Talán va-
lamennyien életünknek abban a szakaszában olvastuk a legtöbb könyvet 
közös felolvasások alkalmával. Rendkívüli módon gazdagodtunk egymás 
által. Igazi szellemi központ alakult ott ki. Gyakran szerveztünk kiállítást 
az intézetek lakóinak munkáiból, kirándultunk, örömeinket, gondjainkat 
egymással osztottuk meg.” 154

 1973 telén büntetésből a ceglédi fogyatékos otthonba került, de itt is 
hűségesen végezte szolgálatát.

1975-ben került őrbottyánba, s 1982-től haláláig annak vezetője. Gyógype-
dagógiai végzettséget is szerzett, s a fogyatékosok között így tevékenykedett. 
Tanította a gyerekeket énekelni, zenélni, verselni. A gyerekekkel rendszeresen 
járt kiszállásokra, amikor ő prédikált, a fogyatékosok pedig műsort adtak.

1982. május 29-re az intézetből 5 gyermeket konfirmációra készített fel. 
„Úttörő volt abban, hogy kidolgozta az értelmi fogyatékosok Kis Kátéját. 
A bibliai történeteket kérdés-felelet formájában dolgozta fel a könnyebb 
megjegyezhetőség végett.” 155

1982-ben őt is felszentelték lelkésszé. (Ekkor kaptak a nők teljes egyen-
jogúságot a lelkészi szolgálatban.)

Nagyon eleven kapcsolatot tartott a gyülekezetekkel és a gyülekezetek 
küldöttségei is szívesen mentek őrbottyánba látogatni, segíteni, sőt több-
hetes önkéntes munkára is.

Mindennyi szolgálata mellett írogatott is. számos cikke jelent meg a 
különböző egyházi folyóiratokban és mindenütt a diakóniát képvisel-
te. Egyikből idézek néhány mondatot. „A lélek gyümölcse a gyülekezet 
szolgálatában” című Kálvin Kalendáriumban megjelent írásában így vall: 
„szorongva – szinte étlen-szomjan – áhítozva várjuk, hogy jöjjön valaki 
vasalni, varrni, nagytakarítást csinálni, dekorálni, konyhában segíteni, 
kertben kapálni. Minden ember várva-várt, aki a lélektől gyümölcsöt hoz, 
aki hozzá tud járulni intézeteink nagy szükségéhez. A várva-várt gyümöl-
csöt sürgeti otthonaink helyzete. Az a 770 értelmi fogyatékos, az a 360 
idős, akik szeretetotthonainkban vannak, várják, nagyon várják a lélek 
gyümölcseit, talán éppen a Te életed fájáról.” 156

Verseket is írt. 1973-ban egy verseskötetben jelentek meg költeményei, 
1988-ban pedig önálló kötetben „szőlőszemek” címmel 120 verse.

154  U. o. 40. o. 
155  U. o. 42. o.
156  U. o. 48. o.
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1984-ben megalakult a Bethesda Testvérközösség, hogy összefogja a 
szeretetszolgálatban tevékenykedőket. Ennek elnöke lett. Ennek évkönyvé-
ben ezt írja 1986-ban. „Mit jelent Jézussal járni ma a sérültek között? Ki-
áltani: emberek álljatok meg, gondolkodjatok, nemcsak ti vagytok; erősek, 
magabírók, harcosok, törtetők, hanem ők is vannak. Együtt élünk, együtt 
vagyunk az emberiség nagy családjában, az Isten háztartásában a kicsi-
nyekkel, a betegekkel, az idősekkel, és még ma is érvényben van a megre-
pedt nádra és a füstölgő gyertyára vonatkozó isteni akarat.” 157

1984-ben sátory Gabriellával együtt írják meg a „zöld füvecske a me-
zőben” című könyvüket, amelyben kis elbeszéléseket közöl a gondozottak-
ról és 27 verse is olvasható. 158

1988-ban Állami Ifjúsági Díjban részesült.
1990-ben, néhány hónap alatt rákban meghalt.
Életművét és diakóniai tevékenységét az alábbi írásai is jól bemutatják.

10.7.1. Habilitáció és rehabilitció az őrbottyáni gyermekotthonban

Elhangzott gödöllőn, az orvos-
Egészségügyi ankéton 1981. május 15-én

A rehabilitáció, az élet során betegség, baleset következmé-
nyeként egészségükben károsodottak a társadalomba való vissza-
térésének, testi és szellemi, szociális jóléte biztosításának, az erre 
irányuló orvosi és társadalmi törekvések összessége a magyar egész-
ségügynek is egyre erőteljesebben érvényesülő tevékenysége. Ettől 
is többet jelent a habilitáció, amikor meg sem szerzett képességeket 
igyekszünk kialakítani, veleszületett károsodottakat igyekszünk leg-
alább önmaguk kiszolgálására alkalmassá tenni.

Intézetünkben - az őrbottyáni Református Egészségügyi 
Gyermekotthonban 150 ápolt van. Gondozottjaink életkora 3-19 év 
között. Nagy részük veleszületetten károsodott, illetve olyan fiatal 
csecsemőkorban elszenvedett betegség áldozata, amikor a funkciók 
kialakulására még nem volt lehetőség. Így zömmel nem elveszett ké-
pességeket kell pótolni, helyreállítani, a megmaradottakkal kompen-
zálni, hanem a még ki sem alakultakat megkísérelni működésbe hoz-

157  U. o. 49 o.
158  Juhász-sátory: Zöld füvecske a mezőben. Budapest, 1984.
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ni, tehát végső fokon nem rehabilitációra, hanem habilitációra van 
szükség. Gyermekeink több mint kétharmada magatehetetlen, teljes 
kiszolgálásra szorul. Mindegyikük testi és szellemi fogyatékos is. A 
fent járók, az önmagukat felügyelet mellett többé-kevésbé kiszolgá-
lók is az ún. �képezhetetlen� kategóriába tartoznak. Dolgozóink 
létszáma a technikai személyzetet is beleszámítva 38 fő. Kiemelke-
dően nagy jelentősége van ebből a szempontból az időszakonként be-
segítőknek, kik az ápolási feladatokon túlmenően üzemeltetési, tech-
nikai problémáink megoldásában vannak segítségünkre. Munkájuk 
nélkül alig volnánk képesek feladataink maradéktalan teljesítésére.

Intézetünk célja az ápolás; a gondozás és a korlátozott lehe-
tőség megszabta rehabilitáció. Az esetek egy- részében ez csupán az 
élet fenntartására, más esetekben kis örömök szerzésére az önkiszol-
gálás, az önellátás kialakítására, produktív tevékenység megvalósí-
tására irányul. A játék örömének, az apróbb feladatok elvégzésének, 
a társukon való segítés élményének megélését és megszerzését. Inté-
zetünk célja ezen túlmenően jellegénél fogva, a gondozók képzése, 
elsősorban tudatformálása, megnyerése ennek a bár szinte reményte-
lennek tűnő, de mégis szép, és ha kis eredményeket hozó, de szellemi 
és fizikai értelemben egyaránt nehéz munka ellátására. A kis ered-
mények mögött nagy változások vannak és e szűkre szabott vázlat 
alapján aligha nyerhet képet a T. Hallgatóság arról, hogy mit jelent 
ennek a 150 gyermeknek a sorsa, mit jelent annak bizonyítása, hogy 
mennyire relatív a „képezhetetlen” jelző s hogy mennyire lehetséges 
és van is fejlődés. Mert - lesz - a testi és értelmi fogyatékosból nem-
csak magát, hanem másokat is játékával gyönyörködtető zongorista, 
a térdencsúszóból szőnyegkészítő, a siketnémából táncoló. A maga 
világában megelégedett, a munka örömét élvező, környezetének örö-
möt szerző, örömet adni tudó ember. Van alkalmazkodó képesség 
és vannak eredmények, ha következetesen megteszünk mindent a 
habilitáció a fogyatékosok képességük szerinti maximális fejlettségi 
állapotra való juttatásának érdekében. A gyakorlatban ez azt jelenti, 
hogy az év 365 napján nappal és éjszaka, az étkeztetésnél és für-
detésnél, a velük való kapcsolat minden percében szívósan küzdeni 
kell az árnyalatokért, a milliméterekért és nem ritkán a puszta létért. 
Gyakran felmerül a kérdés: habilitáció - de kivel, hogyan, honnan és 
hová?
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Habilitáció - de kivel?

Amikor gyermekeink életéről, fejlődéséről beszélünk, feltét-
lenül beszélnünk kell azokról, kik körülöttük vannak, értük is élnek 
és legmerészebb gondolataikat akarják megvalósítani a közöttük 
való szolgálatban. A gondozónő személyisége alapvetően meghatá-
rozza célkitűzéseink eredményét. Az ő személyiségük is eszköz és e 
nélkül kevesebb történik, történhet a gyerekekkel. Hiába a központi-
lag előírt tematika, hiába a gyógypedagógus napi néhány órája, ha a 
nevelési elvek nem érvényesülnek reggeltől estig és estétől reggelig 
az ápolásban, a gondozásban. A gyermek életében ennek hiányában 
nem jelennek meg, nem alakulnak ki a sztereotípiák, nem mani-
fesztálódnak szokások, ha nem mindenki ugyanazt csinálja. Talán 
sehol nem fontos annyira a meggyőződés, a hit, mint az életté vá-
lásnak ezen a területén. Rendkívül fontos tehát, hogy kikkel dolgo-
zunk, kikre, milyen személyiségekre bízzuk a magatehetetleneket. 
Munkatársaink zöme fiatal, maga is kialakulatlan. Elvünk tehát a 
„párhuzamos ráhatás” elve: adok, hogy te is adhass, szeretlek, hogy 
te is szerethess, figyellek és segítlek, hogy te is figyelj és segíthess. 
Makarenkó mondatta egykor: tisztellek, hát követelek tőled! És a sok 
kinyújtott kar, az ágyból felé nyúló és segítséget kérő és a fentről 
támogató és segítséget adó - talán olykor csak pillantás - igen jól 
befolyásolja ezt a személyiség fejlődést.

Hogyan? - És miért?

A habilitáció hogyan-ja a felnőtt, a gondozó személyiségé-
ben jelenik meg. Nem lehet mindenkire érvényes útmutatást adni, 
nem lehet sematikusan utánozni. Kinek-kinek - szinte magának kell 
rájönnie, megtalálni azt az utat, mely gondozottjához az egyedi és 
megismételhetetlen - fogyatékos gyermekhez vezet. Az újra és új-
rakezdés öröme és energiája, a �még mindig nem� vagy a �már 
igen� élménye, a megfogott vagy eldobott kanál, a kimondott szó, 
nem megrendelhető, nem előírható - csak megteremthető. Ahhoz, 
hogy a gyermekben mozduljon valami, először a gondozóban kell 
mozdulnia valaminek. Valaminek — mit úgy összegezhetünk, hogy 
elhivatottság! A segítségért nyúló vézna karok nemcsak kérnek, ha-
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nem adnak is. A kölcsönös ráhatás elve alapján adnak erőt nap mint 
nap az emberséghez. Hívnak és kihívnak, igénybe vesznek és inspi-
rálnak, habilitálnak bennünket is erre a tevékenységre.

A következő nagy kérdés, mely óriási területet ölel fel: a miért! 
Miért e nagy küzdelem, a fáradtság? Azért a pár milliméteres mozgás-
többletért? Azért a bágyadt mosolyért? Azért az összecsukó felülteté-
sért? Azért, hogy ne a pelenkát, hanem a nadrágot kelljen mosni? A 
választ az előzőek egyértelműen megadták, igen azért, az emberré vá-
lásért, az emberség öröméért! Igen - habilitálni kell. Küzdeni a bágyadt 
mosolyért, az eldobott játékért, egy kialakított és megteremtett mozdu-
latért, az életért. A miért - talán nem is a gyatrácska eredményeken, ha-
nem a célon keresztül ítélhető meg. A cél pedig nem engedi meg, hogy 
szokványos mértékkel mérjük az eredményeket.

A kivel, hogyan és miért kérdései után talán még nagyobb kérdés 
vár megválaszolásra: honnan és hova? Honnan? A családból, hol ed-
dig az anyuka gondozta az 5 éves és 5 kg-os csecsemőt? A családból, 
hol már fogantatásakor determinálva volt a sorsa? A közvetlen kör-
nyezetből, kiknek a törődése a szánalomban és legfeljebb az elhelye-
zés, az intézeti elhelyezésben csúcsosodott ki. Bár a mi feladatunk 
nem a megelőzés, hanem az adott „eredmény” gyógyítása, gondozá-
sa, rehabilitása, a kérdés felvetése úgy érezzük - jogos! Mint ahogy 
kérdés számunkra a hová - is! Mi lesz gyerekeinkkel, ha kikerülnek 
az intézetekből? Mi vár rájuk? Egy másik intézet, egy elme-szoci-
ális otthon, hová talán soha nem tud beilleszkedni, hiszen az újhoz 
váló ’alkalmazkodó képessége nem adatott meg neki. Határeseteink 
hol bontakoznak tovább, vagy hol válnak semmivé? Egyáltalán ho-
gyan fogadja őket be, vagy vissza a társadalom? Hogyan néz rájuk 
a na gyobb közösség? A rehabilitáció köztudottan nem kizárólag az 
egészségügy feladata. Különösen érvényes ez a szomatikusan és 
pszichésen egyaránt károsodottakra, így a mi eseteinkre is. 

1981 a fogyatékosok éve. Ez az év nem vészjelzés, de jelzés! 
Jelzés mindenki számára, hogy ők vannak. A másokra szorulók, az 
élni csak mások segítségével és megértésével tudók, a maguk ere-
jéből boldogulni képtelenek. Nekünk teljes értékűeknek, „előnyös 
helyzetben” levőknek nem szabad úgy élni, mintha ők - a „hátrányos 
helyzetűek” - nem volnának. Nem szabad életüket az intézetek falai 
közé szorítanunk. Az 1981-es évtől azt várjuk, hogy egész társadal-
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munkat felrázza, hogy felhívja a figyelmet rájuk. A nagy statisztikák 
szerint a populáció 4-5 %-a fogyatékos. Velük törődni kevés, fog-
lalkozni szükséges. Az együttélés, a közös és kölcsönös felelősség 
konkrét feladattá kell, formálja a humanitás diktálta és követelte 
eddig megvalósított gondoskodás szellemét. Kutatni az okot, meg-
előzni a károsodást, tenni ennek érdekében legyen a jövő feladata. A 
jelenlegi és az elkerülhetetlen további fogyatékosokat pedig ne csak 
gondozzuk, ne csak csupán gondoskodjunk róluk, hanem valóban 
maximálisan rehabilitáljuk őket testi, szellemi és szociális jólétük 
maximális elérhető határáig.

A fogyatékosok nem képeznek külön és főleg nem elkülö-
nült csoportot. szerves része, eleme és résztvevői társadalmunknak. 
Külön világ az ő életük, de nem szabad, hogy megkülönböztetett le-
gyen, főleg nem előítéletekkel - mert emberek ők is - velünk együtt!

10.7.2. Az idősgondozás159

In medias res: óriási erőfeszítéssel! Nem könnyű dologról van itt szó, 
hanem egy valóságos küzdelemről, harcról, terület-visszaszerzésről - mert 
a biológia ellenünk, mi meg a biológia ellen dolgozunk. Az élet és a ha-
lál küzdelme ez - a szó legszorosabb értelmében. Komoly ez a harc, óri-
ási erőbevetéseket igényel. Gondoljuk csak el a mondat fordítottját - mert 
ilyen nonszensz, ilyen abszurd - hogyan tartjuk fiataljainkat fáradtan és 
öregen?! szinte a lehetetlenről van szó, mert az öregember - a maga bioló-
giai törvényszerűségénél fogva -, fáradt, lassú, mint ahogyan a fiatal szin-
tén a maga organikus adottságainál fogva, erős, fejlődő, friss! Az öregség 
természetes szakasza az emberi létnek, amelynek éppúgy megvan a maga 
sajátossága, mint minden életkornak. Ebben a korban nem jellemző már 
az építés, a növekedés, még csak a megállapodás sem, hanem ennek a kor-
nak a jellemzője a leépülés, a „lelassúbbodás”, az anyagcsere, a funkciók, 
a mozgáskészség, az asszociatív és minden szellemi képesség leépülése, 
lelassúbbodása. Mindennek persze megvan a maga biológiai, sejttani hát-
tere, organikus oka és mi ennek a biokémiai folyamatnak a pszichére való 
kivetítődését látjuk és konkretizáljuk így: öregedés. 

159  Juhász zsófia: Hogyan tartjuk öregeinket „fiatalon” és frissen? In Theológiai 
Szemle. 1971,163-166 o.
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Adva van tehát egy megmásíthatatlan és a gerontológia tudománya ál-
tal is csak nagyon kevéssé befolyásolható organikus folyamat, amelynek 
a vetületével találkozunk az öregember lelkivilágában. És a küzdelem a 
hadakozás itt lesz konkrét: a mi munkánk valahogy ennek az organikus és 
törvényszerűen jelentkező biokémiai folyamatnak útjába állni, és a bioké-
miai folyamatok hatásaként jelentkező negatív lelki jelenségek manifesztá-
lódását késleltetni. Ez az, amit tehetünk, de ez nem kevés! Mindennapos 
küzdelem van itt tehát az érzékszervekért, vagy a lecsökkent érzékszervek 
helyes beidegződéséért, a pontos asszociációkért, az információk helyes 
megértéséért, helyes reakciókért, egyszóval a pszichoszomatikus életért 
- ami annyira hajlamos a deformitásra, az elszegényesedésre, egyszóval 
az: öregségre! Azok a lehúzó erők, amelyek épp a biológiai tényezőkből 
erednek, nem tágítanak! Nekünk sem lehet hát hátrálni a küzdelemben! 
Nap, mint nap fel kell venni a harcot és ebbe a harcba természetesen be kell 
avatni az öregeiket is.

Ez nem megy önmagától, erre nem elég az ember egyedül. Ide kell a 
másik ember, a felebarát, a család, az intézet, az egész társadalom, aki segít 
öregnek lenni, embernek maradni! Itt vetődik fel az egyik legfontosabb 
tényező: ki az, aki segít, ki lesz az, aki együtt vívja a csatát, aki társ ebben 
a küzdelemben? Ezek szerint láthatjuk, hogy intézeteinkben is, de a család-
ban is a legfontosabb tényező a „segítő” ember - az igazi felebarát! Ki az, 
aki vállalkozik erre a nagy erőfeszítésre, ezekre a milliméteres próbálkozá-
sokra, ki az aki meg-megújuló reménységgel kezdi újra és nem fárad bele, 
nem lesz türelmetlen, hanem szeretettel figyeli és .akarja a helyes és biztos 
asszociációkat, az egészséges reakciókat, teremti az ingergazdag környe-
zetet, a kedvező érzelmi „szférát” - egyszóval: akarja az életeit! Hogyan 
tartjuk öregeinket fiatalon és frissen? Megfelelő emberekkel! Ez a legfon-
tosabb személyi feltétele ennek a munkának, ennek az egész területnek. 
Ember kell, barát, barátnő, felebarát, rokon, ismerős, aki szeret, akar, újít! 
Ennek az embernek feltétlenül dinamikus embernek kell lennie - aki reméli 
a küzdelem győzelmét, nem hátrál, és meg-megújuló reménységéből telik 
a mindennapos munkához -, a szeretetre, a közösség megteremtéséhez! Az 
ember közösségre az a tény, ahogy a világra jön, ahogy nevelkedik, ahogy 
élete során dolgozik, és ezt mutatják azok a periódusok is, amelyekben az 
ember tehetetlenségében másokra kényszerül. sokaknak ez nehéz és nem 
természetes, pedig ez az élet és az ember rendje, ami ellen nem okos lá-
zadni, és amiből nem is lehet kitörni. Az öregember élete is közösségben 
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„zajlik”, itt megy végbe, itt történik - akar család, akár intézet - máskép le-
hetetlen. Másodszor hát kimondhatjuk: Hogyan tartjuk öregeinket fiatalon 
és frissen? Közösségben - kontaktussal!

szükséges ezt így együtt mondani? Igen, mert közösségben is lehet az 
ember kontaktus nélkül. Gondoljunk csak a benyújtott ételes tálcára és a 
behúzott ajtókra, vagy a kiadott tálcákra és becsukott ajtókra: ugyanannak 
a viszonynak a két oldala! Ez nem közösség, ez nem kontaktus. Nagyon 
érdekes megfigyelni, hogy pontosan ez a kontaktus nélküliség deformál 
legjobban. Ez is mutatja: az ember közösségre van teremtve. Nem lehet 
egyedül élni ott, ahol a másiknak is joga és kötelessége van, ahol a másik is 
be van tervezve - ezeket a hatásokat nem lehet „büntetlenül” megszüntetni. 
Az élet megvetése ez. Az információ nélküliség, az érzelem hiánya, a töb-
biektől való elszakadás a beszűkülés, a szó legszorosabb értelmében. De a 
közösségi élet természetes gazdagsága; hatások, beszélgetés, élmény, cél, 
találkozás mind-mind az életet segíti. Itt ebben a kontaktusban és ebben a 
természetes „élet anyagcserében” érvényesülhet, aztán az un. életbölcselet, 
az élettapasztalat átadása, a felhalmozott tanítás „leadása”, „beépítése”.

Hallatlanul gazdag és termékeny lehet egy-egy ilyen kontaktus! Gondol-
junk csak a népdal, a népmese, a népművészet, egyáltalán a hagyományok 
szájról-szájra való megőrzésére, a tapasztalatok továbbadására, a történel-
mi tények valóságát őrző felbecsülhetetlen értékekre, amiből kiderül, hogy 
az öregembernek is megvan a maga nagyon is aktív szerepe és tennivalója 
az emberi együttesben. Itt kell megemlíteni a különböző társadalmak pl. a 
rómaiak, vagy a különböző törzsközösségeknek az öregek iránti tiszteletét, 
a görög presbiteros vagy a római szenior - szinte kultusz számba menő 
kiemelését. És van is valami jellemző abban, ahogy egy-egy társadalom, 
egy-egy közösség az „öregeihez” - viszonyul. Ahogy tudja tartani vagy 
megszakítja a kontaktust az előtte járó nemzedékkel. Ahogy tiszteli, ol-
talmába veszi - „látja őket”, vagy mint munkaerőt felesleget „likvidálni” 
akarja, vagy legalább is szeretné. Pedig a generációknak ez az egymás után 
következése és egymás mellett élése jelenti az emberi nemzetséget és az 
emberiség fejlődését. Az a csodálatos „spirál”- vonal ez, amit generáció-
váltásnak nevezünk, amiben mindig együtt van a régi és az új! És ez nem 
kis elégtétel egyetlen generációnak sem, de nem kis figyelmeztetés az élet 
előrevivő erőinek a megragadására sem! Így tehát láthatjuk: az üreg élet, az 
öregember is aktív tagja lehet a közösségnek. De mit jelent ez neki magá-
nak? Miközben ő aktív kifelé, aközben ez az aktivitás - mint a reprodukáló 
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képesség igénybevétele, az átélés, mint az érzelem megtartása, a fellépés 
jóleső izgalma, a siker megbátorító hatása - jelenti a felfrissülés, a megúju-
lás aktusát, egyszóval az életet! Nagyon fontos tehát, hogy a közösségben 
legyen lehetőség az egyén aktivitására. Ezért kell egy-egy műsoros est, 
beszámoló, felszólalás, egyáltalán hely a „maga megmutatására”, mert ez 
az alkalom jelenti ismételten és ismételten őt magát, az ő személyiségét.

Így tehát a közösség nemcsak szubjektív, hanem objektív feltétel is, tár-
gyi tényező is az öregember életében. Az egyéni fellépésen túl még úgy is 
tényező a közösség felfrissítő és megbátorító ereje, hogyha egyedül nem is, 
de a többiekkel mer szavalni vagy énekelni, egyáltalán produkálni tud az 
ember. Ebben az együttesben látszik legkevésbé vagy vehető észre legmi-
nimálisabban a kicsit beállott érzékkiesés. Egyik társ viszi a másikat, s így 
a közösségi siker nem marad el. Feltétlenül felfrissítően hatnak az együt-
tes produkciók - ezt a mi énekkarunk szerepléseiből is mondhatom. Még-
is csak valamilyen aktivitás ez, ami erőkifejtés, erőmegpróbálás értelmi, 
érzelmi és akarati téren egyaránt. A napokban egy felmérést csináltunk: 
Dolgozatot kellett írni arról: Hogyan tapasztaltam, mi az ami mostanában 
felfrissítően hatott rám? 33 dolgozat érkezett be, szinte mindegyik említi 
az együttes szereplésnek ezt a megújító, felfrissítő hatását. Hasonlóan szá-
mottevő az egyéni produkció, szavalás, éneklés, felolvasás emlegetése is. 
Feltétlenül kellenek hát a közösségi alkalmak - de nem „előadókkal”, ahol 
az öregek csak passzív figyelők -, hanem olyanok, ahol ők produkálnak. 
Ugyancsak ezekből a dolgozatokból derül ki, hogy a 33 közül csak egy 
említi a TV drámák, előadások megújító erejét. Érthető és természetes ez, 
az öreg ember korlátozott szellemi befogadóképességét ismerve. Hely kell 
tehát az öregeknek is maguk megmutatására, megláttatására!

Ugyancsak a közösségi életnél kell megemlíteni a találkozás, a másik 
emberrel való találkozás valamilyen formáját. Nagyon érdekes megfigyelni 
az öregkori barátságokat - mert ilyen is van ám. Feltétlenül felfrissítően hat 
ez az új kapcsolat. Egyik nálunk élő 82 éves újságírónő, mindjárt a beköl-
tözéskor megismerkedett és megbarátkozott egy 72 éves, eddig számára 
ismeretlen újságírónővel és maga mondta el, hogy ez a barátság épp úgy 
érdekes és nagyszerű, mint ahogy a fiatalkori barátságokra emlékszik. A 
kontaktus tehát feltétlenül újít. Vagy mondjuk csak a magunk szavaival: a 
szeretet mozgásba hoz. Mert mi van a barátkozás mögött, mi az ami újít a 
kontaktusban? Egyszerűen a másik felé fordulás! Van, akivel találkozom, 
aki programot ad, akivel kicserélhetem gondolataimat - és új szemponttal, 
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új távlattal találkozom önmagam körül. Egy új dimenzió ez, ami kiemel a 
megszokottból. Érdekes megemlíteni azt a megfigyelést, hogy a közösségi, 
a barátkozó emberekkel, sokkal kevesebb a probléma, mint a magányos, a 
kontaktusra nem hajló emberekkel. A szeretetben valahol mindig mozgás 
van, és több mint a magány, az önszeretés. „A szeretet mindig túlmegy 
az egyén önös érdekszféráján”, mondja Kardos László, a pszichológus. A 
magányos, a kontaktusra képtelen ember is szeret - csakhogy önmagát! 
Gondolatai, érzelmei - amit mások nem vesznek igénybe, amit mások felé 
nem produkáltál -, marad önmagára. Ezért jó és kívánatos kisebb baráti 
csoportok alakítása az idősotthonokban. Itt van lehetőség az aktivitásra, 
a személyiség megtartására. Megfigyelhetjük: a barát a barát előtt mindig 
hős, mindig nagy, így tehát feltétlenül bátorítólag és jól hat az emberre. 
De itt kell megemlíteni a korrekciók lehetőségét is. Az igazi barátságok-
ban erre is sor kerül - és idősotthonban is lehet vele élni. Jól csiszolják a 
barátok egymást, és nem egyszer bölcsebb megoldások születhetnek így, 
mint „hivatalos” vagy „fegyelmi” úton. Persze ez a barátkozás nem azo-
nos a „klikkel”, mert ebben egymás ellen, amabban pedig egymásért élnek 
az emberek. Ez a kísértés mindig ott lebeg az együttesek ajtajai felett, és 
egy-egy ilyen „klikk” óriási rombolásokat tud végezni, de egy egészséges 
közösség előbb-utóbb kiveti magából és erkölcsileg lehetetlenné teszi. Itt 
kell megemlíteni, hogy a „klikk-szellem” így valahol hozzájárul egy-egy 
közösség egészségének a kipróbálásához, megmozgatja, és nem hagyja kö-
zömbösségben. Egy-egy periférián élő ember mindig akad, aki tudja és 
akarja is oldani ezt a feszültséget. Maga a klikk - tipikus öreg jelenség -, 
a leszűkülés, az elszakadás valóságos kifejeződése, de lehet út belőle az 
egész közösséghez, tehet és kell is hogy legyen.

A találkozás alkalmainál meg kell említenem a levelezés felfrissítő ha-
tását. Ez is találkozás, csak más formában. Nagyon sokat jelent és valósá-
gos erőforrás. Nálunk a nap legizgalmasabb része a reggeli levélkiosztás. 
szemmel látható hatásokat jelent. Hír a világból, csatorna, amely összeköt 
a többiekkel. Mondanom sem kell, hogy mindegyik dolgozat említi a le-
velek felfrissítő hatását, de itt meg kell jegyezni, hogy nem a levél írását 
tartják izgalmasnak, hanem a levél kapását. Itt már nem az öregkori aktivi-
tás a döntő, hanem sokkal inkább a receptivitás, az elfogadás, ami szintén 
jellemzője az időskornak. A szeretet várása, kapása, érzékelése fontos a 
számára. Erő az erőtlenségben, támasz a gyengeségben. Jászai M. megál-
lapítása: az emberek az erősek barátságát keresik, itt különösen igaz. Ezért 
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van az a rengeteg hivatkozás rokonokra, jó nevű ismerősökre. szereti ma-
gát védettségben érezni, biztonságban, és ez teszi boldoggá, felszabadulttá. 
Ritka és kevés kivételtől eltekintve állíthatjuk: nem nehéz az idős emberrel 
az érzelmi közösség. Akar és szeret bízni, támaszkodni -, talán innen is 
érhető az a sok-sok visszaélés a kezdetben ígéretes, de később becstelen 
és érdemtelen „támaszokkal”. Nem lehet azonban egyoldalúan úgy érté-
kelni, hogy az idős ember csak várja a szeretetet. Nem, ő maga is akar 
szeretni, segíteni. És az apró, konkrét szükségletek kisegítése is boldog-
gá, elevenné tesz. Ez is megfigyelhető a dolgozatokban: boldog vagyok, 
hogy segíthetek! Egész elevenné és izgatottá tesz egy-egy segítő szolgálat, 
egy-egy megbízatás: pl. valakit a fodrászhoz kísérni, valakinek levelet írni, 
valakinek bevásárolni. Nemcsak az aktivitás kényszere érezhető ebben, 
hanem valahol a megmaradt humánum is, mert pontosan ezen a ponton 
lehet látni, mennyi humanitás maradt még. Ezen a ponton sok és jó tapasz-
talatról számolhatunk be. Igazán kevés és csúnya kivételtől eltekintve él az 
idősemberben a másik iránti segítés, a gondoskodás érzése - még sokszor 
túlzottan is, amiben nyilván a saját életének a projektálása van. láthatjuk 
ezekben az apró, konkrét segítségekben, hogy a munka szükséges az idős-
ember életéhez. Meg kell tehát említeni a munkaterápia jelentőségét. Igen 
érdekes ezzel kapcsolatban az az emlékem, amikor egy gyár dolgozói akar-
tunk lenni. Kávét lehetett volna csomagolni, s ezzel valami 500.- Ft. körül 
kerestünk volna. Mindenki roppant lelkesedett. 72 paciensünkből 50 körül 
jelentkeztek munkára. Roppant „feldobta” a kereseti lehetőség a társaságot, 
lesz pénz, lehet vásárolni, gondoltuk. óriási terveket szőttünk - az eset épp 
decemberben, karácsony előtt volt. s mikor kiderült, hogy hely hiányában 
vissza kell mondanunk, nagy volt a szomorúság. Persze mindezt nemcsak 
a munka, a foglalkozás irányában lehet értékelni, hanem sokkal inkább a 
tervezés, a biztonság, a függetlenség irányában. A munkaterápia magába 
foglalja az aktivitáson túl a biztonság, a függetlenség, a jövő, a tervezés 
lehetőségét. összetettebb tehát, mint ahogy az első pillanatra látszik. És 
feltétlenül meg kell állni a tervezés felfrissítő erejénél. A közeli és távoli 
tervek rendkívül jól hatnak. Ha van valami előttünk, az a holnap biztonsá-
gát jelenti. Ezek mintha „nyújtanák” az életet. Volt egy halálos betegünk, 
aki egy februárban halt meg, de nagy izgalommal várta a májusi Budapesti 
Nemzetközi Vásárt, mert akkor mindig szokott Pesten vásárolni. Tervek 
kellenek hát, amelyek előre izgalom, visszafelé pedig élmény.
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A terveknek meg kell valósulniuk, így lehet nagy terv és megvalósulás 
egy-egy kirándulás, rokoni látogatás, szülőföldre, a régi városba való visz-
szalátogatás, ami mindig megújító hatású. Pl. egész szemmel látható meg-
változást idézett elő egyik páciensünknél az első dédunoka meglátogatása. 
Autóval vitték és hozták és a háttérben ugyan ott volt egy nemrég elvesztett 
gyermek fájdalma, de ez a látogatás visszaadta régi kedvét. A kimozdulás 
mindig az önmagából való kimozdulását jelenti az embernek. Az un. „be-
gubózás” élménytelenség, mozdulatlanság - ami mindig csak önmagát je-
lenti -, unalmas és keserves. Van és kell is hogy legyen érdekesebb, mint az: 
Én! A magányos, mozdulatlan, eseménytelen életből így természetesen nő 
ki az önzés, amivel időskorban gyakran találkozunk. Itt kell megemlíteni 
minden élményt, minden humort, könyvet, zenét, sétát, „hobbyt” - amiben 
része van az embernek és valami új érzelmet, gondolatot ad, ami végered-
ményben „ütés” -, a régi, megszokott, unalmas életben. Az idősember leg-
nagyobb ellensége: önmaga. Innen kell őt kimozdítani, ebben a „várában” 
kell őt megtámadni, hogy elszakadjon saját gondolataitól, sztereotípiáitól”, 
saját kialakított és kialakult „észjárásából”, féltve őrzött tárgyaitól - hogy 
élvezője legyen egy más hatásnak -, ami jobb és érdekesebb, mint ő maga. 
Ehhez óriási bizalomra van szükség, hogy tudja és érezze: az egész őérette 
történik, hogy jó irányban vezetik, hogy valóban nem rossz az önmagából 
való kimozdulás. Persze nem lehet sűríteni ezeket a nagy „támadásokat”, 
mert épp az idősember ember volta miatt nem egyszer sikertelen tud lenni 
és nem robban egy-egy remekül időzített „bomba”.

láthatjuk hát, nagyon sok összetevője van ennek a kérdésnek. Titok 
ez és csodálatos, mint maga az élet. A gyökerek nagyon mélyre nyúlnak, 
nem lehet mindent mindenütt nyomon kísérni. Egy-egy konzekvencia mö-
gött ki tudja, milyen motivációk lappanganak és követelik maguknak tör-
vényszerű jussukat. szeretetben és alázatban csak sejteni lehet valamit - és 
csodálkozni és felkiáltani: „sok van mi csodálatos, de az embernél nincs 
semmi csodálatosabb!” (szophoklész: Antigoné).

És itt most álljunk meg egy pillanatra és tegyük fel azt az izgalmas 
kérdést, amit annyiféleképpen lehet és szabad megválaszolni: van-e kü-
lönbség öregség tekintetében a hívő és a hitetlen ember között? Van-e 
külön felfrissítő forrás egy keresztyén közösségben? Megvallom - sokáig 
foglalkoztatott az a gondolat, hogy nem így kellene-e alakítani a kérdést: 
Mivel tartjuk öregeinket fiatalon és frissen egy keresztyén közösségben? 
Később rájöttem, hogy ez a kérdés leszűkítése lenne. A biológia itt is bio-
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lógia, az érelmeszesedés itt is jelentkezik, az asszociációk lassúsága itt is 
érződik, a vakságnak, a süketségnek itt épp úgy megvan a progrediálása, 
mint minden embernél. Itt és ebben nincs kivétel. Ahogyan a hívő ember is 
eszik, iszik, él és meghal, ugyanúgy a biológia törvényének alá van vetve. 
Ez az első alapkő, amit ebben a kérdésben le kell tenni. Nem egyszer kér-
dik és gondolják; a hívő embernek magától értetődően szép öregsége van! 
Hat éve vagyok ebben a szolgálatban, de a tapasztalatok alapján ezt ily 
egyszerűen nem lehet megállapítani. Ez így nem igaz, a kérdés sokkal gaz-
dagabb és összetettebb. De itt kell megállni egy lényeges tételnél: a keresz-
tyénség jól alakítja az ember, az emberiség életét! Az egészséges, a Jézus 
Krisztus által hozott törvényszerűség kedvező az embernek! Valóban élet 
- a szó nagyon gazdag és mély értelmében. Ezért jó és szükséges a Jézus 
Krisztus által hozott törvényszerűség – mielőbbi felfedezése, felismeré-
se. Minden év veszteség az embernek e törvényszerűség nélkül. Miért? 
Azért, mert enélkül alakítjuk életünket és enélkül nem jól alakul. önzés, 
nagyravágyás, harag, gyűlölet deformálja életünket és ennek megfelelően 
alakulnak beidegződéseink, asszociációs pályáink és jobban és mélyebben 
meghatároznak, mint gondolnánk. Ha valakinek eltelik az egész élete az 
önzésben, az énközpontúságban, a magával törődéssel - ne várjuk, hogy 
ezután majd önzetlen és önfeláldozó időskor következik. Ha valaki egy 
életen át erőszakos, kemény, civakodó, akkor annak az öregsége sem más. 
Nagyon igaz és megszívlelendő a Gal 6:7 - „Amit vet az embert -, azt aratja 
is”. Az időskor tehát valamire épül, valaminek a folytatása. Az előző sza-
kaszoknak a kiteljesedése. szívből mondhatjuk: öregségünk gyümölcseit 
ott hordozzuk kötényünk alatt és majd osztogatjuk is a körülöttünk élők-
nek. Ezért fontos tehát Jézus Krisztus törvényszerűségének a megismeré-
se, mert ennek értelmében jobban alakul az életünk. Az öröm, a bocsánat, 
a bizalom, a reménység, a szeretet kedvezően határozza és vési be magát 
legelrejtettebb zugainkba. Ehhez szoktat és ezzel a szokással könnyebb az 
élet és könnyebb az öregség is. Nagyon sokat gondolkodtam, a zsid 13:7/b 
felett: „Figyeljétek életük végét és kövessétek hitüket”- Miért a végét kell 
figyelni, miért nem az erőteljes, a teljesítő képes közepét, delét? Nem len-
ne jobb bizonyság erre figyelni? De a végét? Miért? Mert itt van az, ami 
igaz! Az ember a krízisben mutatkozik meg igazán. Itt derül ki, mi az, ami 
alapjaiban meghatározta. Itt már nem működnek a „fékek”, itt már nincs 
idő kegyes manipulációra, képmutatásra, itt már úgy mutatkozik minden, 
amint van: meztelen! Itt következik tehát újra egy igen fontos és tanulságos 
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konzekvencia: a Jézus Krisztussal való találkozásnak, olyan mélynek és 
igaznak kell lennie - ami alapjaiban megváltoztatja, meghatározza az em-
bert. A kívülről ránk tapadt máz pattog és törik és a legnagyobb csalódás 
ott következik be, hogy az „úgyvélt”, igaz törvényszerűségek nélkül ala-
kult az élet, telt nap-nap után halmozódott rossz irányban, mert embereket 
igen, de idegpályáinkat nem lehet félrevezetni. Életstílusunkat alakítja jól 
a keresztyénség és így készít fel az életre és természetesen az időskorra is!

Az a törvényszerűség azonban, amit Jézus Krisztus hozott, az egész 
világnak a fundamentuma. Nem csak a keresztyének érzik ennek a jósá-
gát és nagyszerűségét, hanem minden ember. A szeretet, a reménység, a 
bocsánat, az öröm, a szabadság mindenki számára hozzáférhető. Az élet 
mindenütt érvényesülni akar a halállal, a lehúzó erőkkel szemben. Mert ha 
itt most megállnánk, és semmit nem szólnánk tovább már a keresztyén-
ség jelentőségéről, akkor is éreznénk - a sorok mögött is tudnánk -, hogy 
szinte mindaz amit, mint a felfrissülés forrását emlegettünk: közösség, ak-
tivitás, biztonság, szeretet, szolgálat, tervezés, élmény mind-mind benne 
foglaltatik ebben a szóban, amit mi így fejezünk ki: Jézus Krisztusban 
való élet. Így tehát igazán örömmel láthatjuk, hogy a hit, a remény, a sze-
retet, az öröm, a bocsánat, mind-mind olyan fogalom, amivel előbb utóbb 
megküzd minden ember, szemben a halál lehúzó erőivel, ami az önzésben, 
bizalmatlanságban, szeretetlenségben, haragban, leszűkülésben, elszaka-
dásban mutatkozik meg. Az élet nagyobb, mint gondolnánk és győzelmes 
a halál tényezőivel szemben, ez az élet élni tanít minket mindig, minden 
vonatkozásban. Amikor tehát azzal a kérdéssel foglalkozunk: mi az, ami 
időseinket fiatalon és frissen tartja, akkor tulajdonképpen nagy általános-
ságban afelől érdeklődünk, hogy mi az, ami egyáltalán az életet, fiatalon 
és frissen tartja? A halál erői nem csak időskorban, hanem mindegyik élet-
szakaszban jelentkeznek, az imént már felsorolt formában. A halál erői 
ott kísértenek, mint aggodalmaskodás, mint félelem, mint bizalmatlanság, 
mint önzés, mint gyűlölet, mint felelőtlenség, mint elszakadás - az élet 
bármelyik periódusán. Ezért lehet valaki fiatalon is idős és idősen is fiatal. 
Mi az, ami az életet fiatalon és frissen tartja és tarthatja - lényeges kérdé-
se minden kornak. És mit felelhetünk rá? Egyszóval nagyon nehéz felelni 
erre és különböző körök különbözőképpen próbáltak is válaszolni erre. És 
kérdezhetjük mi is: szívünk? lelkünk?, idegrendszerünk?, idegsejtjeink?, 
fehérjéink?, hormonjaink?, DNs, Kollagén? Mi az, amire vigyázni kell, 
mi az, amit féltenünk kell - vetődik fel bennünk és tehet félszeggé, precíz-
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zé, bátortalanná, boldogtalanná vagy az örömök és gyönyörök felelőtlen 
hajszolóivá. De mikor kimondjuk: idegsejt, fehérje, kollagén, hormonok 
- ezek mögött az élet van -, eltöltött napjaink ezre, hatások milliói, élmé-
nyek szövevénye - amik alakítják, beírják, serkentik vagy gátolják ezek 
működését. orvosilag megállapított tény az agykéreg szerepe a betegsé-
geknél. A kéregre viszont érzelmi, hangulati, szellemi életünk hat negatíve 
vagy pozitíve. Ha mindezt a szövevényt látjuk, igazán okkal kiálthatunk 
fel okos és öreg zsidó barátunkkal, Nikodémussal együtt: Mi módon szü-
lethetik az ember, ha vén! Itt már valóban késő keresni az élet értelmét. 
Nyugodtan kimondhatjuk: az időskor nem alkalmas az élet lényegének 
a megtalálására. Késő az átrendezésre, egy új életstílus kialakítására. 
Nikodémust is ez lepte meg és ez sajdult bele, mikor felkiáltott: mi módon 
születhetik az ember- újra! Vajon bemehet-e az ő anyjának a ménébe!? 
Egy elrontott, egy öntörvényével meghatározott ember felkiáltása ez. No 
- persze a felelet - ugyanaz Isten erős és hatalmas - jobb későn mint soha 
megismerni az igazságot! Mind ebből érthető: kevés és hiábavaló az idős-
kor felfrissítő és fiatalító forrásai után keresni, ha az egész életben nem 
törődtünk ezzel. Nem tudunk időskorban szépen élni, ha az élet. úgy telt 
el, hogy nem törődtünk vele! Klasszikusan fejezi ki a XC. zsoltár az embe-
riség kiáltását: Taníts minket jól számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez 
jussunk. És most feleljünk a kérdésre: Mi az, ami az életet fiatalon és fris-
sen tartja? Az élet bölcs megragadása és megértése! Az élet felismerése és 
felfedezése! Az élet jó és bölcs eltöltése - megélése -, a napok, percek, az 
órák „törvényszerű” felhasználása arra, amire rendeltetett: életre! Minden 
korszakunknak, napunknak, óránknak megvan a maga feladata: ezeket 
kell megragadni és megélni abban a szabadságban, amit az élet és a halál 
szabadsága jelent. Élni csak az tud, aki meghalni is tud. Félelemmentesen, 
szabadságban csak az tölti napját, aki el tudja fogadni a halál gondolatát is. 
Nem olcsó osztogatása ez az életnek. Mögötte van az élet szépségének vé-
delme, az ember életének igenlése, az ember életének megsegítése. Az élet 
szabadsága a halál szabadságában teljes. Itt csúcsosodik ki embersorsunk, 
embervoltunk teljes elfogadása. Enélkül nem érthetjük az életet!

Nem kanyarodtunk el kérdésünktől? Egyáltalán nem! Ahhoz hogy idő-
seinket felfrissíteni, fiatalítani tudjuk, ismerni kell az egész életet. Időskor-
ban is pontosan az vidámít, ami a fiatalban, időskorban is ott a felüdülés, 
mint az élet bármely szakaszán, csak itt már sokkal nehezebb rátalálni! Mi 
az, ami időseinket fiatalon és frissen tartja? Az élet - felelhetjük biztosan 
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és boldogan! Hogyan tudjuk időseinket fiatalon és frissen tartani? Az élet-
tel, abban a mély és széles értelmében, ahogyan ezt maga az élet ura adja 
és akarja! Mert ezek a feleletek: látogatás, találkozás, kirándulás, sétálás, 
beszélgetés, levél, munka, szolgálat, szeretet, TV, zene, biztonság - „szük-
ségem van rád” -, egyszóval: élet! Az élet ez, az élet fel-feltörése, csillanása, 
érvényesülni akarása az öregséggel, a ’halállal szemben. Az élet mindig ér-
vényesülni akar és érvényesülni is tud. Ebben van az idősekkel való foglal-
kozásunknak a győzelmes perspektívája. Enélkül hiábavaló lenne minden! 
Az életnek ehhez a megcsodált és mélységes megértéséhez kellett eljutni 
ahhoz, hogy erről a nagyon egyszerű és gyakorlatinak látszó kérdéséről 
beszéljünk. Hogyan tartjuk időseinket „fiatalon” és frissen.

10.7.3. Fogyatékkal élők gondozása160

Már napok óta hallgatom otthonunk életének hangjait. Ülök az irodá-
ban, és hallgatok. Az iroda igen jó helyen van. Minden zaj ide hallik. In-
nen minden jövő-menő ember látható, és hallható. Délután öt óra körül 
vagyunk, a ragyogó szeptemberi nap meleg, száraz a szél, - még kint van-
nak a gyerekek az udvaron. Micsoda boldogság, micsoda szabadság árad 
szerteszét.

Úgy adódott, hogy nekem kell ügyelnem. Elment a titkárság, a főnővé-
rek különböző helyeken vannak. Valakinek lenni kell az irodában. Nem is 
annyira az ügyelet, „az inspekció” miatt. Bár tennivaló bőven akad ilyen-
kor is. 150 gyerek, hozzá 50 dolgozó ügye, baja, nem szorítható partok 
közé. Mit jelent itt nyolcórai munka! Van intéznivaló is - meg egyáltalán 
kell lenni valakinek a „poszton” délután négy után is. Csak úgy egyálta-
lán. A gyerekek jönnek-mennek. Be-benéznek, látnak-e valakit. Ha kicsit 
emelkednek, s nyújtott nyakkal néznek, belátnak. Ahogy jönnek befelé a 
kertből, húzzák egymást, alkotják, tartják végig a sort, s mellettük a gon-
dozók belátnak, szemük idetéved. Jó tudni, valaki van, ügyel, kéznél van.

Ülök tehát, s figyelek. Már régen figyeltem, s érzékeltem életünket. 
Annyira közel van, annyira benne vagyok, hogy nem is hallom a zaját, a 
lüktetését. Nem is látom, annyira előttem van. Meg kell tehát nézni, el kell 
hallgatni, és most ezek a délutánok alkalmasak erre.

160  Juhász zsófia: Élet törött cserépedényben. In Confessio. 1984/4. 35. kk.
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A nagyfiú csoport kint vacsorázik az udvaron, új asztalokat kaptunk, 
így a régi kikerült, s egész nyáron erről esznek. szeptember van, de még 
mindig kint gyülekeznek. Kézmosás után tolonganak az asztaloknál, va-
csorához készülődnek.

Itt mennek a fiúk az ablak alatt. Viszik a nagy púpozott tálcán, 40 éhes 
társuknak. K. Józsi viszi, egyenes tartásával igyekszik, mert ő maga is 
éhes. Benéz az ablakon, ahogy meglát, motyogni kezdi, hogy ő a zsónéni 
fia, szereti, kényezteti, de Vidákot is szereti, de őt azért jobban - s közben 
halad a célja felé. Fábián nagy lendülettel lépked utána, hozza a „pépest” 
annak a néhánynak, kik nem tudnak rágni, s forrázottat esznek. lebegteti 
az edénykét, ő is beszél, benéz az ablakon, s afelől érdeklődik, kik mennek 
vasárnap a gyülekezetbe, ígéri, ő sem fog beszélgetni, morogni az isten-
tisztelet alatt. „Ugye elvisz, elvisz?” - lökdösi a fejét az ablak szúnyog-
hálójához. Pár másodpercig vár, hallgat mit válaszolok, és boldogan veszi 
tudomásul, az igent. „Nem billegek, fékezem magam,” ígéri és boldogan 
lobogtatja tovább az aprítós edényt, csoda, hogy célba ér vele. Aztán a vé-
gén jön a sornak Gábor István, ő is benéz természetesen, „papírja” felől ér-
deklődik, kiadjuk-e szeptemberben, írtunk-e már haza, mert ő az anyjával 
akar találkozni. Kicsit hunyorog az esti napsütésben. Aztán nagyokat lép. 
A teás badellát lóbázza, majd a földet veri, ahogy megy a 20 literes edény-
nyel. Megnyugodva veszi tudomásul, hogy a papírt megkapja, s az anyját 
is keressük már, és biztos majd haza jut testvéreihez.

Közben a gondozók ültetik a többieket, terítik az asztalt, tányérokat rak-
nak, gyógyszert. Mindenki a helyén, és kezdenek vacsorázni. Megkezdés 
előtt, énekszó: „Az asztal terítve...” csendül fel innen is, de a lányok cso-
portjától, a „B” osztálytól is. Ilyenkor 6 óra körül, mintegy kánon, egymás 
után csendül az ének, s hangzik az egész udvaron az „asztal terítve, immár 
minden kész...” – „Istenem, az asztal!” „Ez az asztal terítve” - gondolata 
pecsételte meg a sorsom.

Az asztal. Az asztalok körül esznek, isznak, hordják az ételt, s újra és 
újra vallom: háztartás, Isten háztartása ez. Boldog, aki itt van, aki itt dol-
gozik, ebben a csodálatos háztartásban.

Ízlik az étel, hallom esznek - tele szájjal beszélnek, kérnek még, s köz-
ben messzire hallik az „István a király” valamelyik gondozó ablakából. 
Igen, Kövi Bélának van meg a nagylemez és most is megy, talán már hat-
századszor. sokan hallgatják, ismerik könyv nélkül. Vidák laci az egész 
lemezt kívülről tudja. szerepeket, áriákat tud fejből, tudja ki mikor követ-
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kezik, mikor lép a tömeg, számtalanszor énekelték már. Jó ideje nem hall-
gattuk, de ma újra pezsdíti a kedélyeket. Vidák máris nyújtogatja a nyakát. 
Tolókocsiba ül, alig várja, hogy vacsora után a gondozók ablaka alá tolják, 
és ott hallgassa, s élje át, ki tudja hányadszor. Közben a többiek mennek 
mosogatni, tolják a kocsit az edényekkel. A lányok jönnek, beszedik a kint 
hagyott ruhákat. Mások az irodába mennek a varrodakulcsért. - Háztartás, 
valóban háztartás. Ahol eledelt kell főzni, adni, mosni, mosogatni, malaco-
kat etetni, öntözni a kertet, söpörni az udvart, ami a miénk! otthon lenni 
ebben a háztartásban, ez a titka a munkának, a munkásnak, a vezetésnek, a 
közösségnek, az életnek, amit így fejezhetünk ki:

Református Egészségügyi Gyermekotthon, őrbottyán.

Hogyan, miként lehetséges „otthon lenni”? Úgy, hogy állandóan benne 
kell élni, mozogni, látni, hallani, érzékelni, s átvenni a lüktetését. A törté-
nelem egy bizonyos pontján Jeremiás próféta ezt a parancsot kapta: „menj 
le a fazekasműhelybe, és ott közlöm veled kijelentésemet” (18,1). Tudvale-
vő, hogy Jeruzsálem az ókorban tele volt fazekasműhellyel. Fejlett volt a 
fazekas ipara, így a legtermészetesebb helyre, a leghétköznapibb világba 
kapta küldetését Jeremiás. Menj le a fazekas műhelybe, ott nézz szét, s 
majd ott szólok hozzád! Ilyen „fazekasműhely” őrbottyán is. Különböző 
„edényeket,” „törött edényeket” lehet látni, s a különböző „gyúradék” be-
szél, kijelentést hordoz. Csak meglátni, meghallani kell. Közösségi életünk 
titka tehát az, hogy ebben a műhelyben látunk, értünk, s kijelentéseket 
veszünk át. sablon, egyformaság, unalom, megszokás nincsen itten. Any-
nyira tarka, különböző minden. s ez a jó. Ez az érdekes. Mert a látvány 
szokatlan, izgalomba hoz, s megdobogtatja a szívet. Izgalmas hely, ahol 
csodálkozni lehet. Mindig valami újat ad otthonunkban a 150 gyermek, 
kik különböző értelmi szinten, különböző alakban, kifejezésekben, moz-
dulatokban, akaratban élnek, s örülnek. Valóban fazekasműhely vagyunk, 
ahol csodálkozni kell. Aki lát, érez, csodálkozik az otthonban, az jól érzi 
magát itt, mert cserépedény a cserépedények között. Nincs valami nagy 
különbség. Különböző érzelmi szálak kötnek keresztül-kasul össze. Beteg 
a még betegebbel, gyenge a még gyengébbel, erős az erőtlennel, gyermek 
a felnőttel él együtt, örül, tesz-vesz, s közben egymásra csodálkozik. Ta-
lálkozás, szemek összecsillanása, sokszor kéz a kézben. - Mélyen, nagyon 
mélyen alakítjuk egymást. Nemcsak az „edény” alakul ebben a „fazekas-
műhely”-ben, hanem alakul a mester és a szemlélődő is. De még mennyire! 
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Miért? Mitől? Mert közben sírást hall, s ez a könny mozgósít. Mert köz-
ben inni visz a szomjazónak, s a szomjazó visszamosolyog. Mert közben 
súrlódik, koccan, összeütközik, de mindez az együttélés dinamizmusában. 
otthon van az ember, mert van feladat, van tennivaló. otthon mindig van 
munka, mindig van mit csinálni. otthon mindent ismerünk, minden a sze-
münk előtt van, amit el kell végezni. s az a jó, az a szép, ha ki-ki megtalálja 
feladatát. Az otthon mindig feladat.

Feladat az ágyba fekvés is! Rettenetes ezt így kimondani, de jusson 
eszünkbe a János evangéliuma 9 részéből az egykori kijelentés, mikor a 
tanítványok azt kérdezték Mesterüktől, egy vakon születettet látva: ki vét-
kezett? Miért született ez így? Kinek a bűne van mögötte, hogy ez ilyen? 
Ekkor hangzott el a nagy kijelentés, ami azóta is érvényes: „Sem ez nem 
vétkezett, sem ennek szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalókká, 
láthatókká legyenek Isten dolgai.” Hogy valamit így, és a nyomorék által 
mondjon el Isten! s ha ez így van, akkor oldódhat a szégyen, a fájdalom, 
sok-sok szülőben, mert valamennyi edény, a tört edény is betölti a külde-
tését. Az emberi logika számára ez érthetetlen. De a hit logikája mondja, 
mondatja velünk: a kincs cserépedényben van. Átragyog a tört cserépen is. 
szinte hihetetlen. De megtapasztalt ragyogás.

Hét-nyolc „kiscsoportunk” van, melyekben különböző korú, s értelmi 
szintű gyerekek vannak: valamennyi oligofrén, s ebből is a legsúlyosabb: 
idiócita. A „kiscsoport” 20-30 tagú, így megvan a szükséges biztonság, 
az otthonosság a gyereknek és az áttekinthetőség a 2-4 munkatársnak a 
csoportokon belül. De a csoportokon kívül is adva van az egymással való 
kapcsolat lehetősége. A másik csoport távlat, elérnivaló, mivel a csoportok-
nak biztosítva van a fejlődés lehetősége, a hajtóerő: „magasabb osztályba” 
kerülni. A csecsemőcsoportból a tipegőcsoportba, a tipegőből a kislány-, 
vagy a fiúcsoportba, s tovább a nagyfiú, vagy nagylány csoportba, ami nem 
annyira korkülönbséget jelent, hanem sokkal inkább a fejlődés szintjét, az 
önállóság, az eligazodás, a munkavégzés lehetőségét. A fejlődés legbizto-
sabb tényezője a munkavégzés. Aki valamilyen munkára lel, aki valami-
lyen csekély dolgot is szívesen csinál, „biztosítva a jövője”. Hogy értsük 
ezt? Megmagyarázzuk egy példával. F. Pista egy visszahúzódó félszeg, 
szótlan fekete gyerek, de amikor valami csoda folytán rájött arra, hogy ő 
tudja tolni Pepe tolókocsiját, hatalmas léptekkel haladt - nemcsak a toló-
szék mögött, hanem a fejlődése útján is. Beszédes lett, figyelmes, boldog. 
Ez a feladat felszabadította. A csoportban elfoglalt helye öntudatossá tette, 
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hisz valakinek szüksége van rá, bizonyos esetben nélkülözhetetlen. De így 
jutott magas pozícióba Pepe is a csoportban. ő tolókocsihoz kötött, valóban 
csak egy négyzetméter lenne a területe, ha nem kap valakit, aki tolja, aki le-
hetővé teszi helyváltoztatását. Pepe tolókocsin gurult be az intézet történe-
tébe. Ragyogó organizátor lett. Hallgatnak rá a gyerekek, mellette vannak, 
szinte mindent el tud érni, csak szól. odáig jutott, hogy „brigádja van”, 
akik udvart söpörnek, malacot etetnek, füvet vágnak, szegeinek, szerelnek, 
miközben ő kéz és láb nélkül csak ül a kocsijában. otthon van. otthon 
vannak őrbottyán háztartásában, mert munkát, tennivalót találnak. s ha 
a lányok valamilyen titkos érzékelés folytán ráakadnak a mosókonyhára, a 
ruhateregetésre, a ruha be- és ki, fel- és lehordására, megnyerték az életet. 
Boldogan mennek, hiszen érzik: nélkülözhetetlenek a mosókonyhai mun-
kákban. Kiss Kati, aki súlyos epilepsziás, vagy D. Juliska, aki alig csoszog, 
mégis megy, nagy-nagy örömmel, tereget s ezzel kapcsolatban oly öröm, s 
fejlődés látható az életükön, ami enélkül csak mozdulatlanság, s búslako-
dás volna. Vagy: s. Anikó, aki ráakadt a felnőttek ebédlőjére és ott takarít, 
terít, mosogat, rendezkedik, s közben eddig nem tapasztalt vidámsággal 
telik meg. Vagy: N. Ági, az „összekötő”, ki bonyolult üzeneteket visz-hord 
az osztályok között. Valóban „lebonyolít”, pontosan beszél, tárgyakat, üze-
neteket ad át, s nem tágít, nem mozdul, míg el nem intézi ügyét. s mindezt 
oly boldogan, hogy irigyelni való.

Alapjában véve mit is kell hát tenni értük? Milyen munka folyik, folyhat 
az idióta otthonokban? sokat gondolkodunk rajta, de talán legtöbb, amit 
adhatunk nekik, az a fajta szabadság, amely által találkozhatnak, megis-
merhetik közvetlen környezetük mindennapi életét s lehetőség nyílik arra, 
hogy alkotó módon - személyes korlátaik ellenére - részesei legyenek an-
nak. Fontos, hogy együtt legyenek a felnőttekkel a mindennapi életben, 
a munkában, hogy közben kiválasszák maguknak, akivel jól érzik magu-
kat, és azt, amit szívesen csinálnak. Valami titkos motívumok működnek 
bennük, ami hajtja, növeli őket egyéniségük megtalálására. A motívumok 
kialakulásában nagy szerepe van a szubjektumnak. Mit akarok ezzel mon-
dani? Itt van például B. Manyi. 22 éves, mindig anyáskodik, a kicsinyek 
mellett van, meglátja, ha elmaradnak, ha lóg rajtuk a ruha, igazít rajtuk, 
orrukat törli, fogja a kezüket. Kihívja a környezet, az esemény, a benne 
levő szeretetet. Ezért is jó a különböző kiscsoportokat nyitottnak hagyni, 
tagjainak az egymással való érintkezést biztosítani, mert motiválják egy-
mást. Példák sokaságát lehet arra hozni, hogy a gyenge mennyire jól mo-
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tiválja az erősebbet; s a beteg nem érzi annyira betegnek magát, ha még 
betegebbet lát.

Nem vagyunk szánalmas, sem siratnivaló hely, nem is akarunk az lenni. 
Közelről nézve és megismerve egyáltalán nem. Távolról, messziről nézve 
látszunk csak félelmetesnek, sőt holtnak - mint ahogy a félholtra vert em-
ber tűnik annak messziről a papnak és a levitának a Jerikói úton. Nem is 
nyúltak hozzá, mert gondolták úgyis hiába. De a samaritánus, aki közel 
ment - érezte az életet. Nos, így vagyunk mi is, így vannak a barátaink, a 
samaritánusok, a gyülekezetek, a látogatók, kik eljönnek hozzánk. Itt ol-
dódnak és csodálkoznak. Nemcsak sírnak, hanem velünk együtt örülnek 
is. Pontosan ezért tanulták meg gyerekeink kórusban a klasszikus hitval-
lást, a Heidelbergi Káté első kérdés-feleletét:

 - „Micsoda teneked életedben és halálodban egyetlenegy vigaszta-
lásod?”

 - „Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, úgy életemben, 
mint halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges Megváltóm-
nak, Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az Ő drága vérével 
minden bűnömért tökéletesen eleget tett és engem úgy megőriz, hogy 
az én mennyei Atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a 
fejemről, sőt inkább szükséges, hogy minden az én boldogságomra 
szolgáljon. - Ezért Ő, Szentlelke által, az örök élet felől engem is 
biztosít és szív szerint hajlandóvá és késszé tesz arra, hogy ezentúl 
Őneki éljek.”

szívesen mondjuk, mert érezzük, hogy ezt kell mondanunk mindig lá-
togatóinknak, vendégeinknek, akik legtöbbször nem találják hozzánk, az 
utat. Nem szánalom kell, hanem együttérzés. Nem sajnálat, hanem szeretet, 
mint minden embernek. Emberek vagyunk, felebarát, partner, aki hasonló 
mindenki máshoz. Erre és ezért keressük a kapcsolatot, az integrálódást 
kiránduláson, autóbuszon, strandon, étteremben, vidámparkban. Valami 
nagy éhség van gyermekeinkben a többi ember, a közösség, a különböző 
csoportok iránt. Amikor vendégeink vannak és valamit előadunk, utána 
olyan természetes, hogy a gyerekeink is kérik: most vendégeink énekel-
jenek, mondjanak verset, adjanak elő ők is valamit nekünk. Tegyenek ők 
is úgy, mint mi, legyünk ebben is egyformák. A közösségi érzés, a „mi” 
annyira megjelenik a gyerekekben, hogy még a kifejezéseikben is benne 
van. N. Ági különösen használja a fejedelmi többest. ő a „mi” művésze. 
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Egész kirívó esetekben is: voltunk az ortopéd orvosnál, mert gyenge a ge-
rincünk - mondja. Vagy mikor anyja meglátogatja, boldogan kérdezi: ugye 
szép anyukánk van? (egyetlen gyerek), vagy amikor érdeklődve kérdezi a 
munkatársaktól: jól aludtunk? Mindez és még sok egyéb világosan mutatja 
közösség-igényüket, emberség-igényüket, mert azok akarnak lenni, s bol-
dogok, éppúgy, mint mindenki más. Az egyetemes emberi törvények rájuk 
is érvényesek.

Mi a célunk? Miért e sok beszéd? Mit akarunk? Hogy az emberek le-
gyenek: ne állatok, ne angyalok, ne istenek, hanem egyszerű emberek. Ta-
nuljanak emberséget, életet, szépséget, művészetet. Tanuljunk egymástól, 
a törött cserépedényben élő a még töröttebb cserépedényben élőtől, mert 
tanulhatunk. Éljünk együtt, közösen, mert élhetünk, így nem lesznek ma-
gányosak az emberek, megoldást találhatunk.

Nemrég hallottam, s én is vallom: „Nem mondhatja az egyház Istenről, 
hogy Atya, nem mondhatja az egyház magáról, hogy anya, ha nincs testvér 
- akit szeret!” Akinek pedig atyja van, akinek pedig anyja van, és akinek 
testvérei vannak - az otthon van ezen a világon! legyünk otthon, legyen 
mindenki otthon - ezt akarjuk!

10.8. Gyülekezeti diakónia a szocializmus idején

Juhász zsófia írja: „Az evangélium szíve a diakónia, a diakónia szíve az 
evangélium. Ennél a képnél maradva, így folytathatjuk ezt a gondolatot: ez 
a szív pedig két kamrából áll, a jobb és bal kamrából, s így az egyik az in-
tézményes, a másik a gyülekezeti diakóniát jelenti.” 161 Ezért fontos, hogy a 
gyülekezeti diakóniáról is szóljunk. sőt igazában csak arról kellene szólani, 
hiszen az egyház gyülekezeteiben és gyülekezeteiből él. A diakóniának is ott 
kellene megvalósulni. szomorúan kell megállapítani, hogy nem ez a jellemző. 
A diakóniánk ebben a tárgyalt időszakban nagymértékben elszakadt a gyüle-
kezetektől. Igaz persze, hogy a zsinat is az egyház része, de a presbiteriánus 
egyházakra nem a felülről, hanem az alulról való építkezés a jellemző.

A döntő különbség a szeretetszövetség és a szocializmus alatt megala-
kult szeretetszolgálat között éppen ezen a téren van. A szeretetszövetség 
felügyelete alatt működő intézmények nagy része egy-egy gyülekezet te-
rületén volt és gondozói, valamint gondozottjai is elsősorban onnan verbu-

161  Juhász zsófia: Intézményes diakónia – gyülekezeti diakónia. In THSZ. 1983, 
264. o. 
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válódtak. A szocializmus ideje alatt az intézmények a zsinat fenntartásá-
ban működtek, konkrét gyülekezeti háttér nélkül. A gyülekezetekkel való 
kapcsolat nem volt szervezett, hanem csupán esetleges. A gyülekezetekben 
történő diakónia pedig csak nyomokban volt megtalálható. 

Jellemző, hogy Juhász zsófia fenti cikkében a gyülekezeti diakóniáról 
„csak” ilyeneket tud írni. „A diakónia gyökerei mélyre nyúlhatnak. Kez-
dődhet az istentiszteleten való találkozással. A kézfogással, amivel a mel-
lettem lévőt köszöntöm. A szem összevillanása is jelezheti a szeretetet. Az 
emberi találkozásnak ezer és ezer apró rezdülése is lehet szeretetszolgálat. 
Persze nem merül ki ezekben az apró emberi jelenségekben a gyülekeze-
ti diakónia, de az istentiszteletet az emberi találkozások helyének is kell 
tekinteni.” 162 De mi van még a gyülekezetekben? Erről nem tud igazán 
szólani, mert nagy-nagy üresség és hiány honolt.

Egy másik cikke is ezt támasztja alá. Az intézmények számára nagy-
nagy öröm egy-egy gyülekezet adománya. olykor szinte csodaként élik 
meg ezt. De „így juthatunk el hát ahhoz a nagyon forró és évek óta vajúdó 
kérdéshez, hogy miért olyan kevés, olyan hiányos az ezekben az otthonok-
ban dolgozó küldöttek száma? Az örömszerzés, a hála, az élet titkainak 
felfedezése és meglátása miért nem érleli, és nem hajtja erre a területre a 
gyülekezet tagjait? Elég-e csak csomaggal, csak meglepetéssel adózni eb-
ben az ügyben? Megoldja-e bármilyen vonatkozásban is, a megoldhatatlan 
nagy kérdéseket az esetleges fellángolás, az alkalmankénti szeretet? 163

Hasonló gondolatokat fogalmaz meg a Dunántúli Egyházkerület diakó-
niai előadója, mikor számot ad az egyházkerület diakóniai életéről. Egy-
részt előadja, hogy a gyülekezetek közül némelyek rendszeresen segítik a 
rászorulókat sokféle módon, némely gyülekezetek látogatják az intézmé-
nyeket is. Ugyanakkor kritikusan is jelzi, hogy a gyülekezetetek diakóniai 
szolgálatra történő nevelése alig történik. sürgeti, hogy a lelkészértekezle-
teken legyenek diakóniai tárgyú előadások. „Jó lenne, ha a jelentések arról 
is számot adnának, hogy van-e a gyülekezetekben diakóniai bizottság és 
hány tagja van? Ha nincsen, kik végzik a gyülekezetekben a diakóniát? A 
jelentések ne keltsék azt a látszatot, hogy a diakónia csak abban merül ki, 
hogy bizonyos célokra mit és mennyit adakoztak.” 164

162  U. o. 266. o.
163  Juhász zsófia: Intézményes diakóniánk a gyülekezetnevelés szolgálatában. In 
RE.1975, 54. o. 
164  Pomothy Dezső: Diakóniai szolgálatunk szempontjai Dunántúlon. In RE. 1973, 
258. kk.
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A fentieket támasztja alá az is, hogy gyülekezeteink nagy részében 
rendszeresen elmaradt – még ma is így van – a február első vasárnapjának, 
a diakóniai vasárnapnak megtartása. szomorúan tapasztaltam, hogy ezt a 
gyülekezetek nagy része soha nem ismerte meg. 

Ugyanakkor az egyházak vezetői a 70-es évektől kezdve erőteljesen 
hangsúlyozták a diakónia fontosságát. „Következetesen akarjuk végigve-
zetni a bibliai ekkléziológia egyik alapvető tételét: az egyház a gyüleke-
zetekben él. Ily módon a szolgáló egyházról nyert ismereteinket a szol-
gáló gyülekezet kategóriában kell érvényesítsük.” 165 Ez az idézet mutatja, 
hogy mennyire diktatórikussá vált az egyház vezetése. A lelkészeket lehet 
ily módon vezetni, de a gyülekezetek nem működnek püspöki parancsra. 
Bármennyire igaz, hogy a keresztyén egyház létmódjához hozzátartozik a 
szolgálat, de ez nem püspöki szóra valósul meg. 

Megjelent a keresztyén egyház diakóniájáról készült hatalmas tanul-
mánykötet is, amely 20 oldalon szól a gyülekezeti diakóniáról, miközben 
több száz oldalt szentel az intézményes és társadalmi diakóniának. Ez is 
mutatja a hangsúly eltolódását.

A gyülekezeti diakónia elsőszámú munkásának a lelkészt és a gondno-
kot, majd a presbitériumot nevezi meg, csak ezután szól a diakóniai tiszt-
ségről. Ez se a biblikus látásmód. A diakónia végzése a diakonátus feladata 
elsősorban, amelyről ez időben – sajnos még ma se – szó nem lehetett.

összefoglalva: ebben az időszakban a gyülekezeti diakónia nagy álta-
lánosságban alkalmi jellegű volt és sajnos szórványos jelenség. A legtöbb 
gyülekezetben a diakóniai bizottságok – melyeket kötelező volt felállíta-
ni – nem alakultak meg, így folyamatos munkát végezni nem is lehetett. 
Mindez a gyülekezetek lelki elesettségével is magyarázható, amely a rend-
szerváltozás után, napjainkban vált nyilvánvalóvá.

Természetesen voltak olyan gyülekezetek, amelyekben folyt komoly di-
akóniai munka, de ezek erősen kisebbségben voltak.

165  Bartha Tibor: A keresztyén gyülekezet diakóniája. In RE. 1975, 3. o. 
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II. TEoRETIKUs DIAKóNIA

A diAKóniA foGAlmA

11.1. A diakónia szó eredete

Ma diakónián egyházunkban szeretetszolgálatot értünk. Ez magába 
foglalja a testi-lelki elesettek, rászorulók segítését. A diakónia végzője a 
diakónus. A megfelelő görög fogalom (διάκονος) − egyrészt jelenthet férfit, 
másrészt nőt. (Rm 16,1 - Fébé is diakónus) A diakonissza szó az egyházi 
latinságban ered és így terjedt el.  A „diakóniai szolgálat” kifejezés tulaj-
donképpen a szó eredeti értelmét még egyszer ismétli, hiszen a diakónia 
maga is szolgálatot jelent.

Az eredeti görög kifejezések: διακονία − διάκονος − διακονέω hét-
köznapi, nem vallásos kifejezések voltak. A szó etimológiáját régebben így 
gondolták: δια − át keresztül, κόνις − κόνια − por, porfelhő. A kettő ösz-
szetételéből eredne eszerint a diakónia. Ez azt a szolgát jelentené, aki nagy 
igyekezettel végzett szolgálata után porfelhőben érkezik. Tetszetősnek 
tűnő, de valószínűleg nem igaz, bár némelyek így értelmezik

Valószínűbb, hogy a διώκω − szóból ered, amely gyorsan mozog, üldöz, 
hajszol jelentéssel bír. Tehát olyan valaki, aki siet, szorgalmas, gyorsan mo-
zog.

A διάκονος forma eredetileg melléknév volt. Epicharmos vígjátékírónál 
találkozunk először e szó középfokával: a „διακονοστερος”, amely szol-
gálatra készebb, készségesebb jelentéssel bír. A szó alapjelentésében már 
benne van a szolgálatra való készség gondolata, tehát a diakonos nem kény-
szerből végzi munkáját! Nem béres, aki fizetségért dolgozik.

11.2. A szó használata a profán görögségben

Bizonyos jótékonyságot az ókori Görögországban és Rómában is ta-
pasztalunk. Athén pl. gondoskodik a segítségre szorulókról. Eleinte csak a 
testi fogyatékosokról gondoskodtak, később a szegények között is kiosztot-
tak naponta pénzbeli segélyt.

Rómában gabonasegélyezés történt. Kr.e. 73-ban 10 millió szeszterciusba 
került ez, amely 43-ban már 77 millióra emelkedett és évente mintegy 
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200.000 ember részesült belőle. Ez a jótékonyság azonban politikai meg-
fontolásból történt, hogy a szegény népet ne ingerelje forradalomra.

A szó Herodotos óta használatos, de nem túl gyakran. Jelentése: „intéz”. 
Először szűkebb értelemben: az asztal mellett intéz, felszolgál. Később 
kitágul a jelentése: „valakinek az eltartásáról gondoskodik, megélhetési 
ügyeket intéz”.

Ez a szolgálat a görög ember számára egyre kérdésesebbé vált, mert a 
filozófia tanítása szerint az ember független, szabad személyiség, s az élet 
célja a személyiség minél szabadabb kibontakoztatása. Ezért megvetendő, 
ha az ember mások szolgálatára vállalkozik, s ezzel alárendeli magát má-
soknak.

A szofista filozófusok szerint az emberi élet célja, hogy tulajdon vágyait 
szolgálja. Platón ezt elutasítja, s az egyént beilleszti a világrendbe, a koz-
moszba. Ennek formája a politeia, a társadalom. számára az a „diakonos”, 
aki a polist irányítja, s fő tevékenysége, hogy jó állampolgárokat neveljen. 
Ez csak némileg más, mint a szofisták gondolata, hiszen az államférfi - 
diakonos is a maga kicsi világát építgeti. Ez a gondolkodás nagyon mély 
nyomot hagyott a történelemben. A másik emberre való odafigyelés telje-
sen hiányzik belőle.

Egyetlen vallásos értelme van a szónak ebben a világban: az isteneknek 
való szolgálat. De az ilyen szolgálat is a szabad görög ember önkifejtése. 
Ez mégis utal arra, hogy a diakónia nem teljesen a profán világ körébe tar-
tozik. Ebben az összefüggésben a „diakonos” olykor a pogány istentisztele-
ti lakomák felszolgálója, a diakónia pedig vallásos összefüggésben végzett 
közszolgálat.

Az Újszövetség felé innen lehet a szálakat meghúzni. Az ősegyház Jé-
zus példája nyomán az asztal körül felszolgáló, mások szükségeit felvállaló 
diakonosban látja a szolgálat megtestesítőjét. Ezt a jézusi magatartást aztán 
az ősegyház továbbviszi és kiterjeszti testi - lelki, egész életünk szükség-
letére.

11.3. A szó jelentése a LXX-ban

A lXX-ban összesen 7-szer fordul elő a διάκονος, de a jelentése minden 
esetben „hivatalszolga”. A διακονία is ritkán olvasható, és teljesen az asz-
tal körüli tevékenység körében használatos. (Eszter, 1Makk)
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A hellenista zsidóság zsinagógai élete se ismeri ezt a fogalmat. A sze-
gények gondozása itt nem szeretetszolgálat, hanem a zsinagóga szervezett 
intézménye, amelyet adminisztratív intézkedésekkel szabályoztak. 

Philo ismeri a διακονέω szót, de nála is az asztal körüli szolgálatot je-
lenti.

Josephus Flavius gyakrabban használja a kifejezést e hármas értelem-
ben:

- asztal mellett felszolgál
- általában szolgál
- papi szolgálatot végez.

A késői zsidóságban a farizeusi ítélkezés elnyomja a felebaráti szeretetet 
(lásd irgalmas samaritánus példázata). A szolgálat nem a másik emberre 
tekint, hanem a szolgálat végzőjének érdemszerző teljesítményére. A 
görög gondolkodás hat, mert a hellenista zsidó is méltatlannak érzi, hogy 
önmagát másoknak alárendelje.

12. A diAKóniA foGAlmA Az ÚjszövetséGben

A διακονέω ige a szinoptikusoknál és Pálnál egyaránt gyakori, 36-szor 
fordul elő. A διακονία főnév viszont az evangéliumban csak a lk 10,40-
ben olvasható. Pál leveleiben (29-szer). A kifejezések tartalma hármas ta-
gozódást mutat.

- hétköznapi használat
- sajátosan újszövetségi gondolatok
- a kettő között történik Jézus küzdelme népe értetlensége miatt.
Egyik se választható el két alapvető jézusi gondolattól:

• Mt 20,28 – „az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, 
hanem hogy ő szolgáljon, és adja életét váltságul sokakért”

• lk 22,27 – „én olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál...” Jé-
zusnál a profán értelemmel szemben egészen más jelentést hor-
doz. Benne a teocentrikus, irányadó szeretet érkezett a földre. A 
diakónia nála Isten szeretetéből fakadó, Isten dicsőségét szolgáló 
vallásos cselekedet. Nem az embereket akarja egyszerűen bol-
doggá tenni, hanem a diakóniával Isten országa megvalósulását 
akarja munkálni.
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12.1. A διακονέω előfordulása

• Lk 17,8; 12,37 - spontán életterületen mozog a szó. A gazdának 
joga van az asztalnál ülni, s elvárni, hogy a szolga szolgáljon neki. 
Ezért nem jár hála. Ha mindent megtett, akkor is csak a köte-
lességét tette. Jézus harcol az ellen, ha valaki idegenkedik a szol-
gálattól, vagy különleges teljesítménynek gondolja. Itt a hellén és 
a zsidó érdemszerzéstől egyaránt elhatárolja magát.

• Lk 12,37 - az előbbi igének a fordítottja. A gazda szolgál a szolgá-
nak. Akit betölt a szolgálat készsége, azzal Krisztus cserél helyet. 
övéiről gondot visel.

• Mt 25,44 kk - a visszatérő, ítélő Úr a diakóniát kéri számon. Mit 
jelent Krisztusnak szolgálni? A másik embernek való szolgálatot. 
A másik emberben, aki segítségre szorul, Krisztus áll előttünk. A 
πάντα τά έθνη kifejezés különösen is hangsúlyos. Ez a pogányo-
kat jelenti, vagyis az Isten népéhez nem tartozókat. Az ő megítélé-
sükről szól ez a történet. Mivel ők az evangéliumot nem ismerték, 
ezért az utolsó ítéletben az elesettek iránt megmutatkozó önzetlen 
szeretetüket kéri számon az Úr, a legkisebb iránti szolgálatot.

Természetesen ez az Isten népének is feladata, de ők Krisztus-
tól jutnak el a másik emberhez, míg a pogányok a másik embertől 
Krisztushoz. Nem mond ellent a történet a hit által történő meg-
igazulás gondolatával

• Lk 10,40 - Márta szolgál ugyan, de panaszkodik. Neki is, nekünk 
is tanulni kell, hogy nem minden szolgálat, szolgálat. Az igazi 
szolgálatot Mária végezte, mert Jézus szavára figyelt, s neki akkor 
erre volt valójában szüksége.

• Mt 8,15 - Péter anyósát gyógyítja meg Jézus, aki azonnal szolgál. 
Jézus szabadító tettére a mi válaszunk az azonnali szolgálat.

• ApCsel 6,2 - az első válságról számol be. A tanítványoknak nem 
volt idejük a diakóniára, mert rájuk sajátos feladat hárult. A szol-
gálat fegyelmet kíván, koordinálni kell.

• 2Kor 3,3 - a gyülekezet az ő „diakóniájuk” eredménye. Pál esz-
köz csupán. Itt a diakónia az evangélium hirdetését jelenti.
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Jézus messiási küldetésének középponti tartalma, hogy ő szolgál!
• Lk 22,26-27 - az emberi együttélés alapja a hatalom. Ez rendel-

tetésszerűen használva jó. Isten gyermekei is használják, s ne lá-
zadjanak a hatalom ellen. (Rm 13,1) Az egyházon belül azonban 
nem a hatalom döntő, hanem a szolgálat! Aki elsőbbségre tö-
rekszik, annak nagyobb mértékben kell kivenni a részét a szolgá-
latból. Jézus mindenkinél nagyobb, mégis szolgálni jött.

• Mk 10,45 - Jézus Isten rendeltetése alapján szolga. Ezért jött, s 
éppen ezáltal, dicsőséges Messiás. Ebből következik, hogy az 
egyház se várhatja, hogy kiszolgálják. A szolgálat nem életünk 
egy-egy darabjának átengedése, hanem egész életünk odaadása a 
másiknak, a másikért.

krisztus szolgálatának hatása követőire:

• Mt 27,55 - az asszonyok földi életük során szolgáltak Jézusnak.
• ApCsel 19,22 - Pálnak állottak szolgálatában, de ez nem szemé-

lyének szólt, hanem az ügynek.     
     

• Filem 13 – Pál onézimosz szolgálatát nem veszi igénybe, pedig 
elég érthető lenne, hanem visszaküldi gazdájához, Filemonhoz.

• Jn 12,26 - ünnepélyes formában summázza a krisztuskövetés és a 
szolgálat összefüggését.

• Róm 15,25 - a jeruzsálemi gyülekezet számára történő gyűjtés is 
diakónia.

12.2. A διακονία szó előfordulása

• lk 10,40 - az egyetlen hely, ahol előfordul az evangéliumokban. 
Asztal körüli szolgálatot jelent.

• ApCsel 11,29; Rm 15,31; 2Kor 8,4 stb. - a jeruzsálemi gyüle-
kezet részére történő adakozás során tisztázódik, hogy ezt nem 
ingyen teszik, hanem az evangéliumért, amelyet Jeruzsálemből 
kaptak. A lelkiekért anyagiakkal fizetnek.

Másrészt itt már szinte két részre szakadt az egyház: pogány 
és zsidó keresztyénekre. A jobb módban élők segítenek a rászoru-
lóknak. Bizonyos értelemben ökumenikus diakóniáról is lehet itt 
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beszélni, hiszen pogánykeresztyének zsidókeresztyéneknek szol-
gálnak.

• Rm 12,7 - a karizmák között találjuk a diakóniát.   
  

• ApCsel 20,24; 2Kor 3,7 - Pál apostoli szolgálatát nevezi diakó-
niának.

• 2 Kor 5,18 - a megbékéltetés diakóniája - Isten - ember, ill. ember- 
ember vonatkozásában.

• 1Kor 12,5 - a diakónia karizma. Az egyház organizmus, ezért 
szükségképpen van életműködése. A kegyelmi ajándékok ily mó-
don a diakónia kivitelezői.

• Jel 2,19 - egy gyülekezet diakóniáját dicséri, de a hűség fontosabb. 

12.3. A διάκονος előfordulása

• szolga hétköznapi értelemben.
Mt 22,13 - poroszlók, akik eltávolítják a lakomáról a nem meg-

felelő ruhába öltözött vendégeket.
Jn 2,5.9 - a kánai menyegzőn felszolgálók

• A Pásztori levelekben előforduló kifejezések többnyire már 
tisztségszerű diakóniai munkáról tanítanak. 1Tim 3,8.12; 1Tim 
3,10.13 - a gyülekezetek egyik vezető tisztének betöltője. Presbi-
ter, episkopos, diakonos felváltva használatos. Itt már szervezett 
egyház áll előttünk. A diakonos felelőssége kiterjed a gyülekezet 
tagjainak anyagi, megélhetési kérdéseire. Kettős megbecsülés – 
(fizetés) illeti meg őket.

• Rm 15,8 - „körülmetélkedés diakónusa” - a körülmetélés népének 
diakónusa. Jézus szolgáló életével bekapcsolódott tulajdon népe, 
Izrael életébe, s így végezhette el azt a szolgálatot, amit Isten rábí-
zott. Izrael partikularizmusát akarja ezzel megszüntetni.

• Rm 13,4 - A felsőbbség Isten diakonosa. 

Az újszövetségi jelentés vizsgálatánál egy hely értelmezésére kicsit 
részletesebben is figyelnünk kell. Ez pedig a ApCsel 6,1-7, ahol a diakónu-
sok választásáról olvasunk.

Az egyház születésével egyidős a diakónia (ApCsel 2). Az egyház 
ugyanis nemcsak kultuszi közösség, hanem szociális közösség is. Ezt na-
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gyon valóságosan látjuk az ősegyház elindulásánál. A diakónia azonban 
megkívánja a szolgálattevőket, akik a közösség nevében hivatalosan végzik 
azt. Már a tanítványok kiküldésénél is láthatjuk ezt, hiszen ők nem csu-
pán az evangéliumot hirdetik, hanem betegeket is gyógyítanak. Jézus saját 
messiási munkájának folytatását bízza rájuk.

Pünkösd után a gyülekezet létszámgyarapodása miatt a diakóniai mun-
kára külön személyeket választanak. A konkrét ok, hogy viszály támadt a 
zsidó és a görög nyelvű zsidó keresztyének között, és háttérbe szorulnak 
a görög nyelvűek. Ezt a helyzetet orvosolandó, 7 férfit választanak erre a 
feladatra, s tulajdonképpen a diakonátus megalakulását szemlélhetjük. A 
Pásztori levelekben olvasható tisztség innen indul és specializálódik.

A teológusok között azonban nincs egyetértés e téren. sokan nem lát-
ják megalapozottnak az előbbi megállapítást, mert a 7 választott diakónus 
közül a továbbiakban csak Istvánnal és Fülöppel találkozunk, s velük is 
igehirdetőként és nem diakónusként. A többieknek nyomuk veszett. Más-
felől úgy érveltek, hogy sehol se nevezi őket a Biblia diakónusoknak. A 
harmadik érv, hogy a diakónusi tisztség csak később alakult ki, amikor az 
egyházban az eucharisztiát ünnepelni kezdik. A püspök vezeti a szertar-
tást, a diakónus csak segítő. Ez azonban a tisztség deformálódását jelenti.

Mindezen érvekkel szemben mégis azt állítom, hogy az ApCsel 6-ban a 
diakonátus megalapításáról van szó. A jeruzsálemi ősgyülekezet korai fel-
bomlása lehet az oka, hogy a diakónusokról később nem hallunk. Az elne-
vezésen se szabad fennakadnunk, hiszen láttuk, hogy az Újszövetség nem 
csupán a klasszikus értelemben vett diakóniát jelöli ezzel a szóval. Nem 
csupán a Pásztori levelekben olvasunk tisztségszerű diakónusokról, hanem 
a Fil 1-ben is, amely jóval korábbi keletkezésű. A diakónusokkal szemben 
támasztott követelmények megegyeznek az ApCsel 6-ban olvashatókkal. 
Ezért meg lehet bátran kockáztatni, hogy az ApCsel 6-ban a diakonátus 
alapja olvasható, amely természetesen a későbbiekben változhatott, sőt 
ahogy láttuk, el is torzult.

leszögezhetjük, hogy „a diakonátus az egyház fejének rendelésére elő-
állott tisztség, így hozzátartozik az egyház földi életéhez. Állandó tisztség 
ez, amely túlnő a jeruzsálemi gyülekezet keretein.”166

166  Joó sándor: i.m. 61.o.
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13. A diAKóniA foGAlmánAK bibliAi teolóGiAi 
átteKintése167

13.1. Az Atyaisten szeretete: a diakónia forrása

13.1.1. A diakónia ószövetségi gyökerei

Hogy Isten valóban szeretet, és hogy minden szeretet forrása az Isten, 
az mindenekelőtt teremtő munkájában vált nyilvánvalóvá. Az az Isten, aki 
adta a világ létét és az ember életét, szereti, és ezért megszabadítja az em-
bert.

Joggal lehet a teremtéstörténetre utalni a diakónia forrása vizsgálatánál, 
mert amikor Pál felérkezik a szeretet csúcsára, Krisztus és az egyház titok-
zatos szeretetközösségéhez, visszanéz és visszautal a teremtéstörténetre, 
a Gen 2,18-ra, ahol Isten a szeretetnek a paradigmáját felállította. Barth 
szép hasonlata szerint ugyanis, ahogyan a férfi elhagyta atyját, anyját, és 
ragaszkodott feleségéhez, ugyanúgy Krisztus is elindult, hogy magát meg-
üresítve, életét áldozatul adva, megkeresse az egyházat, a mennyasszonyt, 
hogy ebben a közösségben szeretete kiábrázolódjék, valósággá váljék. A 
férfi és nő közösségében tehát Isten már abból a szeretetből adott ízelí-
tőt, amely majd egész teljességében az embernek vele való közösségében, 
Krisztus és az egyház gazdag mennyei kapcsolatában valósul meg. Ez a 
megállapítás elég ahhoz, hogy világossá váljék: a világ alapjaiban szeretet-
re épül. Krisztus van elrejtve már az ember teremtésében, Ő az Isten képe, 
akire az ember teremtetett (Kol 1,15), és Krisztus titka van leplezetten a 
férfi és a nő kapcsolatában is elrejtve. Az ember létének alapszerkezete az, 
hogy nem élhet önmagának, hanem emberi kapcsolatra, közösségre terem-
tetett, földi és mennyei összefüggésekben egyaránt. A világ, az emberiség 
nem árvaságra, magánosságra van szánva, hanem szeretetre, Istennel való 
közösségre a Jézus Krisztus által.  Csak ebben a szeretetben van a létnek 
értelme, ennek beteljesedésére vár az ember és a világ sóvárogva.

A teremtéstörténet másik nagy üzenete az, hogy Isten a világot rende-
zettségre, békességre, sálomra teremtette. Ez a sálom azt jelenti, hogy Isten 
szeretetében a világ nem hull szét atomjaira és elemeire, hanem fennáll, 
mert ez a szeretet belsőleg összetartja. Ez a világot összetartó belső erő, 
167  Dr. szathmáry sándor: „A diakónia alanya: Krisztus” tanulmányának rövidí-
tett változata (Az eredeti olvasható In Szeretetszolgálatunk gyökerei és modelljei. Karcag 
1995.
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mely a részeknek értelmet, a nagy egésznek célt ad: ez Krisztus. Pál így 
vallja meg ezt a hitét a kolosséiakhoz írott levélben: „Mert benne terem-
tetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár 
királyi székek, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, 
minden általa és érte teremtetett. ő előbb volt mindennél, és minden őben-
ne áll fenn. ő a feje a testnek, az egyháznak, ő a kezdet, az elsőszülött a 
halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett 
az egész Teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg 
önmagával mindent, a földieket és a mennyeieket, úgy, hogy békességet 
szerzett a keresztfán kiontott vére által” (1,16-20.) Krisztusban: Isten tes-
tet öltött szeretetében van a világ összetartó ereje. Ez a békesség és ez a 
rendezettség tört össze a bűn és a halál miatt. Annyira, hogy Pál így szólt: 
„Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt 
vajúdik, mindezidáig” (Róm 8,22).  Amikor Krisztus eljött, hogy ennek a 
világnak újból a tartást, az összetartást megadja, a részeket összefogja 
egymással, mennyet és földet, embert és ember, a széthulló rész-világokat 
egymással összebékítse, egy egésszé tegye, nem valami olyan történt, ami 
idegen ettől a világtól, hanem valami olyan, amire az egész világ vár, amely 
legbensőbb vágyának, önmagával való, azonosságának a beteljesülése, az 
elidegenüléstől való megszabadulása. Ezért döntő jelentőségű mindaz, ami 
Jézusban történt, mert ez nem idegen ettől a világtól, és az embertől, ha-
nem ez az ember és a világ magára találásának egyetlen lehetősége. Ennek 
alapján ugyanis a Krisztus, és az ő műve nyomán lehetővé válik a világ 
igazi összefüggésének a felismerése. János evangéliuma ezt így fejezi ki: 
„a világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt”, majd 
így folytatja: „saját világába jött”(Jn 1,10-11).

Isten szeretetének, a diakóniának a forrásáról beszélve még egy dolgot 
kell hangsúlyozni, mégpedig a szövetséget, amelyben kezdetét veszi Isten 
helyreállító, újjáteremtő szeretete ebben a világban. Amikor ezzel a kérdés-
sel foglalkozunk, eljutunk a diakónia ószövetségi gyökeréig, és formájáig. 
Ez azért is fontos, mert a két szövetség összefüggését szem előtt tartva, az 
Újszövetség diakóniája az ószövetség diakóniájára épül. Az előző forma 
ismerete szükséges ahhoz, hogy a teljesebb formát érteni és gyakorolni 
tudjuk.

 A szövetség Isten szabadító tettében gyökerezik, ez a szabadítás pe-
dig társadalmi-politikai- és gazdasági összefüggések jegyét hordozza ma-
gán. Isten rabszolga-szabadító, ezt hirdeti az Egyiptomból való szabadítás 
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egész története. A világmindenség Ura szabad teremtményekben akarja 
fölragyogtatni képmását. Népét előbb eljuttatja erre a szabadságra, aztán 
közli vele kiválasztó szeretetét, szövetségét. Már a Mózessel való találko-
zás alkalmával ezt mondja Isten: „Megláttam népem nyomorúságát Egyip-
tomban, és meghallottam kiáltozásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem 
fájdalmukat. le is szállok, hogy kimentsem őket Egyiptom hatalmából, és 
elvigyem őket arról a földről egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel fo-
lyó földre… Bizony eljutott hozzám Izráel fiainak segélykiáltása; látom is, 
hogy mennyire sanyargatják őket az egyiptomiak. Most azért menj! Elkül-
delek a fáraóhoz, vezesd ki népemet, Izráel fiait Egyiptomból!” (2Móz 3,7-
10). Majd ismét: „Amikor meghallották, hogy az Úr gondjaiba vette Izráel 
fiait, és hogy meglátta nyomorúságukat, meghajoltak és leborultak”(2Móz 
4,31).

Jákób háza néppé növekedve egy világhatalom rabszolgatartó és feu-
dális társadalmi rendjének a legalsó osztályaként élt Egyiptomban. Ehhez 
járult még az a tény, hogy faji és vallási okokból is kitaszítottként kezelték 
Izráelt. Mai szóval élve: Izráel Egyiptom proletáriátusaként válik az Is-
ten irgalmának, diakóniájának eszközévé. Az egyiptomi államvallás egész 
szervezete az arisztokráciára épített, kizsákmányoló társadalmi rend ki-
szolgálója. Ezzel az „istenvilággal” vívja Isten a maga párbaját, és győz az 
isteni rangot bitorló, rabszolgatartó fáraó felett (2Móz 12,12). A társadalmi 
osztályok legalsó fokánál Egyiptom szegényeinél is még mélyebben van 
Isten népének állapota. Isten e nép mellé szegődik oda, a szegények, a ki-
zsákmányoltak, a rabszolgasorsban dolgozók oldalára áll, és értük nyújtja 
ki a kezét, hogy szabadításával a halálból, a nyomorúságból életre és sza-
badságra emelje őket, és végül szövetségébe fogadja be.

Az Ószövetség szívénél, és az ószövetségi diakónia lényegénél tartunk, 
amikor erről a szabadításról beszélünk. Valahányszor Isten diakóniára, 
lehajlásra, és szolgálatra hívja fel a népét, a megalázottak, a jogtalanok 
érdekében, mindig erre hivatkozik: „Mert én vagyok az Úr a ti Istene-
tek” (3Móz 19,34kk.), vagy „Mert jövevények voltatok Egyiptom földjén” 
(2Móz 22,21kk.). De ugyanakkor fordítva is igaz, az egyiptomi szabadítás-
ból következik elszakíthatatlanul, a jövevények, árvák, és idegenek emberi 
jogainak megadása és tiszteletben tartása. E nélkül a diakóniai dimenzió 
nélkül nincs istentisztelet, nem lehet az Urat imádni. 
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13.1.2. Isten szeretete testet öltött Jézusban

 Isten szeretetének, a diakóniának, mint láttuk, előzményei voltak 
a teremtéstörténetben és a szövetségkötésben. Mégis azt szoktuk mondani, 
hogy Isten szeretete Krisztusban öltött testet, és ez a megállapítás jogos. 
Az előzményekhez képest minőségileg valami olyan új történt, hogy bár a 
Krisztus eseménynek az ígéretekkel való összefüggését hangoztatni kell, 
mégis a beteljesedés olyan nagy, hogy az ígéreteket is szétfeszítette, és 
többet adott, minthogy az előző eseményekből sejteni lehetett volna: Isten 
szeretetének Krisztusban elérkezett teljességét. Igaza lett Ézsaiásnak: „A 
régi dolgokat ne emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek! Mert én újat cse-
lekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok!” (Ézs 43,18-19).

Az Isten szeretet”: foglalja össze János ebben a rövid mondatban az Is-
ten titkát, de úgy, hogy erről a szeretetről a következőkben Krisztus világra 
való eljövetelének és áldozatul adott életének összefüggésében beszél. Is-
tenről, aki szeretet, nem tud másként beszélni, csak ennek megállapításá-
val: „Ebben nyilvánult meg az Istennek hozzánk való szeretete, hogy az ő 
Egyszülött Fiát elküldötte Isten a világba, hogy éljünk ő általa” (1Jn 4,8-
9). Nem elégedhetünk meg annak megállapításával, hogy a szeretet titka 
maga Isten, és a szeretet forrása maga Isten, hanem azt kell keresnünk, 
hogy Isten ennek a szeretetnek a teljességét hogyan tárta fel, hogyan hozta 
mindannyiónkhoz közel, olyan közel, hogy ebből élet fakadt.

János 1,14-ben Isten szeretetének ezt a megfogalmazását olvassuk: „Az 
Ige testté lett”. Ehhez a titokhoz kell közelebb lépnünk, ha a diakónia ala-
nyával, Krisztussal meg akarunk ismerkedni, ha meg akarjuk találni azt 
a forrást, ahol Isten szeretete úgy vált nyilvánvalóvá, hogy ez a szeretet 
a menny egész világát mozgósította a földért, az emberért, a világért. Ma 
már nem érezzük azt a hallatlan feszültséget, mely ebben a versben kife-
jezésre kerül. A görög gondolkozás szerint a szellem és a test olyan két 
egymással ellentétben álló valóság, mint a tűz és a víz. Az anyag, a test 
megvetendő és alacsonyabb rendű. Az ember feladata az, hogy igyekezzék 
minél hamarabb kiszabadulni ebből az anyagba zárt, testbe zárt létből; és 
újra visszajutni azokba a mennyei magasságokba, ahonnan az emberi lélek 
lezuhant a földre. Annak a kornak a vallásos bölcsei azt az utat elképzel-
hetetlennek látták, hogy a szellem száll alá a földre, és öltözik be a testbe, 
hogy ezzel az egész földi létet, az anyagot, a testet isteni erőkkel töltse 
meg, amikor állandóan azt hirdették, hogy az embernek kell ebből a létből 
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minél hamarabb kiemelkedni a lelki gyakorlatozás, majd a halál révén. 
János Isten szeretetének emberi gondolatokba soha bele nem férő üzenetét, 
és minden emberi gondolatot szétfeszítő merészségét így fogalmazza meg: 
nem az embernek kell felemelkedni, hiszen erre az ember képtelen lenne, 
hanem az Isten száll alá, és öltözik bele ember létünkbe, vállalja velünk, az 
emberrel, a földdel, az anyaggal a közösséget. Minden diakónia egyetlen 
alapja ez a mondat: „Az Ige testté lett.”

Íme: a szellemi lét magasságait kereső görög ember és az Isten dicsősé-
ge és közelsége nagyszerű pillanatait kereső zsidó ember egyaránt elkép-
zelhetetlennek tartotta azt, hogy az Isten szeretete és szolgálata történelmi 
valósággá legyen. 

Ez a szeretet olyan mélyre hajolt az emberekért, hogy az megbotrán-
koztató volt a vallásos, kegyes embernek, aki nem tudta elviselni, hogy az 
Isten ennyit tesz az emberért. Jézus életében, emberekhez való lehajlásában 
Isten indulata és terve lett láthatóvá az emberrel kapcsolatban. Meglátszott 
az: hogyan viszonyul Isten a bűnös emberhez, a vámszedőkhöz, a parázna 
nőkhöz, a bélpoklosokhoz, a megszállottakhoz, a guta ütöttekhez, a mélyre 
süllyedtekhez. Ez volt a legnagyobb kérdés, hogy a láthatatlan Isten, a min-
denség Ura, hogyan viszonyul a nyomorult emberekhez, akik elvesztették 
az utat és a célt, akik Isten és egymás ellenségei lettek. És íme, megszületett 
a válasz erre a kérdésre, amikor Jézus azt mondta: „Nem az egészségesek-
nek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek; nem azért jöttem, hogy 
az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre” (Mk 2,17). A diakónia 
legmélyebb alapvetése ebben a versben van. Jézus Krisztus, állást foglal, 
elkötelezi magát a bűnösök, a betegek mellett, vagyis az ember mellett.

Az akkori kegyesek úgy tanítottak Istenről, hogy az ő szeretete válasz 
arra, ahogy az ember őt tiszteli, neki áldozatot mutat be, parancsait meg-
tartja. Jézus Krisztus azonban valami egészen új módon beszélt Istennek a 
szeretetéről. Ez a szeretet kezdeményező szeretet, nincs semmi, ami meg-
előzné. Ez a kezdeményező, kiáradó, feltétel nélküli szeretet jelent meg Jé-
zusban. Azelőtt az ember teljesítménye felé fordult a figyelem, de most az 
Isten, ajándékozó szeretetén van a hangsúly, mely bőséges és gazdag, mint 
sok vizek mélysége. Abban az időben az ember csak idáig tudott eljutni 
vallásos gondolataiban: az Isten nagyon szereti a kegyes, hívő embert, és 
nagyon haragszik a hitetlenekre. Az evangélium igazsága, mely Jézus éle-
tében megjelent ezzel szemben az, hogy Isten mindenkit szeret, de elsősor-
ban éppen a kicsinyeket, a betegeket, a bűnösöket, az eltévedteket, a tőle 
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messze szakadtakat, a szeretetre szomjazókat, a szeretet híján gyötrődőket. 
Isten szeretete éppen azokra sugárzott le Jézusban, akik törött, csonka és 
csorba, hiányos és tökéletlen mivoltukkal küzdöttek, és az ilyenek életét 
tette egésszé, teljessé. Ez a szeretet az embert valóban meggyógyította, láb-
ra állította és életképessé tette.

Hogy ennek a szeretetnek egész szépségét meg tudjuk érezni, még egy 
ponton kell elmélyíteni az eddig mondottakat. Azt lehetne mondani, hogy az 
Isten, noha érthetetlen módon szeret, de Istennek mégis csak gyötrelem az 
ember bűnével, betegségével, elveszettségével, hitetlenségével foglalkozni. 
Az Isten szenved az ember bűnös volta miatt, amiatt, hogy az emberért kell 
fáradni, hogy az embert kell gyógyítani. Az evangélium azonban éppen az 
ellenkezőjét állítja: Isten örül a megtérő bűnös embernek. Jézus tanításai 
közül a tékozló fiúról szóló történet mutatja, hogyan jut az Isten öröme ki-
fejezésre, amikor a tékozló fiú hazatér, és mi módon fokozódik ez az öröm 
egészen a vigaszságig, a túláradó ujjongásig. öröm Istennek együtt lenni 
az elesett, de hazatért emberrel, és az Isten öröme éppen ezekre az életekre 
árad ki gazdagon. Isten nem utálja az embert, hanem vele örül. öröm van a 
mennyben, és öröm van a földön, amikor Isten találkozik a bűnös emberrel, 
és elkezdődhet az élet helyreállításának nagyszerű eseménye. Isten öröme 
a bűnös ember, mondja Gollwitzer. Ennél többet és nagyobbat valóban nem 
mondhatunk arról a szeretetről, mely Jézusban megjelent. A diakónia ebből 
a szeretetből merít és ezzel a szeretettel telítődik, mert a diakónia ott van, 
ahol a szeretet, a Krisztus szeretete újból testet ölt.

13.2. Isten országának dimenziója a názáreti Jézus szolgálatában

13.2.1. Jézus Krisztus egész messiási küldetése szolgálat

Az egyház diakóniai szolgálatának újszövetségi alapjait keresve nem 
elég azokat az igehelyeket vizsgálni, ahol a diakónia főnév, a diakonein ige, 
a diakonos melléknév, vagy ezek származékai előfordulnak. A diakónia té-
nye ugyanis ennél jóval szélesebb körben van jelen az Újszövetségben. Jé-
zus Krisztus egész messiási küldetését szolgálatként értelmezte. Életének 
döntő fordulatainál elutasította az uralkodás kísértését, és egyértelműen a 
szolgálat mellett döntött. Keresztelő János bizonyságtételéhez csatlakozva 
Isten országának elközeledtét hirdette, amelyben más törvények érvénye-
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sülnek, ezért van szükség megtérésre, a gondolkodás és cselekedetek gyö-
keres megváltoztatására.

Isten királyságának merőben új voltát, Izráel szemléletével, a vallásos 
ember elképzeléseivel ellentétes jellegét először Keresztelő János hirdette 
meg. Isten királyságát megérteni, és ebbe a királyságba belépni csak akkor 
lehet, ha az ember megtér, hirdette Keresztelő János.

Amikor Keresztelő János a megtéréshez méltó gyümölcsökről beszél, 
az ember hajlandó lenne elsősorban vallásos cselekedetekre gondolni. Egé-
szen meglepő Keresztelő János válasza, amit a „mit cselekedjünk” kérdésre 
ad: „Akinek két ruhája van, az egyiket adja oda annak, akinek nincs, és 
akinek ennivalója van, hasonlóképpen cselekedjék. És vámszedők is men-
tek hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, és azt mondták neki: mester mit 
cselekedjünk? ő pedig felelt nekik: A megszabottnál többet ne követelje-
tek. Majd megkérdezték tőle a katonák is: Hát mi mit cselekedjünk? És ő 
így felelt nekik: senkit ne zsaroljatok, se ki ne fosszatok, és elégedjetek 
meg a zsoldotokkal” (lk 3,10-14).

Keresztelő János tehát Isten királysága üzenetét úgy fogalmazza meg, 
hogy az közvetlenül a szociális konzekvenciák területére vezeti a megté-
résre készen állókat. Ezek a konzekvenciák diakóniai jellegűek, lényegi 
összefüggésben állnak Isten királyságával. Keresztelő János nem vallásos 
cselekedeteket kíván, mert Isten királysága egy új emberi lét, alapjait, az 
ember és ember közötti kapcsolat új lehetőségeit tárja fel.

Isten királysága egészen új dimenzióit akkor ismerjük meg, ha betekin-
tünk a megkísértés történetében, melyben Jézus küldetésére készül fel. Az 
a küzdelem, melyet ő vív, mutatja ismét az emberi-vallásos gondolatoknak 
Isten gondolataival való összeütközését. Az első kísértésben a sátán ezt 
mondja: „Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyér-
ré”. A messiási korszak ideje Izráel elképzelései szerint a túláradó bőség 
jeleit viseli magán. Kenyérnek és bornak a bősége, lakomák sora, melyben 
az ember betelik minden jóval, jelzik ezt a korszakot váradalmainkban. Is-
teni teljhatalmát bizonyíthatná Jézus, ha a teremtés aktusával, melyben az 
anyag úgy engedelmeskedne neki, mint Istennek kezdetben, megmutatná, 
hogy lehetősége van ezeknek a váradalmaknak a megvalósítására. Ezt az 
Istentől kapott hatalmat most saját szolgálatába állíthatná. Jézus azonban 
ezt visszautasítja: nem provokálja ezt az isteni hatalmat, és nem akarja bi-
zonyítani sem. Az életet Isten teremti, és ő azt fogadja el, amit, mint min-
den embernek, így neki is egyetlen lehetőség: „nemcsak kenyérrel él az 
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ember, hanem Istennek minden igéjével” (Mt 4,4). Jézus lemond saját ha-
talmának és lehetőségeinek megbizonyításáról önmaga érdekében, lemond 
a via gloriae-ról, Isten akaratához való emberi engedelmes kötöttségben 
akar élni. Ezzel messiási küldetésének új, nagyszerű értelmét mutatja fel: 
ellentétben a zsidó messiási váradalmakkal, melyben a Messiás, bár ember, 
de Istenként viselkedik, ő az ellenkező utat vállalja: Isten, de emberként 
viselkedik. Az embervolt vállalása ez, minden konzekvenciájával együtt. 
A Messiás az emberrel való szolidaritás mellett dönt. Ember maradt, hogy 
az ember mellé odaállva Isten gyermeke lehessen. Ez az ember iránti elkö-
telezés, ez Jézus Messiás voltának az egész új értelme.

A második kísértés hasonló volt az elsőhöz. A templomhoz vezette Jé-
zust a sátán, ahol a Messiás epifániájára szomjas nép a Messiás önkijelen-
tésének nagyszerű pillanatára várt. Így szólt hozzá: „Ha Isten Fia vagy, 
vesd le magadat, mert meg van írva: Az ő angyalainak parancsol felőled, 
és kézen hordoznak, hogy meg ne üsd a lábadat a kőben” (Mt 4,6). A kí-
sértés mögött ez áll: kikényszeríteni Istentől egy olyan bizonyítást, amely 
mély benyomást tesz a tömegre. A Messiás az Istentől megígért segítségét 
a szolgálatába állíthatja, és a via gloriae-n át haladhat céljai felé. Ez a cél 
pedig az, hogy Isten ígéreteit a saját szolgálatába állítsa, ahelyett, hogy a 
saját szolgálatát állítaná az Isten ígérete alá. Jézus válaszában: „Ne kísértsd 
a te Uradat, Istenedet” (Mt 4,7) az emberi kívánság és Isten akarata közötti 
feszültségre mutat rá. ő nem jár azon az úton, melyen emberi kívánsággal 
akarná Isten akaratát befolyásolni. Az Isten akarata iránti emberi engedel-
messég útján akar járni a Messiás. Nem emberi vágyakat akar kielégíteni, 
nem nagy jeleket akar mutatni, hanem arra akar figyelni, ami az Atya aka-
rata. Éppen ezen az úton valósul meg az az akarat, mely az ember boldog-
ságához és üdvösségéhez vezet. Nem vallásos vágyakat akar messiási útján 
kiegészíteni, hanem ez emberi élet Istenben elrejtett gazdagságát akarja 
megmutatni és feltárni.

A harmadik kísértésben az előző kettőhöz viszonyítva bizonyos foko-
zás található.” Ismét elvitte őt az ördög egy igen magas hegyre, és meg-
mutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét. És ezt mondta 
neki: „Mindezeket neked adom, ha leborulva imádsz engem” (Mt 4,8-9) A 
kísértő arra akarja Jézust rávenni, hogy messiási küldetését e világ törvé-
nyei szerint a hatalom kategóriáiban érvényesítse, az erőszak és elnyomás 
eszközeivel szerezzen hatalmat az országok felett. A választott nép akkori 
nemzedékének legtitkosabb vágya az volt, hogy éppen a Messiás segítsé-
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gével és vezetésével fölébe kerekedjen a népeknek, leigázza, és „vasvesz-
szővel” kormányozza őket. A sátán arra akarja rávenni Jézust, hogy jelen 
világkorszak hatalmas birodalmaiban érvényesülő principiumok szerint 
töltse be messiási küldetését. Így Isten királysága a világ királyságainak 
mintájára a vallásos nép uralmát, végső dicsőségét valósítaná meg. Jézus 
azonban Isten királyságát a leghatározottabban elválasztja e világ királysá-
gainak jellegétől és megjelenési formáitól. Új forma és új tartalom mellett 
dönt, mely ennek az ellenkezője: a szolgálat alapelvére épül. Nem a dicső-
ség magaslatait, hanem a föld alacsony helyeit keresi, hogy Isten királysága 
így valósuljon meg az elveszett ember megtalálásával és felemelésével. Ez 
jut kifejezésre Jézus válaszában: „Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak 
neki szolgálj” (Mt 4,10b).

A három kísértésben, illetve Jézus arra adott válaszában felragyog előt-
tünk Isten királyságának diakóniai dimenziója. A kísértés története ezzel 
fejeződik be: „És íme, angyalok járultak hozzá, és szolgáltak neki” (Mt 
4,11). A 10. versben Jézus ezt mondja: „csak neki szolgálj”. Az utóbbi vers-
ben az Istennek való szolgálatot a latreuo ige jelöli. A 11. versben viszont 
másfajta szolgálatról van szó, amit a diakoneo ige fejez ki. Az angyalok 
rá, az engedelmes emberre vártak, hogy neki szolgáljanak. Jézus a kísér-
tés történetében úgy döntött, hogy elutasítja az uralkodást, és a szolgálatot 
választja Isten királysága megjelenési formájául. Ezzel a döntéssel Isten 
akarata teljes egészében elindulhat győzelmes útjára, a világ, az ember 
megváltásának véghezvitelére. Aki így dönt a szolgálat mellett, maga is 
részesül a legmagasabbrendű szolgálatban: angyalok szolgálnak neki. Itt 
nemcsak egyszerű filológiai összefüggést találunk a diakóniával, hanem a 
diakónia újszövetségi tartalma ragyog fel: felszolgálás, asztali szolgálat, 
ami végső soron a messiási vacsorával való kapcsolatra utal. 

13.2.2. A küldetés tartalma

 Jézus a megkísértés után, melyben győzött, és a szolgálat útját válasz-
totta, indul el küldetése betöltésére. A lélek erejével indult el, és lukács 
szerint az első útja Názáretbe vezetett. Itt történt az első hatalmas prok-
lamáció: küldetését itt jelentette be ünnepélyesen. „Az Úrnak lelke van 
rajtam, mivel felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hir-
dessem: elküldött engem, - hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, 
- hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakoknak szemük megnyí-
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lását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úr ked-
ves esztendejét” (lk 4,18-9). A diakóniának, a szolgálatnak a tartalma itt 
bomlik ki, itt tárul fel ebben a célmeghatározásban. Tanításának mintegy 
záróköve az utolsó ítéletnek az a meghirdetése, melyben az ő kicsinyei kö-
zötti szolgálatot teszi az ítélet mértékévé (Mt 25, 30-46). E két pólus között 
helyezkedik el egész életútja. A kezdet és a vég így függ össze és így mutat 
arra a diakóniára, mely szolgálatának minden részletét egy teljes egésszé 
fűzi össze.

Isten királysága eszkatológikus valóság, de Jézus munkája nyomán úgy 
áll előttünk, mint ami a jelenben megvalósul, közel jön. Mi ez a munka, 
mely közel hozza Isten királyságát? Máté egyetlen versben így foglalja 
össze: „És bejárta Jézus az egész Galileát, tanítva az ő zsinagógáikban, 
és hirdetve az Isten országának evangéliumát, és gyógyítva a nép között 
minden betegséget és minden erőtlenséget” (Mt 4,23). Munkájának ebből a 
summázásából ezt érthetjük meg: tanítás és gyógyítás által jön közel Isten 
királysága. Még inkább kifejezésre jut Jézus küldetésének ez a kettősen 
egy feladata, amikor a tanítványokat kiküldi, hogy előtte járva készítsék el 
útjait. „Elmenvén pedig prédikáljatok mondván: elközelítetett a mennyek-
nek országa. Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat 
támasszatok, ördögöket űzzetek…” (Mt 10,7-8). Amikor tehát Jézus Isten 
királysága hirdetésére kap megbízást, ezen nem beszédet ért. Aki Isten ki-
rályságát hirdeti, az nem egyszerűen csak beszél róla, hanem jelenvalóvá 
kell, hogy tegye erőit, hatásait. Ha Isten királyságának a hatásai körülve-
szik az embert, akkor a test is meggyógyul, mert az ember egésze került 
egy olyan új erőtérbe, melyben megmaradhat egészségesnek, melyben töb-
bé valóban nem vétkezik. Az embernek többre van szüksége, mint egysze-
rű gyógyulásra. Jézus diakóniájában többre tekint, mint testre. Az embert 
belsőleg kell megérinteni, Isten királyságának erőivel életre segíteni, isteni 
hatásokkal feltölteni. Jézus értelmezésében a diakónia nem egyszerűen a 
„test” körüli szolgálat, hanem ennél mérhetetlenül több. Megfigyelhetjük 
az evangéliumi történetekből, hogy Jézus milyen készséggel gyógyított 
minden betegséget és erőtlenséget, de az ember mindig többet is kapott 
tőle, mint amit várt. Ez a több vagy megelőzte a gyógyítást vagy követte 
ezt. A gutaütöttet kifejezetten azért vitték Jézushoz, hogy meggyógyuljon, 
Jézus első szava mégis ez volt: „bízzál fiam, megbocsáttattak a te bűneid” 
(Mt 9,2). Belső világát teszi szabaddá minden szorongástól és megkötött-
ségtől, hogy a meggyógyult test ne legyen majd újra beteg a belső világ za-
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varaitól, hanem egészséges maradhasson. Többet kapott ez az ember, mint 
amit várt, mert először ember volta épült meg, belső világa töltődött fel, 
hogy örömmel mehessen tovább.

Bár az evangélium olyan történetet is ismer, amikor a gyógyulás az első, 
és ezt követi a királyság hirdetése. Ilyen a vérfolyásos asszony meggyógyí-
tása. Jézus isteni ereje gyógyítja meg ezt a beteg asszonyt, de Jézus ezzel 
nem elégszik meg. leleplezi azt, ami rejtve történt, persze nem azért, hogy 
ezt a nőt megszégyenítse, hanem azért, hogy még inkább megajándékozza 
szeretetével, hogy még a gyógyulásnál is többet vihessen el magával: az 
asszony hite áltál legyen hatékonnyá, valóságos gyógyító hatalommá az az 
isteni erő, mely először a testet érte. Nem volt elég az, hogy meggyógyult? 
Hiszen ez az asszony csak azért ment Jézushoz. De Jézus jobban ismerte őt, 
mint ő saját magát. Jézus tudott még emberlétének másfajta törvényszerű-
ségeiről is, ahol az ember szintén gyógyulásra szorul. Nemcsak a test élte át 
azt, ami emberileg lehetetlen volt, hanem a belső világát is megajándékozta 
Jézus azzal a bizonyossággal, hogy az élete nem árva, nem magános többé, 
tud róla az Isten, és szereti. Ezt kapta a hitben, azaz Jézus belehelyezte az 
életét az Istennel való szeretet nagy összefüggésébe. Az isteni szeretet hor-
dozó ereje vette szárnyaira ezt az asszonyt.

Jézus diakóniájában tehát szétválaszthatatlan az ember testi és lelki va-
lóságának gyógyítása. Tanít és gyógyít, azaz ember egész testi, lelki szel-
lemi töröttségét, tökéletlenségét, megkötözöttségét gyógyítja, az emberlét 
egészére nézve végzi feloldó, szabadító, újjáteremtő munkáját.

Jézus munkájában mégis úgy látszik sokszor, hogy a gyógyulás na-
gyobb szerepet játszik, mint a tanítás. Gyakran olvasunk arról, hogy vako-
kat, süketeket gyógyít, megszállottakat szabadít, poklosokat tisztít. Ennek 
jelentőségét akkor érthetjük meg, ha figyelembe vesszük, hogy ezeket a 
betegeket Izráel elítélte. Amikor vakot láttak, így szóltak: „Áldott az, aki 
igazán ítélt”. A betegséget egyúttal Isten ítéleteként, jogos büntetéseként 
értelmezték. A beteg, a megszállott, a poklos egyúttal ki volt taszítva mér-
hetetlen árvaságban Izráel közösségéből, a kultuszból, el volt zárva a re-
ménység egyetlen forrásától. A puszta gyógyítás ebben az esetben az ember 
lelki rehabilitálását is jelentette, a közösségbe való visszatérés lehetőségét.

Mindez különösen a poklosok gyógyításában látszik (lk 17,11-19). Jé-
zus diakóniájának sajátos gazdagsága tárul fel előttünk ezekben a törté-
netekben ( Mt 8,1-4; Mk 1,40-45; lk 5,12-16). Csak itt olvassuk Jézussal 
kapcsolatban ezt, „könyörületességre indult” (Mk 1,41). Az itt szereplő szó 
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az ember egész benső részének a megindulását jelenti. Jézus ilyen mélyen 
együtt érzett, szolidáris volt a kitaszított, az emberektől magára hagyott 
emberrel.

Jézus diakóniájával, mely mindig Isten királysága realizálását jelenti 
ezen a földön, nemcsak gyógyítások területén találkozunk. Ide tartoznak 
egészen szorosan az eledel, a kenyér megsokasításáról szóló elbeszélé-
sek. Az evangéliumi híradásban csúcsot és fordulópontot jelent az ötezer 
megvendégeléséről szóló történet (Mt 4,13kk). Közvetlenül előtte halt meg 
Keresztelő János. Keresztelő kivégzését sokan úgy értették, mint Isten 
királysága betörésének apokaliptikus kezdőpontját. Isten királyságának 
váradalma és a messiási lakoma, amire az ötezer megvendégelése emlékez-
tet, szorosan összefügg. Ezek az étkezések utalnak az utolsó vacsorára, me-
lyen az Úr úgy határozta meg a helyét: „Én olyan vagyok közöttetek, mint 
aki szolgál” (lk 22,27). De kapcsolódik Isten királysága végső eljövetelé-
hez is, melyhez azt az ígéretet fűzi az Úr: „Boldogok azok a szolgák, akiket 
ébren talál az Úr, mikor hazamegy; bizony mondom nektek, hogy felövezi 
magát, leülteti őket, és hozzájuk menvén, szolgál nekik”(lk 12,37). Íme a 
diakóniának, a Jézus szolgálatának különleges alkalmáról van szó.

Jézust azonban nemcsak a sokaság értette félre, hanem maguk a tanítvá-
nyok is, akik pedig közvetlen közelébe voltak. Életútjának diakóniai meg-
határozottsága váltja ki a vitát a Mester és tanítványai között. A tanítvá-
nyok messzire elmennek Jézus követésében. látják: ugyanazt a szolgálatot 
kell nekik is vállalni, amit Krisztus vállalt. Dönteniük kellett a krisztusi 
messianizmust szolgáló jellege mellett, szemben a vallásos messianizmus 
uralkodó jellegével. „A tanítvány nem áll fölötte a tanítónak, sem a szolga 
az ő urának. Elég a tanítványnak, ha olyan, mint a tanítója és a szolgának, 
ha olyan, mint az ő Ura” (Mt 10,24-25). Most már csak annak tisztázása 
volt hátra, mi hát Istennek az az akarata, amit Krisztus vállal, és amit a 
tanítványoknak is vállalni kell. 

Jézus nem hagyja, hogy tanítványai bizonytalanságban legyenek az ő 
küldetését és saját küldetésüket illetően. Megkérdezi őket: „Az Ember Fiát 
kinek mondják az emberek… Ti pedig kinek mondotok engem?” Péter fog-
lalja össze a választ: „Te vagy a Krisztus az élő Isten Fia” (Mt 16,13-16). 
Ez a tanítványok hitvallása, melyben Jézust Messiásnak vallják, azaz az 
ószövetségi ígéretek eszkatológikus beteljesítője véleményük szerint. Jézus 
ezután a tanítványoknak szigorúan megtiltja, hogy a Krisztus megismert 
titkát másoknak elmondják, majd Máténál egy határozott fordulat követ-
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kezik, pontos időmeghatározással: „Ettől fogva kezdte Jézus Krisztus je-
lenteni tanítványainak, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, és sokat kell 
szenvednie a vénektől, a papi fejedelmektől és írástudóktól, és megöletnie 
és harmadnapon feltámadnia” (Mt 16,21). Mivel magyarázható, hogy Jézus 
ilyen kettősen ítéli meg: részben elfogadja, részben elutasítja a tanítványok 
hitvallását? A tanítványok valamit felismertek Jézus titkából, de nem min-
dent, ezért nem szabad továbbadni, mert ez a csonka Krisztus-ismeret fél-
reértésekre adhatna okot. Éppen azért Jézus maga mellé veszi őket, és ettől 
kezdve új „tanítási egységet” iktat be a velük való beszélgetésbe: ez pedig a 
Messiás szenvedése és halála, és általa a nagy, a legnagyobb diakóniai szol-
gálat, a szótéria elvégzése. Ez az ő személyének a titka, mely a Messiásról 
való zsidó elképzelésbe soha nem fért bele, mert ott az uralkodói vonások 
domináltak, és nem a szolgálat. Márknál ugyanezt olvassuk, csak a fordulat 
így következik be: „És elkezdte őket tanítani, hogy az Ember Fiának sokat 
kell szenvednie…” (Mk 8,31). Márk szerint tehát Jézus a Messiás, a Krisz-
tus nevet nem is veszi ajkára, hanem magáról, mint Ember Fiáról beszél, 
mert személyének és küldetésének titka jobban kifejezhető ezzel a névvel. 
Ebben a névben is benne van a világuralom gondolata, de ezt a felfelé vete-
tő utat megelőzi egy lefele vezető út, a megaláztatásnak és a keresztnek az 
útja, az emberrel való szolidaritás egész mélysége. Jézus azért szerette ezt 
a nevet, mert a lehajlás, a szolgálat ebben kifejezésre jutott.

A diakónia összefüggésében igen jellemző a Jézus és tanítványai közötti 
következő beszélgetés. „És Péter félrevonta őt, feddeni kezdette: Mentsen 
Isten Uram, nem eshetik ez meg veled” (M 16,22). Péter igent mond Jézus 
messiási küldetésére, de a módjára és tartalmára nem. A szolgálatnak az 
egész életet követő értelmezését azonban nem tudja helyeselni. A Messiást 
csak uralkodásban és dicsőségben tudja elképzelni. Az, hogy Jézus útja 
végén a kereszt, a szenvedés áll, minden izraeli messiásképzettel homlok-
egyenest ellenkezik. A megalázás elemei teljesen idegenek előtte, ezért til-
takozik hevesen ez ellen. Jézus azonban ebben a tiltakozásban ugyanannak 
a kísértésnek az elemeit látja, mellyel szemben egykor olyan határozottan 
állást foglalt. Innen érthető Péter szavára adott válasza: „Távozz tőlem sá-
tán: botránkozásomra vagy nekem, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, 
hanem az emberekére” (Mt 16,23). Ez a kemény elutasító válasz szinte szó 
szerint egyezik azzal, amit Jézus a kísértés történetében a sátánnak mond. 
skandalum, botránkozás vagy nekem, mondja Jézus tovább, ami azt jelen-
ti: el akarsz buktatni az utamon, ahogy egyszer a sátán megkísérelte. A 
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következő mondatot luther így fordítja: „nem gondolsz arra, ami isteni”. 
Így is mondhatnánk: „nem gondolsz arra, ami Istennek tetszik.” A sátáni 
kísértés most is arra irányult, hogy szolgálja ki az emberi vágyakat. Külö-
nös, hogy ez a vallásos-emberi vágy egészen azonos a sátánival. ő egy má-
sik emberi utat keres, és ez az Isten akarata szerinti emberség útja. Az az 
út, melyen elhangzik többször: „Ne úgy legyen, amint én akarom, hanem 
amint te” (Mt 26,39). Kétféle emberi magatartás lehetséges tehát, és Jézus 
az előbbit utasítja el, hogy az utóbbit válassza.

Ami a beszélgetés befejező mozzanatában van, az elsősorban a tanítvá-
nyokra vonatkozik. „Ekkor így szólt Jézus az ő tanítványainak: Ha valaki 
jönni akar én utánam, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és 
kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti  azt; aki 
pedig elveszíti az ő életét énérettem megtalálja azt.” (Mt 16,24-25). Nem-
csak a via gloriae-t utasítja el a Messiás küldetésére nézve, hanem tovább-
menve a szenvedést, mely az ő útja, a tanítványok útjaként jelöli meg. ők 
is részt vesznek Uruk szolgálatában, szolgai formáját ők is vállalják. Az 
egyház és Krisztus útja éppen a szolgálatban lesz azonos.

Péter előtt továbbra is nyitott kérdés maradt: kicsoda hát Jézus? ő vala-
mit megismert belőle, de Jézus ezt elégtelennek nevezte. Ami Péter élmé-
nye volt, az a tanítványok élményévé lett, sőt mondhatjuk, a mindenkori 
egyház élménye a Krisztus megismerésének útján. Jézus nem hagyja ta-
nácstalanságában Pétert és a többieket, ezért közvetlen e beszélgetés után 
felviszi tanítványait egy nagy hegyre, és előttük elváltozik (Mt 17,1-13). 
Megmutatja nekik dicsőségét, mellyel telve van a menny. Dicsősége meg-
mutatásával szeretné újból a tanítványok gondolatait helyes irányba terelni. 
Tulajdonképpen szenvedésének az értelmét akarja megmutatni, melytől 
előzőleg Péter és a többiek annyira visszariadtak. Azt akarta ezzel a lá-
tomással bennük megerősíteni, hogy az, aki az életét nem kíméli, hanem 
odaadja másokért, és ezért a világért, az végeredményből nem veszíti el az 
életét, hanem megtartja. Ez az esemény csak aláhúzza azt a tanítást: „aki 
meg akarja tartani az életét, elveszíti azt, és aki elveszti az életét énérettem, 
megtalálja azt” (Mt 16,25). Jézus az odaadott élet dicsőségét tárja fel eb-
ben az eseményben, hiszen a dicsőség hegyén haláláról folyik a beszélgetés 
Illés és Mózes társaságában. Azonban ezt Péter újból félreérti, mint félre-
értette Krisztust a 16,22 szerint, mert szeretné őt a szenvedéstől visszatar-
tani, szeretné a dicsőséges alakjában, a status gloriae-ban - en morfe doxae 
megtartani. Nem akarja Krisztust ebből a fényből kiengedni, és természe-



166

tesen magát is tanítványtársaival szeretné itt tartani. De nem tudja, hogy 
amit mond, az teljes félreértése a látottaknak. Jézus azt akarta megmutatni, 
hogy amit ő tenni fog, az nem „öngyilkosság” lesz, hanem az ő áldozatul 
adott életének meg lesz a dicsősége, mert ez meg van elvehetetlenül. Péter 
viszont azt szeretné, hogy Krisztus maradjon meg ebben a dicsőségben, és 
ne áldozza életét másokért.

13.2.3. Diakonos és doulos

Jézus önmagáról adott kijelentésében a lehetőséget a zebedeus fiainak 
kérése adta meg. ők Jézus királyságában a jobb és balkéz felől való ülést, 
vagyis a két főhelyet kérték. Jézus válaszában most is arra hivatkozik, hogy 
a nagysághoz az út a megalázás vállalásán, az élet odaáldozásán át vezet. 
Azonban határozottan kifejezésre juttatja, hogy a tanítványoknak ugyanazt 
az életutat kell vállalniuk, ami az övé volt: az élet teljes odaáldozása alól 
nincsenek ők sem felmentve. A Jézus poharát ők is megisszák, és a Jézus 
keresztségével, mely áldozatát jelzi, ők is megisszák, és a Jézus keresztsé-
gével, mely áldozatát jelzi, ők is megkeresztelkednek (Mt 20,20-23). Ez eb-
ben az élességben eddig még nem jutott kifejezésre: itt éri el a csúcspontot 
Jézusnak a tanítványi életről és önmagáról mondott kijelentése a szolgálat 
útjára vonatkozólag.

Itt fogalmazza meg Jézus egyúttal a legélesebben Isten királyságának 
azt az új rendjét, mely benne megjelent. „Jézus pedig előszólította őket, 
és ez mondta: Tudjátok, hogy a fejedelmek uralkodnak népeiken, és a na-
gyok hatalmaskodnak rajuk. De ne így legyen köztetek…” (Mt 20,25-26). 
A világban az uralkodás princípiuma érvényesül. Az eredeti kifejezések-
ben a nép kihasználása és a hatalommal való visszaélés mozzanata érzik. 
Jézus határozott gúnnyal beszél arról, hogy jótevőknek hívhatják magukat 
azok, akik a népen uralkodnak. Ez az ókor despotáira és a római biroda-
lom császáraira egyaránt vonatkozik. Jézus abban látja a hibát, hogy a 
tanítványok, bár Isten királysága új rendjében és valóságában akarnak ré-
szesülni, mégis az uralkodás vágyát őrzik szívükben. Isten királyságának 
ténye azonban elválaszthatatlan a szolgálattól, melyben ez a királyság újra 
és újra megjelenik.

Jézus két kifejezést használ itt a tanítványok és a leendő gyülekezet bel-
ső rendjének a jellemzésére: diakonos és doulos. Az egyik szolgálat moz-
zanatát, a másik, a szolga helyzetét akarja kifejezésre juttatni. „De ne így 
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legyen közöttetek, hanem aki köztetek első akar lenni, legyen a szolgátok” 
(Mt 20,26-27). Amíg a világban lévő uralmi rendről Jézus azt állapította 
meg, hogy az mindig „felülről lefelé” és a másik, „ellen” történik, addig 
ezzel ellentétben, a szabadon érvényesülő alárendeltség és az önmaga meg-
alázására való készség jellemzi azt, aki a tanítványok között a vezető és a 
legnagyobb.

A beszéd vége a diakóniai krisztológia legfenségesebb megfogalmazá-
sa, melyben Jézus krisztológiai megalapozást ad a tanítványi élet szolgáló 
jellegének: „Aminthogy az Ember Fia sem azért jött, hogy neki szolgál-
janak, hanem, hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért” 
(Mt 20,28). Jézusnak önmagáról elmondott szavai összefoglalását és vég-
érvényes, mintegy befejező megfogalmazását halljuk ebben. Küldetésének 
a lényege, a közép- és célpontja az életét odaadó szolgálat. Jézus kétféle-
képpen használja a szolgálat szavát. A latreuo az Istennek való szolgálatot 
jelzi, a diakoneo pedig az emberekért végzett szolgálatot. Itt ez az utóbbi 
szó szerepel, és jelenti életútjának a tartalmát, a célját, de a hogyanját is. 
Bátran mondhatjuk, hogy Jézus Istennek való szolgálata éppen az embe-
rekért végzett szolgálatban teljesedik be. Itt tárul fel legfenségesebben a 
diakónia értelme, az a sajátos, minden vallásos elképzeléssel szemben álló 
jézusi életforma, ami csak benne érkezett el erre a világra. Jézus kezdettől 
fogva úgy látta Isten akaratát, az iránta való szolgálatról úgy beszél, hogy 
az elválaszthatatlan az emberért végzett szolgálattól. Innen visszapillant-
va válik egyszerre érthetővé mindaz, amit Jézus mondott a farizeusoknak, 
amikor azok a törvényt, a szombatot az ember elé helyezték. Jézus az em-
bert védte velük szemben. szinte az embert helyezte a középpontba az Isten 
törvényével szemben, az Isten szeretetének emberközpontúságát mindenek 
megbotránkozására így fogalmazta meg: „A szombat lett az emberért és 
nem az ember a szombatért” (Mk 2,27). Hasonló az értelme annak is, amit 
Máté megfogalmazásában olvasunk: „Ha pedig tudnátok mit jelent ez: Ir-
galmasságot akarok és nem áldozatot: nem kárhoztattátok volna az ártatla-
nokat” (Mt 12,7). Ezért fáradozott Jézus az emberért, és nem a törvényért, 
mert Isten minden parancsa, ha jól értjük, nem az ember ellen, hanem az 
emberért van. Isten parancsával, az emberi életet megnyomorítani nem le-
het, ahogyan ezt a farizeusok tették, akiknek Isten parancsa volt fontos, és 
az emberi élet kiteljesedésével, boldogságával már nem értek rá törődni. 
Jézusban Isten emberszeretete jelent meg, és Istennek úgy szolgált, hogy 
az embert váltotta meg. Megváltó munkája kereszthalálában jut teljességre.
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Mindabban, amire Jézus most készül, Istennek az a szeretete bonta-
kozik ki, mely szövetséges népe iránt kezdettől fogva megmutatkozott az 
ószövetség minden eseményében. Most, amikor Jézus ezt az isteni aka-
ratot tölti be, valóban elérkezik Isten országa. Azonban megszegényíte-
nénk Jézusnak a mondását, sőt eltorzítanánk, ha az elejéről elhagynánk 
ezt a rövid szót: „aminthogy”. Ez azt jelenti, hogy Jézus önértelmezése 
a tanítványok számára követendő példa. Annak, amit Jézus tesz, tovább 
kell folytatódni és kiábrázolódni a tanítványok életében, a gyülekezet kö-
zösségében. Természetesen meg kell jegyezni, hogy Jézus az életodaadás, 
a szolgálat struktúráját helyezi a középpontba, és nem arról van szó, hogy 
ez akár az ő halálának módját vagy egyáltalán a halál formáját jelentené 
övéire nézve. Ez a váltságul odaadott élet csak az ő életútja, melyet nem 
lehet követni, de a szolgálatul másokért odaadott élet kötelező övéire nézve 
is. A gyülekezet krisztusi jellegét éppen ez biztosítja. A téma ezekben a 
versekben nem csupán a krisztológia, hanem a diakónia. A diakónia lénye-
gét tekintve nem más, mint alkalmazott krisztológia, hatékony krisztológia, 
a gyülekezetépítés krisztológiája, mivel a gyülekezet a Krisztus-messiás 
életformájában részesedik.

Az a diakóniai szemlélet, mely ebben a szakaszban, különösen az utol-
só versében megjelenik, Jézus egész életútját meghatározza. Még kétszer 
találkozunk halála előtt szolgálatának ilyen értelmezésével, sőt gyakorlásá-
val: lk 22 és Jn 13 ez a két hely.

Közismert, hogy a diakoneo ige az étkezésnél történő asztali szolgálattal 
van összefüggésben. Jézus szolgálata, melyben a tanítványok részesednek, 
éppen az utolsó vacsoránál történik. Ezzel mintegy áldozatát és az erre 
épülő úrvacsorát is a szolgálat a diakónia szférájába emeli, lukács jegyzi 
fel egyedül az utolsó vacsora eseményét, a tanítványok párbeszédét Jézus-
sal, és azt, amit Jézus az asztal körül elvégzett szolgálatára mutatva mond: 
„mert melyik nagyobb: az-e, aki az asztalnál ül, vagy aki szolgál? Nemde 
aki asztalnál ül? Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál” (lk 
22,27). ő olyan, mint aki szolgál, hos ho diakonon. Nagy a különbség az 
asztalnál felszolgáló és az asztal mellett ülő ember között! Jézus magát nem 
egyszerűen a vacsorát kiosztó házigazdának nevezi, hanem szolgának, 
úgyhogy az utolsó vacsora Jézus szolgálatának kiváltképpen való alkalma. 
Jézus nem egyszerűen kenyeret és bort, azaz egy vacsorát szerez emléke-
zetére, hanem az új szövetséghez egy szövetségi lakomát rendez, melyben 
az új istennépének az új rendjét mutatja meg. Ez pedig a diakónia, ami 
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specifikusan krisztusi, az új szövetségben az igazi „krisztiánum”. Krisztus 
jelenlétét az úrvacsorában nem lehet kultikusan értelmezni. Az ő jelenléte 
sokkal inkább a szolgálat megélése által valósul meg az övéi között. Az 
új gyülekezet krisztológiai struktúráját az úrvacsora szereztetési igéiben a 
diakónia szóval írja körül Jézus. Ez teszi minden más kultuszi eseménytől 
elütővé, egyedülállóvá azt, amit ő szerzett. 

Jézusnak az úrvacsora szereztetése alkalmából végzett szolgálata bon-
takozik ki abban a szép történetben, melyet János örökített meg számunkra 
a lábmosás történetében. Amit Jézus magáról mond (12, 37), azt itt meg is 
teszi. Amellett hangsúlyt helyez arra, hogy amit tesz, az nem a tekintélyéről 
való lemondás, hanem Úr voltának kihangsúlyozása. ő a legelső és a leg-
nagyobb mindenkinek szolgál, és mindenkinek a szolgája lesz. Ezért teheti 
hozzá: „Ha én, az Úr és a Mester megmosom a ti lábatokat, nektek is meg 
kell mosnotok egymás lábát” (Jn 13,14). Az ünnepi vacsora ebben a signum 
externumban sűrűsödik össze. Ebben a vacsorában hagyja meg Jézus az 
övéinek, hogy az ő életformáját éljék tovább maguk között. Ez a jézusi élet-
forma, a szolgálat nemcsak az úrvacsora formáját, de a tartalmát is jelenti 
(Jn 13,1). Arra utal, hogy a lábmosás egy végérvényes kiábrázolása Jézus 
szeretetének, mellyel övéit szerette. A 34. vers pedig ennek a szeretetnek a 
megélésére kötelez: „új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressé-
tek, amint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást”. A kultikus 
félreértés, a rituális beszűkülés lehetetlen, mert az új szövetségnek, melyet 
Jézus szerez, a tartalma az új parancsolat. A keresztyén szakramentum ér-
telmezésben itt találjuk meg a sajátos krisztiánumot.

Abból a szolgálatból indultunk el, melyet az angyalok végeztek (Mt 
4,11), és elérkeztünk ahhoz a szolgálathoz, melyben Krisztus vendégelte 
meg övéit az utolsó vacsorában. Elindultunk Istennek szeretetétől, mely 
abban jelent meg, hogy Jézust adta a világnak (Jn 3,16), folytatva az utat 
Jézusnak övéi iránt megmutatkozó szeretetén át (Jn 13,34). Mindenkép-
pen azt mondhatjuk: az úrvacsora az a csúcs, ahová minden szál összefut, 
amelyben Jézus szolgálata, és szeretete a teljes kibontakozást elérte. Az 
úrvacsora kettős értelemben a szolgálat szakramentuma: egyfelől közli a 
gyülekezettel Jézus szolgálatának gyümölcseit, másfelől szolgálat végzé-
sére kötelezi a gyülekezetet.
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13.3. A mennybement Krisztus diakóniája a Szentlélek által

Krisztus mennybemenetele nem eltávolodás a földtől, sőt még közelebb 
hajlás a földhöz és az emberhez. Az Ef 4,7-12-ben ezt olvassuk: „Mind-
egyikünknek pedig a szerint a mérték szerint adatott a kegyelem, amint 
azt a Krisztus ajándékozta. Ezért mondja az Írás: Felmenve a magasságba, 
foglyokat vitt fogságba, és ajándékokat adott az embereknek. Az, hogy fel-
ment, mi mást jelent, mint hogy előbb le is szállott a föld alsóbb részeibe? 
Aki leszállott, ugyanaz, mint aki fel is ment, minden égnél feljebb, hogy a 
mindenséget betöltse. És ő adott némelyeket apostolul, némelyeket prófé-
tákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pászorokul és tanító-
kul, hogy a szenteket felkészítse a szolgálat munkájára, a Krisztus testének 
építésére. „Krisztusnak az inkarnációban vállalt szolidaritása folytatódik 
mennyei formájában is. Ugyanaz ment fel, aki le is szállott, és azért ment 
fel, hogy művét tovább folytathassa, hogy mennyei dicsőségnek erőivel to-
vább szolgáljon földi gyülekezetében, és rajta keresztül a világban. Azért 
ment fel, hogy adjon, hogy még teljesebben legyen egyházáé és világáé. 
Mennybemenetelének célját szebben nem lehetne összefoglalni: „hogy a 
mindenséget betöltse” (10). A gyülekezetet, az ő testét úgy akarja ajándé-
kaival betölteni, hogy az nagykorúságra jusson: „melyben a Krisztus tel-
jességét éri el” (13).

Izráel eddig azt várta, hogy a népek fognak hozzá özönleni, hiszen a 
prófétai ígéretek ebbe az irányba mutattak. De most még a próféciáknál is 
nagyobb üzenet szólal meg: ti menjetek el minden nép közé. A feltámadott 
Krisztus szolgálata veszi ezzel kezdetét. Az üdvösség, a szabadítás olyan 
nagy, hogy ezt bezárni nem lehet, ezt vinni, élni, adni kell mindenkinek. 
szívükre helyezi még egyszer: most nem Izráel egybegyűjtése megy vég-
be, sem királyságának helyreállítása, most a világ szabadításáról van szó: 
„Nem a ti dolgotok tudni az időket és alkalmakat, amelyeket az Atya a 
maga hatalmába helyezett. Hanem amikor a szentlélek eljön rátok, vesz-
tek erőt és tanúim lesztek nekem, mind Jeruzsálemben, mind az egész Jú-
deában és samáriában, egészen a föld végső határáig” (ApCsel 1, 7-8). A 
tanítványokban ez üzenet ellenére mindig meg volt a kísértés arra, hogy 
Izráelhez hasonlóan magukat a világtól elválasszák. A feltámadott Krisz-
tus azonban ezeket a határvonalakat mindig áttörte.

Az első áttörés samáriánál történt, azután Cézáreánál Kornéliusz 
házanépe között. Éppen Péternek kellett átmenni a nagy iskolán, melyben 
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zsidó vallásos elképzeléseinek egész világa omlott össze. Meg kellett érte-
nie Péternek, hogy Krisztus abból a körből, amit maguk köré húztak, már 
kilépett, és most már ott van a világban, ahova ő nem akar belépni. Ha 
azonban Krisztus ott van, Péternek követni kell őt oda is. Az események 
súlya alatt megrázkódva vallja meg Péter a felismert igazságot: „Most ér-
tem igazán, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nemzetben 
kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik” (ApCsel 10,34-35). És 
hogy Péter nehogy vonakodjék megkeresztelni ezeket a pogányokat, a lé-
lek újból megelőzi őt, és leszáll rájuk. Péternek ismét menni kell Krisztus 
után, és vízkeresztséggel pecsétet tenni arra, ami történt.

Krisztus szolgálatának, szeretetének nincs határa. A hit feltételeket 
szabna, de a szeretet feltétel nélküli. Ezt érti meg Pál, aki egy körrel még 
tovább lép: a teljesen pogányok közé viszi Krisztust. Felismeri, hogy ebben 
a szolgálatban a prófécia teljesedik be, amely a fogságból visszatért nép-
nek szólt: „Mert így parancsolta nekünk az Úr: pogányok világosságául 
rendeltelek téged, hogy légy üdvösségül a föld határáig.” (ApCsel 13,47). 
Krisztus ezzel átlépte azt a határt, amelyet minden zsidó átléphetetlennek 
tartott: a körülmetélkedést, a törvény egész világát. Pál felismerte, hogy 
Krisztus szolgálatának nincs vallásos előfeltétele. Krisztus közvetlenül lép 
az emberekhez, a zsidókhoz is a törvény közvetítése nélkül. Krisztus tehát 
a világé, egész szabadon, mert Krisztus szolgálatát többé vallásos határ-
vonalak húzásával korlátozni nem lehet. Ez volt a döntő felismerés, mely 
Krisztus világot átfogó szolgálatának a nyitányát jelentette. Krisztus kilé-
pett a vallásos körből, a népek, a pogány világ körébe, hogy az élet egész 
területe szolgálatának a területe legyen.

De hogyan végzi Krisztus ezt a szolgálatot az egyházon keresztül. 
Erre a kérdésre akkor felelhetünk, ha azt a terminológiát megvizsgáljuk, 
amelyben erről a szolgálatról az Újszövetség bizonyságot tesz. Kézenfek-
vő lett volna, ha az Újszövetség az egyház szolgálatát a leitourgia szóval 
jelöli. A lXX-ben, a leitourgia jellegzetesen papi szolgálatot jelentő szó. 
Az Újszövetségben azonban azzal a meglepő ténnyel találkozunk, hogy ez 
a szó kizárólagos Krisztusi főpapi szolgálatának jelzésére használatos, de 
nem használatos arra a szolgálatra, amelynek alanya ugyan továbbra is a 
mennybement Krisztus, de amelyet az egyház végez. Jézus az ószövetségi 
engesztelő papi szolgálatot egyszer s mindenkorra tökéletesen és végérvé-
nyesen betöltötte (zsid 8,2-6; 10,14). Az egyház szolgálata húsvét és pün-
kösd után felelet erre a páratlan és örökérvényű szolgálatra. Ezt nem lehet 
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többé az ószövetségi szolgálat terminológiájából levezetni. Az Újszövetség 
az egyház szolgálatának a megjelölésére többnyire a diakónia szót használ-
ja. Ennek a ténynek alapján újra aláhúzhatjuk azt, hogy a szolgálat alanya 
továbbra is maga Krisztus. Egyetlen tisztségviselő, egyetlen liturgus van, 
és ez a Jézus Krisztus. Az egyház minden megnyilatkozása, amelyben a 
feltámadott Úr szolgál tovább: diakónia. Ahogy a Krisztus teste belsőleg 
épül, az diakónia, ahogy a Krisztus teste kifelé végzi a szolgálatot, az is 
diakónia. Figyelemre méltó tény, hogy Jézus a szótériát nevezi szolgálata, 
diakóniája csúcsának, hiszen a megváltás nem más, mint élete odaadása a 
kereszten, a feltámadásban, és a szentlélek által az egyház szolgálatában. 
Ez a szótéria hat és sugárzik tovább az élet két körét, a profánt és a szentet 
egy egységbe vonva. Ez a szótéria, amely végső fokon eszkatológikus va-
lóság, inkarnálódik újra a diakóniában.

szép példa erre Pál szolgálata a jeruzsálemi gyülekezetek elszegénye-
dése idején. Pál azt a feszültséget, mely a pogány és zsidó keresztyének 
között volt, úgy akarta többek között gyógyítani, hogy jeruzsálemi sze-
gény gyülekezetnek gyűjtött. Ebben a szeretetmunkában azonban nem 
egyszerűen valami gyakorlati megoldást látott, hanem Krisztus kegyelmé-
nek - ajándékának a továbbáradását, Krisztus diakóniájának a folytatását. 
Bizonyára sokan túlzásnak látnák Krisztus megváltó műve és a jeruzsá-
lemi gyülekezet megsegítése között ezt a közvetlen összefüggést, melyet 
Pál így vall meg: „mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus jótéteményét, 
hogy gazdag lévén szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége ál-
tal meggazdagodjatok” (2Kor 8,9). A gyülekezetek Krisztus kegyelmének 
gazdagságából élnek, és rajtuk keresztül Krisztus tölti be az emberi élet 
hiányát és szükségét. Nem lehetne nagyobbat és merészebbet mondani az 
egyház diakóniájáról, mint ezt: Krisztus műve folytatódik benne tovább; 
ő ad és szolgál tovább egyházán keresztül. Pál mind a két szolgálatra egy 
szót használ: charis. Ezzel is azt akarja kifejezni: a kegyelem lelki javakat 
juttat el a gyülekezethez, de ugyanez a kegyelem tovább anyagi javakat 
áraszt a Krisztus kicsinyeihez. Az anyagi javak lelki javak kifejezőivé és 
a lelki javak inkarnálódásának eszközeivé lesznek. Test és lélek, menny és 
föld így válik Krisztus szolgálatában és az egyház diakóniájában felbont-
hatatlan egységgé. Krisztus életét adta sokakért, és élete most az egyházon 
keresztül árad tovább sokakért - mindenkiért.

Nagyon fontos azonban, hogy itt egy krisztológiai határvo-
nalat húzzunk Krisztus, világ-diakóniai szolgálata és az egy-
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ház szolgálatai között. A két szolgálat ugyanis nem azonos. 
Nem azonos azért, mert a világ ős diakónusa Krisztus, a vi-
lág megváltója is, mi ellenben nem vagyunk, és nem leszünk 
soha a világ megváltói. Itt egy borotvaéles határvonal húzódik, 
mely arra figyelmeztet, hogy mi a Krisztus diakónusai az Úr-
Diakónus Krisztusnak engedelmességben alá vagyunk vetve. 
Ezt az éles határt a megváltó és megváltottak között a diakónia 
teológiájának helyes értelmezésénél mindig fent kell tartanunk.

Abban az új helyzetben azonban, melyben Krisztus a világ uraként az 
Atya jobbján van, és a világnak szolgál, a diakóniának másik dimenziója 
is feltárul. Krisztus jelenlétét nem csak a gyülekezet diakóniai karizmái-
ban lehet átélni, hanem van Krisztusnak egy elrejtett jelenléte is a világ-
ban, és ez adta a jogot a vallásos szocializmus képviselőinek a fiatalabb 
Blumhardtól elkezdve arra, hogy ezt a világban elrejtve jelenlévő Krisztust 
megkeressék és felismerjék. Krisztus a maga diakóniáját nemcsak az egy-
házon keresztül végzi a mennybemenetel óta, mert Krisztus a világ Ura is. 
Amit a Máté 25,31-46 szakaszában a világítéletről olvasunk, az éppen erre 
a titkos jelenlétére utal. Jelen van az ő legkisebb atyjafiainak a nyomorúsá-
gában és testi-lelki szenvedéseiben. Az emberrel való nyomorúságában és 
testi-lelki szenvedéseiben. Az emberrel való valóságos egységből és szo-
lidaritásából következik, hogy Krisztus mindazt érte végzett diakóniának 
ismeri el, amit ebben a világban az ő kicsinyeiért tettek. A mennybement 
Krisztus diakóniája így foglalja magába mindazt, amit az emberért tesznek 
nemcsak az egyházban, hanem az egyházon kívül is. 

Ez a diakónia, melyben Krisztus szolgál egyházán keresztül, a páli le-
velekben egy egészen sajátos új vonással bővül. Krisztusnak ez a szolgá-
lata behatol a világi szociális relációkba és szövedékekbe. Ebből a nagy 
témából most csak egyetlen fonalat húzzunk ki: a szociális relációknak a 
struktúra változása veszi kezdetét ezekben a páli megállapításokban. Kü-
lönösen az ún. házirend rendelkezéseiben lehet ezt látni, és felismerni. 
Az isteni Kyrios tekintélye érvényesül itt a gyülekezetben, a gyülekezet 
tagjai felett, akik a szociális-világi relációkban, mint rabszolgatartók és 
rabszolgák, mint szülők és gyermekek élnek Ezek a szociális viszonylatok 
megváltoznak, mert a szeretet által tanúsított engedelmesség már nem az a 
profán magatartás, mely előzőleg ezekben érvényesült. A kozmikus, isteni 
rangra emelt tekintélyek leromlottak: nincs abszolút előnye és méltósága az 
úrnak, a férfinak, az állami exousiának. Igen, a régi tekintélyek kozmikus-
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metafizikus megalapozottságukkal együtt összeomlottak, relativizálódtak, 
képben kifejezve súlyukból hatalmasat vesztettek. Nincs ugyanaz a spe-
cifikus tekintélyük, mint előbb, amikor a vérnek, nemnek és hatalomnak 
kozmikus istenségei voltak. Relatívvá váltak a gyülekezet tagjai számára. 
Mindezekben a relációkban: férfi és nő, rabszolgatartó és rabszolga, egy 
új, egyáltalán nem várt tényező jelentkezik, az a Kyrios Christos, aki most 
mindezektől egy új szolgálatot, a diakóniai magatartási módot, vagyis a 
szeretetet kívánja, és őket ugyanakkor erre a szeretetre felhatalmazza. 
Ezért lehetséges például az, hogy a keresztyén házirendben az a Krisztus-
ban nyilvánvalóvá lett isteni szeretet jelenik meg, mely ezt a kapcsolatot 
megváltoztatja, egész struktúráját mássá teszi. Ez már nem a régi „sze-
retet”, hanem az agapé. Megjelenésén át egy lényegében megváltozott új 
reláció támad férfi és nő, szülő és gyermek, szolga és szabad között.

Mindenesetre az Újszövetségben világos lesz, hogy a Christos Diakonos, 
Christos-Doulos hatása milyen messzire elért az élet szociális szövedéké-
ben is. Előzőleg a hangsúlyt az egyes ember nyomorúságára helyeztük, 
mint olyan területre, amelyben Krisztus érdekelt, és így az egyház is ér-
dekelt. Most a diakóniai feladat még nagyobb összefüggésében tárult fel, a 
szociális reláció összefüggésében, amelyben nemcsak a nyomorult, hanem 
a bűnös, a hitetlen is ott áll a szolgává lett Krisztus diakóniai munkája és 
szeretete alatt. Nemcsak a sajátos nyomorúságokat hordozó ember, hanem 
az adott történeti és szociális feltételek között élő ember normális társadal-
mi egzisztenciája is a Krisztus diakóniai szolgálatára szorul. Ilyen össze-
függésekben látszik, hogy mennyire mélyen gyökerezik az Újszövetségben 
Krisztus diakóniájának az egyetemessége és az ő gyülekezete diakóniájá-
nak az univerzalizmusa.

14. intézményes diAKóniánK teolóGiAi AlApjAi168

Egyházunk diakóniája három nagyobb területre koncentrálódik: fogya-
tékkal élők, szenvedélybetegek, és az idősek gondozása. E három terület 
teológiai megalapozását végezzük el. 

168  Előadás, 1999. 02.12. - Nagykőrös Diakóniai Konferencia
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14.1. A fogyatékosság teológiai megközelítésben

Mivel teológiai szempontok szerint vizsgálódunk, ez kötelez engem 
arra, hogy az Isten kijelentése alapján tájékozódjam. Ez a kijelentés Krisz-
tusban adatott, s erről szóló dokumentum a Biblia. A teológia ugyanis csak 
arról tud számot adni, amit Isten kijelentett önmagáról az emberről és a 
világról. Teljesen erre szorulunk rá. Minden egyéb emberi, ami lehet jó, de 
a teológiához semmi köze.

Ha így vizsgáljuk a fogyatékosság kérdését, észreveszi bárki, hogy bő-
séges anyagot talál erre nézve a kijelentésben. Magáról a kijelentett Igéről 
így tanúskodik a róla szóló dokumentum: „Isten formájában lévén nem te-
kintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette bete-
gekét magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett.” (Fil 2,6-7) 
Azt jelenti ez, hogy Jézus felvállalta az emberi létet. Ez magában foglalja, 
hogy nem csupán az egészségeseket, hanem a fogyatékosokat is. sőt 
úgy tűnik, hogy azokét különösen is. „Amikor este lett, sok megszállottat 
vittek hozzá, ő pedig szóval űzte ki a tisztátalan lelkeket és minden bete-
get meggyógyított, hogy beteljesedjenek az Ézsaiás próféta által mondot-
tak: erőtlenségünket ő vette el és betegségeinket ő hordozta.” (Mt 8,16-17) 
Annyira igaz ez, hogy az evangéliumokban nagyon sokat olvasunk Jézus 
gyógyításairól. Egyrészt summáriumokban közlik ezeket (az előbbi idézet), 
másrészt egyedi esetekben részletesen, vagy részletesebben tájékoztatnak 
erről. Mindkettő szinte végigkíséri Jézus földi életét. A summáriumok vi-
lágossá teszik, hogy olyan sok beteget gyógyított meg, hogy azok egyé-
nenkénti közlése lehetetlen. Az egyedi gyógyítási elbeszélések pedig arról 
tesznek bizonyságot, hogy igen sokféle betegséget orvosolt.169 Ezek törté-
neti tényként értékelendők, mert tevékenységét az ellenségei is kénytelenek 
elismerni. Azt ugyan vitatják, hogyan cselekszi mindezt, de a gyógyítás 
ténye nem tagadható. A Jézus utáni időből is maradtak ránk írásos emlékek 
ezzel kapcsolatban.170 

E gyógyítások között szép számmal találunk fogyatékosok rehabilitá-
ciójáról szóló beszámolókat is. Ismerünk vakokat, akik visszanyerték lá-
tásukat (Mk 10,46-52, Jn 9). olvasunk süketnéma gyógyításról (Mk 8,31-
37). Az Ékes kapu béna koldusa is talpra áll. (ApCsel 3,1-10) 

169  Dr. lenkeyné Dr. semsey Klára: Jézus a betegek gyógyítója. In THSZ. 
1997/71. o.
170  i. m. 78. o.
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Értelmi fogyatékos se hiányzik a sorból (Mk 9,14-29). Itt tisztátalan lé-
lek kiűzéséről olvasunk, de az exegeták egy része értelmi fogyatékosokat 
ért alatta. Ez persze nem azt jelenti, hogy az értelmi fogyatékosokban tisz-
tátalan lélek van.

Ezek a történetek lesznek majd a tükrök, amelyekben megláthatjuk:
• a társadalmi hozzáállást a fogyatékosokhoz
• a gyógyítás, a segítségadás mibenlétét
• a legfontosabb tennivalónkat.

14.1.1. A fogyatékosság és a szenvedés miértjeire keresett válaszok 

14.1.1.1. A legáltalánosabb hozzáállás volt a megvetés, a peremre szorí-
tás. Az egészségesek úgy vélték, hogy a fogyatékosok nem teljes 
értékű emberek, velük csak baj van, csak kiszolgálni lehet őket, 
semmiképpen nem egyenlők az egészségesekkel. Ennek a szem-
léletnek egyik változata, ami a náci Németországban előfordult. 
„Tudományosan” is megfogalmazták, hogy az értéktelen életek 
megsemmisíthetők. Természetesen gazdasági és politikai okok 
állottak mögötte. Hitler a „Mein Kampf” című művében ekkép-
pen érvelt: „Egy erős nemzetség eltörli a gyengét, mert az élet-
ösztön széttöri a humanizmus gyönge bilincseit és a humanista 
helyére a természet lép, mely a gyengét megsemmisíti, hogy he-
lyet adjon az erősnek.”171 

Gyakorlatilag ugyanezt tették a Jézus korában is, amikor a 
betegek egy részét kiközösítették, karanténba zárták.  Egyrészt 
ilyen módon védekeztek, másrészt a róluk való lemondás volt mö-
götte.

14.1.1.2. olykor ideológia is társult ehhez a magatartáshoz, amely egyrészt 
a társadalom rossz lelkiismeretét nyugtatta meg. Úgy vélem, hogy 
valahol mindenki érzi, tudja, hogy a másik embertárs - legyen az 
fogyatékos - ugyanolyan ember és nem kezelhető tárgyként. Mi-
vel azonban baj van vele, törődni kell vele, gyártunk ideológiát, 
hogy végre lehessen hajtani az embertelenséget. Másrészt ez a 
maga tartás a szenvedés örök, nagy kérdésére próbál választ ta-
lálni. A keleti világ egy részében ma is él a „karmatan”, s ezzel a 

171  Juhász zsófia: Fajbiológia. In THSZ. 1972. 286. o.
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fogyatékosok ügye megoldódott. Teljesen felesleges velük törőd-
ni, hiszen úgy se lehet rajtuk segíteni.

Ennek egy változata, amely a zsidóságnál is fellelhető volt. Is-
ten büntetése sújtja őket. Valamilyen nagy bűn áll állapotuk mö-
gött. Ez a gondolat szólal meg a vakon született ember kapcsán, 
mikor a tanítványok megkérdezik Jézustól: „Ki vétkezett, ez-e, 
vagy ennek szülei?” (Jn 9,2)

Az ószövetség hatalmas alkotása, a Jób könyve is bemutatja 
ezt a gondolkodást. A szenvedő Jóbot „vigasztalják” barátai és 
mindenáron be akarják bizonyítani, hogy szenvedése mögött va-
lamilyen konkrét bűn áll, melyet bevallván és elismervén, talán 
meggyógyulhat. 

Annyi igazság van ebben, hogy a szenvedés, a betegség csak 
tünet, az Istentől elszakadottság, a bűn következménye. Attól 
viszont óvakodni kell, hogy mindenegyes betegség mögött egy 
konkrét bűnt lássunk. Ezt a Jób könyve is, de Jézus is határozot-
tan visszautasítja.

Voltaképpen minden magyarázkodás értelmetlen és felesle-
ges, mert a szenvedő ember nem kíván semmiféle magyarázatot a 
szenvedése okára és állapotára. ő szeretne gyógyulni.

A szenvedés magyarázatánál általában arra gondolunk: mivel 
érdemeltem ki, vagy „ha ezt és ezt nem tettem volna meg, akkor 
ez a szenvedés bizonyosan nem történt volna meg.”172 

Be kell azonban látnunk, hogy a szenvedés magyarázatát nem 
találjuk meg általános igazságként. Jób könyve egyenesen azt a 
meghökkentő tételt mondja ki: „ok nélkül szenved” Jób. Ugyan-
ezeket a kérdéseket a fogyatékkal élők esetében is feltesszük.

14.1.1.3. Az is általános vélekedés a szenvedés kapcsán, hogy Isten elha-
gyott, sőt büntet. Tulajdonképpen az az alapja ennek, hogy éle-
tünk, sorsunk alakulásából következtetünk Istenre. Ha jól megy, 
szeret, ha szenvedek, ellenem fordult. Ugyanakkor szinte vörös 
fonalként húzódik végig a Biblián az a gondolat, hogy Isten nincs 
távol a szenvedőtől, sőt közel hajol hozzá (Ézs 57,15), sőt vele 
szenved. (Mt 25 31-46).

172  Gotthald Müller: A szenvedés és annak legyőzése. In THSZ. 1993/323. o.
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14.1.1.4. Az is gyakori, hogy az egészségesek szégyellik a fogyatékosokat. 
Ennek következtében, ha egy mód van rá, intézetekben helyezik 
el, vagy ha ez nem lehetséges, otthon szinte eldugják őket, s ez 
automatikusan a beszűkölődéshez vezet.

svájci tanulmányaim alatt feltűnt, hogy milyen sok fogyaté-
kost láttam a szülői háznál, sőt az utcán is szerettei körében. Nem 
lehet kétséges, hogy a családi körben jobb helyzetben vannak.

14.1.1.5. sajnos az is igaz, ha teszünk is értük valamit, az gyakran csak az 
„alamizsnaosztás” szintje. A szóban forgó bibliai történetek is 
erre utalnak. Ebben a tehetetlenségünk is kifejeződik, másrészt a 
hozzáállásunkat is minősíti. Ennyit tudunk tenni. leereszkedünk 
hozzájuk, de nem tekintjük partnernek. Ennek következtében ők 
maguk se igen várnak többet ennél. (ApCsel 3,3-5)

14.1.1.6. Gyökössy Endre külön szól tanulmányában173 a nehezen hallókról 
és a későbbi életük folyamán a hallásukat elveszítettekről. Meg-
jegyzi, hogy míg a vak a tárgyakkal, a siket, vagy az egyre nehe-
zebben halló az emberekkel veszti el kapcsolatát. Ezért sokszor 
sötétebben látnak, mint a vakok. Érzékenyebbek, ingerültebbek, 
bizalmatlanabbak, ezért fokozottabban kellene rájuk figyelni.

14.1.2. Jézus gyógyításainak mibenléte

Jézus gyógyításai különböző módon és különböző helyeken 
történtek és a zsidó környezetben analógia nélküliek. Hasonló esetről az 
ószövetség számol be Illés és Elizeus munkálkodásában. A sokféleség el-
lenére mégis van néhány tipikus vonás. Ezeket próbálom ujjhegyre szedni.

14.1.2.1. Jézus nem a betegséget kezeli, hanem a beteg embert gyógyít-
ja, úgy ahogy az a beteg szempontjából célszerű. A betegség 
és a beteg nem azonos dolgok. A betegség kezelése nem auto-
matikusan állítja helyre a beteg embert. Jézus gyógyításainak lé-
nyege, hogy létrehozza a kapcsolatot a különböző betegségekben 
szenvedő ember és a gyógyító erőt ajándékozó Isten között.174 

173  Gyökössy: Gyülekezeteink és fogyatékosaik. In THSZ .351. o.
174  semseyné: i.m. 73. o.
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14.1.2.2. Szava által gyógyít. Gyógyítását mindig megelőzi a tanítása. Ez-
által létrejön a kapcsolat a beteg és Isten között. Tulajdonképpen 
gyógyításai igehirdetésének jelei és azt hivatottak nyomatékossá 
tenni. Ezt ő maga is kimondja: „menjünk máshová a szomszédos 
helységekbe, hogy ott is hirdessem az igét, mert, azért jöttem”. 
(Mk 1,38)

Jézus küldetése Isten országának hirdetése. Gyógyításai csu-
pán azt jelzik, hogy elközelített az Isten országa. (Mt 12,28)

14.1.2.3. Partnerként kezeli a betegeket. Nemcsak észreveszi őket, ha-
nem megáll mellettük, sőt lehajol hozzájuk és az ő szintjükön 
érinti meg őket. Megkérdezi a vakot „mit akarsz, hogy cseleked-
jem?” Ha Bartimeus csak kolduskomfort-javítást kért volna, azt 
kapta volna. Még a beteget se kényszeríti. Figyelembe veszi, hogy 
ő is ember.

14.1.2.4. A hit gyógyít. Több gyógyításnál ismétlődik ez: „eredj el, hited 
megtartott”. A Jézusba vetett feltétel nélküli hit által gyógyul-
nak meg. De nem szabad a hitet itt se érdemszerzőnek tekinteni, 
hiszen a gyógyítás nem azért történik, mert a beteg hisz. A segí-
tés objektív feltétele a Jézus ereje, amelyhez párosul a gyógyulás 
szubjektív feltétele, a beteg hite.175

14.1.2.5. Jézus nem csupán a beteg testét, hanem az egész embert gyó-
gyítja. A tíz leprás története erről világosan szól. Közülük ki-
lenc csak a testi betegségéből gyógyult meg, míg az egy samáriai 
egész embervoltában egészséges lett. A teljes gyógyulás azt je-
lenti, hogy az Istennel való kapcsolat is helyre áll. Ugyanezt lát-
juk a fogyatékosok gyógyításánál is. (Mk 10, 46-52; Jn 5 stb.)

Erre mutatnak azok a gyógyítási történetek, melyekben a testi 
gyógyítást megelőzi a bűnbocsánat hirdetése. Ebben az értelem-
ben igaz, hogy a betegség csak tünet, s a alap kérdés a bűn. Ha az 
megoldódik, a betegség is elmúlhat.

175  Vö. i. m. 74. o.
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14.1.3. Mit tehetünk a fogyatékosokért?

Ha az egyház komolyan veszi, hogy Krisztus követésében jár, nem 
cselekedhet másként, mint Mestere. Ha Jézus lehajolt a betegekhez és a 
fogyatékosokhoz, az egyház se tehet mást. Így ki kell mondani, hogy az 
egyház lényegéhez tartozik a nyomorultakkal való foglalkozás. 1975-ban 
Nairobiban az EVT. kinyilvánította: „az egyház egysége a fogyatékoso-
kat is magába foglalja. sőt ennek kapcsán Bad-saarowban az ökumenikus 
Tanács „Igazság és szolgálat” osztálya egyenesen így fogalmazott: „ahol a 
fogyatékosok hiányoznak a gyülekezetből, ott a gyülekezet fogyatékos.”176 
Az egyház legszebb napjaiban komolyan is vette ezt a jézusi küldetést és 
kezdettől fogva mindmáig jelen is van életében a diakónia, melynek egy 
jelentős szelete a fogyatékosok közötti szolgálat. sőt, azt is megfigyelhet-
jük az egyház történetében, hogy az ébredések során a diakónia és mindig 
megelevenedik. Németországban a bételi központ és a lippei tartományi 
egyház több diakóniai intézményének létrejöttét egy nagy ébredési hullám 
előzte meg. Már a keresztyének üldözése idejéből ránk maradt egy történet. 
A római üldözők kérték az egyik gyülekezet vezetőjétől az egyház kincseit. 
A pásztor kis időt kért, s néhány perc múlva visszatérvén, felsorakoztak a 
vakok, sánták, csonkabonkák mellette. Rájuk mutatott és így szólt: „íme az 
egyház kincsei.” Természetesen azt se akarom elhallgatni, hogy a fogyaté-
kosok irányában sok mulasztás is terhel bennünket, de azt is ki kell mon-
dani, hogy a szocializmus 40 éve alatt is működtek fogyatékosokat gondo-
zó intézményeink. Igaz, hogy nagyon nehéz körülmények között, sokszor 
nem kellően felszerelve, de mégis jelként.

Most a megváltozott körülmények között, amikor egészséges embe-
rekkel, sőt fiatalokkal is teljesen szabadon foglalkozhatunk, továbbra se 
kerülhetik el figyelmünket a fogyatékosok. Egyrészt azért, mert a szekula-
rizált világ, sőt itt Kelet-Európában az ateizmus utáni világ számára talán 
az egyetlen érthető, kódolható prédikáció, a szeretetszolgálat. Non verbális 
kommunikáció! Beszédünkre talán nem kíváncsiak az emberek, esetleg 
nem is értik, vagy nem tudunk érthető módon szólani, de a diakóniára 
odafigyelnek. Természetesen tudatában kell lenni annak, hogy „Krisztus 
nem kizárólagos módon jelenik meg a szeretetszolgálatban sem. A kegyel-
mi eszközök által is jelen van, de a legegyetemesebb nyelven mégiscsak 

176  Juhász zsófia: Két egyházi állásfoglalás a fogyatékosok ügyében. In THSZ. 
1979/53. o.
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a segítő tettek által szól.”177  Másfelől modellt is jelenthet az egyház a tár-
sadalom számára szociáletikai kérdésekben. Ha megmutatja a világnak, 
hogy a társadalom számára se létezik más út a kicsinyek irányában, mint 
amit a diakónia él és gyakorol az egyházban. Így törhet ki az egyház a 
gettóból.178 Ilyen módon az egyház segítség a világnak. Harmadsorban 
az egyház prófétai felelősége se hagyható figyelmen kívül. Ez azt jelenti, 
hogy az egyháznak kötelessége figyelmeztetni a szekuláris hatalmát „mert 
Isten szolgája az a te javadra” (Rm 13,4), ha nem teljesíti ilyen jellegű 
feladatát.179 

14.1.3.1. Prevenció
Egy 20 évvel ezelőtti adat szerint a világ lakosságának 13-14 

%-a fogyatékos. Mára biztosan több. Ezeknek fele nem lett vol-
na fogyatékos, ha a megelőzés nem maradt volna el.180

14.1.3.2. Gyökössy Endre egész sor részben preventív, részben gyógyító 
segítségnyújtást sorol fel.181 „Minden általunk elérhető techni-
kai segédeszközt igénybevettünk gyülekezetünkben. A feljárati 
lépcső mellé tolószékek számára csúszdát csináltattunk. Elekt-
ronikus erősítő berendezést készítettünk, hogy a nehezen hallók 
a 13 helyen elhelyezett mini hangszórók mellé ülhessenek. A 
templomban ún. hurok-antennarendszert vezettünk körbe, hogy 
a nagyothallók a hallásjavító készülékeken meglévő átkapcsoló 
segítségével - bárhol üljenek is -, a saját készülékük által felerő-
sítve hallják az igehirdetést... legalább egy hónapban egyszer, 
de gyakran hétköznap este is kiosztjuk az Úr vacsoráját, ahol a 
különböző csoportterápiás bibliaórákra járók a teljesen egész-
ségesekkel együtt vesznek részt a közös esti úrvacsorán, hogy 
a hallható Ige, látható Igévé is legyen. A liturgiát úgy alakítot-
tuk, hogy a nehezebben hallók jól láthassák és a mozdulatokból 
érthessék, amit nem tisztán hallanak, hogy a gyülekezet többi 
tagjával együtt teljes legyen a közösségük és örömük...

177  szücs Ferenc: A diakónia rendszeres teológiai szempontból. In THSZ. 
1996/115. o. 
178  i.m. 116. o.
179  i.m. 114. o.
180  Juhász zsófia: Két egyházi állásfoglalás... 53.o. 
181  Gyökössy: i.m. 352. o.
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 Fogyatékosainknak spontán akad, pontosabban adatik egy-egy 
egészséges lelki testvérük, társuk, tapintatos pártfogójuk, oly-
kor több is, akik autóval hozzák-viszik őket és ügyes-bajos dol-
gaikat is elintézik.”

14.1.3.3. A beszűkülés elkerülhető, hiszen a keresztyén gyülekezetnek 
olyan közösséget kell alkotni, amelyben a fogyatékosoknak he-
lye van. „Ha szenved egy tag, vele együtt szenved valamennyi.” 
(1Kor 12,26)

14.1.3.4. partnerként kell őket kezelni.
Bodelschwing többek között azáltal tudta megmenteni 

Béthelt, hogy beavatta a fogyatékosokat a küzdelembe. Azok 
barátai voltak és nem csupán a páciensei.182

14.1.3.5. Jézushoz vinni őket. Misszió a fogyatékosok között.
Nagy meglepetést keltett egyházunkban és sok kérdést is 

feltett bennünk, amikor az őrbottyáni értelmi fogyatékos ott-
honunk akkori vezetője Juhász zsófia konfirmációra készített 
fel néhány fiatalt. Bennem is megszólalt a kételkedés: szabad-e? 
Ugyan mit értenek ebből? Nem sokkal később magam is fülta-
núja lehettem a „fogyatékosok tudományának”, s bizony meg-
szégyenítő volt őket hallgatni.

14.1.3.6. Gyökössy Endre pásztorálpszichológiai tézisei.183 „Első pilla-
natban bármilyen kegyes célnak tűnik is, ne elégedjünk meg 
annyival, hogy sérült embertársunkat úgy békéltessük meg 
állapotával, hogy passzívan fogadjuk el azt Istentől, mert így 
helyzetében lefelé fixáljuk, latens, tartalék pszichikus energiáit 
megkötjük, megbénítjuk ahelyett, hogy mozgásba hoznánk azo-
kat. Ha a fogyatékost csak megbékéltetjük állapotával és hely-
zetével, ezzel felmentjük az egészségest, hogy benne kicsiny 
testvérét lássa.  

Minden sérült személy közös jele a „más-sága”... Követke-
zésképpen nehezebb a társadalomba való beilleszkedés is. En-

182  Juhász zsófia: Fajbiológia... 289. o.
183  Gyökössy: i.m. 352. o.
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nek a fokozatos progrediálását csökkenthetjük azzal, hogy a 
csoportban és a gyülekezetben újra és újra átélheti önértékét, 
hasznosságát, annak örömét, hogy rá is szükség van, az ő sa-
játos szolgálatára is számítanak, várják, örülnek neki, sőt hiá-
nyolják.

Nem hangsúlyozhatjuk eléggé, hogy a fogyatékos egyre ke-
véssé érezze magát negatíve stigmatizáltnak. Csak az agapé, 
a jézusi szeretet az, ami felemel, gyógyít, kedvet ad a további 
élethez, sőt mássága ellenére produktív, örömös életre serkent. 
Ez az agapészeretet a társadalom által stigmatizáltak számára 
úgy válik hitelessé, ha a közösség, a gyülekezet nemcsak ki-
szolgálja és kisegíti a sérülteket, hanem szolgálatot is bíz rájuk.

Egy hitre jutott hallássérült öt fontos tanácsot ajánl sorstár-
sainak.184 

1. Koncentrálják erőiket olyan feladat elvégzésére, amelyben 
örömöt lelnek, és ami belső tartást kölcsönöz.

2. Törekedjenek emberszeretetre és élvezzék a tartalmas ma-
gányt is.

3. Ápoljanak baráti kapcsolatot, de ne feledkezzenek meg ar-
ról, hogy sérülésük terhes is lehet. Gyakorolják a türelmet.

4. Fejlesszék humorérzéküket, s viseljék derűsen azt a „csa-
pást”, hogy nem kell annyi lármát hallaniuk, mint jól halló 
embertársaiknak. 

5. Csak Istenbe vetett hittel, bizalommal, naponkénti imádko-
zással lehet életük kiegyensúlyozott.”

14.1.3.7. Végül egy kérdést teszek fel: mi hasznunk ebből? Ezt a kérdést 
nem lehetne feltenni, mert a keresztyénség eleve „ráfizetéses”. 
De mégis megkockáztatom, mert missziói célzata van: 

Nagyon súlyos beteget ápolt egyik kollégám családja. Az or-
vosok diagnózisa így hangzott: „korporálisan túlélte önmagát”. 
Az ápoló család viszont így nyilatkozott. Nem az a kérdés, hogy 
mi a célja Istennek a beteggel, hanem mit akar kimunkálni ben-
nünk?

A betegség próbára teszi az egészségeseket: mennyi ember-
ség, mennyi szeretet van bennük?

184  Gyökössy: i. m. 353. o. 
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Egy másik kollégám gyülekezeti szolgálatai közül osztotta 
meg egyik megrázó élményét. 

Járt a közösségükbe egy értelmi fogyatékos. Egy alkalom-
mal megosztotta a jelenlévőkkel az álmát. Ez valahogy így 
hangzott. láttam álmomban, hogy Isten kiosztotta az emberek-
nek a különböző talentumokat. Amikor hozzám ért, így szólt: 
neked keveset adok, de tudd meg: elég néked az én kegyelmem.

ők bennünket is figyelmeztessenek, akik olykor nagyon bí-
zunk önmagunkban: csak az ő kegyelme elég, de az elég. 

14.2. A szenvedélybeteGséG teolóGiAi 
meGKözelítésben185

A szenvedély szóban a „szenved” ige foglaltatik. A német nyelvben ha-
sonló a helyzet: (leidenschaft - leiden)! A szenvedély tehát az, ami miatt 
szenved az ember. Még pontosabban: a hiányában szenved. Ez azonban 
látszat: a hiányában is szenved, de miatta is, csak ez általában később derül 
ki, amikor sokszor már lehetetlen a segítség. Korábban azt hiteti el az em-
berrel, hogy általa öröm az élet.

A szakirodalom e fogalom alatt általában a romboló szenvedélyeket 
tárgyalja. Ennek van is létjogosultsága, hiszen ezek a veszélyesebbek, ár-
talmasabbak. De a jellegénél fogva sokkal több dolog tartozik ide, mint 
gondolnánk. Igaza van Gyökössy Endrének: „Bármi, ami szenvedélyünk-
ké válik, erősebb nálunk. ő az úr felettünk, beosztja időnket, útjainkat, 
erőnket, pénzünket, életünket.” 186

Amikor a teológiai megalapozást végzem, erre oda kell figyelni, mert 
nem a taxatív felsorolás a feladatom, hanem az elvi tisztázás. Mégis meg-
említeném, hogy nem csupán a leggyakoribb magyar szenvedély jellemző 
ránk, hanem azon kívül a gyűjtögetés és a munka. Keményen materialis-
tákká lettünk! Talán ezért is tudott annyira hatni nálunk az ideológiává 
vált materializmus? Erről azonban senki nem beszél. Néhány évvel ezelőtt 
a magyar falut bemutató írás így fogalmazott: „a magyar falu egy része 
belefullad az alkoholba, a másik része pedig a munkába.” Az egyik ta-

185  Előadás, Diakóniai Konferencia 1999. 05.25. – Nagykőrös
186  Gyökössy: Magunkról magunknak. Budapest 158. o.
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nulmányban a „munkaalkoholizmus” kifejezéssel is találkoztam, s nem is 
alaptalanul. 

Emlékezem egy presbiterre, aki ebben is szenvedett. Nem nagyon tudott 
aludni. Éjszaka felkelt, s dolgozott. Nappal is.

Csokonai: „zsugori uram” című verse pedig jól mutatja be a gyűjtögető 
embert. Ez is szenvedély.

Ugyanilyen elterjedt magyar szenvedély: a játék. Jó néhány esetben sok 
százezer Ft adósságot szedtek össze emberek a különböző játéktermekben. 
Van ennek egy jellegzetesebb magyar változata, ami régóta dívik, inkább a 
vidéki értelmiség körében: ez pedig a kártya.

Még egy általam tipikus, magyar szenvedélynek nevezett dolgot jelzek, 
ez pedig a hasunk. A magyar vendégszeretet mögött gyakran ez húzódik 
meg. Nemcsak a krétaiakról mondhatta ezt el Pál apostol, hanem rólunk 
is. Bizony sok embernek istene az ő hasa. (Fil 3,19) lelkészi szolgálataim 
során az istentiszteletről való távolmaradás okai között ez gyakran szere-
pelt. Vagy, ha mégis eljött templomba a háziasszony, idegesen, reszketve 
várta az istentisztelet végét, mert otthon kitört a családi botrány, ha késve 
ért haza.

E tipikus magyar betegségeken túl azonban bármi szenvedéllyé válhat 
és eltorzítja az életünket. A szenvedély torzító hatását döbbenetesen mutat-
ja be siklós József. A 23. zsoltárt az alkoholista szemszögéből értelmezi. 

1. A szeszkirály az én pásztorom: mindig szűkölködöm.
2. Árkok mélyén nyugtat engem és zavaros vizekhez terelget engem.
3. lelkemet tönkreteszi, a hamisság ösvényein vezet engem, hatása 

kedvéért.
4. Még ha a nincstelenség árnyékának völgyében járok is, szüntelenül 

reszketek, mert te velem vagy; a te fullánkod és a te marásaid, 
azok gyötörnek engem.

5. Üres asztalt terítesz nékem az én családom előtt; elárasztod feje-
met búbánattal; csordultig van a poharam keserűséggel.

6. Bizonyára pusztulás és nyomor követnek engem életem minden 
napján és az ördög tanyáján lakozom mindörökké, hacsak meg 
nem térek.” 187

 E rövid bevezető után a legfontosabb teológiai alapokat szeret-
ném lerakni.

187  siklós József: Pohárcsere. Budapest, 1982, 29. o.
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14.2.1. A szenvedélybetegség bibliai gyökerei

Mint már említettem a szentírás nem ad részletes felsorolást a különféle 
szenvedélyekről, de a kontextus alapján mégis feltérképezhetjük ennek a 
lényegét. Így akár azt a kérdést is feltehetjük, hogy az egyház illetékes-e 
bármit is tenni ezen téren, hiszen a társadalom annyit foglalkozik vele? 
Másfelől ez szakembert igényel, s a lelkészek nem igazán értenek ehhez. 
Hosszú évtizedeken át nem is dolgozhatott hivatalosan e területen az egy-
ház. Az Iszákosmentő Misszió csak 1981-ben indult újra. Ez a kiszorítottság 
is hozzájárult ahhoz, hogy tapasztalataim szerint az egyházi tevékenység 
nem igazán átható jelentőségű. Nekünk azonban tisztában kell lenni azzal, 
hogy ezen a téren van feladatunk. Egyrészt a Biblia szól erről, ha nem 
is kimerítően, minden kérdést érintve, másrészt speciális mondanivalónk 
van, harmadrészt a szenvedélybetegek megkötözöttekké lesznek, s általá-
ban a perifériára szorulnak. Ha valamiről, akkor erről a jelenségről bőven 
van a szentírásnak mondanivalója. Azt is meg kell még jegyeznem, hogy a 
szenvedélybetegekkel való foglalkozás nem hoz általában gyors, látványos 
sikereket, így végképp nem sajátíthatja ki az állami, szekuláris szféra.

A szentírás alapvető üzenete, hogy amit Isten teremtett, az jó! (A hé-
ber kifejezés: „thób” céljának megfelelő) Ha Isten jónak gondolta el, akkor 
az ember biztosan élhet vele. Ebben a szellemben gondolkodott Jézus is, 
amikor a tiszta - tisztátalan kérdésében próbára tették a farizeusok. „Nincs 
semmi, ami kívülről jutva az emberbe tisztátalanná tehetné őt, hanem ami 
kijön az emberből, az teszi tisztátalanná.” (Mk 7,15) Az evangélista még 
azt is megjegyzi: „Jézus ezzel tisztának nyilvánított minden ételt.” (Mk 
7,20) Ezt fontosnak tartom leszögezni, mert igen sokszor egyházi körökben 
felüti fejét a törvényeskedés és bizonyos dolgokat címkézünk, démoninak 
nevezünk, mintha „ab ovo” azok lennének.

Ugyanakkor az is igaz, hogy minden szenvedéllyé válhat. De az alap-
képlet mégis ez: semmi nem szenvedély önmagában. Min fordul meg a 
dolog? A válasz egyértelmű: ha a céljának, rendeltetésének nem felel meg. 
Példaként hadd említsek kettőt: az alkoholt és a munkát. A Biblia többször 
szól a borról. A szőlőtőke Isten kedves ajándéka: „sarjasztasz bort, ami 
felvidítja az ember szívét.” (zsolt 104,15) Jézust megvádolták ellenfelei, 
hogy „nagyétkű és részeges ember”. Biztos vagyok benne, hogy nem volt 
az, de nem is volt absztinens, sem aszkéta, mint Keresztelő János. Arról 
is többször olvasunk, hogy leült a vámszedőkkel és a bűnösökkel egy asz-
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talhoz. Egészen bizonyos, hogy onnan nem hiányzott a bor se. Ráadásul 
kiváló bort ittak azon a vidéken. Első csodája is a borral kapcsolatos, midőn 
Kánában a bajba jutott családot kisegíti. Ezt a tényt nem halványítja el az 
se, hogy ez a csodája jel volt, és valójában a zsidó ceremoniális szokások-
nak üzent hadat. Pál apostol is biztatja a fiatal Timótheust: „ezután ne csak 
vizet igyál, hanem gyomrodra és gyakori gyengélkedésedre tekintettel élj 
egy kevés borral is.” (1Tim 5,23) Ez az ige a bor, gyógyító hatására is utal. 
Ugyanezt olvassuk az irgalmas samaritánus történetében is. A bor tehát 
ajándék Isten teremtési rendje szerint.

A munka se átok, hanem az ember istenképűségéhez szorosan hozzátar-
tozó megbízatás. Isten az Édent bízta az emberre, hogy őrizze és művelje. 
Ennek nyomán tudja beteljesíteni az ember küldetését. Annyira igaz ez, 
hogy a vallásos meggyőződésből dolgozni nem akaró thesszaloniki gyüle-
kezet tagjait felszólítja Pál: „aki nem akar dolgozni, ne is egyék.” (2Thess 
3,10) Ezek az ajándékok azonban visszájára fordulnak, ha nem Isten rendel-
tetése, rendje szerint élünk vele. Pl: „élj egy kevés borral”. Diákjaink egy 
része jól megjegyezte ezt a bibliai helyet és tréfásan szokták mondani: „az 
egy kevés” - szövegromlás, későbbi betoldás. Így marad a szöveg ez: „élj 
borral!” Az isteni mérték ez: „egy kevés”. Ha ezt figyelmen kívül hagyjuk, 
azaz engedetlenek vagyunk, az Isten jó ajándéka vesztünket okozza. Er-
ről szól mindjárt a Biblia elején Nóé története. (Gen 9,20-23) szőlőművelő 
lett - eddig az ajándék - de megrészegedett, mert a mértéket elvesztette. 
Ugyanez a helyzet a munka terén is. Az isteni parancs: „hódítsátok meg a 
földet”. (Gen 1,28) Azt jelenti ez, hogy az ember legyen a föld ura. Ennek 
elromlását szemlélteti a Káin és Ábel híres története. Régi nagy kérdése a 
teológusoknak, hogy miért nem fogadta el Isten Káin áldozatát? A többféle 
válasz közül egyet említek, amely szerintem a legigazabb. A földmű-
velőre a szakkifejezés a héberben: „ís háadámáh”. Káinnal kapcsolatban 
azonban ezt olvassuk: „óbéd háadámáh”, amely a „föld rabszolgáját” jelen-
ti. Vagyis az „agricultura” isteni rendeltetését a „cultus agri” bűne váltja 
fel.

Ha tehát a szenvedély teológiai gyökereit keressük, azt kell mondanom, 
hogy az alapja az Isten iránti engedetlenség. Ez a bűnnek is a lényege. Tehát 
a bűn és a szenvedély azonos tőből fakadnak. Így bátran ki lehet mondani, 
hogy a szenvedély bűn. Engedetlenség Isten parancsa iránt. Az ember pe-
dig nagyon kész erre. A jó és gonosz tudásának fájáról szakított, pedig nem 
lett volna szabad. Ennek természetesen következményei lesznek, amelyről 
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ugyancsak ír a Biblia. Csupán arra kell figyelnünk, hogy az ok - okozati 
összefüggéseket ne hagyjuk figyelmen kívül. Az alkohollal kapcsolatban 
a következményekről olvashatunk a lót történetekben. (Gen 19,30-39) 
Költőien és szemléletesen írja le romboló hatását a Példabeszédek könyve: 
„Kinek jaj? Kinek fáj? Kivel veszekednek? Kinek van gondja? Kit vernek 
véresre hiába? Kinek zavaros a szeme? Azoknak, akik bor mellett mulat-
nak, és a fűszeres bort kóstolgatni járnak. Ne nézd a bort, hogyan vöröslik, 
hogyan gyöngyözik a pohárban. Bizony simán lecsúszik az! De végül meg-
csíp, mint a kígyó, megmar, mint a vipera. szemed zavaros dolgokat lát, te 
magad pedig összevissza beszélsz. És olyan leszel, mint aki tenger közepén 
fekszik, vagy mint aki az árbockosárban fekszik. Ütöttek engem, de nem 
fájt, vertek, de nem tudtam róla! Amint fölébredek, folytatom, ugyanezt 
keresem.” (Péld 23,29-35)

A szenvedély megkötöz, rabbá tesz: Nem tudok meglenni nélküle.  Mu-
száj magamhoz venni. És itt lesz ördögivé e dolog. Isten parancsai által 
magához akar engem kötni, és ez jelenti a szabadságot. Az ember pedig 
ezt nem akarja. szabad akar lenni, s rabbá válik. A rabság aztán egy egész 
lavinát indít el. Mivel nem tudok nélküle élni, minden körülmények között 
meg kell szerezni. szép csendesen megkezdődik az elszegényedés. Ha vég-
képp nincs pénzem már, következik a lopás, rablás, s előbb-utóbb a börtön. 
Tehát tönkretesz szociálisan. De nem csak így. A Példabeszédek könyve 
a szellemi - lelki leépülést is elénk tárja: „szemed zavaros dolgokat lát, te 
magad pedig össze-vissza beszélsz”. 

A kevésbé veszedelmesnek tűnő „munkaszenvedély” ugyanezt műveli. 
Egy temetést bejelentő asszony fogalmazott így fülem hallatára: „Egész 
életünkben dolgoztunk annyit, mint az állat. Nem voltunk sehol, nem lát-
tunk semmit.” Ez is függőség, amelyet minden szakirodalom feltüntet. 

A szenvedélynek mindig pótlékszerepe is van, egy elvesztett harmónia, 
megingott egyensúly helyreállításra törekszik. Ez a paradicsomon kívül 
élő ember életének tartozéka. Csakhogy a pótlék becsap, és nem old meg 
semmit.

14.2.2. Mit tehetünk a szenvedélybetegekért? (Terápia)

14.2.2.1. Biztosnak kell lenni abban, hogy a szenvedély megkötözöttei 
megszabadulhatnak. Ha van igazán sajátos mondanivalónk, akkor az éppen 
a szabadítás, mert hitünk lényege a szabadító Jézushoz fűződő kapcsolat.
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Az egész Biblia primer gondolata a szabadítás. Az ószövetség nagy 
üzenete első renden nem a teremtés, hanem a szabadítás. Izrael első is-
tentapasztalata nem a teremtés, hanem az exodus. Ebben élik át és meg, 
hogy kicsoda számukra Jahve, s ők kik Jahve számára. A teremtéstörténet 
hitvallása is az Egyiptomból való szabaduláson alapszik.

Az Újszövetség még világosabban beszél a szabadításról. Jézus neve is, 
de egész tevékenysége egyaránt erről beszél. Az ő szabadítása valódi. „Ha 
a Fiú megszabadít, valósággal szabadok lesztek”. (Jn 8,36) Az eredeti szö-
veg szerint „ontológiailag” is szabadok lesztek.

Erre az alapra kell minden gyógyító tevékenységünket helyezni. Ráadá-
sul ez olyan lehetőség, amellyel igazában csak az egyház számolhat. Nem 
csupán hirdeti ezt. Az időleges gyógyítások helyett valóságosak történhet-
nek.

Éppen ezért ki kell azt is mondani, hogy a jézusi szabadítás több, mint 
absztinencia. Helyesen állapítja meg Németh Dávid: „az absztinens élet-
mód elérése, mint gyógyulási cél azért nem kielégítő önmagában, mert egy 
akaratosan összeszorított foggal megnyert és fenntartott absztinencia nem 
szakít ki a szenvedély bűvköréből. Az illető nem vesz a tiltott fa gyümöl-
cséből, de nem tágít a fa közeléből, nem szabadult fel a kert többi gyümöl-
csének az élvezésére.” 188

14.2.2.2. Minden gyógyulás alapfeltétele a gyógyulni akarás. Nem vé-
letlen, hogy Jézus megkérdezte a betesdai betegtől: „akarsz-e meggyógy-
ulni”. (Jn 5,6) A gyógyulni akarás fél gyógyulás. A nagy gond az, hogy a 
betegek jó része nem akar igazán gyógyulni. A nagy kérdés: lehet-e moti-
válni az illetőt? A büntetéssel (elválás, elbocsátás a munkahelyről, börtön 
stb.) nem sokat érünk el. Természetesen a külső körülményekkel is lehet 
motiválni (pl: alkohol árak felemelése), de ezek nem átütő erejűek. sok-
kal inkább az evangélium gazdagságának felmutatásával, meghirdetésével 
motiválhatnánk. A legfőbb mozgató azonban a példaadás. Különösen fon-
tos itt a megszabadultak bizonyságtétele.

„Valaki, aki ilyen módon gyógyult, később találkozott régi szesztest-
véreivel, akik csúfolták, csipkedték. ő azonban karon fogta az egyiket, 
s magával vitte újonnan berendezett szép lakásába. A volt cimbora meg-
döbbenve kérdezte: Miből vetted ezt, komám? A házigazda így válaszolt: 
Az ebédlőszekrényt rumból. Az asztalt, székeket pálinkából meg sörből. 
188  Németh Dávid THsz 1984 185. o.
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Elsorolta a különböző italokat - és a berendezési tárgyakat. ott állt mel-
lette örömében könnyező asszonya, aki hosszú éveken át tűrte, elviselte, 
hordozta, segítette és imádkozott érte.” 189

14.2.3. megelőzés (prevenció)

lelkipásztorok, hitoktatók, egyházi munkások sokat tehetnek ennek ér-
dekében. Már a gyermekalkalmakon beszélni kell róla.

Egy alkalommal 3. osztályosok hittanóráján beszélt az Iszákosmentő 
Misszió egyik vezetője az alkohol pusztító hatásairól. Kiderült, hogy a je-
lenlévő gyermekek között összesen 1 volt, aki 9 éves koráig még nem ivott 
alkoholt. 

Konfirmációi oktatás, jegyesoktatás, mind-mind alkalom a tanításra, 
amely elősegítheti a megelőzést. 

Egyházi rendezvényeinken sokszor szolgálnak fel szeszes italt, mely né-
melyeknek nagy kísértés. 

Az igehirdetésben is szólni kell bátran erről a témáról. 

14.2.4. A gyülekezet hozzáállásának formálása

sajnos gyülekezeteinkre általában nem jellemző a közösség, inkább kö-
zönség vagyunk. Ez azonban nehézzé teszi az integrálást. Hitre jutottaink, 
a keresők és a szenvedélyekből megszabadultak nem tudnak hová kapcso-
lódni. Ily módon csak visszaesés lehetséges. Ezért gyülekezeteinket nevel-
ni kell, különösen a perifériára sodródottak irányában kell felelősségüket 
felkelteni. 

14.2.5. Pásztoráció

Ennek is híjával vagyunk, mert a lelkészek kevés időt fordítanak a 
pasztorációra, így nem is tudják mennyien szenvednek a gyülekezet tagjai 
közül ebben a betegségben.

189  Gyökössy: i. m. 166. o.
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14.2.6. Kitartás, humor

A szenvedélybetegekkel való foglalkozás rendkívül időigényes. Min-
denképpen munkatársakra van szükség. Nem szabad megsértődni, ezért 
kitartásra van szükségük, és humorra. 

Ezt a munkát csak azok képesek végezni, akiket erre Jézus Krisztus 
evangéliuma kényszerít. 

14.3. Az időskor teológiai megközelítésben 

Közismert, hogy Magyarországon öregedő a társadalom. Ennek oka 
egyrészt az, hogy az életkor kitolódott. A korábbi évszázadokban jóval ala-
csonyabb volt. A rómaiaknál pl. csak 25 év volt. 

1869-ben nálunk 1,8 millió volt a 14 év alattiak száma, míg az 50 éven 
felüli csupán 623.000. 1979-ben a lakosság csaknem megduplázódott, a fia-
talok száma 2,3 millió, míg az időseké majdnem ugyanannyi lett. A nyugati 
társadalmakban ez az arány még inkább az idősek felé billen. Ez nyilván-
valóan az orvostudomány fejlődésének köszönhető, másrészt a gyermekek 
számának tragikus csökkenésével magyarázható. Az is igaz, hogy a ko-
rábbi évszázadokban a nagyfokú gyerekhalandóság is hozzájárult a több 
gyerek születéséhez, de ez nem ad teljes magyarázatot. Tény, hogy az elő-
rejelzések egyértelműen azt mutatják, hogy egyre több lesz az idős ember.

A gyülekezeteinkben ezt már jó ideje tapasztaljuk. Ez viszont egy se-
reg kérdést vet fel. Mit kezdünk az idősekkel? Azt mégse tehetjük, amit 
a rómaiak, akik az időseket a Tiberis hídjáról ledobták, mint nem kívá-
natos személyeket, hanem e kérdéssel meg kell birkóznunk. Mindannyian 
meg fogunk öregedni, ha idő előtt meg nem halunk. Tragikus, ha egy fiatal 
meghal, mert egyikőnk se szeretne így járni. Élni szeretnénk. Ugyanakkor 
bosszankodunk az időseken és magunkon is, ha megöregszünk.

Mit tegyünk? Néhány szempontra érdemes figyelni.
Készülni kell az időskorra is éppúgy, mint az élet más dolgára, csak ezt 

gyakorta elfelejtjük. Ugyanakkor az is igaz, hogy az időskor aligha megta-
nulható, inkább megtapasztalható.

Másfelől ne azt a kérdést tegyük fel, hogy mi legyen az idősekkel, mert 
így mi kívül maradunk a tennivalókon, inkább így kérdezzünk: mit te-
szünk az értük?
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Harmadsorban érdemes meggondolni, amit pl. egy japán mondás taná-
csol: „a gyermeki kegyelet különbözteti meg az embert a madaraktól és a 
vadaktól.”190 Goethe szavai is megszívlelendők: „Az időskort nem megérni, 
hanem elviselni művészet.”

Azt is világosan látjuk, hogy az öregekről való gondoskodás sok család 
számára - még ha akarnák is – megoldhatatlan teher. Ugyanakkor kevés a 
idősotthon.

Nem tekinthetjük véletlennek, hogy a rendszerváltozás után egyházunk 
is sok új idősotthont épített. Messze nem elegendőt. Ezekben az intézmé-
nyekben jó, ha jelszerű, példaértékű az idősekkel való törődés, ezért vizs-
gáljuk meg teológiai szempontból ezt a kérdést, s közben figyelünk egyéb 
tudományok eredményeire is.

14.3.1. Az időskor fogalma

Ki az idős? Nem olyan könnyű erre felelni. A Biblia szerint kezdetben 
igen magas volt az emberek életkora.

Ádám 930, Enos 905, Methuselah 969 évet élt. (Innen a matuzsálemi 
kor elnevezés!) Ezekre a nagy számokra nincs egyértelmű magyarázat. A 
bűneset után Isten korlátozza az ember életét 120 évre (Gen 6,3). De még 
ez is magas. A patriarchák élete is jóval több a mai emberénél. Később a 
törvény a 60 éven felülieket tekinti idősnek (lev 27,3.7). A 90. zsoltár már 
70-80 évről szól (zsolt 90,10). Ma újra itt tartunk.

A pszichológusok szerint a felnőtt életszakaszt így lehet meghatároz-
ni:191

- fiatal felnőtt kor   20-35 
- középső felnőtt kor   35-45 
- középkorúak   45-59
- idősödők   60-64
- időskor    65-89
- aggkor   90 év fölött

Az öregedés voltaképpen egy folyamat, amely megkezdődik a születé-
sünkkel, csak egy ideig ezt nem vesszük észre. 

190  Deeken: Öregszünk, de győzzük. Eisenstadt, 1980. 5. o.
191  Ittzés szilvia: Negyven körül az öregségről. In Embertárs 2007/1, 12. o.
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Gyökössy a megöregedésnek 4 fajtáját különbözteti meg:192

- naptári
- szervezetünk szerint
- lelkiállapotunk szerint
- társadalmi

E 4 ritkán esik egybe.

Mások szerint így fest:193

- Biológiai öregedés: amely külső megjelenésben, fizikai erőnlétben, 
egészségi állapotban észrevehető. Megszűnik a gyermeki státusz, ő lesz a 
legidősebb generáció tagja.

- Társadalmi szerepváltás következik be. Hiába a gazdag élet és gyakor-
lati tapasztalat, a munkaerő piacon kevéssé értékes. Ez már a középkorúak 
esetében is bekövetkezett.

Boross Géza pedig így definiálja az öregedést:194 „Gerontológiailag az 
öregedés a szervezet sorvadás okozta leépülése.” 

Ennek következményei: a kötőszövet elváltozása, mészfelrakódás, az 
idegsejtek sorvadása, az érzékszervek romlása. De nem csupán testileg 
történik változás, hanem az érzelmi életünkben is. A külvilág lassacskán 
beszűkül, a saját bajainkkal vagyunk elfoglalva. Ezek miatt jó lenne erre 
készülni, és az életet ne a teljesítményre alapozzuk.
14.3.2. Az időskor nyomorúsága

14.3.2.1. A testi erő megfogyatkozása

A Préd 12,1-7 megrendítő őszinteséggel egy gyönyörű allegória formá-
jában vall erről. Walter lüthi prédikációjában így kommentálja. „Megre-
megnek a ház őrzői.” A karokat, a kezeket és az öklöt kell ezen érteni. Ezek 
a ház őrzői. Időskorban reszketnek. „Megrogynak az erős férfiak” – ezek 
a lábszárak, melyek meggörbülnek időskorra. „Megállnak az őrlő lányok, 
mert megkevesbedtek”. 

192  Gyökössy: Életápolás. Budapest, 163. kk.
193  somogyiné Petik Krisztina - Kézdi Anikó: Van élet a fiatalság után? In Ember-
társ. 2007/1, 4. kk. o.
194  Boross Géza: Diakónika. Budapest, 1995, 101. kk. o.
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Az őrlő lányok, akik az előre haladó korral egyre inkább megkeves-
bednek: a fogak. „Meghomályosulnak az ablakon kinézők.” Rosszul áll a 
helyzet a szemek dolgában. „Bezárulnak az utcára nyíló ajtók” – az ajtók 
az utca felé: a fülek. Csökken a hallási képesség.

„A malom zúgása halkabb lesz.” A malom bizonyára a száj és a malom 
hangja a nyelv. A beszélgetés terhes lesz. „Felkelnek madár szóra.” Igaz, hogy 
a tyúkokkal megy aludni, de a madarakkal ébred. „Elhalkul minden énekszó.” 
Az ember már nem tud énekelni, vagy nem hallja, ha mások énekelnek. „Min-
den halmocskától félnek.” Először talán a kerékpározásnál érzi az ember, de 
a lépcsőkön való felmenetelnél is. „Ijedeznek az úton.” Az ember nehézkessé 
és körülményessé lesz. „A mandulafa kivirágzik.” Ezt a fehér hajra történő 
utalásnak gyanítják. „A sáska nehezen vonszolja magát.” Talán az idős ember 
merev járására céloz. „Kipattan a kapor”. A kaporról azt tartják, hogy étvágy-
gerjesztő. Az izgatószerek se hatnak többé.” 195

Nem tudnak felmelegedni a tagok (1Kir 1,1), bot kell a kézbe (zak 8,4).
sokféle betegség is társulhat mindezekhez, melyek közül talán az agy-

érelmeszesedés a legborzasztóbb.
Mindezek depresszióhoz vezethetnek, mert a szándék és az erő nem 

ugyanaz már. 196

Ugyanakkor Jung óta tudjuk, hogy hallatlan mennyiségű pszichikus 
energiatartalékaink vannak, amelyeket halálunkig mozgósíthatunk, ha 
megtanultuk használni azokat. 

Arra is érdemes figyelni, hogy korábban az időskorra, mint a veszteségek 
idejére tekintettek, de napjainkban a szakemberek az időskor rugalmasságáról 
is írnak, azaz a veszteségek és hiányok megjelenéséhez alkalmazkodni is tud 
az idős ember. Nemcsak reagál az eseményekre, hanem dönt is, és ilyen módon 
aktív részese sorsa alakításának. Az idős ember életének minőségét nem a tel-
jesítménye adja, hanem a körülményeivel való megküzdés. 197

A keresztyén embernek azonban tudnia kell, hogy a testi szenvedésben 
megtapasztalja Isten kegyelmének elégséges voltát, mint Pál apostol (2Kor 
12,9), sőt azt is, hogy ezek áldásul lehetnek, mint Ezékiás király esetében (Ézs 
38,17). Az se ritkaság, hogy a szenvedés Istenhez visz közelebb (zsid 12,6).

195  Nagy István: W. Lüthi prédikációinak szemléletessége. Budapest 2003, 128-
129. o.
196  Gyökössy: i. m. 167. o.
197  Horváth – szabó Katalin: A harmadik utazás: Az idős ember élete. In Ember-
társ. 2007/1, 17. kk. o. 
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14.3.2.2. Rezignáció

A testi erő hanyatlásával lelkileg is sérülhet az idősember. Az egyik 
leggyakoribb a rezignáció. Ez egyrészt az öregség elutasításában gyökere-
zik, amelyet azonban nem tudunk megvalósítani, így beletörődnek a vál-
toztathatatlanba. Ez a beletörődés igen veszélyes és további bajokat szül. 
E tekintetben is példa Jób, aki küzd és harcol súlyos betegségében, nem 
fogadja el azt, és győz.

14.3.2.3. Időskori szökevények

Deeken nevezi így azokat az időseket, akik menekülnek az öregségtől, 
mert képtelenek elfogadni. Hová menekülnek? A múltba. Ez kétféleképpen 
is megtörténhet. Egyrészt fiatalnak tettetik magukat. Megnyilvánul ez az 
öltözködésben, a viselkedésben. Nagyon nevetségessé tudnak így válni. 
Másfelől – ez a gyakoribb – a nosztalgia útjára lépnek. Állandóan a múlt-
ban élnek, akörül forognak, állandóan arról beszélnek. Megszépül a múlt, 
sőt heroikussá válhat, pedig aligha volt az. A környezetük rettenetesen 
szenvedhet ezek miatt.

14.3.2.4. A fiatalok irigylése

Ez is igen gyakori. sok idős ezért nem tud félreállni, visszalépni, s válik 
ellenszenvessé a fiatalok szemében, és a fiatalok az ő szemében. Nem fede-
zi fel a saját korának értékeit, csupán a veszteséget látja, míg a fiatalokban 
az ellenséget vagy legalábbis a vetélytársat.

14.3.2.5. Magányosság

A Gen 2,18 szerint az ember közösségre teremtetett. Az idős korral 
viszont együtt jár(hat) a magányosság. Egyrészt elveszíti házastársát, 
másrészt egyre-másra halnak meg a kortársai, barátai. A munkatársak el-
maradnak. A családban is átélheti a magányt, mert a fiatalabb generáció 
tagjainál nem talál visszhangra. E ponton rá kell arra mutatni, hogy az 
egyedüllét még nem jelent feltétlenül magányt. Joó sándor „A magány el-
lenszere” című prédikációjában ezt világosan kifejti. 198

198  Joó sándor: A magányosság ellenszere. Róm 1,8-17 alapján mondott prédikáci-
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„Mindenekelőtt határoljuk el élesen az egyedüllét és magány fogalmát 
egymástól. Ennek a kettőnek lényegében véve semmi köze egymáshoz.  
Nem minden egyedül élő ember magányos lélek, és fordítva. lehet valaki 
olyan egy szál egyedül a világon, hogy senki hozzátartozója nincs, nincs 
senki, aki hazavárja, aki este jóéjszakát kívánjon neki, és mégse magányos. 
Viszont lehet valaki belsőleg rettenetesen magányos, még ha népes, zajos 
családi vagy baráti kör veszi is körül. Az egyedüllét nem tragikus, a ma-
gány igen!

Az egyedüllétben sok jó is lehet. Nietsche az egyedüllétet a bölcs ember 
menedékének nevezte. Az egyedüllétben van az ember igazán otthon ön-
magával. Az egyedüllét, még ha nehéz és keserves is, áldás lehet az ember 
számára, ott jut el mélyebb önismeretre, magába szállásra, önvizsgálatra. A 
legnagyobb szellemi nagyságok mindig keresték az egyedüllét alkalmait. 
Keresztelő János kivonult a pusztába, távol mindentől. Jézus sok éjszakát 
töltött egyedül, egy puszta helyen imádkozva. Rendszeresen keresni az 
egyedüllét alkalmait nem természetellenes dolog, sőt az egészséges lélek 
normális lélegzetvétele.

Az egyedüllét a személyiség kibontakozásának a feltétele, a teremtő 
„én” titkos műhelye. Az egyedüllétben talál az ember mindig újra önmagá-
ra. Talán éppen az az egyik legnagyobb baj, hogy sok magányos lélek nem 
mer egyedül lenni. Fél az egyedülléttől. Pedig más az egyik, mint a másik. 
Az egyedüllét fizikai állapot, a magány pedig lelki állapot. Az egyedüllét 
lényege az, hogy az ember ideiglenesen elválasztódik, elkülönül a másik-
tól, míg közben belső kapcsolata a másikkal érintetlen, töretlen marad. A 
magány pedig az jelenti, hogy a kapcsolat a másikkal megszakad; még ha 
fizikailag együtt is van a másikkal, még ha beszél is vele, még ha egy asz-
talnál ül is a másikkal, nem jut el igazán – lelkileg – a másikhoz, a másik 
lélekig – még ha közel is van hozzá.” Majd a gyógyszert is felvázolja. A 
magány ellenszere a másért való imádság, a másért való gondoskodás, és a 
mások iránti adósság érzése.

14.3.2.6. Időskori önzés

Ennek is több formája lehet. A depresszió helyett agresszió. A mások-
nak való parancsolás egyenesen a zsarolásig fajulhat. Az abszolút egoiz-
mus is gyakori, ami zsugoriságban is megjelenhet.
ója
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14.3.2.7. Feleslegesség érzése

sokan a szereptelen szerep korának tartják az időskort. Ez akkor is igaz, 
ha vannak olyan hivatások, amelyek halálig megmaradnak, de társadal-
milag mégis ez a felfogás uralkodik. A Biblia viszont mást tanít. Ábra-
hám és sára idős emberek, amikor az Úr újat kezd életükben (Gen 18,11). 
Ábrahám öreg szolgájára bízza, hogy fiának feleséget hozzon (Gen 24,2). 
Izrael vezetői a vének. Igaz, hogy a korukat nem tudjuk, de feltehetően nem 
fiatalok voltak. Izrael fiai az exodus alkalmával nem hagyják az időseket 
Egyiptomban, mint feleslegeseket (Ex 10,9). A vének gyakorolták a bírói 
tisztséget (Dt 21,19-20). Ha a vének hiányoznak, az Isten ítéletének jele 
(1sám 2,31; Jer sir 5,14; Ez 7,26).

14.3.2.8. Félelem

Ezek közül a halálfélelem a legerősebb, amivel naponta számolnia kell 
az idős embernek. Ha az örök élet bizonyossága hiányzik, ez nagy ellenség.

A hozzátartozók elvesztése miatti félelem is jellemző erre a korra. „Az 
élet legnagyobb fájdalma, vesztesége a halál, ami világosan mutatja életre 
teremtettségünket. Az a trauma, amit a másik ember elvesztése okoz, ha-
talmas megrendülése életünknek, mert életre teremtettünk, és a halál, mint 
ennek elvivője, mint ellenségünk jelentkezik.” 199

Másrészt egymás számára teremtettünk, így a halál ezt a rendet is meg-
töri. Mint utolsó ellenség fog eltöröltetni. (1Kor 15,26) Addig a tőle való 
félelem, mint ellenségtől való félés jogos. 

14.3.3. Az időskor szépsége

A Bibliai lexikon az időskor méltóságáról,200 Deeken a megöregedés 
művészetéről,201 Gyökössy „az öregedés, mint kiemelt életforma202 szól. 
Az időskor szépsége megfogalmazás kevésbé megszokott, sőt sokakban 
ellenállást válthat ki. Juhász zsófia a leányfalusi református idősotthonban 
készített egy kérdőíves felmérést. 
199  Juhász zsófia: Mit mondanak az öregek az életről és önmagukról? In RE. 1975, 
198. o. 
200  Keresztyén Bibliai lexikon II. (szerk. Dr. Bartha Tibor) Budapest 1995, 321. o.
201  Deeken: i. m. 27. o.
202  Gyökössy: i. m. 171. o.
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Egyik kérdés így hangzott: „Melyik volt életem legboldogabb időszaka, 
és miért?” A feleletekből teljességgel hiányzott az időskor említése. „A 29 
felelőből egy sem említi, még csak nem is utal rá. Az időskor nem tartozik 
a boldog periódusok közé.” 203 Mégis jogos az időskor szépségéről szólni, 
mert egy-egy idős ember életében kincses bánya rejtőzik előttünk, csak fel 
kell tárni. Minden élet tanítás tud lenni azok kezében, akik bele látnak.” 204 
Próbáljunk most beletekinteni és sorra venni a kincseket.

14.3.3.1. Hogy még élek

Életünk idejét nem mi szabjuk meg (zsolt 31,16), hanem Isten kezében 
van. Az új fordítás talán még beszédesebb: „sorsom a Te kezedben van”. 
Így az a tény, hogy megöregedtem, Isten ajándékának, terve megvalósítá-
sának köszönhető. Életünk Istentől rendelt idő (Préd 3,2). Az ószövetség 
számos helyen említi, hogy a hosszú élet Isten áldásának a következménye. 
Az ószövetség több alakjáról olvassuk, hogy „jó vénségben, betelve az 
élettel” halt meg. (Jób 42,17) Az élet tehát nem csupán múlik, hanem telik, 
telítődik, érik (Jób 5,26). Gazdagabb lehet egy idős ember, mint a fiatal, 
ha életét így látja Isten rendelésének. „Ékes korona az ősz haj, az igazság” 
útján található (Péld 16,31).

14.3.3.2. Az életnek küldetése van

Az életnek nem csupán tartama van, hanem tartalma is. Isten valami-
lyen küldetésre rendelt bennünket. Az élet célja igazában ennek megtalá-
lása. „Ezzel kell és csakis ezzel szabad szemlélni mind a magam, mind 
a mások életét. Minden egyéb kiindulópont félrevezet. És ez a küldetés 
nemcsak az élet elejére, nem csak a felnőtt korra, hanem az idős korra is 
vonatkozik. És valóban ritka szép küldetés, mely nem jut mindenkinek. 205 
Az ószövetség viszont figyelmeztet is, hogy a küldetést fel kell fedezni, 
mert hiába öregszik meg enélkül az ember, nem tudja betölteni rendelteté-
sét. (zsolt 119,100; Ez 7,26)

203  Juhász zsófia: i. m. 197. o.
204  Juhász zsófia: Az öregkor a reformátori gondolatok fényében. In RE. 1973, 
222. o. 
205  Juhász zsófia: i. m. u. o.
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14.3.3.3. Bölcsesség

Az ószövetség nyelve mást ért bölcsesség alatt, mint amit általában gon-
dolnak erről az emberek. A bölcsesség nem a műveltséggel, a tanultsággal 
függ össze. Egész egyszerűen élettapasztalat útján szerezhető meg. Prak-
tikus bölcsességről van szó. Gyakorta a mesterember szakértelmét jelenti. 
(Ex 36,1) Az idősember ezen a téren nyilvánvalóan előnyben van a fiatallal 
szemben. Bizonyára ez a magyarázata, hogy Izrael vezetői vének voltak, 
s az Újszövetség gyülekezeteit is a vének (presbiterek) vezetik. (Tit 1,5) 
Ezeknek útmutatását érdemes megszívlelni, mert figyelmen kívül hagyása 
súlyos következményekkel jár. (1Kir 12,6) Ugyanakkor arra is rámutat az 
ószövetség, hogy a bölcsesség forrása nem az életkor, hanem Isten félelme. 
(Péld 9,10; Jób 32,6-9)

14.3.3.4. Több időnk van

Amíg dolgozunk munkahelyünkön, addig az idő oszt be bennünket. Az 
időskor egyik kiváltsága, hogy mi oszthatjuk be. Barth írja Bultmannhoz 
intézett levelében a következőket: „Bocsásson meg, amiért olyan hosszú 
ideig hallgattam. Még nem vagyok ugyanis a nyugdíjasok, ön által már 
elért tiszteletre méltó státusában, hanem naponta végig kell járnom a min-
dennapi taposómalmot, aminek okán sok jó cselekedet nagyon sok esetben 
véglegesen elmarad.” 206 Természetesen az idős korban meg kell tanulni az 
időt beosztani, mert a napok gonoszak, ugyanis elmúlnak (Ef 5,16). Több 
időnk lehet az imádságra. Egy indiai mondás szerint „a gyermek játszik, a 
felnőtt dolgozik, az öreg imádkozik”. Nagy áldás lehet a gyülekezetben, a 
családban egy-egy imádkozó idős ember. Időnk lehet sok könyv elolvasá-
sára, s ezzel szellemi frissességünket is megőrizhetjük. Gyökössy írja: „az 
Anastasi-Toley vizsgálatok pedig kimutatták, hogy az öregkori szellemi 
működést az agy tornáztatásával igen sokáig meg lehet tartani.” 207

lehet időt szakítani mások gondjának meghallgatására, netán más idő-
sek meglátogatására. Ily módon maga az idős ember is épül, gyógyul.

206  Karl Barth: Kálvintól Bultmannig. Debrecen 2009, 115. o.
207  Gyökössy: i. m. 168. o.
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14.3.3.5. Komoly szellemi teljesítmények elérése

„Az öregedő ember nem tanul nehezebben, vagy rosszabbul a fiatalnál, 
csak másként. Intelligenciavizsgálatok bizonyítják, hogy az idős ember, ha 
elég időt hagynak nekik a tanulandó anyag, vagy művelet áttekintéséhez, 
átgondolásához és annak átismételéséhez: igen befogadóképes, tanulékony. 
Theodor Bovet szerint az idősebbek, sőt az idősek alkalmasabbak sokféle 
munkára, mint a fiatalok. Pontosságuk, precizitásra való törekvésük felül-
múlja amazokét.

Munkaszociológusok állítják, hogy az idősebb munkavállalók közel 
20%-kal kevesebb munkanapot mulasztanak, és kevesebb selejtet termel-
nek, mint a fiatalok, s még a munka közben történő baleseti arányszámuk is 
jobb.” 208 Deeken pedig nagyon sok példát említ, hogy politikusok, tudósok, 
művészek, teológusok, írók idős korban alkották legnagyobb műveiket.209

14.3.3.6. Nagyszülőnek lenni

A Péld 17,6 szerint az „öregek koronája az unokák”. Ebben hihetetlen 
sok igazság van. Bearanyozzák a nagyszülők életét. Másfelől igen nagy 
segítséget jelenthetnek a szülőknek a nagyszülők. A bibliai, többgenerációs 
családmodell megszívlelendő.

14.3.3.7. Lehet újjászületni

Nikodémus kérdése: „hogyan születhetik az ember, ha vén”. (Jn 3,4) 
egyfelől figyelmeztető, másrészt bátorító. Figyelmeztető, mert az idős em-
ber számára az újjászületés nehezebb. Ugyanakkor biztató is, mert nem 
lehetetlen. Az újjászületés mindenképpen csoda, mert az Isten munkája. 
Ember erre nem képes. Ilyen módon fiatalnak és idősnek egyaránt lehetet-
len. Emberileg nézve mégis gyakoribb a fiatalkori újjászületés, mert ke-
vesebb beidegződéssel, fixációval kell az embereknek megküzdenie. Ettől 
függetlenül lehetséges, ahogy Nikodémus esetében is az volt. A farizeusok 
vezetője Jézus mellé áll, s egyfelől szót emel érdekében (Jn 7,50-51), másfe-
lől méltó temetést rendez számára (Jn 19,39).

208  U. ő. u. o. 172-174. o.
209  Deeken: i. m. 42-49. o.
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Ez lehet reménység sok idős, templomos ember számára is. Az újjászü-
letés az élet legnagyobb változása, amely csakugyan újjáformálja az ember 
életét, s az időskort egészen másképp tudjuk elhordozni.

14.3.4. Az időskor reménysége

Deeken nagyon szép dolgokat fogalmaz meg: „az idősember életében is 
van napsütés. Az őszi nap nem olyan heves, de feladata a gyümölcsök meg-
érlelésében sajátos és pótolhatatlan. zamatot ad a megrakott szőlőtőkék 
fürtjeinek, mégegyszer átvilágít az erdő fái között.” 210 Az időskor legna-
gyobb kérdése természetesen a halál közelsége. Ezzel is meg kell birkóznia.

Két idézet megvilágítja miképpen lehetséges ez. Mozart írta halála előtt 
4 évvel apjának a következőket: „Minthogy a halál életünk igazi végcélja, 
az elmúlt néhány évben gondom volt rá, hogy megismerjem az embernek 
ezt az igazi, legjobb barátját. olyan jó ismeretségbe kerültem vele, hogy a 
rágondolás nemcsak hogy nem rémít meg, hanem egyenesen nagy vigasz-
talást és lelki békét hoz. Köszönöm Istenemnek, hogy megadta nekem az 
alkalmat rá, hogy a halálban fölismerjem igazi boldogságom kulcsát.” 211 
Ennél sokkal biblikusabban fogalmazza meg az idősember és minden em-
ber reménységét Ravasz lászló.

„Egyedül maradtam. Kedveseim szétoszlottak, ki-ki az övéihez. Akik a 
legdrágábbak voltak nekem, azok elmentek az örökös hazába Ahhoz, Aki 
őket a legjobban szerette, és akit ők nem tudtak eléggé szeretni. A többiek 
a földi életben találták meg a maguk párját, s egész életükkel ragaszkodnak 
hozzá. Csak én maradtam egyedül.

óh, ez az egyedüllét néha nagyon a lelkemre nehezedik. Úgy szomjúho-
zom azok után, akik elszakadtak tőlem, mint a száraz ág az elhullott levelei 
után, mint a bokor üresen maradt fészke, a tengeren túlra röppent lakója 
után. Vannak körülöttem drága lelkek, akik gyöngédséggel és szeretettel 
vesznek körül, de emberöltők távolságán át úgy tekintünk egymásra, mint 
két szembetalálkozó hajó utasai, akik azért közelednek egymás felé, hogy 
örökre eltávolodjanak. 

Nincs senki, aki megértene, emlékeim másokat nem érdekelnek. Érzé-
seimre jóakarat, de nem visszhang felel. Mintha valami üvegfal ereszkedett 
volna közém és a világ közé. Úgy tetszik, mintha felesleges volnék. Még itt 

210  Deeken: i. m. 63. o.
211  U. ő. i. m. 106. o.
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élő időszerűtlenség, itt felejtett avarlevél egy olyan fán, melynek már nem 
az a tavasza, ami az enyém.

De ha lelkem figyelmes az Isten igéjére és elmerül az ő tanácsának is-
meretében, akkor átmelegedő lélekkel látom, hogy ez nem büntetés, ha-
nem ajándék. Isten készítget arra, hogy Hozzá térjek. szent keze egyenként 
veszi el tőlem mindazt, amit a világ adott, mert engem akar egyedül és 
azt akarja, hogy én egyedül őt keressem. Betakart engem ennek a világ-
nak ezerféle viszonylatába. Most bont ki belőle. Azt akarja, hogy idegenné 
váljak, mert találkozni akar velem. Azt akarja, hogy ne tekintsek hátra, 
mint lót felesége, mert egy elmúló, égő városból, az élet városából: e múló 
világból menekülök az ő hazahívó karjai felé. Készítget arra, hogy csak 
Vele legyen társalkodásom. ő legyen mindenem, mert nemsokára át kell 
mennem azon a keskeny pallón, ahol mindenki elhagy, senki sem segíthet. 
Ahol az emlékek teherré válnak, egyedül ő a segítség. Egyedül ő tart meg 
és szállít át erős karjaiban a túlsó partra.

Kezdem úgy érezni, mintha boldog találkozásra egy csodálatos palotába 
mennék. Mögöttem bezárul elhagyott világom ajtaja, elhallgat édes vagy 
fájó zűrzavar. leperegnek rólam emlékei, koszorúi, sebhelyei, mint ahogy 
a szárnyra kelő kócsag előbb lerázza tolláról a vizet. Hívogatnak belülről 
zengő zsolozsmák, szemembe szitál a félig nyitott ajtó fénye s egész lénye-
met eltölti. Ki az, akivel találkozni fogok, amikor a küszöböt megroggyanó 
lábbal átlépem? Már itt minden tárgy arról beszél: Ez az ő aranyos felháza. 
Hívei, szolgái, palotát álló cselédei némán is Róla beszélnek, s betölti a 
termeket az ő nevének dicsősége. Érzem közellétét, vélem van nagy, áldott 
szerelme. szívemhez szorítom ígéreteit, bízom abban, Akit értem küldött, 
és Aki vérével elpecsételte az én meghívásomat. Nem vagyok egyedül! Az 
Atya velem van. Ajkam talán néma, de fáradt lelkem már énekel.” 212

15. A diAKónus személye

Nem egyszerű vállalkozás a diakónus személyének megrajzolása. En-
nek több oka is van. A történeti áttekintésénél láttuk, hogy a gyülekezeti 
diakónia igazában – bármennyire szükséges is – nem honosodott meg egy-
házunkban, hanem a német belmisszó gyakorlatán tájékozodva az anyahá-

212  Deeken: i. m. 32-33. o. 
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zi diakónia irányában indult el. A gyülekezeti szolgálatot vállaló diakonisz-
szák révén lett valamennyire is ismertté gyülekezeteinkben.

Másfelől a szocializmus idején lehetőség se volt diakónus foglalkoztatásá-
ra, így a diakónia még inkább elsorvadt és csupán alkalmi segítségnyújtás lett 
belőle.

A szolgálatok szinte teljes egészében a lelkipásztorra hárultak, s ezzel 
mindenféle irányítás is rámaradt. Az is igaz, hogy korábban is voltak gon-
dok a munkatársak szolgálatba állításával. Révész Imre 1935-ben tartotta 
híressé vált előadását „Presbiteri rendszerű-e a magyarországi református 
egyház?” címen. A kérdésre válasza egyértelmű nem. De fizetett alkalma-
zottai majdnem minden gyülekezetnek voltak. A II. világháború után erre 
se volt többé általánosságban lehetőség. A 45 év alatt a lelkészek eleinte 
kényszerből tudomásul vették – mi mást tehettek volna? – ezt a helyzetet, 
később pedig hozzászoktak. Kialakult a mindent megcsinálni kényszerülő 
lelkészi életforma, amely feltétlenül torzulást jelent a kálvini egyházi tiszt-
ségek hiánya miatt a lelkészi személyiségen. Némelyekben az a meggyőző-
dés is megérlelődött, hogy csak az a jó, amit a lelkész elvégez.

A rendszerváltozás, ha javított is valamit ezen a helyzeten, átütő erejű 
változást nem eredményezett, egyrészt a lelkészek, másrészt a gyülekeze-
tek ellenállása és anyagi állapota miatt. Azt jelenti ez, hogy alig van gyü-
lekezeteinkben fő állású diakónus – önkéntes se túl sok -, így a diakónus 
személyének leírása problémás, mert alig találkozunk a valóságban diakó-
nussal. Ezen a helyzeten mindenképpen változtatni kell. Ha nem akarjuk, 
hogy végképp leépüljön egyházunk, diakónusokat kell munkába állítani.

De nehéz a diakónus személyének leírása azért is, mert a Bibliában se 
találunk egyértelmű tanítást a diakónusról. Ilyen helyzetben van egyhá-
zunk, és a mai diakónus hallgatók ezzel fognak szembesülni tanulmányaik 
befejezésével. Tulajdonképpen nekik kell kialakítani az új diakónus tiszt-
séget. Erre roppant nagy szükség van minden látszat ellenére, és ez nagyon 
nagy felelősség, mert ők lesznek a minták.

A diakónus személyének leírását mindezek dacára mégis a Biblia segít-
ségével próbáljuk elvégezni.

A klasszikus bibliai tudósítások az 1Tim 3,8-13-ban és az ApCsel 6-ban 
olvashatók.

1Tim 3,8-13-ban ez olvasható:
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„Ugyanúgy a diakónusok is tiszteletre méltók legyenek, nem kétnyel-
vűek, nem mértéktelen borivás rabjai, nem haszonlesők, hanem olyanok, 
akikben meg van a hit titka tiszta lelkiismerettel. 

De ezeket is meg kell vizsgálni előbb, csak akkor szolgáljanak, ha fed-
hetetlenek.

Feleségük is hasonlóan tiszteletre méltó legyen, nem rágalmazó, mér-
tékletes, mindenben hűséges. A diakónusok legyenek egyfeleségű férfiak, 
akik mind gyermekeiket mind a maguk háza népét jól vezetik. Mert akik 
jót szolgálnak, azok szép tisztességet szereznek maguknak, és nagy bátor-
ságot nyernek a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére.”

Az ApCsel 6,2-3 a következőket írja a diakónusról: „Ekkor összehívta 
a tizenkettő a tanítványok egész gyülekezetét és ezt mondták nekik: nem 
helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál. 
Hanem válasszatok ti magatok közül atyámfiai két férfit, akikről jó bizony-
ságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk 
be ebbe a munkába.”

Tudjuk, hogy meg is történt a diakónusok megválasztása, de a hétből 
csak kettőről tudunk, Istvánról és Fülöpről. Mindkettőnek viszont nem az 
asztal körüli szolgálata jelentős, hanem igehirdetői munkássága. István 
lett a keresztyénség első mártírja az igehirdetése miatt. Némelyek szerint 
nem járt sikerrel az apostolok diakónus-választása. Nem valószínű, hogy 
ez igaz, mert a diakónusi tisztség és szolgálat ismert lett az ősegyházban és 
a keresztyén egyházban. 

A Pásztori levelek tudósításából azt látjuk, hogy a diakónusi tisztség élt, 
sőt a szolgálattevők személyére előírásokat fogalmaztak meg. Az sajnála-
tos, hogy a munkakörükről pontos bibliai leírást nem ismerünk, sőt a II-III. 
század irodalmából is inkább csak utalásokat.

15.1. Kik voltak a diakónusok?

Azt rögtön leszögezhetjük, hogy a diakónus tisztség nem azonos a mai 
diakónus fogalmával. Annyira nem, hogy van olyan teológus, aki a mai lel-
kipásztor tisztségével látja azonosnak.213 Ez nyilvánvalóan túlzás. Az bizo-
nyos, hogy a Pásztori levelekben három megnevezést találunk az egyházi 
szolgálatot végzőkre:

213  lenkeyné semsey Klára: Exegézistől a prédikációig. Timóteushoz írt első 
levél magyarázata. Debrecen 1988, 73. kk.
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Έπισκοπος – πρεσβυτερος - διακονος
Ezek egyike se azonos a mai tisztségekkel.
A bibliai időben nem is lehetett a tisztségek közt merev különbséget 

felállítani.
A Fil 1,1-ben az apostol a püspököket (episkopos) és a diakónusokat 

köszönti. A presbiterekről nem szól. Nyilván azért, mert egyenrangúak 
voltak. Az előforduló helyeken se mindig azonos sorrendben kerülnek em-
lítésre.

A Róm 12,6 kk-ban a próféta után rögtön a diakónus következik, míg a 
felügyelő csak az utolsó helyen áll. Viszonylag korai keletkezésű az 1Kele-
men levél, ahol ezt olvassuk: „Miután a különböző városokban hirdették az 
igét (ti. az apostolok) előjárókat állítottak mindenütt, kiket próbára tettek a 
lélekben, a püspököket és diakónusokat azok számára, akik hinni fognak.” 
(42,5)

Ignatius Polycarpushoz írt levelében pedig ez áll: „Áldozat vagyok én 
azokért, akik alávetik magukat a püspököknek, presbitereknek és diakónu-
soknak.” (6,1)

A trallésziekheoz írt leveléből idézünk még: „A diakónusokat hasonló-
képpen mindenki úgy tisztelje, mint Jézus Krisztust, ahogyan a püspökö-
ket is, mert az Atya képmása, a presbitereket pedig Isten tanácsaként és az 
apostolok testületeként. Nélkülük nem lehet egyházról beszélni.”(3,1)

Mindezek világosan mutatják fenti megállapításunk igazságát, misze-
rint e három tisztség az első időben egyenrangú. A diakónusok ugyanolyan 
megbecsültek, mint a presbiterek és az episkoposok.

Mi a magyarázata viszont annak, hogy ugyanarra a tisztségre kétféle 
elnevezéssel találkozunk az Újszövetségben?

stott szerint a πρεσβυτερος zsidó eredetű kifejezés (záqén), az επισκοπος 
pedig görög, aki a városi tisztségviselők felügyelője volt. Az előbbi a funk-
ciót, az utóbbi a méltóságot jelölte. 214

A διακονος a görög világban alig használatos kifejezés, alantas szolgát 
és szolgálókat jelentett.

A fogalom Jézus küldetésében nyeri el teljes mélységét és gazdagságát, 
mivel a saját szolgálatát jelzi ezzel, amit se a zsidó, se a görög nem használt 
ilyen formában. (luk 22,27)

Barclay a presbiterek eredetét a pusztai vándorlás idejére vezeti vissza, 
mikor Mózes 70 vént választott és őket a nép élére állította (Num 11,16-
214  stott: 1Tim levél magyarázata. Budapest, 2000, 99. o.
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24). A zsinagógában is a vének voltak a vezetők és velük sokféle formában 
találkozunk az Újszövetségben.

A επισκοπος szót a lXX-ban a 2Krón 34,10-12-ben találjuk, s az épít-
kezés mestereit nevezik így.

A görög kolóniák vezetőit is így hívták, akik megbízatásukat az anya-
várostól kapták. Rómában pedig az élelmiszerkereskedelem felvigyázóit 
nevezték ilyen módon, sőt a királyok követeit is.

A hellenista zsidókeresztyén gyülekezetben a diakónus is a gyülekezet 
vezetője volt.

Ravasz lászló szerint a karizmatikus szolgálatok mellett (próféta, ta-
nító, evangelista) az egyház intézményesedésével megnőtt a feladat, és 
szükség volt különféle tisztségek megszervezésére. Ekkortól beszélhetünk 
episkoposokról, presbiterekről, diakónusokról. Feltehető, hogy a munka-
megosztás is bekövetkezik, s az episkoposok lesznek az elöljárók, a diakó-
nusok pedig a szeretetszolgálat végzői. Erre utal Hermas Pasztor művének 
egy részlete: „a bepiszkolt kövek azok a diakónusok, akik beszennyezték 
magukat. Rosszul végezték szolgálatukat, az özvegyek és árvák életében 
kárt tettek, és a szolgálatot, amit kaptak a saját javukra használták ki.” 
(26,2)

A korai egyház életéből egy mában is fontos követelményt figyelhetünk 
meg: a munkamegosztást. Joggal fogalmaz radikálisan Douglass, amikor 
így ír: „a gondoskodó egyházat az elkövetkezendő években egyre inkább a 
munkatársak egyháza fogja felváltani.” Majd leszögezi: „mindaddig, amíg 
egy lelkipásztor maga akar mindent elvégezni, nem lehet egyéb, mint uni-
verzális dilettáns. Kiélezve: választanunk kell a laikusok egyetemes papsá-
ga, vagy a lelkipásztorok egyetemes laikussága között.” 215

A lelkipásztoroknak edzői feladatuk van, hogy felkészítsék a gyüleke-
zeti tagokat a szolgálat végzésére, mert bárki nem végezheti az egyházban 
a szolgálatot. 

15.2. Kik lehetnek diakónusok?

Már a diakónusok kiválasztásánál (ApCsel 6) feltételeket szabtak. Ezt 
részletezi a Pásztori levelekben a szerző, s ez a későbbi időkben is így volt. 
A Diadachéban ezt olvassuk: „Kézfeltétellel válasszatok magatoknak az 
Úrhoz méltó püspököket és diakónusokat, szelíd és nem pénzéhes, igaz-
215  Douglass: Az új reformáció. Budapest 2002, 140. o. ill. 142. o.
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mondó és kipróbált férfiakat, ők látják el ugyanis nektek a tanítók és prófé-
ták szolgálatát.” (15,1)

Az egyház bizonyságtételének, hitelének, eredményességének egyik 
alapvető feltétele, hogy a gyülekezetek szolgálói alkalmas és kipróbált em-
berek legyenek.

Így tekintsük át az Újszövetség erre irányuló útmutatását.
15.2.1. Tiszteletre méltó
Holtz szerint216 az itt szereplő (semnos) szó kultuszi kifejezés. A helle-

nista kultuszi nyelvben szentet jelent. A püspök feddhetetlenségével rokon 
kifejezés. Holtz szerint ugyanis a diakónus feladata elsőrenden az úrvacso-
ra kiszolgáltatásánál keresendő. Az ószövetségi törvények is igen szigorú 
feltételeket állítanak a kultuszt végző személyekkel kapcsolatban.

Holtz megállapítása nagyon leszűkíti a diakónus feladatát és nem bizo-
nyítja igazán be, hogy ők csak ilyen tevékenységet folytattak.

Tágabban kell értelmezni, a „tiszteletre méltó” kritériumot. A szolgálata 
és magatartása váltson ki tiszteletet. Ez nagyon fontos, mert akit nem lehet, 
vagy nem tudnak tisztelni a gyülekezet tagjai, annak a szolgálatát se tudják 
elfogadni. Ilyen módon a diakónus személye veszélyezteti a szolgálatot. Tu-
domásul kell venni, hogy a Krisztus ügyét általunk is megítélik. Vagy híd, 
vagy gát vagyunk. Egész magatartásunkkal kell ezt a tiszteletet kivívnunk. 
Az 1Tim 2,2-ben az „eusebeia” az istenfélelem szó mellett áll. 

15.2.2. tiszta beszédű

A beszéd, döntő fontosságú a diakónus esetében is, ezért erre fokozot-
tan kell ügyelnie. A διλογος ”kétnyelvűt” jelent szó szerint. Nem beszélhet 
egyszer így, egyszer úgy. Egyértelmű legyen a beszéde. Jézus szerint igen-
igen, nem-nem. Egyébként nem lehet eligazodni azon.

stott megjegyzi, hogy nem lehet mindig mindent úgy kimondani, ahogy 
gondolja az ember, de mindig az mondja, amit gondol.

Holtz ezt is az úrvacsorával hozza kapcsolatba. Krisztus halálát és feltá-
madását hirdeti a szent vendégség. lehetetlen, hogy aki ebben részt vesz, 
az kétértelműen beszéljen.

Ide tartozik a tiszta beszéd követelménye is. (Kol 3,8)
15.2.3. Ne legyen alkoholfüggő

216  Holtz: Die Pastoralbriefe 13, Berlin 1980, 82. kk.
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Nem teljes absztinenciáról van szó. Ez a hellén világban csaknem el-
képzelhetetlen lett volna. A mértéktelen borivástól óv. Ez sokak szolgálatát 
tönkretette már.

Az írásmagyarázók csaknem egyértelműen a diakónus szolgálatával 
összefüggő bűnről beszélnek. Mivel gyakori (mindennapos) volt az úrva-
csora, így a kísértés nagy volt. Azt is feltételezik egyesek, hogy betegek-
hez, vagy az istentiszteleten részt venni nem tudókhoz is el kellett vinni az 
úrvacsorát, így az újabb lehetőséget kínált az ivásra. A káros szenvedély 
kizárás a szolgálatból, mert alkalmatlanná válok.

15.2.4. Ne legyen anyagias

Ez is „szerepbűn” lehetett, hiszen az istentiszteletek alkalmával történt 
a szegények, és rászorulók részére az adakozás. Ezek összegyűjtésénél és 
szétosztásánál a diakónus is segédkezett, így lehetőség kínálkozott a visz-
szaélésre. Az egyház pénzügyeit abszolút tiszta kézzel kell intézni. Pál 
apostol a példa erre, aki igen részletesen és többször is beszámol a jeruzsá-
lemi szegények részére történt adománygyűjtésről. (1Kor 8-9)

Ide tartozik a szolgálattevők egyik nagy kísértése: az anyagiasság. Az 
alkohol mellett ez a másik olyan terület, ahol sokan elbuknak. Nem vélet-
len, hogy Jézus igen keményen szól a pénz megszállottjaihoz.

Pál minden rossz gyökerének nevezi. (1Tim 6,10)
Az se véletlen, hogy egy pogány istenről „Mammonról” nevezi az Új-

szövetség.
Az anyagiasság tönkreteheti a szolgálatot.
15.2.5. Hívő legyen
Mivel a diakónus Krisztus szolgálatában áll és jár, fontos, hogy a hit 

titkát jól ismerje. A „hit titka” azonos az evangélium titka, kegyesség tit-
ka kifejezésekkel. (3,14) lenkeyné, Isten üdvözítő tervének ismeretét érti 
alatta. 217

Kálvin pedig a hitelvek tisztaságban való megőrzését látja e megjegy-
zésben.218 Nem is alaptalanul, hiszen a Pásztori levelek későiek, amikor 
már az egyházhoz tartozás nem csupán a személyes hitismereten, hanem 
az egészséges tanításon, azaz a tradicionális hitigazságok megtartásán ala-
pult.

217  lenkeyné semsey Klára: i. m. u. o.
218  Kálvin: 1Tim levél magyarázata (ford. szabó András) é. n. 
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Mind a kettő egyaránt fontos. Egyrészt a személyes hit nélkül lehetetlen 
Krisztus szolgálatában eredményesen tevékenykedni. Fontos és nélkülöz-
hetetlen feltétel, hogy a diakónus hívő, megtért ember legyen. Ugyanakkor 
fontos az is, hogy az egyház tradícióját ismerje és ahhoz hűséges maradjon.

A Krisztushoz és az egyházhoz való megtérés egyformán lényeges.
A hit ugyanakkor „titok” μυστηριον. Titok, mert Isten elrejtette (Róm 

16,25; Kol 1,26); és mindaddig úgy is marad, amíg Isten Krisztusban a hall-
gatását meg nem töri. A kor misztériumvallásaival szemben ez nem olyan 
titok, amely csak a beavatottak számára elérhető, hanem azt mindenkinek 
hirdetni kell. Az emberi értelem számára nem megragadható, csak Isten 
lelke tudja azt feltárni.

Éppen ezért szükséges a „tiszta lelkiismeret”, hogy ne váljék a diakónus 
hitelképtelenné. A tiszta lelkiismeret azt jelenti, hogy a megismert titkot 
nemcsak hirdetem, hanem élem is. A hamis tanítók elvetették a jó lelki-
ismeretet, ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek. (1,19) A tiszta lel-
kiismeret nem a polgári értelemben vett jó lelkiismeretet jelenti, hanem a 
Krisztus halála által megtisztítottat. (zsid 9,14)

15.2.6. Kipróbált legyen

Kálvin írja: „Mikor diakónusok választásáról van szó, nem szabad akár-
kiket elhamarkodottan és válogatás nélkül a gyülekezetre tukmálni.” 219

Valószínűleg alapos vizsgálat alá vetették a jelölteket éppúgy, mint az 
episkoposokat. Valamilyen próbaidő lehetett ez, hogy a gyülekezet láthassa 
életvitelüket és meggyőződhessen alkalmas voltukról. Talán a gyülekezet 
vezetője felügyelete alatt kellett bizonyos időt eltölteniük. láttuk a történe-
ti áttekintésnél, hogy az egykori diakonisszáknál is volt próbaidő.

Nem csupán a gyülekezetnek volt ez fontos, hanem az illetőnek is, mert 
így kipróbálván a szolgálatot, jobban tudott dönteni.

Ugyanazon szó szerepel itt is, mint az úrvacsoránál, önmagunk kipró-
bálása.

A „feddhetetlenségnek” kell kiderülni. Ez nem bűnnélküliséget jelent, 
hanem Kálvin szerint azt, hogy semmilyen megbélyegző bűnben nem le-
ledzik az illető.

Bizonnyal nem lenne ártalmas ezt komolyan venni, s a diakónusok 
munkába állásának előfeltételéül szabni. 
219  Kálvin: i. m. 49. o.
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15.2.7. A diakónus családi élete

A diakónus házassága nem magánügy. Ezt ma nagyon kell újra hangsú-
lyozni. Kulcskérdés a házastárs.

Természetesen az összes egyházi szolgálattevőre vonatkozhat ez a meg-
állapítás, ha rendezetlen a házasságuk. Az ilyen esetekben a szolgálat csak 
kárt vallhat. 

Az Isten szolgálatában állók felesége nem csupán házastárs, hanem 
szolgatárs is. A „felemás iga” nem jó, de a diakónus esetében egyenesen 
tragikus.

Miben áll ez a házasság? „Egyfeleségű férfi” legyen. Ez láthatólag ma 
nem probléma. Jogilag nem, de másképpen igen. A házastársam iránti hű-
ségről van szó, ami mindenki más iránti nemet jelent. Tiszta házasságról 
van szó.

Másfelől a gyermekek helyes irányba történő vezetését említi az apostol. 
Ez sem egyszerű kérdés, mert a hit nem öröklődik, így Isten szolgáinak 
gyermekei nem automatikusan hívők. „Úgy kell vezetni” őket, hogy ne 
botránkozzanak, és ne botránkoztassanak. Ez csak úgy valósulhat meg, 
hogy a diakónus (minden más szolgálattevő is) előljár a hitben. Úgy vezet, 
hogy előljár, példát mutat.

15.2.8. A „karrier” egy diakónus életében

Erről is szól az ige. „Akik jól szolgálnak szép tisztességet szereznek 
maguknak.” Mit jelent ez? Miféle karrierről tudósít az ige? Az itt szereplő 
βαθμος szó lépcsőfokot jelent, s átvitt értelemben rangot, előrehaladást.

Beszédes a szó. Fokozatos előrehaladásról van, lehet csak szó. A jó szol-
gálat előrelépést jelenthet.

Kálvin szerint 200-300 táján a diakónusokból választották a presbitere-
ket és ez előrelépést jelentett. Aligha erre gondol a szerző.

Ravasz szerint a jó szolgálat révén a gyülekezet tiszteletének kivívására 
kell gondolni.

Holtz a „lélek mennybemenetelére” gondol.
Véleményem szerint itt a jézusi többrebiztatásra kell gondolni. Aki jól 

szolgál, több szolgálatot kap. Isten ügyében az előrelépés a még több szol-
gálat. (Mt 25,21)



211

15.2.9. Bátorság

A Krisztus szolgálatában bátorságra is szükség van. Az itt előforduló 
„parrésia” szó merészséget, bátorságot jelent. Egyrészt az evangélium kép-
viselete bátorságot feltételez, mert az megítéli a bűnt, s ez nem kedves az 
embereknek. Másrészt az evangéliumért vállalt próbatételre, netán szenve-
désre is gondolnunk kell.

Harmadrészt a diakónusoknak ma egyházunkban úttörő munkát kell 
végezni, ezért fontos, hogy bátor legyen újat kezdeni.

Egy tétovázó embernek mondotta a lelkésze: „Állj már végre a sarkad-
ra!” ő így válaszolt: „Tessék mondani, hol van a sarkam?” Így nehéz dia-
kónusnak lenni.

15.2.10. Együttmunkálkodásra képes

Nagyon fontos kritérium ez is. Ha jól végzi szolgálatát, az még több fel-
adatot fog eredményezni, amelyet nem lesz képes ellátni. Munkatársakra, 
nyilván önkéntesekre lesz szüksége. A gyülekezetben fog ilyeneket találni, 
s velük együtt kell dolgoznia. Ez nem könnyű.

Alkalmazkodnia kell a gyülekezet tagjaihoz is, ami szintén nem egysze-
rű. Együtt kell dolgoznia a munkáltató presbitériummal és mindenekelőtt a 
főnökével, a lelkésszel. Az alkalmazkodáson túl fontos az őszinteség és az 
alázat. Nem magamnak gyűjtök embereket, hanem az Úrnak. Ilyen hozzá-
állással a féltékenység és a versengés kiküszöbölhető.

15.2.11. női diakónia?

A kérdés feltevése jogos, mert a görög kultúrkörben az asszonyok teljes 
visszavonultságban éltek. Elképzelhetetlen volt, hogy ők nyilvános helyen 
megjelenjenek és bármiféle szolgálatot is vállaljanak. A keresztyénség 
számukra nagy változást jelentett, mert ebből az állapotból felszabadította 
őket. Jézusnak is voltak női tanítványai, s a keresztyén egyházban is nagy 
szerepük lett.

Az 1Tim 3,11 a női diakónusról is szól, bár vannak írásmagyarázók, 
akik ezt vitatják, s e helyen csupán a diakónusok feleségére gondolnak. 
A szöveg szószerinti fordítása így hangzik: „hasonlóan az asszonyok is”, 
tehát nem az ő (ti. a diakónusok) feleségeire vonatkoznak a kritériumok, 
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hanem általában a gyülekezetben diakóniai munkát végző nőkre. Barclay 
szerint ezek a személyek a keresztyénné lett nőket tanították, s őket figyel-
mezteti az apostol.

sokkal valószínűbb az, hogy női diakónusokról van szó. Fébé is az volt 
(Róm 16,1-2).

112 táján írja Plinius Trainaus császárnak, hogy két női diakónust is ki-
hallgatott.

Napjaink gyülekezeteiben még mindig van fenntartás a női egyházi 
szolgálattal kapcsolatban, holott ennek nincs semmilyen bibliai létjogo-
sultsága.

Az viszont természetes, hogy a nők se végezhetik szolgálatukat akár-
hogyan. A rájuk vonatkozó kritériumok a férfiakra is vonatkoznak, de van 
kifejezetten nőkre jellemző előírás is. A levél írója lelkigondozó szempon-
tokat is figyelembe véve szól a női diakónusokhoz.

„Ne legyenek vádaskodók” (diabolús). Ez a kifejezés erősebb, mint a 
férfiakra vonatkozó „dialogos”, kétnyelvű előírás. A „diabolús” szó a sá-
tánra használt „diabolos” kifejezéssel azonos.

A sátán legfőbb tevékenysége, hogy vádolja Isten választottait (zak 3; 
Jób 2 stb.)

A beszéd ilyen módon veszélyes terület (Jak 3), mert könnyen diaboli-
kus jellegű lehet. Az asszonyok esetében erre nagyon kell vigyázni! A gyü-
lekezeti szolgálatban az alaptalan vádaskodás, sőt a vádaskodás egyáltalán, 
a mások befeketítése, a pletyka nagyon veszélye.

A másik kritérium: „legyen józan”. Ez a szó is beszédes, mert a rajon-
gástól, az enthusiasmustól akar óvni. Az asszonyokat ez is veszélyezteti, 
s az első idők keresztyén gyülekezeteiben ez gondot is jelentett. Ma se árt 
erre odafigyelni.

„Mindenben hűséges legyen.” A hűség a lélek gyümölcse, nagyon fon-
tos keresztyén tulajdonság, amely a szolgálattevők esetében különösen is 
fontos.

15.2.12. vendégszerető

Ez a gyülekezet vezetője esetében is kritérium, de a diakónusoknál is. A 
vendégszeretet nyitott ajtót jelent, ahová bármikor be lehet lépni. Enélkül 
elképzelhetetlen a diakónus szolgálata. 
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Végigtekintve a kritériumokat, ne rettenjünk meg, mondván, mindez 
képtelenség. Alkalmas voltunk Istentől van, aki képes minket erre felké-
szíteni.

16. tAníthAtó-e A diAKóniA? 220

Először a címről szólók, mert nem olyan egyértelmű a válasz. lehet-e 
tanítani a diakóniát? Igen és nem. Nem szeretném feloldani ezt a feszültsé-
get, amelyet a cím hordoz, hanem kimondom bátran: nem lehet tanítani a 
diakóniát, de mégis kell, mert lehet tanítani. 

Nem lehet, mert nem emberi elhatározás és aktivitás eredménye. Mak-
kai sándor írja a következőket: „Reformátoraink és hitvallásaink Isten Igé-
je alapján egybehangzóan tanítják, és az evangéliumi keresztyénség velük 
együtt vallja, hogy az egyház az Ige szolgálatára van hívatva és más lénye-
ges feladata nincs, és nem lehet, mint az Ige hirdetése és a sákramentumok 
helyes kiszolgáltatása. Ennek az egyetlen döntő szolgálatnak csak szükség-
szerű következménye az, hogy a tagokat az Isten Igéjéhez illő fegyelemben 
tartja, s gondoskodik urának fölhatalmazása alapján a gyülekezet tisztasá-
gának megőrzéséről. Felvetődik tehát a kérdés: micsoda akkor a diakónia? 
A döntő mindig az istentisztelet marad, az igehirdetés, akár szóban, akár 
a sákramentumokban. De Isten az ő írott és hirdetett Igéjének oklevelére 
aranypecsétül teszi rá a diakóniát. Nem a pecsét a fontos, hanem a tarta-
lom. De a pecsét a hitelesítő. Isten könyörülő szeretete gondoskodik róla, 
hogy a világ kísértései és támadásai között küzdő lelkek a diakónia által 
győződjenek meg, az igehirdetés nem elröppenő szólam, a sákramentum 
nem üres szertartás a bűnbocsánat és az örökélet nem álom, hogy Krisztus 
élő és jelenvaló mindennél hatalmasabb szabadító”221 Ebből világosan lát-
szik, hogy a diakónia alanya Isten, és nem az ember. Ezt nem lehet tanítani. 

Kálvin az Institutio-ban így fogalmaz: „A szegények gondozása a dia-
kónusok feladata volt. A rómaiakhoz írott levélben azonban kétféle neme 
van ezeknek felemlítve, ott ugyanis Pál apostol így szól: aki alamizsna-
osztogató szelídségben, aki máson könyörülő, vidámsággal művelje azt. 
Mivel bizonyos, hogy nyilvános egyházi tisztségekről beszél, két fokozat-
nak kellett itt megkülönböztetve lennie. Az előbbiek alatt a diakónusokat 

220  Elhangzott a Bethesda kórház Jubileumi ünnepségén 2002. október 29-én
221  Makkai: Élő gyülekezet. 91-92. o.
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érti, akik az alamizsnákat kiosztották, az utóbbiak alatt pedig azokat, akik 
önmagukat a szegények és betegek gondozására szentelték. Ilyenek voltak 
azok az özvegyek, akikről a Timótheusnak írt levél tesz említést. Íme, ilyen 
diakónusai voltak az apostoli egyháznak, és nálunk is ilyeneknek kellene 
lennie.”222

Az egyháztörténelem bizonysága szerint tudjuk, hogy ezt Kálvinnak 
sem sikerült megvalósítani. Arról nem is szólva, hogy ezek a diakónusok 
azok közül kerültek ki, akik hittel és szentlélekkel teljesek voltak (ApCsel 
6,5). Ez ismét nincs az ember birtokában.

A Heidelberg-i Káté híres tétele: „lehetetlen, hogy akik hit által a 
Krisztusba oltattak, a háládatosság gyümölcseit ne teremjék”, szintén arról 
győz meg, hogy a diakónia nem tanítható, mert a Krisztusba oltatást nem 
mi végezzük. E nélkül viszont nem lehet diakóniáról beszélni. 

A diakónissza szabályzat is egyértelművé teszi ugyanezt: „Egyházunk 
diakonisszája az a református hajadon, vagy özvegy, aki Jézus Krisztus 
megváltó erejét személyesen tapasztalván, életét hálából és szeretetből Is-
ten elhívó szavának engedve az ő Urának, és Megváltójának hívatás szerű 
szolgálatára rendeli.”

Ugyanakkor az egyházat megszületésétől kezdve a mai napig végigkí-
séri a diakónia. Annyira, hogy bátran ki lehet mondani, hogy a diakónia az 
élő egyház egyik életfunkciója. 

Barth le is szögezi: „A gyülekezet diakóniai felelősség nélkül nem volna 
keresztyén gyülekezet. Ezt a felelősséget nem háríthatja át sem egy tagjára, 
sem valamilyen társaságra, vagy valamilyen egyesületre.”223

Grundmann egyenesen „nota ecclesiae”-nek nevezi. Ha ez így van, 
igazat kell adni Boross Géza megállapításának: „Ha a diakónia az egyház 
életfunkciója, akkor szüksége van normál kritikára, és gyakorlati útmu-
tatásra. Azaz szüksége van a saját szaktudományára, mely olyan tudni-
valókat közöl, amelyek számára nincs hely és lehetőség a teológia többi 
tudományában.”224

summázva az elmondottakat, a cím kérdésére így válaszolhatunk: a di-
akónia tanítása által van remény, de nincs garancia, tanítás nélkül pedig 
remény sincs, hogy diakónia történjék.

Ebben a feszültségben szólok három kérdésről:

222  Kálvin János: Institutio IV/3
223  Szeretet szolgálatunk gyökerei és modelljei. Karcag, 1955, 54. o.
224  I.m. 55. o.
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A diakónia tanításának szükségessége
1) A diakónia tanításának tartalma
2) A tanítás eredményessége

16.1. A diakónia tanításának szükségessége

A tótvázsonyi Diakóniai otthon udvarán egy diakonissza szobra áll. A 
talpazatán ez olvasható: „Jutalmam, hogy tehetem.” A diakóniai szolgálat 
ennél szebb motivációját még sehol se találtam. De milyen nehéz ide el-
jutni. Gondoljunk a szőlőmunkások példázatára. Az egész nap dolgozók 
háborognak azok miatt, akik csak egy órát tevékenykedtek. Igazságtalan-
sággal vádolják a gazdát, hogy ők nem kaptak többet, mint amazok. Pedig 
többet kaptak. Éppen azt, hogy egész nap dolgozhattak. Mennyire nem ér-
tik ők azt, amit az előbbi mondat tartalmaz. Mindenekelőtt erre kell, ezért 
kell tanítani a diakóniát. Jól szemlélhetjük ennek szükségességét Jézus és 
tanítványai dialógusában. Jézus diakóniai szolgálatának a lényege a Márk 
10,45-ben olvasható: „Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, 
hanem azért jött, hogy ő szolgáljon, és adja életét váltságul sokakért.” Az 
eredeti szövegben a „diakonein” ige szerepel. Nagyon izgalmas azonban a 
kontextus, amelyben ez a summárium elhangzik. Jézus haláláról, kiszol-
gáltatottságáról beszél tanítványainak, akik ezt végkép nem értik. Az Em-
berfia messiási titulus, és az lehetetlen, hogy őt átadják az ellenségnek. Az 
meg végkép elhordozhatatlan, hogy ezt az utat kell járniuk. „Dönteniük 
kellett a krisztusi messianizmust szolgáló jellege mellett, szemben a vallá-
sos messianizmus uralkodó jellegével.”225

E beszélgetés után a tanítványok még mindig nem értik a Mestert, és kö-
vetkezik a zebedeus fiak kérése. Itt fogalmazza meg Jézus a legélesebben 
Isten királysága új rendjét, amelyet ő képvisel. „Az eredeti kifejezésekben 
a nép kihasználása és a hatalommal való visszaélés mozzanata érződik. 
Jézus határozott gúnnyal beszél arról, hogy jól tevőknek hívatják magukat 
azok, akik a népen uralkodnak. Ez az ókor despotáira, és a római biro-
dalom császáraira egyaránt vonatkozik. Jézus abban látja a hibát, hogy a 
tanítványok bár Isten királysága új rendjében, és valóságában akarnak ré-
szesülni, mégis az uralkodás vágyát őrzik a szívükben.”226

225  I.m.28-29. o.
226  I.m. 35.o.
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Ezeket követi a jézusi diakónia legcsodálatosabb megfogalmazása, mely 
szerint a küldetésének célpontja az életét odaadó szolgálat. Érdekes, hogy 
a görögben két szó fejezi ki a szolgálatot a „latreuó”, az Istennek végzett 
szolgálatot, a „diakoneó” az emberekért végzettet jelenti. Jézus Istennek 
végzett szolgálata az emberekért végzett szolgálatban teljesedik be. Ennek 
kell tovább folytatódni a tanítványok életében. Ezt bizony tanulni kell, mert 
a szolgálat mindig nehezebb, mint az uralkodás. Az egyháznak is tanulni 
kell ezt újra meg újra. Jól tudom, hogy a szolgálat teológiája fémjelezte dia-
kónia lejáratott lett az elmúlt évtizedek során. A rendszerváltás után ismét 
aktuális lenne igazi bibliai értelemben, mert a kísértés ma is nagy.

A krisztusi diakónia egy újabb vonását olvashatjuk lukács evangéliuma 
végén: „így van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, és harmad-
napon feltámadnia a halottak közül, és hirdettetnie kell a megtérésnek és 
a bűnök bocsánatának az ő nevében minden nép között.” Izrael azt vár-
ta, hogy a népek fognak hozzá özönleni, hiszen a prófétai jövendölések 
is ebbe az irányba mutatnak. (Ézsaiás 2) Jézus ellenben azt mondja, hogy 
nektek kell a népek közé menni. Éppen Péternek kellett átmennie a nagy 
iskolán, melyben zsidó vallásos elképzeléseinek egész világa omlott össze. 
Meg kellett értenie Kornéliusz házánál, hogy Krisztus abból a körből, amit 
maguk köré húztak, már kilépett, és most már ott van a világban, ahová ő 
nem akar belépni. Krisztus szolgálatának, szeretetének nincs határa. sőt 
egyenesen azt kell kimondani, hogy nincs vallásos előfeltétele sem. Krisz-
tus az egész világé. szolgálatát vallásos határvonalak húzásával nem lehet 
korlátozni. Ez is nehéz lecke a mindenkori egyház számára. saját vallásos 
közegünkben otthonosan mozgunk. De mi a helyzet, amikor ki kell lépni a 
világba? Már pedig az egyház olyan szituációba érkezett, amikor ez kike-
rülhetetlen. sőt olykor az egyház, és a világ egy munkahelyre kényszerül. 
Diakóniai intézményeinkben nem hívők is dolgoznak. Vajon a fizetésük 
mellett kapnak-e mást is közöttünk? Úgy gondolom, hogy irányukba nem a 
szónak, hanem a diakóniának van nagyobb súlya. A diakónia non verbális 
kommunikáció, amely meg kell, előzze a verbálist. Ha ez megtörtént, lehet 
esélyünk a szóbeli bizonyságtételre. 

A Máté 25,31-46 szakaszban még ennél is továbbmegy Jézus. A 
legkisebb testvérünk testi-lelki nyomorúságában ő maga van jelen. olyan 
mélyre hajlik az emberhez, hogy az ilyenekben ő maga közelít hozzánk, és 
a rajtuk való segítést diakóniának fogadja el azok részéről is, akik őt nem 
is ismerik. Ezzel világtávlatot nyer a jézusi diakónia. Az önzetlen szere-
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tetből Krisztushoz lehet eljutni. Ez a nem hívők útja. Krisztustól pedig az 
önzetlen szeretethez kell eljutni. Ez az egyház útja. Mindezek megértéséért 
szükséges a diakóniát tanítani és tanulni. 

16.2. A diakónia tanításának tartalma

16.2.1. Boross Géza a diakónika, mint gyakorlati teológiai diszciplína című 
nagy tanulmányában felvázolja, hogy a diakónia tudománya a 
diakónika az utóbbi évtizedekben a gyakorlati teológia önálló 
diszciplínája lett. Mi ennek az új tudománynak a feladata? 

a) alapvető feladata az Egyházban a diakónia teológiai 
megalapozása

b) a keresztyén diakónia történetének bemutatása és ér-
tékelése

c) az egyházi diakónia konkrét tanácsolása
d) a szakirodalom folyamatos szemmel tartása és ismer-

tetése.

Felsorolja továbbá a diakónia mai főbb kérdéseit is:
a) a diakónia zsákutcában van, mert bürokratizálódott. 

(Ezek a megállapítások a nyugati országokra igazak)
b) a diakónia specializálódása miatt atomizálódott
c) a diakónia szociális munkává változott a gyülekezetek-

ben. Christian Möller professzor írja: „Németországban 
a gyülekezetek diakóniátlanításának vagyunk szemta-
núi. Professzionalizálódott. Éppen ezért a mai diakónia 
egyik kérdése, hogyan lehetne felépíteni a diakóniai 
gyülekezetet? A diakónia professzionalizálódása nem 
kell, hogy a gyülekezet kiskorúsítását jelentse. Aho-
gyan a gyülekezet hitének szüksége van teológiai refle-
xiókra, hogy ne vak, fanatikus kegyesség váljon belőle, 
ugyanúgy a mindennapok diakóniájának is szüksége 
van a szakszerűen végzett szociális tevékenységre, 
hogy az ne ötletszerűen végzett szolgálat legyen, ha-
nem céltudatos és szakszerű gyülekezeti tevékenység. 
Csak vigyázni kell arra, hogy a professzionális szoci-
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ális gondozó munka ne váljék a hit és a szeretet feletti 
módszeres uralkodássá.227

d) a diakónusképzésben pedig sokkal nagyobb hangsúlyt 
kell helyezni az elhívatásra, mint eddig. Nem a megbe-
csüléssel, hanem a hivatástudattal van a baj.

e) a diakónia és a lelkigondozás kapcsolata
f) a diakónia és a misszió kapcsolata

Végül felsorolja Boross Géza a diakónikát segítő tudományo-
kat is. Ezek: ápoláslélektan, farmakológia, gerontológia, gyógy-
pedagógia, szociológia. 

16.2.2. Dávid lochmann a következő fejlődési fázisokat különbözteti meg 
a diakóniában.

a) személyes fázis. Ezek a spontán végzett alkalmi jócse-
lekedetek

b) karizmatikus fázis, amikor csoportos összefogással, 
szervezetten végzik a szolgálatot

c) professzionális fázis. Ez már komolyabb szervezeti for-
mában valósul meg, és megjelenik a munkamegosztás

d) komplex fázis a társadalom igényeinek és elvárásainak 
figyelembevételével sokrétűen végzett szolgálat. Ez a 
diakónia multidiszciplinárisan szakosodó folyamatá-
nak a megpecsételését jelenti228

16.2.3. Mi itt Magyarországon a Református Egyházban egy-két intézmé-
nyünket kivéve (pl.: Bethesda) más gondokkal küzdünk. De 
legalább már küzdünk, és ezzel kimozdultunk a kommunizmus 
ideje alatt megrekedt állapotunkból. A gyülekezeteinkben már 
vannak diakónusok, egyre több gyülekezeti intézményünk épül, 
megindult a diakónusképzés. Nagyon sok még a tenni és tanulni 
való, de legalább elindultunk.

Mindezek végig gondolása után beszélhetünk a diakónusképzésről.

227  I.m. 65. o.
228  Napjaink diakóniája. Nagykőrös, 2001, 112. o.
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17. diAKónusKépzés A Kre-tfK Keretében229

17.1. Előzmények

A diakónusképzés korábbi intézményeiről már szót ejtettünk. Itt a jelen-
legi egyetlenről beszélünk.

Ma a lelkipásztorok végeznek majdnem mindent. Csakhogy a gyüleke-
zeti munka alapvetően megváltozott. Nemcsak a hitoktatás dömpingjére 
gondolok, hanem másra is. Megnyíltak a különféle állami intézmények is 
az egyház számára. Teljességgel gyülekezeteink leépüléséhez vezet, ha a 
munkásképzésben nem tudunk váltani. Ma igazán időszerű: „az aratnivaló 
sok, a munkás kevés.” Különösen is nagy szükség lenne gyülekezeti diakó-
nusokra. Nagyon sok az idős, a beteg, a munkanélküli, a problémás család, 
az alkoholista, akik várnak ránk. A lelkipásztorok nem tudják ezt ellátni. 
Egyrészt idejük nincs, másrészt a hozzáértéssel is vannak gondok. 

1996 augusztusában a Dunamelléki Egyházkerület egy konferenciát 
szervezett „Protestáló hit és küldetéses vétó” címen. 

Egyik előadás a jövő egyházáról szólt. Ebből idézek pár gondolatot: „a 
klerikális egyháznak véget kell vetni. olyan munkatársi hálót kell kiala-
kítani azokból a nem lelkészekből, akik megfelelően képzettek. Bevoná-
sukkal ráadásul egy olyan bizalmi viszony keletkezik, amelynek alapján 
egyházunk akkor is hitelesen képviseli magát, ha adott esetben a lelkészek 
között éppen nincs olyan valaki, aki értene egy bizonyos szakmai kérdés-
hez, szakterülethez… Nem mindenki alkalmas persze a világiak közül az 
ilyen szolgálatra, s nem is kell mindezt erőszakkal kikényszeríteni, de ez is 
egy eshetőség a klerikalizálás feloldására.” (134. o.)

Ha ez nem fog bekövetkezni, a Magyarországi Református Egyház el-
indul még jobban a szektásodás és a leépülés irányába. Az egyházunk ve-
zetőinek, a lelkipásztori karnak és a presbitériumoknak ma ez az egyik 
legfontosabb tennivalója. Kérdés: látjuk-e, látják-e, akarják-e látni?

Főiskolánkon a diakónusképzés bevezetésének ez volt a legdöntőbb oka. 
Ma is úgy gondolom – bár vannak gondjaink -, helyesen döntöttünk, ami-
kor elindítottuk. 

Elősegítette ezt, hogy éppen Nagykőrösre kerülésem előtti hónapokban 
szerveztek kollégáim egy 2 éves felsőfokú diakónus tanfolyamot kísérleti 

229  Előadás – Elhangzott: országos Diakóniai Konferencián (Nagykőrös, 1997. 
május 20.)



220

jelleggel. sok érdekes tapasztalattal zárult ez a képzés, melynek végén 20 
hallgató tett záróvizsgát. Egy részük a pályán van. Ez a tanfolyam is báto-
rított bennünket, hogy vágjunk bele az úttörő vállalkozásba, s egyházunk 
történetében kezdjünk valami újat: főiskolai szintű diakónusképzést.

Így indult el 1993 őszén a diakónusképzés.  
Az elindításnál is tudtuk és ennek hangot is adtunk, hogy ez a diploma 

teljes értékű, de egyházi oklevél. 
Ha az egyház elismeri végzettségemet, mit akarok még? Ezt teljesen 

komolyan gondoltuk. Nem lennénk fölöttébb boldogok, ha a diákjaink csak 
állami intézetben bármilyen beosztásban dolgoznának. Erre is sor kerül-
het, ha az egyházi igények kielégültek. Azt hiszem, e „szent önzést” az Ige 
is megengedi: „cselekedjünk jót mindenekkel, elsősorban hitünk cseléde-
ivel.”.

Természetesen ismerem diákjaink nagy dilemmáját: vajon szüksége 
van-e ránk az egyháznak? Ad-e munkát? Igen! lehet, hogy nem annyit, s 
nem annyifélét, mint amennyit várnának, de ad!

Mindezek igazsága mellett kezdettől fogva jónak tartottuk, hogy az egy-
házi diplomát ekvivalenssé tegyük az államival. Magától értetődő, hogy itt 
a szociális munkás jöhetett szóba. Nem azért fontos ez, hogy felkínáljuk 
ezzel azt a lehetőséget, hogy állami munkahelyet keressenek, hanem a több 
lábon állás fontos tényező.

1993-ban még politikailag kedvezőbb – nem kedvező! – szelek fújdogáltak, 
és a Népjóléti Minisztérium bíztatóan támogatta azt a törekvésünket, hogy a 
diakónus szakot a szociális munkáséval egyenértékűnek ismerje el. Ennek ér-
dekében többször átdolgoztuk programunkat. Nem történt semmi, míg végül 
közölték, hogy ez nem lehetséges, sőt a főiskolai szakok közül is törölték. Ez-
után beadtuk a szociális munkás képzés szakindítási dokumentumcsomagját, 
amelyet akkreditáltak és 1998-ban elindult a szociális munka-diakónia szak-
párban a képzés, majd levelező tagozaton először a szociális munka, aztán a 
diakónia is. Az utóbbi években történt némi elmozdulás, mert jó néhány mun-
kakört diakónusi végzettséggel is be lehet tölteni.

17.2. A diakónusképzésünk jellemzői

Diákjaink az ország minden részéből verbuválódnak, s ez igen jó dolog, 
mert ez azt jelenti, hogy egyházi főiskolán akarnak tanulni, s ez hitbeli 
elkötelezettséget jelent.
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A diakónus hallgatókra is vonatkoznak ezek a megállapítások, de – ezt 
kritikusan mondom – nem feltétlenül jobban, mint a többiekre! Az igazi 
„diakónus megszállottság” nem mindig fellelhető a jelentkezőknél. A kép-
zés során természetesen ez alakul, de e téren van bőven tennivalónk.

A hitbeli kondíciókhoz azonban főiskola lévén, másnak is társulni kell, 
a szellemieknek! Természetesen tudjuk, hogy nem a kitűnő bizonyítvány 
tesz valakit diakónussá, de a főiskolai szint megköveteli a szellemi felké-
szültséget is.

Mindegyik diákunk kétszakos képzésben vesz részt. A diakónus mellé a 
szociális munkatársul. Az élet is igazolta, hogy ez a párosítás jó megoldás.

Azt is tapasztaljuk viszont, hogy a hitbeli elkötelezettséghez nem páro-
sul feltétlenül egyházi ismeret, olykor elkötelezettség se. 

A gyülekezeti életünk hidegsége, merevsége is eredményezheti ezt a 
furcsa helyzetet. Nincs igazán nagy és pozitív egyházélmény diákjaink 
döntő többségénél. Ez nagy baj, mert így nehéz egyházi munkássá válni. 
Ilyenkor a kritika, a követelés, az igény felerősödik. Az is gyakori, hogy 
az egyház életében való jártasság és az alapvető ismeretek is hiányoznak.

Ennek felismerése indított arra, hogy a rendszeres intézménylátogatást 
elindítsuk. Igen költséges ez, de szükségszerű.

Képzésünk tartalmáról egész konkrétan a következők szerint történik.

Tanulmányaik az alábbi blokkokban csoportosíthatók:
- teológiai
- egészségügyi
államigazgatási    területek
pásztorációs
társadalomismereti 

Miután nem volt ennek a képzésnek előzménye, teljességgel a saját szel-
lemi termékünkről van szó. Néhányszor már átdolgozásra is került.

szeretnénk világosan leszögezni, hogy a gyülekezeti diakónusképzést 
tűztünk ki célul. E tantárgyak is ezt segítenék elő.

Nem ápolónőket, nem lelkipásztorokat, nem jegyzőket, nem pszichiáte-
reket képzünk, hanem olyanokat, akik e jelzett területeken jártasak bizo-
nyos szintig, így a gyülekezetekben felvetődő és megoldandó kérdéseket 
meg tudják eredményesen válaszolni.
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Teológiai ismeretekből elég sokat tanulnak. Ezek ismeretével bibliaórá-
kat, áhítatokat, bibliaköröket, hittanórákat tudnak tartani.

Egészségügyi ismeretekből annyit kapnak, amennyi feltétlenül szük-
séges, hogy az idős, beteg emberek, szenvedélybetegek között ne hályog-
kovács módon közlekedjenek. Azt viszont tudniuk kell – tudják is -, nem 
szakorvosok, szakápolók!

Állampolgári ismeretekből is kapnak képzést, hogy a rászorulók hiva-
talos ügyeiben szakszerűen tudjanak eljárni. A pályázatok világában erre 
nagy szükség van.

A pásztorációs információk pedig azt szolgálják, hogy a lelkigondozás, 
családgondozás ne puszta vizit legyen, hanem annál sokkal több.

A társadalomismereti stúdiumok abban segítenek, hogy környezetüket 
jobban megismerjék.

A képzésnek igen fontos része a gyakorlat. A 8 féléves képzés idején 
egy egész évet a terepen töltöttek. Igyekeztünk ezt úgy megszervezni, hogy 
minél több területet megismerhessenek, így könnyebb lesz számukra a sa-
ját helyük megtalálása. Egy-egy gyakorlóterepen 1 hónapot, vagy 2 hetet 
töltöttek el. Egy tanév alatt 9 különböző szakterületet ismerhettek meg. 
Tapasztalatunk, hogy egészen másképpen jöttek vissza az utolsó évre.
A bolognai rendszerre történő áttérés 7 félévre csökkentette a képzés idejét. 
sajnos ez azt eredményezte, hogy a gyakorlati idejük fél évre csökkent.

17.3. Megválaszolandó kérdéseink

• Említettem, hogy az egyetemes papság elve értelmében a gyüle-
kezeti munkásképzés ügye sürgősen középponti kérdéssé teendő. 
Megmaradásunk és gyülekezeteink megújulásának kérdése ez!

 Hisszük, hogy a megújulásának fontos eszköze a diakónia.”
Az is igaz, hogy misszió nélkül nincs diakónia, de diakónia nélkül 
a misszió ma már nem megoldható. A diakónia nélküli misszió 
lelkipásztori erőlködés! Munkatársak kellenek!
Tisztában vagyunk vele, hogy az első reakció erre a lelkipásztori 
kar részéről így hangzik: ez mind igaz, de nincs rá pénz. Ez azon-
ban az igazság felszíne. A gyökér mélyebben van! Nem hisszük a 
fenti tétel igazságát. Pedig könnyen belátható:
- A több munkás több munkát végez, és ez kitermeli a bérüket 
is.
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- Az egyház missziója nem lehet pénzkérdés. Meggyőződésem, 
hogy egy évet kellene kockáztatni, s a diakónus bére kamatostul 
megtérülne, s a gyülekezet épülne. 

• Azt is tapasztaljuk, hogy diakónusképzésünk nem szerepel igazán 
egyházunk köztudatában. 

• A szakmai gyakorlatok közül sincs minden rendben. A lelkipász-
torok nem igazán tudnak szakszerű munkát adni a hallgatóknak. 
Ez is árulkodik sanyarú állapotunkról.

 Igen jó lenne, ha kialakulhatna olyan gyülekezet és terepintéz-
mény, ahová biztosan lehetne küldeni hallgatóinkat, ahol ismerik 
gondjainkat és elképzeléseinket.

• A lelkipásztorok a felvételhez szükséges lelkészi ajánlóleveleket 
gondosan készítsék el. Használható információkat küldjenek. 
Ezek a levelek titkosak. soha nem kerülnek a hallgatók kezéhez. 
se a felvételikor, se később.
Alig tudunk meg valamit a diákokról. Különösen is érvényes ez 
a diakónus jelölteknél, hiszen ez egy sajátos pálya, ahová igazán 
elhivatottság kellene. Ezt neveztem előadásom elején „megszál-
lottságnak”, amely bizony eléggé hiánycikk.

• Feltétlenül meg kell szervezni a végzettek utógondozását és szak-
mai továbbképzését. Az ütőképes diakonátus felállítása fontos 
lenne. Mivel nincsenek anyaházaink, az utógondozás nagyon lé-
nyeges szempont. 
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18. A mAGyArorszáGi református eGyház 
szeretetszolGálAtáról szóló törvény

2000. évi II. törvény
Praeambulum

A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek ön-
kéntes közösségének hálaáldozata (Rm 12,1.; 1Pt. 5,2-3.). olyan segítő 
szolgálat, amelynek alanya Jézus Krisztus és az ő egyháza, tárgya pedig a 
szenvedő embertárs (lk 10,25-37.; 16,19-31.; Mt 25,31-46.).

Kálvin János Isten igéjéből vette azt a tanítást, amely szerint az igaz 
egyháznak négy ismertetőjegye van: az ige tiszta hirdetése, a sákramentu-
mok helyes kiszolgálása, a szeretetszolgálat és az egyházfegyelem gyakor-
lása. Az egyháznak tehát négy állandó tisztségviselője van: lelkész, tanító, 
diakónus és presbiter.

A II. Helvét Hitvallás is a szeretetszolgálatot az anyaszentegyház alap-
vető tevékenységének ismeri el.

A szeretetszolgálat Isten igéjének útmutatása alapján a mindenkor ér-
vényes jogi keretek között végzi munkáját. A törvény szabályozza a Ma-
gyarországi Református Egyház szeretetszolgálati tevékenységét – a sze-
retetszolgálat feladatait, területeit és irányítási rendszerét; a szeretetszolgá-
lati munkások képzését és szolgálatba állítását; országos szeretetszolgálati 
központ létrehozását; a szeretetszolgálat pénzügyi forrásait, egyházi és 
állami támogatását; a szeretetszolgálat felekezetközi és nemzetközi kap-
csolatrendszerét -, ezek működési rendjét és gazdálkodását.

Ezen bibliai és reformátori tanítások figyelembevételével alkotja meg a 
Magyarországi Református Egyház zsinata szeretetszolgálati törvényét az 
alábbiak szerint:

I. RÉSZ
A Magyarországi Református Egyház szeretetszolgálatának ki-

emelt feladatai:

1. § (1) Betegek ápolása és gondozása.
(2) Fogyatékosok ápolása és gondozása.
(3) Magányosok, egyedül élők segítése.
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(4) Hátrányos szociális helyzetben levők segítése.
(5) Társadalmi hátrányt szenvedők segítése.

A szeretetszolgálat területei

2. § (1) A szeretetszolgálati feladatokat az egyházközségekben, 
egyházmegyékben, egyházkerületekben, az országos egyház 
keretében és mindezek tulajdonában, fenntartásában, kezelésé-
ben levő intézményekben végzi.
(2) A szeretetszolgálati feladatok megvalósítására és támoga-
tására alapítványok és közhasznú szervezetek is létrehozhatók.

Szeretetszolgálat az egyházközségekben

3. § (1) A Magyarországi Református Egyház hitvallása szerint az egy-
ház a gyülekezetekben él, ezért a szeretetszolgálat legfontosabb területe 
a gyülekezet. Minden gyülekezet feladata, hogy a maga környezetében a 
Krisztus testéhez tartozók között senki se szenvedjen szükséget (ApCsel. 
4,34.). Ennek a feladatnak munkásai a gyülekezet megbízott vagy alkalma-
zott diakónusa vagy diakóniai munkásai, a gyülekezet tagjai, presbitériu-
ma és vezetői.

(2) A presbitérium a szeretetszolgálat ellátására gondnokot és bizottsá-
got választhat az egyháztagok közül.

(3) Azokban a gyülekezetekben, ahol szeretetszolgálati otthon működik 
vagy intézmény alapítására kerül sor, teljes munkaidőben foglalkoztatott 
diakónust kell szolgálatba állítani. Indokolt, hogy az egyházközség teljes 
vagy rész-munkaidőben vagy több egyházközség közös alkalmazásban 
diakónusokat munkaviszony keretében foglalkoztasson, akik a gyülekeze-
tekben házi gondozási feladatokat is elláthatnak.

(4) A szeretetszolgálati otthon vagy intézmény belső elszámolási egy-
ségként és nem önálló jogi személyként is működtethető.

Szeretetszolgálat az egyházmegyékben

4. § (1) Az egyházmegyei közgyűlés diakóniai bizottságot választ a te-
rületén élő gyülekezetek szeretetszolgálati munkájának támogatására, ko-
ordinálására és ellenőrzésére. 
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(2) Az egyházmegye közgyűlési határozattal önállóan is létrehozhat 
egyházmegyei szeretetszolgálati intézményt, amelynek működéséről az 
egyházmegye saját költségvetésében gondoskodik. Az alapításhoz az egy-
házkerületi közgyűlés jóváhagyása szükséges. Az ilyen egyházmegyei 
intézmény lehet önálló jogi személy vagy belső elszámolású egység. Ve-
zetőjét az egyházmegyei közgyűlés választja, és a munkáltatói jogkört az 
egyházmegye elnöksége gyakorolja. Az intézmény szervezeti és működési 
szabályzat szerint önálló költségvetéssel működik, amelyet az egyházme-
gyei közgyűlés hagy jóvá.

Szeretetszolgálat az egyházkerületekben

5. § (1) Az egyházkerületi közgyűlés diakóniai bizottságot választ a te-
rületén működő gyülekezeti és egyházmegyei szeretetszolgálati intézmé-
nyek működésének elvi irányítására és ellenőrzésére.

(2) Az egyházkerület közgyűlési határozattal önállóan is létrehozhat 
szeretetszolgálati intézményt, amelynek működéséről az egyházkerületi 
költségvetésben gondoskodik. Az ilyen intézmények alapításához a zsinat 
jóváhagyása szükséges. Az ilyen egyházkerületi intézmény lehet önálló 
jogi személy vagy belső elszámolású egység. Vezetőjét az egyházkerületi 
közgyűlés választja, és a munkáltatói jogkört az egyházkerület elnöksége 
gyakorolja. Az intézmény szervezeti és működési szabályzat szerint önálló 
költségvetéssel működik, amelyet az egyházkerületi közgyűlés hagy jóvá.

Szeretetszolgálat az országos egyház keretében

6. § (1) A zsinat az országos egyház szeretetszolgálati feladatainak el-
látásaira diakóniai bizottságot választ, amely elvi irányítást és ellenőrzést 
gyakorol a szeretetszolgálati munka egészére vonatkozóan.

(2) A zsinat határozattal országos szeretetszolgálati intézményeket ala-
píthat, amelyeket saját költségvetése keretében működtet. Az ilyen zsinati 
intézmény lehet önálló jogi személy vagy belső elszámolású egység. Veze-
tőjét a zsinat Elnöksége nevezi ki, és felette a munkáltatói jogkört is gya-
korolja. Az intézmény szervezeti és működési szabályzat szerint működik 
– önálló költségvetéssel, amelyet a zsinati Tanács hagy jóvá.

7. § (1) A zsinati intézmények szervezeti, személyi és gazdasági felada-
tainak koordinálására és érdekképviseletére a zsinati Iroda szeretetszol-
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gálati osztálya illetékes, amely a gyakorlati feladatok operatív irányítását 
és felügyeletét végzi. Az egyházközségi, egyházmegyei, egyházkerületi 
intézmények számára ez elvi jellegű.

(2) Az országos szeretetszolgálati Központ szakmai információkat 
szolgáltat, továbbképzéseket és konferenciákat szervez, koncepciókat és 
fejlesztési javaslatokat dolgoz ki.

(3) A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának di-
akóniai szekciója a szeretetszolgálat tudományos és elméleti kérdéseit dol-
gozza fel és publikálja.

II. RÉSZ
A szeretetszolgálat munkásainak képzése és szolgálatba állítása

8. § (1) A Magyarországi Református Egyházban a szeretetszolgálati 
feladatokat elhívott és odaszánt egyháztagok látják el. Diakónus az az egy-
háztag, aki belső elhívás alapján és megfelelő képzettség megszerzésével, 
az egyház törvényes felhatalmazása (felszentelés) alapján rész- vagy teljes 
munkaidőben végzi a szeretetszolgálati munkát.

(2) A Magyarországi Református Egyház középfokú és fel-
sőfokú diakónusképzést szervez. Az oklevél megszerzését dia-
kónusi fogadalomtétel, majd az egyházi intézményekben vagy 
a diakóniai szolgálatra alkalmazó gyülekezetekben végzett há-
roméves gyakorlati munka követi. Ezek után kérheti a jelölt di-
akónussá történő felszentelését. Ezt a kérelmet a felügyelő gyü-
lekezet vagy intézet vezetője vagy a felszentelt diakónustársak 
ajánlása alapján, szolgálati úton kell az illetékes egyházkerületi 
közgyűlés elé terjeszteni. A közgyűlés dönt a felszentelésre bo-
csátásról.

A felszentelt diakónust szolgálati helyén ünnepi istentisztelet keretében 
iktatják be.

(3) A fogadalmat tett és felszentelt diakónus hitbeli és erkölcsi maga-
tartását illetően az egyházi törvények, munkajogi szempontból a munka 
törvénykönyve hatálya alatt áll.

9. § (1) Diakóniai munkát végző, fel nem szenteltekkel szemben a hitbeli 
és erkölcsi követelmények munkaszerződésben érvényesítendők.
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(2) A diakónusképzés, alkalmazás és foglalkoztatás további kérdéseit 
szabályrendeletben kell rendezni.

(3) A diakóniai munkások szakmai, érdekvédelmi szervezetet hozhat-
nak létre.

III. RÉSZ
Országos szeretetszolgálati központ

10. § (1) A zsinat a szeretetszolgálat elvi és gyakorlati kér-
déseivel kapcsolatos teendők szervezésére és vezetésére, vala-
mint a szolgálatban állók közösséggé formálásának és nyug-
állományban levő diakónusok elhelyezésének és közösséggé 
formálásának biztosítására Református szeretetszolgálati köz-
pontot létesít. 

(2) A szeretetszolgálati Központ a szeretetszolgálat aktuális kérdéseit 
felméri, értékeli és javaslatokat készít a zsinat Diakóniai Bizottsága szá-
mára.

(3) A szeretetszolgálati intézményekben dolgozó diakónusok és alkal-
mazottak számára szakmai továbbképző tanfolyamokat és hiterősítő kon-
ferenciákat szervez.

(4) A Központ felügyeletét a zsinat Diakóniai Bizottsága látja el.

IV. RÉSZ
A szeretetszolgálati munka pénzügyi forrásai

11. § (1) A Magyarországi Református Egyház gyülekezete-
inek és egyháztagjainak természetbeni és pénzbeli adományai;

(2) külföldi testvéregyházak gyülekezeteinek és gyülekezeti tagjainak 
természetbeni és pénzbeli adományai;

(3) az állami költségvetési törvényben az adott esztendőre előirányzott 
normatív támogatások;

(4) a szociális intézményekben ellátott gondozottak személyi térítési díja 
a hatályos jogszabályok által meghatározott módon;

(5) az egyházi költségvetésben biztosított hozzájárulás;
(6) egyéb adományok, támogatások és juttatások.
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V. RÉSZ
A szeretetszolgálat kapcsolatai

12. § (1) A Magyarországi Református Egyház szeretetszolgálata rend-
szeres kapcsolatot tart fenn a többi keresztyén egyház hasonló szervezetei-
vel és velük együttműködésre törekszik.

(2) A Magyarországi Református Egyház szeretetintézményei kétoldalú 
partnerkapcsolatot tarthatnak fenn hazai és külföldi testvéregyházak gyü-
lekezeteivel és intézményeivel, valamint hasonló tevékenységet folytató 
civil szervezetekkel.

VI. RÉSZ
Hatályba léptető rendelkezés

13. § E törvény 2001. január 1-jével lép hatályba.

Megállapított a Magyarországi Református Egyház 1997. február 27-én 
megnyílt XI. zsinatának 10. ülésszaka.

Kelt Budapesten, 2000. november 29-én.

DR. KÁlMÁN ATTIlA sk.  DR. BölCsKEI GUszTÁV sk.
            főgondnok,             püspök,

   a zsinat világi elnöke            a zsinat lelkészi elnöke

DR. KoCsIs MÁRTA sk.   DR RIToóK PÁl sk.
         előadó              jegyző
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18.1. A Szeretetszolgálati Törvény végrehajtási utasítása

A Tv. 1. §-hoz:
Vhu. 1. §
A szeretetszolgálat feladatai ellátása során külön figyelmet fordít 

a gyermekvédelemre.
Ezzel kapcsolatosan ajánlásokat kér és fogad el a KRE-TFK nagy-

kőrösi diakónus szakától.

Vhu. 2. §-hoz:
A rehabilitáció diakóniai szemléletével és a diakóniai tevékenység 

egészének fejlesztésével kapcsolatosan az országos szeretetszolgála-
ti Központ irányelveket dolgoztat ki és fogad el.

A Tv. 2. §
Vhu. 3. §
A diakónus – alkalmazója előzetes hozzájárulásával – állami kór-

ház, vagy egészségügyi és szociális intézmény területén is vállalhat 
szolgálatot.

Vhu. 4. §
(1) A diakóniai bizottság megtartva önállóságát szorosan együtt-

működik a missziói bizottsággal. Terveiről, illetve végzett 
munkájáról beszámolási kötelezettséggel tartozik a létrehozó 
egyházi testületnek.

(2) A bizottság vezetője és tagja a szeretetszolgálati munka iránt 
elkötelezett presbiter, illetve gyülekezeti tag lehet, akinek szak-
mai végzettsége, vagy tapasztalata van ezen a területen. 

(3) A diakóniai bizottság vezetője részt vesz a bizottságot létrehozó 
testület ülésein.

(4) A diakónus tanácskozási joggal meghívottja a diakóniai bizott-
ságnak.

A Tv. 7. § (2)-hoz:
Vhu. 5. §
A Diakonatus -, amely a diakónusok közössége – az országos sze-

retetszolgálati Központtal egyezteti tevékenységét, feladatait.
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A Tv. 8. § (2)-hoz:
Vhu. 6. §

(1) Tevékenységét minden területen fogadalmának megfelelően kö-
teles végeznie. Ha fogadalmát megszegi, vagy méltatlanná válik 
a diakónusi tisztségre a diakónussá szentelésében leírt eljárás ér-
telemszerű alkalmazásával diakónusi tisztségétől megfosztható.

(2) A diakónus felszentelésekor ünnepélyes fogadalmat tesz, mely-
nek szövege a következő: „…”

A Tv. 8. § (3)-hoz:
Vhu. 7. §

(1) önálló diakóniai munkára alkalmazható a közép- és felsőfokú 
szakirányú végzettséggel rendelkező diakónus.

(2) Diakóniai munkás munkakörét az töltheti be, aki közép- vagy 
elsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik.

(3) önkéntes diakóniai munkásnak azt a személyt lehet alkalmazni, 
aki bizonyságot tett a tevékenységhez szükséges elkötelezettsé-
géről, áldozatos és megbízható.

A Tv. 10. § (1)-hez:
Vhu. 8. §

(1) Az országos szeretetszolgálati Központ feladatait a zsinati Iro-
da szeretetszolgálati osztálya látja el.

A Tv. 11. § (6)-hoz:
Vhu. 9. §

(1) A szeretetszolgálati munka végzésének forrásaihoz céladomá-
nyok, normatív támogatások, pályázati díjak fogadhatók el.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott összegek felhasználása elkü-
lönítetten kezelendő, a vonatkozó állami és egyházi szabályok 
megtartásával.

18.2. Aktuális teendők a Diakóniai törvény tükrében230

(Kritikai megjegyzések a MRE Diakóniai Törvényéhez)

230  Elhangzott 2002. május 22-én Nagykőrösön tartott országos Diakóniai Konfe-
rencián
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Bizonnyal igaz a régi mondás: minden törvény annyit ér, amennyi be-
lőle megvalósul, és amennyire az alkotók becsülik. Új Diakóniai Törvé-
nyünkkel kapcsolatban is elmondható mindez. A legnagyobb dolog, hogy 
a törvény megalkotásra és elfogadásra került. Az is megjegyzendő, hogy 
igen heves vita előzte meg a törvény születését. A legnagyobb hiányossá-
got azonban az egyházfegyelem terén látom. Gyakorolnunk kellene, hogy 
abban reménykedhessünk: a törvényt komolyan is veszi egyházunk. 

A törvény szövegén sorrendben haladva teszem meg megjegyzéseimet, 
és így próbálom a figyelmet ráirányítani a legsürgősebb teendőkre.

a) A törvény praeambulumában olvasható: „A szeretetszolgálat az 
anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségé-
nek hálaáldozata.” Ez a kezdőmondat bibliai értelemben teljesen 
igaz, de az empirikus egyház ennek valóságától fényévnyi távol-
ságra van. A törvény ugyanakkor egyenlőségjelet tesz az anya-
szentegyház és a hitre jutott emberek közé. Teológiailag termé-
szetesen ez helyes, hiszen az egyház a kiválasztottak közössége 
(coetus electorum). De a Magyarországi Református Egyház nem 
ilyen, mert népegyház. Az egyháztagság nem a hitre jutással jön 
létre. Így az „önkéntes közösséggel” is baj van. A hitre jutottak-
nál ez igaz, de a népegyház esetében megkérdőjelezendő. Továbbá 
problémás a diakónia, mint hálaáldozat is egyházunk gyakorla-
tában. Ha az lenne, már régen megalkottuk volna ezt a törvényt 
és az adakozásunk nem könyöradomány lenne, hanem valóban 
hálaáldozat. 

A különbségtételt azért is meg kell tenni, hogy világosan lás-
suk a célt, ahová el akarunk jutni, különben a status quo-t tekint-
jük annak, és becsapjuk önmagunkat. Bármennyire keserves is, 
fel kell vállalnunk a népegyház „keresztjét”, hordoznunk kell, 
hogy lépéseket tehessünk a hitvalló egyház irányába, amelyet a 
törvény deklarál.

b) Ugyancsak a praeambulum írja, hogy az egyház ismertető jegyei 
közül az egyik a diakónia, az egyházi tisztségviselők között pe-
dig megtalálható a diakónus. Jó, hogy ez írva van, de tisztában 
kell lenni azzal, hogy még nincs így egyházunkban. Gyülekezete-
ink többségében csak „alibi-diakónia” történik, a diakónus pedig 
olyan ritka, mint a fehér holló. Enélkül viszont csonka az egyház. 
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c) szeretetszolgálatot gyülekezetekben és gyülekezeti intézmények-
ben is lehet végezni 2. § (1). Nagyon fontos megállapítás és igazi 
áttörést jelent, hiszen csaknem fél évszázadon keresztül erre nem 
volt mód. Igaz, hogy ez nem az egyház hibájából történt. Az is ko-
moly változás, hogy a szeretetszolgálat törvényben megjelölt terü-
letei (1. §) átfogják a rászorultságnak csaknem valamennyi részét. 
Az idős- és fogyatékos otthonok világa után ez nagyon nagy elő-
rehaladás. Ezekkel az új lehetőségekkel bátran élni kell, de felelő-
sen. Bátran, azaz új gyülekezeti intézményeket kell létrehoznunk 
a már meglévők mellé. De felelősen, azaz a szeretetszolgálat nem 
lehet jövedelemszerzés eszközévé. Tudni kell, hogy a diakónia a 
misszió gyümölcse, ezért mindig, minden erőnkkel erre kell töre-
kedni, s ez termi meg a diakónia szép és ízletes gyümölcsét. 

d) „A szeretetszolgálat legfontosabb területe a gyülekezet.” – 3. § (1). 
Ez így helyes, mert minden fontos döntésnek itt kell megszületni. 
Így lehet küzdeni a hierarchia ellen. 

e) „Minden gyülekezet feladata, hogy a maga környezetében a 
Krisztushoz tartozók között senki sem szenvedjen szükséget.” – 
3. § (1). Ezzel a megállapítással kifejezésre jut, hogy a diakónia 
egyházi tevékenység és nem akarja – nem is tudja – felvállalni az 
állam kötelességét a rászorulók irányában. Rá kell erre mutatni, 
hogy a lappangó kísértést elkerülhessük, mert a szükség sokkal 
nagyobb, mint amennyit anyagiakkal bírunk. sokszor a rászoruló 
gyülekezeti tagokat sem tudjuk gondozni. Ilyenkor is a törvény 
szellemében kell eljárni. Ne az anyagiak döntsenek a rászorult-
sággal szemben. 

f) „A szeretetszolgálati feladatok megvalósítására és támogatására 
alapítványok és közhasznú szervezetek is létrehozhatók.” – 2. § 
(2). Ez új lehetőség, amelyet jobban ki kell használnunk, de még 
nem vagyunk erre igazán felkészültek. 

g) „A presbitérium a szeretetszolgálat ellátására gondnokot és bi-
zottságot választhat az egyháztagok közül.” – 3. § (2). A „-hat/-
het” nem szerencsés, hogy benne maradt a törvényben, mert már 
eddig is így kellett volna cselekedni. Nem megengedőnek kellene 
lenni itt a törvénynek, hanem parancsolónak. Diakóniai feladat 
minden gyülekezetben van, ha intézmény nincs is.
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h) „Azokban a gyülekezetekben, ahol szeretetszolgálati otthon mű-
ködik, vagy intézmény alapítására kerül sor, teljes munkaidőben 
foglalkoztatott diakónust kell szolgálatba állítani.” – 3. § (3). A 
törvény egyik legfontosabb része, amely sok vitát váltott ki. Ért-
hető, hogy a lelkipásztorok ezt a tisztséget nem szívesen adják át. 
A törvény egyértelműen kimondja, hogy alkalmazni kell diakó-
nust. Még nincs így! Reméljük, hogy ezt ellenőrzik az illetékesek. 
Az alkalmazás feltételeit pedig meg kell teremteni. Kérdés, hogy 
van-e annyi diakónus, amennyi hely máris lenne?

i) A fokozatos egyházi testületek diakóniai bizottságokat választa-
nak az illetékességi körükbe tartozó diakóniai munka koordiná-
lására, támogatására és ellenőrzésére. Ez is nagyon fontos része a 
törvénynek. Nem rendőrségi ellenőrzésre kell itt gondolni, hanem 
az egyházfegyelem gyakorlására, amely fontos és megnyugtató. 

j) Az önkéntes diakónusi szolgálat és a diakóniai tisztség közti vi-
lágos különbséget is megfogalmazza a törvény (8. §). Az önkén-
tesség itt nem szívesség gyakorlását jelenti. sajnos a valóságban 
gyakorta keveredik a kettő. Az önkéntes szolgálat felelősségteljes 
volta irányában még sokat kell lépnünk. A gond általában az, hogy 
az önkéntesek nem számonkérhetők. A diakónus a vocatio interna 
és externa révén, valamint a megfelelő képzettség megszerzése út-
ján lesz szolgálattevő. Mindegyik megállapítás nagyon fontos. Ezt 
azért kell hangsúlyozni, mert a „professzionális” jellegű diakónia 
eléggé ismeretlen nálunk. Ez is az elmúlt évtizedek rontásával 
függ össze, de néha úgy tűnik, hogy meg is szoktuk. A jövő dia-
kóniája nem lehet más, csak magas szakmai igényeket kielégítő. 

k) A diakónusképzés kétfajta fokozat. A középfokú képzést a Tábita 
Diakónusképző szakiskola folytatja, a felsőfokút pedig a nagykő-
rösi főiskola. A kettő nem azonos, ezért minden tekintetben meg 
kell különböztetni. Ez természetesen nem értékítélet, hanem tény-
kérdés. Azóta a középfokú képzés meg is szűnt.

l) A diakónusok felszentelését és beiktatását is szabályozza a tör-
vény – 8. § (2). Itt ugyanazt a problémát látom, mint a lelkészek 
esetében. Milyen alapon választjuk szét a kettőt. Vagy ha mégis 
megtesszük, a küldő gyülekezetben kellene a felszentelést végez-
ni. A beiktatás egyértelmű. Hála Istennek, az elmúlt évben mind-
kettőre volt példa. 
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m) A diakónusok alkalmazásának kérdéseit szabályrendeletben kell 
rögzíteni. De ez mikorra készül el? Ki fogja megszövegezni? Tu-
domásom szerint senki nem foglalkozik vele, miközben több év 
már eltelt a törvény megjelenése óta.

n) Az országos szeretetszolgálati Központ kialakítása is döntő fon-
tosságú, de e téren sem léptünk sokat előre.

Íme, néhány észrevétel, amelyek a jobbítás szándékával hangzanak 
el, s reménység szerint foganatja is lesz.

18.3. A diakónusok szolgálatba állításáról

A Diakóniai Törvény 8-9§-a rendelkezik erről. Tulajdonképpen kettős 
jogállásúak a diakónusok, mert hitbeli és erkölcsi magatartásukat illetően 
az egyházi törvények, munkajogi szempontból a munka törvénykönyve ha-
tálya alatt állnak.

A törvény arról is rendelkezik, hogy tanulmányaik végeztével fogada-
lomtételt kell letenniük, majd 3 éves gyakorlat után kérhetik felszentelésü-
ket. Mind a fogadalom, mind a felszentelés rendjéről a Magyar Református 
Egyházak Tanácskozói zsinata által készített rendtartásban találunk eliga-
zítást.

Ezek szövege a következő:
- Fogadalomtétel:
Én N.N. esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, szentlélek, teljes szent-

háromság, egy, örök, igaz Isten, hogy mint a ……………………..reformá-
tus egyházközség diakónusa, ill, diakonisszája minden reám bízott egyház-
építő munkát törvényes elöljáróimnak utasítása szerint hűséggel, engedel-
mesen és önzetlenül fogok elvégezni. Az egyháznak és híveinek építésén 
teljes meggyőződéssel és buzgósággal híven munkálkodom.

Beszédemmel, minden szolgálatommal, jó példámmal és egész éle-
temmel Anyaszentegyházunk építésére és Isten országának terjesztésére 
törekszem, naponként igyekszem magam is és buzdítok másokat is a mi 
Urunk Jézus Krisztus igaz és hűséges követésére.

Isten engem úgy segéljen! Ámen

- Diakónusi eskü:
Én N.N. esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, szentlélek, egy, örök, 

igaz Isten, hogy diakóniai hivatásomban, melyre most véglegesen kibo-
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csáttatom, az én mennyei Atyám elhívó akaratának hűséggel engedelmes-
kedem.

Mint az Úr elhívott szolgálója, kész szívvel állok református Anyaszent-
egyházunk szolgálatára.

Betegek, szegények, árvák, özvegyek, elhagyatottak között, általában 
mindenkor és mindenütt hűséggel végzem a szolgáló szeretet munkáját.

Református vallásomat soha meg nem tagadom, a teljes szentírást szor-
galmasan tanulmányozom, Isten Igéjéről Anyaszentegyházunk hitvallási 
iratai szerint az én Uram, a Jézus Krisztus iránt való teljes hűség odaadá-
sával teszek bizonyságot.

szolgálati helyemet sem alkalmas, sem alkalmatlan időben hűtlenül el 
nem hagyom. Krisztus Urunknak mindenkor hűséges és engedelmes gyer-
meke maradok.

Ha egyházam vagy diakonissza anyaházam törvényei ellen vétenék, az 
egyházi fenyítéket alázatosan felveszem. Isten engem úgy segéljen. Ámen.
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III. PRAKTIKUs DIAKóNIA (A JElEN)

19. A rendszerváltozás meGtörtént? 

A szocializmus igen gyorsan, váratlanul, emberi kéz érintése nélkül ösz-
szedőlt. Váratlansága miatt nem készült fel egyházunk erre a változásra.

Másfelől a szocializmus nem ideológiailag bukott meg, hanem gazda-
ságilag. Ezt pedig nem ismertük fel. Nem csupán az egyházunk, hanem 
a politikai vezetők se. A gyűlölt, egyházellenes, ateista rendszer bukása 
feletti öröm kissé vagy nagyon is, elvakított bennünket. Az egyik jellemző 
bibliai analógia a 40 éves pusztai vándorlás volt. Rossz volt ez az analógia, 
mert csupán az egyiptomi szolgaság ideje múlt el, s kiléptünk a pusztába. 
Ennek ezernyi jelét mutatta, mutatja ma is egész társadalmunk, mert még 
most is ezt a korszakot éljük.

Mivel rosszul mértük fel a változást, több hibás egyházpolitikai intézke-
dés született. sokan úgy gondolták, hogy lehetséges a régi, II. világháború 
előtti egyházi élet restaurálása. Ennek jegyében kezdtünk el építkezni.

A legnagyobb baj, hogy a rendszerváltozás nem hozott sem ideológiai, 
de ami ennél fontosabb, lelki megújulást se. A gyülekezeteink hitbeli meg-
elevenedése elmaradt. Így pedig nehéz újat kezdeni. Abban lehetett bízni, 
hogy az újra alakult iskolahálózatunk segít ezen a téren. Viszont számos 
iskolát táblacserés úton szereztünk vissza, azaz funkcióval kaptuk meg az 
intézményt, így ott maradtak a tanárok, a személyzet és a diákok egyaránt. 
Ezek a mai napig se lettek igazán egyházi iskolák. A hitbeli megújulás el-
maradása miatt nem volt, - még ma sincs – elegendő, elkötelezett oktatónk, 
így ez a reményünk se válhatott teljesen valóra.

A gyülekezeteink hitbeli gyengesége egészen nyilvánvalóvá vált. Meg-
szabadultunk a szocializmus béklyójától, s kiderült, hogy igen nagy volt 
annak a rontása. A gazdasági változással ránk szakadó vadkapitalizmus 
és szekularizáció pedig továbbrombolta a megerőtlenedett gyülekezeteket. 
Ugyanakkor tény, hogy számtalan új lehetőség nyílt meg számunkra, de 
azokat jól kihasználni kevés erőnk volt. A diakónia terén ez mindenek-
előtt abban mutatkozik meg, hogy nem mertük felvállalni a gyülekezeti 
diakonátusi tisztség megvalósítását. 
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19.1. Új kihívások a diakónia terén

A diakónia iránti igényt mindenekelőtt az egyház Ura fogalmazza meg. 
„Nem mindenki megy be az Isten országába, aki azt mondja Uram, Uram, 
hanem aki cselekszi mennyei Atyám akaratát.” (Mt 7,21) Isten országá-
nak eszerint nem azok a tagjai, akik beszélnek róla, hanem akik cselekszik 
annak igazságait. A cselekvésnek egyik, legjellemzőbb formája éppen a 
diakónia.

Az egyház számára nagy és új kihívás, ha talpon akar maradni, ha azt 
akarja, hogy iránta legyen érdeklődés, akkor a beszéden kívül a hit csele-
kedeteit fel kell mutatnia. Úgy gondolom mindenki számára mára egyér-
telművé vált, hogy az egyház megújulása nem a rendszerváltozástól függ. 
A szocializmus diktatúrája alatt lehetett azzal takarózni, hogy nem lehet 
igazi munkát végezni, mert az államhatalom csak az értelmi fogyatékos 
gyerekek és az idősek gondozását engedélyezi. Mindez a múlté. Csakhogy 
a diakónia nem lett alapjaiban mássá. óriási lehetőségek támadtak, de nem 
tudunk velük élni. Továbbra is a beszűkült, megszokott keretekben gon-
dolkozunk. Ez pedig kevés, sőt végzetessé válhat. A megváltozott körül-
mények között nem állhat meg az egyház maradandóan, ha csak verbális 
kommunikációban gondolkodik. „A sok beszédben elkerülhetetlen a vé-
tek.” Már pedig egyházunk igen sokat beszél. A rendszerváltozást követő-
en a meg nem telt templomaink, sőt fogyatkozó létszámaink jelzik, hogy 
beszédünk, prédikációnk nem elegendő.

Ez azt jelenti, hogy az Ige egyházának át kell gondolnia, hogy ez a szép 
jelző nem beszélő tevékenységet jelent csupán. A beszédünk csak másod-
lagos funkciót tölthet be. Diakóniai tevékenységünket kísérheti. „legyetek 
készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a 
bennetek élő reménységet.” (1Pt. 3,15/b) Megkérdezni viszont csak akkor 
fognak, ha tetteink kérdéseket támasztanak. A figyelemfelkeltés az első 
lépés, ezt követheti beszédünk. Több évszázados hagyomány után nem 
könnyű a stílusváltás. Ez igazán nagy kihívás egyházunk számára. Termé-
szetesen ez lehetséges. Az előbb idézett péteri ige a feltételt is megmondja: 
„Krisztust tartsátok szentnek szívetekben.” (1Pt 3,15/a)

Ez azt jelenti, hogy tiszta forrásból táplálkozva lehet csak diakóniát vé-
gezni. Csak evangéliumi alapozású és evangéliumi töltésű személyek ké-
pesek erre. Ezt igen fontosnak tartom hangsúlyozni, mert sokan próbálkoz-
nak szociális tevékenységnek, egyszerű humanitárius tetteknek feltüntetni 
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a diakóniát. Ez természetesen lehetséges, de bekövetkezik, hogy lehull az 
álarc, és elmarad a hatás. Isten lelkét nem lehet becsapni. Megkísérelhet-
jük a vele való manipulációt, de az eredmény elmarad. Ezzel természetesen 
nem azt mondtam ki, hogy más forrásból táplálkozva nem végezhető sok, 
igaz, hasznos és eredményes szociális gondoskodás, csak azt ne nevez-
zük diakóniának. Ez az egyházi intézményeink számára is nagy kihívás. 
Ugyancsak intő figyelmeztetés a képző intézmények számára. Diakóniát 
végezni, diakónusokat képezni csak tiszta forrásból táplálkozva lehet.

A tiszta forrás mellé új kihívásként a szakszerűség társul. Elsődleges 
fontosságú az evangéliumi töltés, de nem elegendő egymagában. Párosul-
nia kell szakmai kiképzéssel. De szeretném itt is felhívni a figyelmet arra, 
hogy a kettőt nem szabad kijátszani egymással.

A szakszerűség tekintetében sok a lemaradásunk. Egyrészt a tárgyi fel-
tételek, másrészt a szellemiek hiányoznak. Az elmúlt évek során jó néhány 
németországi intézményt látogathattunk meg. A tárgyi és szakmai felké-
szültség tekintetében óriási a különbség. De arra is láttunk példát, hogy 
kevesebb tárgyi feltételek mellett is lehet színvonalas munkát folytatni. 

A szakszerűség azt is megkívánja, hogy a képesítések közötti különb-
ségre jobban odafigyeljenek intézményeink és egyházunk is. sok még a 
tisztáznivaló. 

Ha a szakszerűség kihívásának meg akarunk felelni, e téren is rendet 
kell tennünk. Ennek következményeként a bérezés tekintetében is differen-
ciálni kell. Ez pedig az intézményvezetők feladata. 

19.2. Helyzetfelmérés egyházunk diakóniájáról231

Főiskolánk készített egy felmérést a diakónia iránti gyülekezeti igé-
nyekről.

Diakóniai képzési programunk megtervezésekor - a magyar hagyomá-
nyok, illetve az európai (elsősorban holland, illetve németországi) jelenlegi 
gyakorlat tanulmányozása mellett a magyarországi református gyülekeze-
tek igényeit is figyelembe akartuk venni, ezért dokumentum-elemzés, va-
lamint mélyinterjúk segítségével232 megkerestünk 48 gyülekezet lelkészét, 

231  Dr. Fruttus István levente: A gyülekezeti diakónia tevékenység megvalósítá-
sának lehetséges modelljei In Napjaink diakóniája. Nagykőrös, 2004/70-72. o.
232  Dr. Fruttus István levente: A diakóniai szakképzés koncepciója főiskolánkon - 
Felmérés-összesítés (kézirat; RHTF- Nagykőrös, 1992.)
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illetve egyházi vezetőjét a diakónia jelenlegi, magyarországi helyzete 
értékelésére vonatkozóan. Jelen tanulmányunkban a felmérés keretében 
kapott válaszokat mutatjuk be; reflektálunk is rá, az azóta eltelt időszak 
tapasztalatai birtokában.

19.3. Mennyire fontos a diakónia gyakorlása a mai, magyar 
gyülekezeti életben?

A társadalmi igények megfogalmazása a válaszok tükrében:
- „elengedhetetlen”, „égető szükség van rá”, „nélkülözhetetlen”, „nagy 

szükség van rá” → 33 fő (51%)
- "szükséges" → 27 fő (41%)
- "szükséges, de anyagi fedezet is kellene hozzá" → 5 fő (8%)
A megkérdezettek 92%-a tartotta szükségesnek a gyülekezeti diakóniát, 

fele kiemelt feladatként definiálta!
Kiemelések:
- „Az igehirdetés mellett a másik legfontosabb tennivaló.”
- „... életszükséglet, mint a falat kenyér, vagy a pohár víz.”
- „egyházunk elöregedett egyház” (tagjaira nézve), szükség van az idő-

sek segítésére
- „A keresztyén egyházak léte, fennmaradása és jövője a mai Magyaror-

szágon a diakónusok munkájától függ.”
- „A kis gyülekezetekben ez a presbiterek feladata, kivéve a ’szakmai-

lag’ igényelt közreműködést (pl. gyógypedagógiai).”
- „nagy szükség van a bibliai értelmű diakóniai szolgálatra” (szemben 

a diakóniai teológiával).

19.4. A gyakorlatok során szerzett tapasztalatok

A gyülekezeti fogadókészség hiányára visszavezethető okok:
• a gyülekezet anyagi problémái miatt nem tud diakónust alkalmaz-

ni;
• nehezen nyer létjogosultságot, mint minden új dolog;
• a gyülekezetek jelentős része magába forduló, zárt vagy éppen túl 

laza közösség, nehezen alakul kapcsolódási felület, emiatt nehe-
zen alakul ki támogató miliő;
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• a gyülekezeti tagok jelentős része nem tudja, nem érti (mert nem 
is gyakorolja) a diakóniát;

• bizalmatlanság; előítélettel, illetve (máshol) túlzott elvárásokkal 
fogadják a diakónust;

• a gyülekezeti életet a beszűkültség, egyoldalúság, néha az igény-
telenség jellemzi.

A gyülekezet vezetési problémáira visszavezethető okok:
• A mai magyar református gyülekezetekben - érthető, bár nem el-

fogadható okok miatt - nem érvényesül a négy kálvini tisztség (lel-
kipásztor, presbiter, tanító, diakónus) harmonikus együttműködé-
se; a „templom falai közé szorult” gyülekezetek jelentős részének 
vezetése a presbiteri választások után is lelkészcentrikus maradt;

• a lelkészképzésben még mindig nem vagy nem eléggé szerepelnek 
a professzionális munkatársakkal (elsősorban katechétával, dia-
kónussal) történő együttdolgozás tudnivalói; hiányos a szemléle-
tük e téren, gyakori, hogy a lelkész felkészületlen a diakónussal 
való együttdolgozásra;

• a diakónusok egy része elfogadja ezt a helyzetet, nem akar (gyak-
ran nem is tud) változtatni ezen az egyoldalú dominancián;
kapcsolatukat gyakran terheli szerepzavar, ki nem mondott eg-

zisztenciális feszültség;
 gyakoriak a kompetencia-problémák;

• a fent említett kálvini tisztségek egyensúlyának megbomlása tör-
vényszerűen időzavarba és szereptévesztésbe juttatja a lelkészt, a 
diakónus nem kapja meg a szükséges támogatást;

• gyakori a presbitérium, gondnok - túlzott óvatosságból, hitbeli 
bizonytalanságból, hozzánemértésből fakadó - elutasító magatar-
tása is.

Belső, illetve külső környezeti okok, problémák:
• A Magyarországi Református Egyház diakóniai szakmai irányí-

tása megőrizte az elmúlt évtizedek intézmény-centrikus irányítá-
si gyakorlatát 

megyei, kerületi, de még inkább zsinati szinten meglehetősen 
elhanyagolja a gyülekezeti diakónia szakmai támogatását;
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• a diakóniai törvény elfogadását követően akkor várhatunk - jogi 
hátterű - támogatást, ha megjelenik az alapvető munkajogi stb. 
kérdéseket előíró szabályrendelet;

nagy szükség lenne a lelkészképzés reformjára, arra, hogy a 
lelkészek fel tudjanak készülni a gyülekezeteket érintő, mai társa-
dalmi problémák kezelésére.

• A külső környezet, a lokális társadalom (önkormányzat) és az 
egész társadalom (államirányítás):

gyakran ellenséges, legalábbis nem támogató, „esélyegyenlő-
séget” hirdet pozitív diszkrimináció helyett;

• szekularizált értékrendje, az iskolák és az elkobzott egyházi in-
gatlanok visszaadása miatt súlyos feszültségek terhelik a gyüle-
kezetek és a helyi társadalmak kapcsolatát;

• nagy gondot jelent, hogy a diakóniát nem tekintik segítő foglal-
kozásnak, a diakónust segítő szakembernek (pontosabban: nem 
fogadják el egyenértékű diplomának, szakmai végzettségnek ta-
nulmányaikat).

Ugyanakkor erre a munkára égetően szükség van egyrészt az elvi, teo-
lógiai okok, másrészt a gyakorlati igények miatt.

19.5. Melyek a gyülekezeti diakónus meghatározó feladatai?233

A diakónus feladatai: (zárójelben a válaszok száma)
              

gyakorisági sorrend
- gondozási jellegű feladatok:
 "beteggondozás, imádságos háttérrel" (30)    

1.
 "kórházi látogatások" (12)      

 9-10.
 "szeretetmunka a betegek, elesettek között" (1)  
 "idősek gondozása" (22)      

 4.
 "speciális csoportok, rétegek gondozása

233  Dr. Fruttus István levente: i. m. 73-74. o.
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 mozgássérültek (szállítás) (3)
 özvegyek, árvák, magányosak (8)
 kismamák, GYES, GYED (3)
 szegények (3)
 fiatalok, nyári napközik (7)
 nyugdíjasok (1)
 sokgyermekes családok (1)
 alkoholisták gondozása (szenvedélybetegekkel 
   való törődés) (6)
 "testi-lelki gondozás" (12)
             lelki gondozás" (16)   ∑ 28     

 2.
 családlátogatás (26), családgondozás     

3.
    (látogatás, gyermekvédelem, házassággondozás, munkanélküliek...)
- adományok gyűjtése, szervezett módon 

     (gyülekezeti segélyakciók) (9) 
- napközi otthonok működtetése (3)
- gyülekezetépítési jellegű feladatok (pl. rendezvények, 
  szeretetvendégségek stb. szervezése; "kovász szerep") (21)  5.
- "munkák a ház körül"; "ügyintézések"; "asztal körüli munka" (12) 

11.
- "hitoktatás", "bibliaórák tartása", "igei alkalmak tartása", "biblia-
   felolvasás", "házi istentiszteletek", konfirmációi előkészítés", 
   tanítás (17)        

 6.
- "kántori jellegű szolgálat" (3)
- "igei szolgálat" (2)
- "a gyülekezeti diakóniai munka szervezése" 

    (önkéntesek irányítása) (3) 
- "rászorulók felkutatása", "felderítés" (13)    

 8.
- "missziós tevékenység" ("direkt, közvetlen hitre segítés", 

    "evangélium
   hirdetése", "a gyökértelen, frissen odaköltözött 
   családok felkutatása")       
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      7..
- egyebek
 "adminisztratív munkák végzése; egyházfenntartási járulék 
   beszedése; könyvelés-pénztárosság" (3)
 "a lelkész kinyújtott karja" (1)
 "szolgálat" (1)
 "gyülekezetenként eltérő" (1)

A válaszokat elemezve sajátos kép tárul elénk. Meglehetősen pontosnak 
tekinthetők a testi ellátás, a speciális rétegekkel végzett munka súlya (meg-
jegyzem itt még a drogproblémák egyáltalán nem jelennek meg!), a gyüleke-
zetépítés és a gyülekezeti diakóniai munka (egyszerű) szervezése. Nem jelenik 
meg egyáltalán a fogyatékosokkal végzett munka, a nevelési problémákkal 
küszködő családok támogatása; a szociális problémák kezelése sem hangsú-
lyos. Ugyanakkor nyilvánvalóan nem diakóniai természetű feladatok is jelen-
tős pozíciót kaptak pl. katechetikai feladatok (6. hely), pedig ezeknek csak egy 
része diakóniai meghatározottságú, ide tartozik még a direkt missziós tevé-
kenység, illetve az egyházi adminisztrációs-gazdasági tevékenység.

Vizsgáltuk a diakóniai munka végzésének szervezeti feltételeit, problé-
máit is. A megkérdezettek 81%-a ezt a munkát jövedelemmel honorált, stá-
tusban végzett szakmai tevékenységnek tekinti. A fennmaradó 19% szerint 
a "kis gyülekezetekben ez önkéntes munka"; "egyelőre önkéntes tevékeny-
ség", "csatolt (félállású) munkakör".

Számos válaszadó hívta fel a figyelmet a lelkipásztor és a diakóniai 
tevékenységet ellátó testvér munkamegosztásának "kényes" voltára:
- "... a lelkésznek is van családlátogató és a diakónusnak is van bizonyság-

tevő feladata."
- "... tartsák tiszteletben egymás küldetését."
- "... a diakónus a lelkészek segítőtársa."
- "... ki kell dolgozni szolgálati formájukat."

19.6. Szervezett gyülekezeti diakónia
19.6.1. Budapest-külső Üllői Úti református Egyházközség Segítő 
Szolgálata

Budapest-Külső Üllői Úti Református Egyházközség segítő szolgálata
Fenntartó: Budapest Külső Üllői Úti Református Egyházközség
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Vezető: Bereczky zoltán lelkipásztor
szolgálat típusa: nemzeti és egyházi segítő szolgálat
A szolgálat alapításának éve: 1970

Mindent összegyűjtünk és összegyűjtetünk, ami még használható és 
felhasználható, s megkeressük az új gazdáját. Így főleg használt ruha, ház-
tartási eszközök, híradástechnikai eszközök, s valahogy megmaradt élel-
miszer kerül hozzánk, amelyet néha nagyon messzire (pl. Moldva) szál-
lítunk felajánlásból származó autókkal, gázolajjal. sokféle alapítvánnyal, 
magánszeméllyel szövetkezve végezzük a szolgálatot: Jókay Alapítvány, 
NoE, Transcar, Vöröskereszt, Johannita Rend, Magyarok szövetsége (ke-
nyérsütés, élelem- és ruhaosztás). Emellett a Külföldi Magyar Cserkész-
szövetséggel együtt 20 év alatt több, mint 100 angol nyelvű magyar törté-
nelemről szóló könyvet is eljuttattunk amerikai és európai jobb egyetemi 
könyvtárakba. Évente 10–15 000 km teszünk meg az adományok szállítása 
során. A Jókay Alapítvány 1%-os felajánlásból 2–3 erdélyi útra telik, más 
esetleges felajánlásokból még 10-12 utat szervezünk évente 1,5 tonna ra-
kománnyal. Csiki-Bege segített egy évig autóval, azóta szinte minden útra 
máshonnan kapunk szállítóeszközt.

Meg kell mindent mozgatni a nemzet és az egyház megmaradása érde-
kében. A gyülekezeteknek, civil szervezeteknek jót tesz a gyűjtő, válogató 
csomagoló munka, ugyanígy az elszegényedett csoportokat szervezni ké-
pes egy-egy szállítmány fogadása. Évente legalább egy csoportot is szerve-
zünk fiatalokból, akik építési feladatot látnak egy lehetőleg távol és nehéz 
helyzetben lévő gyülekezetben. Amíg a mindenkori kormány el nem vég-
zi a faladatot, minden évben egy-több magyar nyelvű történelemkönyvet 
igyekszünk kiadni európai és UsA-ban élő politikusok, egyetemi könyvtá-
rak, valamint a brüsszeli magyar tájékoztatási csoport számára.

Valahogy összejön 100–150 doboz/zsák adomány, amihez gyűjtünk 
gázolajpénzt, valahonnan

kapunk egy autót, valahogy keresünk helyetteseket, akik a hivatalos 
munkánkat elvégzik és akkor elindulhatunk, ha éppen vannak papírok pl. 
szerbia, vagy Kárpátalja felé. Valahogy összegyűjtik a tengeren túli ma-
gyarok a régi használt könyveket, bepakolják egy konténerbe, s elhajózik 
hozzánk, hadakozunk a spedícióval, rengeteget fizetünk, majd pedig köl-
csönautóval eljuttatjuk egy-egy iskolának, határon túli egyetemnek. Min-
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den úton útba ejtünk egy-egy mennyezetkazettás templomot, gyűjtemé-
nyünket kiegészítendő képek érdekében.

19.6.2. Budai Református Egyházközség Diakóniája

Fenntartó: Budai Református Egyházközség
Főállású diakónus: szigeti lászlóné Ilike
Diakóniai gondnok: Csenki zsuzsanna presbiter

Gyülekezetünk diakóniai szolgálatunk hármas irányultságú:
I. A gyülekezeten belüli diakóniai szolgálat
Cél: odafigyelés a gyülekezetünkhöz tartozókra. Testvéri közösség erő-

sítése. Idősekről, elesettekről, magányosokról, rászorultakról, betegekről, 
nehéz családi helyzetben lévőkről gondoskodás, lelki és szükség esetén – 
lehetőségeinken belül – anyagi támogatásuk.

II. A gyülekezet közvetlen környezetében kifejtett missziós célú dia-
kónia

Cél: Minél többeket elérni a közvetlen környezetünkben, akik még nem 
tartoznak hozzánk. Elvinni a Krisztusról szóló jó hírt a betegágyakhoz, a 
rászorultakhoz.

III. Tágabb környezetünkben, hittestvéreink felé kifejtett diakónia
Cél: Kapcsolattartás, kapcsolatépítés hittestvéreinkkel, karitatív szer-

vezetekkel, hangsúlyosan a reformátusokkal, de többiekkel is, különösen 
azokkal, akik valamiben hiányt szenvednek. Határon túli magyar reformá-
tus gyülekezetek, intézmények segítése.

A szolgálatban a főállású diakónus és diakóniai gondnok munkáját 
segíti a Diakóniai Bizottság (presbiterek, lelkészek, egyházfi, diakónus, 
gyülekezeti tagok) kb. 30 állandó önkéntes és kb. 100 alkalmi önkéntes. 
Munkatársaink, akik Jézus Krisztusból merítve erőt és indíttatást, idejü-
ket, erejüket adják a szolgálathoz.

Éves diakóniai munkatervet és költségtervet készítünk, melyet krono-
lógiai programterv követ a felelősökkel. Diakóniai bizottsági megbeszélé-
sek, szükség esetén célfeladathoz munkacsoportok létrehozása, a diakóniai 
hirdetőtábla – aktuális programokkal, „Keres-kínál” rovattal, a gyülekezet 
honlapján diakóniai hírek, tervek, beszámolók közzététele, évente kétszer 
gyülekezeti diakóniai vasárnap asztalközösséggel, természetbeni adomá-
nyok folyamatos gyűjtése, továbbítása és az imaszolgálatban folyamatos 
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részvétellel igyekszünk helytállni Urunktól kapott elhívásunkban. Tapasz-
talatunk szerint gyülekezeti diakónia hatékony működtetésének feltételei: 
erőteljes, a diakóniával szoros kapcsolatban lévő imaélet a gyülekezetben, 
továbbá intenzív lelki élet, erős lelki kapcsolat a gyülekezettel és a gyüle-
kezet tagjai között is, bizalmi légkör (odafigyelés egymásra, segítőkész, 
tettre kész, diszkréció, pletykamentes). Fontosnak tartjuk a gyülekezeti 
koncepciót, küldetéstudatot:

Milyen feladat is van ránk bízva? Elengedhetetlen a szolgálat a gyü-
lekezetben – mindenki találja meg a neki leginkább megfelelő szolgálati 
területet, feladatot és azt szeretettel, hűséggel, folyamatosan végezze.

19.6.3. A Székesfehérvári Református Egyházközség gyülekezeti 
diakóniája

szolgálatvezető: somogyiné Gyüre Mária főállású függetlenített diakó-
nus

Munkatársi közösség: A presbitérium által megbízott és a diakónus, 
mint diakóniai gondnok által vezetett 25 fős diakóniai munkaközösség.

A székesfehérvári Református Egyházközség diakóniai szolgálatainak 
gyökere visszavezethető az 1886. esztendőre.

Komoly diakóniai munka Bányai lászló lelkipásztor szolgálata idején 
bontakozott ki.

A jelenlegi bizottság öt esztendeje tevékenykedik.
Az önálló diakóniai státusz létrejötte: 2006. szeptember 1.
Főbb tevékenységek

- gyülekezeti idősek alkalmi és rendszeres 
látogatása, segítése

- kórházi önkéntes szolgálat szervezése
- a Dunaalmási református szeretetotthon 

támogatása, gyakorlati segítése
- központi egyházi diakóniai szervezések 

helyi lebonyolítása (pl. szeretethíd, Nyilas 
Misi program)

- a helyi református óvoda illetve általános 
iskola gyermekeinek, szüleinek és dolgo-
zóinak szociális segítése



248

- karácsonyi ajándékozás
- hajléktalanok vacsoráztatása, gyülekezeti 

támogatásuknak koordinálása
- gyülekezet szegényeinek felkutatása, szá-

montartása
- családosok, gyermeküket egyedül nevelő 

szülők lelkigondozói és egyéb támogatása
- saját iskolán belül gyermek- és ifjúságvé-

delmi szolgálat segítése
- magányosok látogatása, támogatása
- intézményben élő állami gondozottakkal 

kapcsolattartás
- állami idősek otthonainak látogatása
- a református nevelőszülői hálózattal kap-

csolattartás
- a helyi Kékkereszt csoporttal együttműkö-

dés
- prevenciós alkalmak szervezése a fiatalok, 

gyermekek és szüleik részére
- gyülekezeten belüli szeretetvendégségek 

lebonyolítása
- lepramisszióval kapcsolattartás
- Igés-lapok írása

19.6.4. A Szeged-Kálvin téri Református Egyházközség gyülekezeti 
diakóniája

Fenntartó: szeged-Kálvin téri Református Egyházközség
Vezető lelkipásztor: Juhász András
szolgálat típusa: Gyülekezeti diakónia
önkéntes diakónus: Hegedűs Edit
Diakóniai és missziói térkép

szolgálatunk ima hátterét a gyülekezet „imaharcos” csoportja adja, 
amely 12 tagú.
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Mind diakóniai, mind missziói bizottságunk határozza meg és ellenőr-
zi munkánkat, célkitűzéseinket. Minden szolgálatunkért legyen Istené a 
dicsőség!

Célterületek:
- Idősek: család és beteglátogatás
- Betegek: gondozása, látogatása
- Hajléktalanoknak: konzerv- és ruhaosztás
- Hátrányos helyzetűeknek: melegétel- és 

ruhajuttatás
- Magányosoknak: csoportfoglalkozás, 

lelkigondozás szakember vezetésével
- Egyéb szolgálatok: autós, és templomi 

szolgálatok
- országos kampányokban való részvétel: 

Nyilas Misi Karácsonya, egyéb gyűjtések
- Társadalmi missziós tevékenység
- Börtön misszió: rendszeres szolgálatok, lá-

togatás, elítéltek fogadása a gyülekezetben 
Intézményes kapcsolataink

- Kereszttöltés utcai Idősek Klubja
- Dr. Waltner Károly Fogyatékos otthon
- MRE. Bethesda Gyermekkórháza
- Bácskossuthfalvi Református óvoda (szer-

bia)
- Tiszalök, Református Egyházközség oltal-

mazó otthona és Háza
- Magyarországi Református szeretetszol-

gálati Iroda

19.6.5. Dorkasz – Házi segítő szolgálat

Fenntartó: szentes-Felsőpárti Református Egyházközség
Intézményvezető: Horváth Imre
Az működés kezdete: 2009.

A szolgálatot a szentes-Felsőpárti Református Egyházközség szervez-
te, azzal a reménységgel, hogy a szolgálat lefed egy olyan ellátatlan terüle-
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tet, mely nem közvetlen a város szívében helyezkedik el, hanem önálló tele-
pülésrész szentes északi részén. Miért van szükség a szolgálatra? látjuk, a 
világunk nem mindig vesz tudomást arról, hogy az idő telik, az ember nem 
fiatalodik. Eljön az idő, mikor kisebb-nagyobb segítséget igényel, hogy tel-
jes életet élhessen, mi ehhez többféle formában kínáljuk segítségünket saját 
környezetében, otthonában. További tájékoztatást kérhetnek személyesen a 
lelkészi hivatalban.

A házi segítségnyújtás összetett munka, hiszen a segítők a mindennapi 
élet biztonságához, teljességéhez, kényelméhez járulnak hozzá, ami nem 
csak látogatásból áll. szolgáltatásaink: bevásárlás, személyi környezet 
tisztántartása, személyi higiéné biztosítása, gyógyszeríratás, gyógyszer 
kiváltás, orvos hívása, orvoshoz való elkísérés, orvossal való kapcsolattar-
tás, alapvető ápolás, gondozás (vérnyomásmérés, vércukormérés, injekci-
ózás), hivatalos ügyek intézése (pl.: pénzbeli vagy természetbeni segélyek 
igénylése). szociális munkás, valamint szociális gondozó és ápolói vég-
zettségekkel állunk rendelkezésükre az idősek ellátásában és segítésében. 
A törvény adta lehetőségeket figyelemmel kísérjük. szándékunk a házi se-
gítségnyújtással minden ellátott lelki gondozása, testi és lelki egészsége.

19.6.6. Református Dunamenti Kistérségi Diakónia

Fenntartó: Református Dunamenti Kistérségi Diakónia
Intézményvezető: Kontha Benőné elnök, Borsi Attila alelnök

1995 novemberében a Majosházi Református Egyházközség Presbitéri-
umának döntése értelmében megalakult a Diakóniai Bizottság 14 önkén-
tessel. 1996-ban a szolgálat egyesületté alakult, majd 2004-ben közhasznú 
minősítést szerzett.

A szolgálat többrétű tevékenységet végez:
1. Házi segítségnyújtás
- otthonápolási eszközökkel támogatjuk a családokat.
- Igyekszünk a hozzátartozókat meggyőzni arról, hogy segítségünkkel 

alkal massá válhatnak szeretteik otthoni ápolására. Minden ember a saját 
meg szokott, otthoni környezetében tud gyorsabban gyógyulni, vagy az 
elmúlás tényét elfogadni.
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- önkénteseket és fizetett szakápolókat biztosítunk a családok segíté-
sére.

2. Prevenció
Évente szűrővizsgálatot szervezünk, (cukor, koleszterin, vérnyomás), 

melyet egyre többen veszik igénybe.
3. Otthoni hospice ellátás
A házi betegápolás, a haldoklók kísérése és a kórházi látogatások tapasz-

talatai alapján fogalmazódott meg bennünk az a gondolat, hogy a régióban 
szükség lenne egy olyan ellátási formára, hospice-gondozó házra, amely 
megteremtené annak a feltételeit, hogy haldokló betegeink emberhez mél-
tóan távozzanak közülünk. szeretnénk az utolsó percig a kezüket fogva, 
testi-lelki szükségleteiket kielégítve kísérni őket az örökkévaló Istenhez.

2006. január 1-től a szolgálat végzi az otthoni hospice betegellátást a 
körzetben (Áporka, Délegyháza, Kiskunlacháza, Dunavarsány, szigetcsép, 
szigetszentmiklós, szigethalom, Taksony, Dunaharaszti, Majosháza).

2009. január 1-től az alábbi településeken is otthoni hospice ellátást vég-
zünk (Tököl, szigetújfalu, Halásztelek, Apaj).

Amíg a megfáradt beteg testet ápoljuk, bekötözzük a fájó sebeket, be-
szélgethetünk lelki dolgokról, a hit kérdéséről. A kereső embert megerősít-
hetjük, de a tagadó, lázadó emberért is imádkozhatunk.

Az AGAPÉ, a feltétel nélküli szeretet sohasem vall kudarcot! Amikor 
a betegágy mellett szolgálunk, fontos tudni, hogy a szenvedő felebarátunk 
hol tart. Hol tart abban, hogy megismerje Istent és Jézus Krisztust. Mi esz-
köz lehetünk az Atya kezében, mert személyünkön keresztül megismerheti 
az evangéliumot, a megváltó Krisztust, és részesülhet a hit kegyelmi aján-
dékában.

4. Ruhát és élelmiszert juttatunk a rászorulóknak
5. Mosást végzünk az egyedülálló rászorulóknak
6. Kórházi beteglátogatás

20. eGyházunK intézményes diAKóniájA234

Ezen a téren tapasztalható a legnagyobb változás a rendszerváltás után. 
Előtte, a szocializmus idején ilyen típusú intézmény alapítására nem volt 

234  Diakóniai és Egészségügyi Bizottság jelentése. (Előterjesztő: Rozsnyai István) In RE. 
2009. március (különszám) 26-43. o.
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lehetőség, sőt reménység se. Bizonyos mértékben érthető, ha megindult az 
intézményalapítások sora. Ennek nagyon kell örülnünk, de néhány dolgot 
meg kell fontolnunk:

• A gyülekezeti intézmény nem teszi feleslegessé a gyülekezet ke-
retében történő, nem intézményes diakóniát. sőt azt kellene se-
gítenie. Az a tapasztalatunk, hogy ez általában nem így történik. 
Hiába működik intézmény egy-egy gyülekezet területén, attól a 
gyülekezeti diakónia nem lendült fel, sőt olykor a kettőnek nincs 
is eleven kapcsolata egymással. Ezen változtatni kell. A Kiss Fe-
renc féle gyülekezeti intézmények sokkal szorosabb kapcsolatban 
álltak a gyülekezettel. Mind az intézmény, mind pedig a gyüle-
kezet felelősségét ébresztgetni kell, mert egymásra utaltság van 
közöttük.

• sok gyülekezeti intézmény az egész ország területéről vesz fel 
gondozottakat. Ez kételyekre ad okot. Vagy minden rászoruló igé-
nye ki van elégítve az adott településen, vagy nincsenek ilyenek, 
vagy nem tudják fizetni a gondozási díjat?

Nagyon fontos az intézmények rentábilis működtetése, de nem 
ez mégse a cél. lehet, hogy a gyülekezetek éppen ezért nem érzik 
magukénak az intézményt?

• Az intézmények vezetésében is változásnak kellene bekövetkez-
nie. A Törvény egyértelműen kimondja, hogy diakónust kellene 
alkalmazni. Az lehetséges, hogy nem neki kell feltétlenül vezetnie 
az intézményt, de a legtöbbjében nem is alkalmaznak. Így ugyan-
arra jutunk (jutottunk), mint a szocializmus idején, hogy az in-
tézményeink dolgozói nem hitből, elhivatottságból végzik ezt a 
munkát, hanem megélhetési lehetőségből.

• Ha megnézzük az intézmények létrejöttének körülményeit, azt ta-
pasztaljuk, hogy sok a széchenyi terv keretében jött létre. Ez még 
nem baj, de fölöttébb kérdéses, hogy szabad-e, lehet-e teljesen az 
állami támogatásra és jóindulatra diakóniát építeni? Természete-
sen van olyan intézményünk, amelyet a gyülekezet diakóniai fe-
lelőssége hozott létre.

• Azon is érdemes elgondolkodni, hogy a gondozók és gondozottak 
felekezeti hovatartozása nem eléggé meghatározó tényező. Ez az 
intézmény református jellegét erőteljesen befolyásolja.
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• Azt is meg kell még állapítani, hogy van néhány gyülekezetünk, 
ahol a diakonátus intézménye megvalósult, sőt diakónus beikta-
tásra is sor került (szigetszentmiklós). Ez mindenképpen örven-
detes és követésre méltó.

• Az intézményes gyülekezeti diakónia többrétű: gyülekezeti, egy-
házmegyei, egyházkerületi, zsinati és alapítványi fenntartásban. 
Ennek bemutatása az alábbi táblázaton történik. 

20.1. Református egyházunk intézményes diakóniájának fenntartó 
szerinti bemutatása

Gyülekezeti Egyház-
megyei

Egyházke-
rületi

Zsinati Alapítvá-
nyi

Álmosdi Idősek 
Klubja és szen-
vedélybeteg el-
látás

Nyírségi 
Idősek 
otthona 
Ibrány

„Árvácska 
Anya és Cse-
csemőotthon 
Nágocs

Pécsi lukács 
Tsz

KIMM 
Alapítvány 
zsibriki 
Drogterápiás 
Intézet

Bagaméri sze-
retetotthon

Átmeneti 
Anyaott-
hon Viss

őszikék Idős 
korúak otthona 
Hévíz

Bajai Cédrus 
Egyesített 
szociális In-
tézmény

Betháni 
Rehabili-
tációs ott-
hon siklós-
Máriagyüd

Baktalórántházi 
Fogyatékosok és 
Idősek Napközi 
otthona

Máon szeretet-
otthon Miskolc

Budapest Vá-
laszút Misszió

Tarka-barka 
lakóotthon 
Baja

Baktalórántházi 
Idősek Klubja

Máon Diakóni-
ai Kp. Miskolc

Budapest Kál-
vin J. Idősek 
otthona

Kapernaum 
Csoport Bu-
dapest

Baktalórántházi 
segítségnyújtás

Tiszántúli Egy-
házkerület Tsz

Budapest Bet-
hesda Gyer-
mekkórház

Tengericsil-
lag sport és 
szabadidő-
szervező 
Egyesület 
Budapest
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Baktalórántházi 
Tsz

Tiszántúli Egy-
házkerületi 
szenvedélybe-
tegek Közössé-
ge Ellátás

Budapest 
schweitzer 
otthon

Balmazújvárosi 
szeretetotthon

Tiszántúli Egy-
házkerületi Kö-
zösségi Pszi-
chiátriai Ellátás

Budapest szí-
nes világ Tsz

Csákvári Kálvin 
Idősek otthona

Budapest Bar-
nabás, Fele-
barát, lázár, 
lídia, Mécses, 
Reménység, 
Támasz Tsz

Csenger Mélius 
Idősek otthona

Cegléd Mol-
nár M. Fogya-
tékosok ott-
hona

Debrecen Nagy-
csere-Haláp 
Tanyagondnoki 
szolgálat

Cegléd Tsz

Debrecen Nagy-
templomi Nyi-
tott Ajtó 

szolnok 
Nehémiás 
Tsz

Debreceni Im-
mánuel otthon

leányfalu 
Idősek szere-
tetotthona

Debreceni Re-
ménysugár Haj-
léktalanok Nap-
pali melegedője

őrbottyán Ju-
hász zs. sze-
retetotthon

Debrecen-
Kerekestelep 
Tsz

szekszárd 
szilász Tsz
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Decsi lorántffy 
zs. szeretetott-
hon

Ráckeresztúr 
KIMM 

Egerlövői Falu-
gondnokság

zalaegerszeg 
Dániel Tsz

Fényeslitkei 
szoc.szolg.Kp.

zalaeger-
szeg Dániel 
Házigondozó 
szolgálat

Gyomai Ref. 
szeretetotthon

Keszthely Ti-
tusz Tsz

Hajdúnánási 
Idősotthon

Mosdós Kiss 
F. Idősek ott-
hona

Hajdúszoboszlói 
Idősek otthona

Dunaalmási 
szeretetház

Hajdúszováti 
Idősotthon

Keszthely Fi-
lemon Tsz

Kaposvári 
Csertán M. ott-
hon

Miskolc lo-
rántffy Kis-
mamaház

Kecskeméti 
sion Nyugdíjas 
ház

Miskolc 
Timotheus 
Tsz

Kiskunhalasi 
Benjámin Gyer-
mekház

Nemesbikk 
Béthel szere-
tetotthon

Kiskunhalasi 
Benjámin lakó-
otthon

sajósenye Fé-
szek Fogyaté-
kosok otthona

Kiskunhalasi 
Tsz

Borsodgeszt 
szivárvány 
Idősek ottho-
na

Kótai Idősek 
otthona

Erdőbénye 
Béthel szere-
tetotthon
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Kömlődi Keré-
nyi B. Foglal-
koztató Ház

Biharkeresz-
tes Gondvise-
lés Háza Idő-
sek otthona

Kömlődi Refor-
mátus lakóott-
hon

Debrecen 
Mélius Idősek 
otthona

Kőrösladányi 
Idősotthon

Debrecen 
Gyermekvé-
delmi szolgá-
lat Nevelőszü-
lői hálózat

Kunhegyesi 
Idősek otthona

Debrecen Ist-
ván Tsz és 
Házigondozó 
szolgálat

Mátyusi Falu-
gondnoki szol-
gálat

Tiszafüred 
szivárvány-
ház

Mezőberényi 
Idősotthon

Tiszafüred 
szivárvány 
Tsz 

Mezőörsi Újvári 
J. szeretetotthon

Nyíregyháza 
Magdaléneum 

Mezőtúri Idősek 
otthona
Miskolci Mar-
tinház szolgál-
tatóház
Mohácsi Hajlék-
talanokat ellátó 
központ
Nádudvari Idő-
sek otthona
Nagyhalász Idő-
sek otthona
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Nagyvarsányi 
Idősek otthona
Nyírbogdányi 
Idősek otthona
Nyíregyhá-
zi Irgalmas 
samaritánus 
Kp.
Nyíregyházi 
Kálvineum Idő-
sek otthona
Nyírmihálydi 
Idősek szállás-
biztosító otthon
Nyírpazonyi 
szoc.szolg.Kp.
Nyitott Ajtó 
Tsz
Nyitott Kapu 
Tsz
ózdi Dóczi A. 
Ref. szeretetott-
hon
őri Idősek ott-
hona
Pátrohai Idősek 
Klubja és Tsz
Perkupai Gond-
viselés Diakóni-
ai Központ
Püspökladányi 
Idősek otthona
sárbogárdi Idő-
sek otthona
sarkadi Idősek 
Napközi ottho-
na
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soltvadkerti 
Idősek otthona
szendrői Refor-
mátus Családi 
Központ
szentesi Házi 
segítőszolgálat
szentesi Idős-
otthon
Taszári Ikefalvi 
Farkas B. idősek 
otthona
Tatai Csillag-
Virág családi 
napközi
Tiszaeszlári 
Tsz
Tiszalöki Bás-
tya Fogyatéko-
sok Háza
Tiszalöki oltal-
mazó otthon
Tiszaújvárosi 
Nikodémus Idő-
sek otthona
Tornyospácai 
Idősek Napközi 
Klubja és Dia-
kóniai Kp.
Vértesi szere-
tetház
Vésztői szere-
tetotthon
zsadányi Átme-
neti otthon
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zsadányi Csa-
ládok Átmeneti 
otthona
zsadányi Tsz
zsarolyán Idő-
sek otthona

20.2. Intézményes diakóniánk tevékenység szerinti bemutatása

idősek otthona
Anna Idősek otthona, Hajdúszoboszló
Bagaméri Református szeretetotthon, Bagamér
Balmazújvárosi Református Egyházközség Idősek otthona, Balmazúj-

város
Béthel Református szeretetotthon Idősek otthona I. telephely, Nemes-

bikk
Béthel Református Egyházközség Idősek otthona II. telephely, Erdő-

bénye
Cédrus Egyesített szociális Intézmény, Baja
Csengeri Református Egyházközség „Méliusz” Református Idősek ott-

hona, Csenger
Csertán Márton otthon, Kaposvár
Gondviselés Háza Református Idősek otthona, Biharkeresztes
Gyomai Református Egyházközség szeretetotthona, Gyomaendrőd
Hajdúnánási Református Egyházközség Református Idősek otthona, 

Hajdúnánás
Hajdúszováti Református Egyházközség Idősek otthona, Hajdúszovát
Idősek Református szeretetotthona, leányfalu
Idősek szállást Biztosító Intézete, Nyírmihálydi
Ikafalvi Farkas Béla Református Idősek otthona, Taszár
Irgalmas samaritánus Központ – István Diakónus szeretetotthon, Nyír-

egyháza
Kálvin János Idősek otthona, Csákvár
Kálvin János Református Idősek otthona, Budapest
Kálvineum Idősek otthona, Nyíregyháza
Kiss Ferenc Református Idősek otthona, Mosdós
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Kótaji Református Egyházközség Idősek szeretetháza, Kótaj
Körösladányi Református Egyházközség Idősek otthona, Körösladány
lorántffy zsuzsanna szeretetotthon, Decs
Méliusz Juhász Péter Református Idősek otthona, Debrecen
Mezőtúri Református Egyházközség Idősek otthona, Mezőtúr
Nádudvari Református Egyházközség Idősek otthona, Nádudvar
Nagyhalászi Református Egyházközség Idősek otthona, Nagyhalász
Nikodémus Idősek otthona, Tiszaújváros
Nyírségi Református Egyházmegye Idősek otthona, Ibrány
őszikék Időskorúak otthona, Hévíz
sárbogárdi Református Egyházközség Idősek otthona, sárbogárd
Püspökladányi Református Egyházközség Idősek otthona, Püspökla-

dány
Református Idősek otthona, Fényeslitke
Református Idősek otthona, Mezőberény
Református Idősek otthona, Nagyvarsány
Református szeretetotthon, Vésztő
sarepta Idősek otthona, Kunhegyes
sarepta Református Idősek otthona, őr
schweitzer Albert Református szeretetotthon, Budapest
sIMEoN Rózsatéri öregotthon, Budapest
simeon szociális szolgáltató Központ, Nyírpazony
sion Idősek szeretetotthona, Nyírbogdány
soltvadkerti Református Idősek otthona, soltvadkert
szentes Református Idősek otthona, szentes
szivárvány Református Idősek otthona, Borsodgeszt
Újvári János Református Idősek otthona, Mezőörs
Vértesi Református Egyházközség szeretetháza, létavértes
zsarolyáni Református Idősek otthona, zsarolyán

idősek gondozóháza
Kálvin János Református Idősek otthona, Budapest
Nádudvari Református Egyházközség Idősek otthona, Nádudvar
zsadányi Református Egyházközség Átmeneti Elhelyezést Nyújtó ott-

hona, zsadány

idősek klubja



261

Anna Idősek otthona, Hajdúszoboszló
Baktalórántháza Református Egyházközség Intézményei, Baktalóránt-

háza
Bartimeus Védőotthon – Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye, Jármi
Cédrus Idősek Klubja, Pátroha
Cédrus Református Egyesített szociális Intézmény, Baja
Debrecen-Kerekestelepi Református Egyházközség idősek klubja Deb-

recen
Debrecen Nagytemplom Református Egyházközség idősek klubja, Deb-

recen
Derecske-létavértes Kistérségi Álmosd Ref. Egyházközség idősek 

klubja, Álmosd
Dóczi Antal Református szeretetotthon, ózd
Gégényi Református Egyházközség Idősek Klubja, Gégény
Gondviselés Háza Református Idősek otthona, Biharkeresztes
Gondviselés Református Diakóniai Központ, Perkupa
Gyomai Református Egyházközség szeretetotthona, Gyomaendrőd
Hajdúszováti Református Egyházközség Idősek otthona, Hajdúszovát
Jókai Idősek Klubja, Nyíregyháza
Kálvineum Idősek otthona, Nyíregyháza
Kótaji Református Egyházközség Idősek szeretetháza, Kótaj
Martin-ház Református szociális szolgáltatóház, Miskolc
Méliusz Juhász Péter Református Idősek otthona, Debrecen
Mezőtúri Református Egyházközség Idősek otthona, Mezőtúr
Nádudvari Református Egyházközség Idősek otthona, Nádudvar
Nagyhalászi Református Egyházközség Idősek otthona, Nagyhalász
Napsugár Idősklubja és Falugondnokság, Egerlövő
Nyírségi Református Egyházmegye Idősek otthona, Ibrány
Református Idősek Napközi otthona és Nyugdíjasház, sarkad
Református Idősek otthona, Fényeslitke
Református Idősek otthona, Mezőberény
Református szeretetotthon, Vésztő
sarepta Református Idősek otthona, őr
simeon szociális szolgáltató Központ, Nyírpazony
sion Idősek szeretetotthona, Nyírbogdány
sion Nyugdíjasház és Gondozási Központ, Kecskemét
soltvadkerti Református Idősek otthon, soltvadkert
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székelyi Református Idősek klubja, székely
Tornyospálcai Református Egyházközség Idősek Napközi Klubja
Veronika Diakóniai Ház, Érmihályfalva
Vértesi Református Egyházközség szeretetháza, létavértes

Demens személyek nappali ellátása
Református Idősek otthona, Mezőberény
sion Nyugdíjasház és Gondozási Központ, Kecskemét

Házi segítségnyújtás
Baktalórántháza Református Egyházközség Intézményei, Baktalóránt-

háza
Cédrus Idősek Klubja és Támogató szolgálat, Pátroha
Cédrus Református Egyesített szociális Intézmény, Baja
Dániel Református Házigondozó szolgálat, zalaegerszeg
Dorkasz Házigondozó szolgálat, szentes
Gondviselés Háza Református Idősek otthona, Biharkeresztes
Gondviselés Református Diakóniai Központ, Perkupa
István Református Támogató és Házigondozó szolgálat, Debrecen
lázár Református Házi segítségnyújtó szolgálat, Piliscsaba
Martin-ház Református szociális szolgáltatóház, Miskolc
Nádudvari Református Egyházközség Idősek otthona, Nádudvar
Nyírségi Református Egyházmegye Idősek otthona, Ibrány
Református Dunamenti Kistérségi Diakónia, Majosháza
Református Idősek Napközi otthona és Nyugdíjasház, sarkad
Református Idősek otthona, Fényeslitke
Református Idősek otthona, Mezőberény
Református szeretetotthon, Vésztő
schweitzer Albert Református szeretetotthon, Budapest
simeon szociális szolgáltató Központ, Nyírpazony
sion Idősek szeretetotthona, Nyírbogdány
sion Nyugdíjasház és Gondozási Központ, Kecskemét
Tornyospálcai Református Egyházközség Tornyospálca
zsadányi Ref. Egyházközség Átmeneti otthona és Házi segítségnyúj-

tás, zsadány
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Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Cédrus Református Egyesített szociális Intézmény, Baja
Nyírségi Református Egyházmegye Idősek otthona, Ibrány

Étkeztetés
Bihardiószegi Diakóniai Központ és Egyházi konyha, Bihardiószeg
Cédrus Idősek Klubja és Támogató szolgálat, Pátroha
Cédrus Református Egyesített szociális Intézmény, Baja
Diakóniai Koordinációs Iroda, Beregszász
Dóczi Antal Református szeretetotthon, ózd
Érszőllősi Diakóniai Csoport – szociális Kantin, Érszőllős
Gondviselés Háza Református Idősek otthona, Biharkeresztes
Gondviselés Református Diakóniai Központ, Perkupa
Jókai Idősek Klubja, Nyíregyháza
Kálvineum Idősek otthona, Nyíregyháza
Martin-ház Református szociális szolgáltatóház, Miskolc
Méliusz Juhász Péter Református Idősek otthona, Debrecen
Nádudvari Református Egyházközség Idősek otthona, Nádudvar
Nyírségi Református Egyházmegye Idősek otthona, Ibrány
Református Idősek Napközi otthona és Nyugdíjasház, sarkad
Református Idősek otthona, Fényeslitke
Református Idősek otthona, Mezőberény
Református szeretetotthon, Vésztő
sarepta Idősek otthona, Kunhegyes
simeon szociális szolgáltató Központ, Nyírpazony
sion Idősek szeretetotthona, Nyírbogdány
sion Nyugdíjasház és Gondozási Központ, Kecskemét
Tornyospálcai Református Egyházközség alapellátásai, Tornyospálca
Újvári János Református Idősek otthona, Mezőörs

Hospice
Református Dunamenti Kistérségi Diakónia, Majosháza

Fogyatékos személyek otthona
Benjámin Gyermekház, Kiskunhalas
Dunaalmási Református szeretetház Fogyatékosokat Ápoló-Gondozó 

otthona
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Fészek Fogyatékosok Református Ápoló-Gondozó otthona, sajósenye
Irgalmas samaritánus Központ – Anna szeretetotthon, Nyíregyháza
Juhász zsófia Református szeretetotthon, őrbottyán
Magdaléneum Fogyatékosok Református Ápoló-Gondozó otthona, 

Nyíregyháza
Máon Református szeretetotthon, Miskolc
Molnár Mária Református Fogyatékos Ápoló-Gondozó otthon, Cegléd
szivárvány-ház Fogyatékosok Református otthona, Tiszafüred

Lakóotthonok
Benjámin lakóotthona, Kiskunhalas
Kömlődi Református Egyházközség lakóotthona, Kömlőd
Magdaléneum Fogyatékosok Református Ápoló-Gondozó otthon, 

Nyíregyháza
Tarka-Barka lakóotthon, Baja

Fogyatékos személyek gondozóháza
Benjámin Gyermekház, Kiskunhalas

Fogyatékos személyek nappali ellátása
Baktalórántháza Református Egyházközség Intézményei – Bárka, Bak-

talórántháza
Bartimeus Védőotthon – Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye, Jármi
Bástya Fogyatékosok Református Nappali Háza, Tiszalök
Cédrus Református Egyesített szociális Intézmény, Baja
Immánuel otthona, Debrecen
Irgalmas samaritánus Központ, Nyíregyháza
Kerényi Béla Református Foglalkoztatóház, Kömlőd
Máon Református szeretetotthon, Miskolc
színesvilág Református Támogató szolgálat és Fejlesztő Napközi ott-

hon, Budapest
Támogató szolgálatok
Bagaméri Református szeretetotthon Támogató szolgálata, Bagamér
Baktalórántháza Református Egyházközség Anna Támogató szolgálata
Barnabás Református Támogató szolgálat, Budapest
Cédrus Támogató szolgálat, Pátroha
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Cédrus Református Egyesített szociális Intézmény, Baja
Dániel Református Támogató szolgálat, zalaegerszeg
Debrecen-Nagytemplom Ref. Egyházközség Nyitott Ajtó Támogató 

szolgálat, Debrecen
Debrecen-Nagytemplom Ref. Egyházközség Nyitott Kapu Támogató 

szolgálat, Debrecen
Felebarát Református Támogató szolgálat, Budapest
Filemon Református Támogató szolgálat, Keszthely
István Református Támogató és Házigondozó szolgálat, Debrecen
Kálvineum Idősek otthona, Nyíregyháza
Kiskunhalasi Református Egyházközség Támogató szolgálata, Kiskun-

halas
lázár Református Támogató szolgálat, Budapest
lídia Református Támogató szolgálat, Budapest
lukács Református Támogató szolgálat, Pécs
Mécses Református Támogató szolgálat, Budapest
Mezőtúri Református Egyházközség Idősek otthona Támogató szolgá-

lata, Mezőtúr
Molnár Mária Református Támogató szolgálat, Cegléd
MRE Vakmisszió Koordinációs Központ Támogató szolgálata, Ná-

dasdladány
Nádudvari Református Egyházközség Idősek otthona támogató szolgá-

lata, Nádudvar
Nehémiás Református Támogató szolgálat, szolnok
Nyírségi Református Egyházmegye Idősek otthona Támogató szolgá-

lata, Ibrány
Református Idősek otthona, Fényeslitke
Református szeretetotthon, Vésztő
Reménység Református Támogató szolgálat, Budapest
sarepta Idősek otthona Támogató szolgálata, Kunhegyes
sarkad-Belvárosi Református Egyházközség Támogató szolgálata, sar-

kad
sion Idősek szeretetotthona, Nyírbogdány
szilász Református Támogató szolgálat, szekszárd
színesvilág Református Támogató szolgálat és Fejlesztő Napközi ott-

hon, Budapest
szivárvány Református Támogató szolgálat, Tiszafüred
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Támasz Református Támogató szolgálat, Budapest
Timótheus Támogató szolgálat, Tiszaeszlár
Timótheus Református Támogató szolgálat, Miskolc
Tiszántúli Református Egyházkerület Támogató szolgálata, Debrecen
Titusz Református Támogató szolgálat, zalaegerszeg
Vértesi Református Egyházközség szeretetháza, létavértes
zsadányi Református Egyházközség Támogató szolgálata, zsadány

Pszichiátriai betegek otthona
Cédrus Református Egyesített szociális Intézmény, Baja
Irgalmas samaritánus Központ – Anna szeretetotthon, Nyíregyháza

Pszichiátriai betegek nappali ellátása
Debrecen-Kerekestelepi Református Egyházközség „Támogató szolgá-

lata”, Debrecen

Pszichiátriai betegek közösségi ellátás
Cédrus Református Egyesített szociális Intézmény, Baja
Nádudvari Református Egyházközség Idősek otthona, Nádudvar
sarepta Idősek otthona, Kunhegyes
Tiszántúli Református Egyházkerület Pszichiátriai Betegek Közösségi 

Ellátása, Debrecen
Vértesi Református Egyházközség szeretetháza, létavértes

Szenvedélybetegek otthona
Bethánia Rehabilitációs otthon, siklós-Máriagyűd
MRE Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás otthona, Rácke-

resztúr
Reménység Reszocializációs Központ és Félutas Ház, Nagykeszi
zsibriki Drogterápiás Intézet, Mőcsény-zsibrik

Szenvedélybetegek nappali ellátása
Derecske-létavértes Kistérségi Álmosd Református Egyházközség 

szenvedélybeteg ellátása, Álmosd

Szenvedélybetegek közösségi ellátása
Válaszút Misszió, Budapest
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zsibriki Drogterápiás Intézet, Mőcsény-zsibrik

Családok átmeneti otthona
Árvácska Anya- és Csecsemőotthon, Nágocs
lorántffy zsuzsanna Református Kismamaház Családok Átmeneti ott-

hona, Miskolc
Református Átmeneti Anyaotthon, Viss
Tiszalöki Református Egyház oltalmazó otthona és oltalmazó Háza, 

Tiszalök
zsadányi Református Egyházközség Családok Átmeneti otthona, zsa-

dány

Családi napközi
Csillag-Virág Családi Napközi, Tata
szendrői Református Családi Napközi, szendrő
Tornyospálcai Református Egyházközség Áldás Református Diakóniai 

Központ

Bölcsődék
Dr. Enyedy Andor Református Bölcsőde, Mezőcsát
lorántffy Református óvoda és Bölcsőde, Csákvár
Géza Fejedelem Református Bölcsőde, Verőce
Harangvirág Református Bölcsőde, Pécel

nevelőszülői hálózat
Magyar Református Gyermekvédelmi szolgálat – Nevelőszülői Háló-

zat, Debrecen
Családsegítő
Házasság- és Családsegítő, Budapest
Református szeretetotthon Családsegítő szolgálata, Vésztő

Hajléktalan-ellátás
Cédrus Református Egyesített szociális Intézmény, Baja
Hajléktalanmisszió, Budapest
Mohács-Kölked Református Társegyházközség Hajléktalanokat Ellátó 

Központ, Mohács
Reménysugár Hajléktalanok Nappali Melegedője, Debrecen
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Tanya- és falugondnoki szolgálatok
Betánia Református Falugondnoki szolgálat Mátyus, Tiszakerecseny
Napsugár Idősklubja és Falugondnokság, Egerlövő
Tanyagondnoki szolgálat, Debrecen

Missziók
Börtönmisszió, Budapest
Cigánymisszió, Budapest
Cigánymissziós Központ, Csonkapapi
Hajléktalanmisszió, Budapest
Hallássérült- és siketmisszió, Budapest
Házasság- és Családsegítő, Budapest
Kórházmisszió, Debrecen
Menekültmisszió, Budapest
Református Iszákosmentő Misszió, Budapest
Református Missziói Központ, Budapest
Repülőtéri lelkészség, Budapest
Telefonos lelkigondozó szolgálat, Budapest
Vakmisszió, Nádasdladány

Gyülekezeti diakónia
Budapest-Budai Református Egyházközség, Budapest
Budapest-Külső Üllői úti Református Egyházközség, Budapest
Debreceni Egyházi önkéntes Tűzoltó Alakulat, Debrecen
Kapernaum Csoport Alapítvány, Budapest
Református Dunamenti Kistérségi Diakónia, Majosháza
szeged-Kálvin téri Református Egyházközség, szeged
székesfehérvári Református Egyházközség, székesfehérvár
szeretetszolgálati Iroda Gyülekezeti Diakónia, Budapest
Tengeri Csillag sport- és szabadidő szervező Egyesület, Budapest

Egészségügyi intézmények
Bethesda Kórház, Budapest
Református szeretetotthon otthonápolási szolgálata, Vésztő

Nyugdíjasház
Református Nyugdíjasház, sarkad
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sion Nyugdíjasház és Gondozási Központ, Kecskemét

21. idősek gondozása inTézményeinkben

Amint a fenti táblázat is világosan mutatja, egyházunk diakóniai intéz-
ményeinek döntő többségét az idősek otthonai teszik ki. Ez szinte magától 
értetődő, mert sajnos egy elöregedő társadalom a magyar, ezért egyre több 
idősotthonra van, lenne szükség. Az idős emberek nagyon sok esetben a 
gyermekeik – ha vannak – nem tudnak gondoskodni a munkájuk miatt.

Intézményeink egy része még a Kiss Ferenc áldásos tevékenysége során 
jött létre (pl. Erdőbénye), persze azóta többszöri bővítésen, felújításon ment 
át. Más – nagyobb részük – később épült (leányfalu, schweitzer otthon), 
legnagyobb részük pedig egészen új, 15-20 éves. Az is feltűnő, hogy ottho-
naink tekintélyes része a Tiszántúli Egyházkerület területén található. Úgy 
tűnik, hogy a Tiszántúli Egyházkerület jobban élt a lehetőséggel.

Az intézmények természetesen többfélék, így egy teljesen árnyalt ké-
pet nem tudunk festeni, mert egy tankönyv lehetőséget erre nem is adhat. 
Így meg kell elégednünk néhány jellemző megállapítással, de reménység 
szerint ezekből is kirajzolódik az a munka, amely intézményeinkben fo-
lyik. Általánosságban megállapítható, hogy valamennyi intézményünk jól 
berendezett, új vagy felújított épületben működik, így ez nagy vonzerővel 
bír az érdeklődők számára. Azt is biztosan megállapíthatjuk, hogy az ott-
honainkba bekerülő idős emberek többségükben jobb körülmények közé 
kerülnek, mint amiben saját otthonukban volt részük. Az is előnye ezeknek 
az intézményeknek, hogy nem nagy létszámúak, így a családiasabb légkör 
kialakítására nagyobb az esély, s ezt az intézmények hangsúlyozzák is, tö-
rekszenek is rá. Ez nyilvánvalóan fontos, hiszen az ide bekerülők saját csa-
ládjukból kiszakadnak. Ennek pótlása is feladata lehet az intézményeknek. 
Az is feltűnő, hogy általában igen kényelmes elhelyezést tudnak biztosítani 
az időseknek. sok helyen egyszemélyes szobákban élhetnek. Kisebbségek-
ben vannak azok az intézmények, ahol 2-3 ágyas szobákban nyernek elhe-
lyezést. Általában telefon jelzőrendszer is van a szobákban, így bármikor 
segítségért fordulhatnak a gondozókhoz. Csaknem valamennyi intézmé-
nyünk külső és belső akadálymentesített.

A teljes körű ellátás mellett az orvosi felügyelet és segítség is biztosított. 
Van, ahol naponta, de mindenütt hetente több órán át áll rendelkezésre az 
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orvos. Több helyen pszichológus, pszichiáter is segíti az idősek gondozását. 
Néhány helyen gyógytornászt, gyógymasszőrt is alkalmaznak. 

Az intézmények igyekeznek gondoskodni a szabadidő kulturált eltölté-
séről is. Több helyen saját könyvtár áll rendelkezésre. Van olyan intézmé-
nyünk, amelyben irodalmi kör, dalárda, kézimunka kör is működik (Nyír-
pazony). Rendszeres kirándulásokat szerveznek sok helyen, sőt színházlá-
togatásra is van lehetőség. 

Nagy hangsúlyt rendeznek intézményeink a környezet tisztaságára, 
szépségére. Több helyen említik a kertet, kényelmes padokat, sőt díszálla-
tok tartása is előfordul (Nemesbikk). 

szólanuk kell a hitélet gyakorlásáról is. Általánosságban az jellemző, 
hogy felekezeti hovatartozástól függetlenül lehet bekerülni az intézmény-
be. Ez nem biztos, hogy jó, hiszen nekünk elsősorban saját hittársainkról 
kellene gondoskodni, ha komolyan vesszük, hogy a diakónia gyülekezeti, 
egyházi szolgálat. Ezt az ökumené korában is ki kell mondani. Ettől függet-
lenül minden intézményünkben komoly szerepet kap a hitélet gyakorlása. 
Csaknem mindenütt van áhítat, hetente bibliaóra, vasárnap pedig a gyüle-
kezeti istentiszteleten vehetnek részt az idősek. sok intézményünk temp-
lom közelben van, s ez nagy előny. Néhány helyen van saját templom vagy 
imaterem, sőt saját lelkész is teljesít szolgálatot, amely a lelkigondozást 
nyilvánvalóan könnyebbé teszi. Arra is van példa, hogy evangélizációt 
tartanak az otthonban (Kaposvár). Azt is örömmel olvastam, hogy a dol-
gozóktól nem csupán a szakmaiságot, hanem a Biblia szerinti életvitelt is 
megkívánják. „A dolgozók részéről a szakmaiság mellett az otthonon belül 
követelmény a Biblia erkölcsi normáinak megtartása és követése. A magas 
szakmai színvonal és a bibliai erkölcs követése által szeretnénk olyan ott-
hont teremteni az idős emberek számára, ahol a teljeskörű ellátás mellett 
jelen van a szeretet, az együttérzés, a bizalom és segítőkészség.” 235

Az egyik otthonunk így fogalmazta meg küldetésüket: „Intézményünk 
célja a magas színvonalú ápolás-gondozás és a keresztyén szeretetszolgá-
lat ötvözése. Előbbit dolgozóink rendszeres képzésével, az ápolás-gondo-
zásban használt eszközök fejlesztésével, új módszerek meghonosításával 
igyekszünk elérni. A mindennapi munkát azonban keresztyén lelkülettel 
és indulattal végezzük. lakóinknak nemcsak testi, hanem lelki szükségle-
teit is szem előtt tartva, a teljes embert szolgálva.” 236

235  Címtár 240. o.
236  Címtár 270. o.



271

Ezek azért fontos megállapítások, mert intézményeink zöme nem a 
misszió gyümölcseként jött létre, ahogy ennek biblikusan lennie kellene. 
Napjainkban azonban a hit elnyeréséhez sokszor a látás segítsége is kell, s 
ezt diakónia előmozdíthatja.

Még egy kérdést kell feltennünk az általános jellemzéskor: Hogyan 
lehet otthonainkba bekerülni? Teljes körű választ nem tudok adni, mert 
érhető módon erről hallgatnak az intézmények. De van kivétel is. A hé-
vízi „őszikék” otthona a következőről tudósít: „A bekerüléshez nem kell 
nagyobb összeget befizetni, csak a havonkénti személyi térítési díjat kell 
megfizetni.” 237

sárbogárdon a következő a rend: „Az intézmény működtetéséhez a la-
kóknak térítési díjat kell fizetniük. Ennek összegét a vonatkozó állami tör-
vények szabályozzák. A térítési díj mértéke akkora, amennyibe havonta 
egy idős ember ellátása kerül. Ennek érdekében mindenki a nyugdíjának 
80%-át köteles havonta befizetni. Akinek a nyugdíja olyan magas, hogy 
az intézményi térítési díj kevesebb, mint nyugdíjának 80 %-a, neki termé-
szetesen csak a térítési díjat kell megfizetnie, nyugdíja fennmaradó részé-
vel szabadon rendelkezik. otthonunk a széchenyi Tervpályázaton elnyert 
támogatásból épül. E pályázat szerint az idősek otthonába csak olyan idős 
személyek vagy házaspárok kerülhetnek elhelyezésre, akik sem önkor-
mányzati lakásra vonatkozó határozatlan idejű bérleti jogviszonnyal, sem 
lakásra vonatkozó tulajdonjoggal nem rendelkeznek.” 238

A schweitzer otthonba pedig az alábbi feltételekkel lehet bekerülni: 
„otthonunk tartós bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó intézmény, azon 
nyugdíjas korhatárt betöltött személyek számára, akik rendszeres gyógyin-
tézeti kezelést nem igényelnek, de önmaguk ellátására - az időskori vagy 
egyéb szellemi leépülés miatt- nem, vagy csak folyamatos segítséggel ké-
pesek. A jogszabály előírja azt, hogy minimum napi 4 órás ápolás-gondo-
zási szükséglet megléte esetén lehet az otthonba bekerülni. 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele ön-
kéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik. 
Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet - az érintett 
személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve - a törvényes képvi-
selője terjeszti elő. 

237  Címtár 107. o.
238  http://www.parokia.hu/lap/sarbogardi-reformatus-
egyhazkozseg/cikk/mutat/gyulekezeti-informacio/ 2012. 01. 02.
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A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét a törvényes képvi-
selőjének beleegyezésével vagy - ha e tekintetben a bíróság a cselekvőké-
pességet nem korlátozza - önállóan terjeszti elő. Ha a törvényes képvise-
lő ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez a 
gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges.” 239

A szentesi intézetünk pedig az alábbi eljárást foganatosítja: „Az intéz-
ményben biztosított ellátásért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térí-
tési díjat a szentes Nagytemplomi Református Egyházközség Presbitériu-
ma határozza meg. személyi térítési díj felső határa az intézményi térítési 
díj. A havi jövedelmekből megfizetni képes ellátottak részére személyi 
térítési díjat az intézmény vezetője állapítja meg. Aki az intézményi térí-
tési díj összegét havi jövedelméből megfizetni nem tudja, annak személyi 
térítési díját a Fenntartó által állapítja meg, az ellátott havi jövedelme je-
lentős készpénz, vagy ingatlanvagyona, ezek hiányában a tartásra köteles 
és képes személy havi jövedelme alapján. A szT 117/B. § alapján az el-
látást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállal-
hatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj 
megfizetését. Ebben az esetben nem kell elvégezni a jövedelemvizsgálatot, 
ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett 
ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat 
megfizető más személy nem tenné meg. A megállapított személyi térítési 
díjat az adott hónapban esedékes havi jövedelem átvételekor, de legkésőbb a 
tárgyhó 10. napjáig kell megfizetni. Az ellátottól, törvényes képviselőjétől, 
hozzátartozójától (Ptk. 685. §. B.) pontja), az ellátott tartására jogszabály, 
szerződés vagy bírósági határozat alapján köteles személytől, valamint a 
térítési díjat megfizető személytől a térítési díjon kívül más jogcímen a 
szociális szolgáltatásért, illetve az intézményben történő elhelyezésért az 
intézmény, a fenntartó vagy egy harmadik személy számára pénzbefizetés 
vagy más vagyoni előny nyújtása nem kérhető. Az 1/2000.(I. 7.) szCsM 
rendelet 52. § 5.) bekezdése alapján az 52. § 2.) bekezdésben összeállított 
alap-gyógyszerkészlet körébe tartozó gyógyszereken túlmenően felmerülő 
egyéni gyógyszerszükséglet költségét, - az egyéni gyógyszer-felhasználási 
nyilvántartó lap alapján, - az ellátást igénybevevő viseli. Az ellátottak a 
térítési díj megfizetése után visszamaradó jövedelmükkel szabadon ren-
delkeznek. A havi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott rendszeres 
havi jövedelmének 80%-át. A költőpénz havi összege nem lehet kevesebb a 
239  http://www.szeretetotthonok.hu/index.php?page=sz2 2012. 01. 02.
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tárgyév január 1-jén érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-
ánál.” 240

Az általános ismertető után néhány intézetünk programját mellékeljük.

21. 1. Nagyvarsányi Református Szeretetotthon241

Gyülekezetünk szeretetotthona 2002-ben nyílt meg 50 férőhellyel, 
amelyben kényelmes körülmények között 1, 2 és 3 ágyas szobákban élnek 
a lakók.

A Nagyvarsányi Református Idősek otthona hagyományos bentlakásos 
elhelyezést biztosító intézmény. Az intézmény új, esztétikusan kivitelezett. 

Az otthonhoz kert és udvar is tartozik. A külső és belső akadálymentesí-
tés egyaránt megoldott, a lakók fokozott kényelmét és biztonságát szolgálja. 
Az otthon 100 adagos főzőkonyhával rendelkezik, napi három főétkezést 
nyújtanak, emellett igény szerint lehetőséget nyújtanak diétás étkeztetésre 
is, amennyiben a lakó állapota ezt megkívánja.

Az intézmény orvosa heti négy órában rendel, a lakókat a szakorvosi 
ellátás igénybevételéhez hozzásegítik. Az intézmény biztosítja a testtávoli 
gyógyászati segédeszközöket és a lakók egyéni gyógyszerszükségleteit is 
fedezi.

A szociális kapcsolatok ápolására és fennmaradására, az egyéni és cso-
portos foglalkozások megszervezésére, a szabadidő hasznos és kellemes 
eltöltésére a vezetés gondot fordít.

Az otthon az egyéni szükségletekhez igazodó ápolást-gondozást, a men-
tális ellátás és a tevékeny, aktív hitélet lehetőségét nyújtja.

Megközelíthető: tömegközlekedési eszközzel és személygépkocsival 
egyaránt jól megközelíthető.

Várakozási idő: változó, 6-12 hónap.
Az intézmény feladata, hogy teljes körű gondozást nyújtson az életkor 

és az egészségi állapot figyelembevételével /bennlakásos formában, olyan 
időskorú személyeknek, akik önmaguk ellátására nem, vagy csak folyama-
tos segítséggel képesek. /1993. évi III. tv. 67.§/

A szellemi hanyatlás megakadályozása érdekében foglalkoztató, képes-
ségfejlesztő és szinten tartó programokat szervezünk. 

240  http://reformatusotthon.shp.hu/hpc/web.php?a=reform
atusotthon&o=szakmai_program_Mszh 2012. 01. 02.
241  http://www.refnagyvarsany.hu/otthon/szolgaltatas.html 2012. 01. 02.



274

Az intézményünk egyházi, ezért az idősek csak bizonyos foglalkozáso-
kon vesznek részt. lakóinkkal való beszélgetés során, ők maguk mondták 
el, hogy beköltözésük célja, hogy életük alkonyán nyugodt életet éljenek, 
ezért a táncos, szórakoztató mulatságok elmaradnak. Helyettük az óvodá-
sok és iskolások által előadott műsorok a kedveltebbek.

szívesen varrnak, amit ki is tudunk állítani az otthonban az erre kijelölt 
helyen. Nagyon szépen festenek tányérokat, üvegeket, ládákat, és papírból 
virágokat is készítenek.

Az ünnepek közeledtével szeretettel készítenek ajándékokat a hozzájuk 
érkező látogatóknak. Hetente egy alkalommal énekórát tartunk, melyre 
nagy örömmel jönnek. A kertben a virágokat szívesen gondozzák, s heti 
két alkalommal a gyógytornán is szívesen részt vesznek.

Az időseknek jó a kapcsolatuk a faluban élő ugyancsak idősebb lakók-
kal. örömükre szolgál, ha a faluból jönnek áhítatot tartani. Közös éneklé-
sekkel teszik tartalmasabbá a hétköznapokat.

Az idős gondozottakat sűrűn látogatják a hozzátartozók. szerencsére 
vannak szép számmal olyanok is, akik 1-2 hetet szeretteik körében tölt-
hetnek. Hozzátartozókkal való kapcsolattartásban a rendelkezésükre álló 
telefon is nagy segítségül szolgál.

Aki levelezni szeretne hozzátartozójával, minden nap odaadhatja a leve-
lét a postásnak, aki szintén személyes kapcsolatot alakított ki az idősekkel.

Ha valaki pedig megbetegszik, s vizsgálatokra kell mennie, ha járó beteg, 
akkor az intézet autója, ha fekvő, akkor pedig mentőautó szállítja a szükség 
szerinti kórház rendelőintézetébe vagy osztályára.

lelki gondozás
Feladata: az idős emberek lelki irányítása a „bekerülés” traumájának 

feldolgozása, magányának feloldása, lelkük békességének megteremtése –
Istennel, embertársaikkal, saját magukkal.

Az intézmény beindítása óta minden lakó számára lehetőség van a sza-
bad vallásgyakorlásra. lelki alkalmanként reggeli áhítat van naponta, pén-
teken délelőtt pedig imaórát tartunk mindazok számára, akik közösségben 
szeretnének együtt tusakodni életekért, ügyekért. Ezen a napon a gyüle-
kezet néhány tagja is részt vesz, mint szolgálattevők, ők vezetik az áhíta-
tot. Csütörtök délelőtt énekórát tartunk, melyen lelki énekekkel, hallelujah 
énekekkel dicsérjük az Urat. Ágyban fekvő lakónk számára igény szerint 
tartunk szobai áhítatot, és osztunk úrvacsorát is.
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Ezek mellett lehetőség van személyes lelkigondozásra is, melyen igyek-
szünk az Ige fényében segítséget nyújtani.

A lakók közül néhányan még a gyülekezeti alkalmakat is látogatják, és 
adományaikkal támogatják.

Alkalmainkra vendég előadókat is hívunk, akik őket érintő problémák-
ról tartanak előadásokat.

Az ünnepek előtt, különösen karácsonykor, több csoport is érkezik hoz-
zájuk, és kedves kis műsorukkal próbálják szebbé tenni lakóink ünnepét 
(óvodai csoport, ifjúsági közösség, református énekkar). Ezeket, az alkal-
makat az ajándékozás zárja, melyre lakónk nagy része örömmel készül már 
hetekkel azelőtt.

Mentális gondozás
Feladata: személyre szabott bánásmód kialakítása, támogatni az intéz-

ményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakítását, működését, 
konfliktus helyzetek megelőzése érdekében egyéni és csoportos megbeszé-
lések biztosítása.

Intézményünk életét mindezek mellett nagyban meghatározzák lakóink 
élete és problémáik. A legnagyobb gond mindig az, hogy a legtöbben nem 
tudják elfogadni, hogy ide kerültek és ebből nagyon sok probléma adó-
dik. Az egyik, ami talán a legtöbbűket érinti az a passzivitás, vagyis az 
érdektelenség. Nehezen mozdulnak ki, nem szeretik az új dolgokat, és ami 
a legszörnyűbb, hogy sokan már élni sem akarnak. Ezért fontos hangsú-
lyoznunk ezeknek az embereknek a hasznosságukat, vagyis, hogy Istennek 
még terve van az életükkel bármilyen nehézség, vagy betegség között van-
nak is. Mindezt sajnos csak kevesen fogadják el és próbálják életük utolsó 
szakaszát megelégedve, értelmesen eltölteni.

Egészségügyi ellátás
Feladata: rendszeres orvosi felügyelet, ápolás-gondozás, szükség esetén 

kórházi beutalás, valamint gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátás.
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21. 2. Sárbogárdi Református Szeretetotthon242

A református szeretetotthon célja, hogy biztonságos nyugodt életfelté-
teleket adjon az ott élők számára. személyre szóló, az egyéni szükségle-
tekhez igazodó ápolást-gondozást szeretnénk nyújtani. A hitélet meghitt 
körülményeit kívánjuk biztosítani.

szolgáltatásaink köre: lakást biztosítunk egy, illetve két ágyas szobák-
ban. Az egy ágyas szobáink alapterülete 12, a két ágyasokét 16,25 négyzet-
méter. Minden szobába egy kis belépőn keresztül juthatunk. Itt található 
egy beépített szekrény, és innen nyílik a fürdőszoba is. A fürdőszobát egy 
zuhanyzó tálcával, mosdókagylóval, WC -vel szereltük fel. Minden szo-
bából egy teraszra léphetünk ki. Étkezést naponta háromszor biztosítunk. 
saját konyhát kívánunk üzemeltetni. 24 órás nővér felügyeletre készülünk. 
orvos rendszeresen heti 4 órában látja el az arra rászorulókat. Természe-
tesen a váratlanul fellépő betegségek esetében orvosi, szakorvosi, korházi 
ellátáshoz segítjük, akit szükséges. Az épület a tűzvédelem miatt füstérzé-
kelőkkel van ellátva. A dohányzás az erre kijelölt helyen lehetséges. A mo-
sást az intézmény saját mosodájában szeretnénk megoldani. A gyógyszer 
ellátásról a vonatkozó állami törvények szerint gondoskodunk. Beköltözés-
kor a szoba méreteihez igazodva ki-ki tetszése szerint hozhat be kedves 
bútoraiból, emléktárgyaiból. Hozhatja saját televízióját, mert a szobákban 
lehetőség van működtetésére. saját megszokott ruházatával, ágynemű stb. 
érkezhet. 

A hitélet gyakorlását a gyülekezet életével szoros közösségben kívánjuk 
biztosítani. A református keresztyén erkölcs megvalósulására törekszünk. 
szeretnénk ha az otthonban élők szeretteikkel továbbra is jó kapcsolatot 
tartanának fenn. Ennek feltételeit maximálisan támogatni kívánjuk.

21. 3. Szentesi idősek otthona243

Az intézmény célja, feladata A szentesi Református Idősek otthona ve-
gyes profilú intézmény, melynek keretén belül idősek tartós bentlakásos 
elhelyezését és átmeneti ellátást biztosít. 

242 http://www.parokia.hu/lap/sarbogardi-reformatus-
egyhazkozseg/cikk/mutat/gyulekezeti-informacio/ 2012. 01. 02.
243 http://www.parokia.hu/lap/sarbogardi-reformatus-
egyhazkozseg/cikk/mutat/gyulekezeti-informacio/ 2012. 01. 02.
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Az Intézmény épülete a város központjában, a főtéren helyezkedik el, 
így az elérhetősége, megközelíthetősége optimális. Az intézmény építésze-
ti kialakítása is olyan atmoszférát teremt a lakók számára, hogy az biz-
tosítja a kiegyensúlyozott élet lehetőségét. Az épület korszerűen kialakí-
tott struktúrája eleve lehetőséget ad egyrészt a közösségi tevékenységek, 
másrészt pedig az élethez szükséges intimitás megéléséhez. A közösségi 
helyiségekben illetve a lakószobákban az akadálymentes közlekedés biz-
tosított. A főbejáratnál lépcsőlift, a szintek között személyfelvonó segíti 
a közlekedést. Az egy és két,- illetve háromágyas lakószobák mindegyike 
rendelkezik fürdőszobával, ezekben szintén biztosított az akadálymentes 
közlekedés. Tízszemélyenként felszerelt teakonyha áll a lakók rendelkezé-
sére. A házaspári lakóegységekben felszerelt teakonyha és fürdőszoba van. 
Minden helyiségben az idős emberek igényeit figyelembe vevő, igényes, 
átgondolt bútorzat (szék, fotel, asztal, könyvespolcok) található. Minden 
szobában biztosított a kábel-TV, telefon, számítógép/Internet használata. 
A közösségi helyiségekben külön térítés nélkül használható a számítógép, 
az Internet és a televízió. A lakókat, vendégeket barátságosan berendezett 
közösségi terek várják. Az épület udvarán pergolák, szökőkút szolgálják a 
lakók pihenését, kikapcsolódását. A park mellett lévő földterületet kisebb 
parcellákra osztottuk fel, hogy ott – a beköltözők igénye szerint - kertész-
kedésre nyíljon lehetőség.

A teljes körű ellátás körében intézményünk biztosítja: 
- a napi háromszori étkezést, 
- a szükség szerinti ruházattal és textíliával való ellátást,
 - a mentális gondozást, 
- az 1/2000. (I.7.) szCsM rendelet szerinti egészségügyi ellátást, 
- a lakhatást, 
- az ágynemű és a ruházat rendszeres,- hetente- mosását, tisztítását, 
- a lakók rendszeres foglalkoztatását, 
- orvosi ellátást, heti 4 óra rendelési időben
- egyéni és csoportos tornát gyógytornász alkalmazásával heti 3x2 órá-

ban
- állandó nővéri felügyeletet. 

Az ápolási, gondozási feladatok jellege, tartalma 
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Átlátható, jól működő, egységes, modern ápolási szemléletre épülő ápo-
lási rendszer szempontjai:

 - az egészségre való összpontosítás;
 - egészségnevelés; 
- a lakó saját ellátásában való részvétele;
 - a gondozó és a lakó egyenrangú felek az ellátással kapcsolatos dönté-

sekben és azok végrehajtásában; 
- a lakó áll az ellátás középpontjában, nem pedig a feladat - az ápolás-

gondozás holisztikus – a lakónak nemcsak testi, hanem szellemi, érzelmi, 
szociális és lelki szükségleteit is figyelembe kell venni - a lakót tágabb szo-
ciális környezetében (család, közösség, társadalom) elhelyezkedő egyén-
ként kell tekinteni, mert ez hatással lehet az egyén egészségére és jólétére, 
a betegségre való reagálására és a betegségből való gyógyulására; 

- a gondozás specifikus és az egyéni szükségleteknek megfelelő legyen.

Egészségmegőrzés / fejlesztés 
Az egészség fenntartására és helyreállítására vonatkozó ismeretek és 

készségek felmérése, ezek bővítése. Egészségnevelési előadások szervezése. 

Betegségmegelőzés 
A lakók egészségi állapotának folyamatos követése, szűrővizsgálatokon 

való részvétel biztosítása, saját szűrővizsgálatok szervezése.

A gyógyításban való részvétel, rehabilitáció 
Egyénre szabott rehabilitációs program készítése és végrehajtása szak-

emberek segítségével. 

Támogatás 
A rehabilitáció utáni állapot megőrzése. 

Mentális gondozás és foglalkoztatás 
A lakókkal folytatott mentálhigiénés munkában kulcsszerepe van a kü-

lönféle kreatív csoportterápiás módszereknek. A zárt közösségben élő idő-
sek, ha nincs mit tenniük, unatkoznak, türelmetlenek lesznek önmagukkal 
és társaikkal egyaránt és ez nemcsak a kedélyükre és a közérzetükre, de 
az egészségükre is károsan hat. A tétlenül üldögélő ember unatkozik, szel-
lemi és testi ereje rohamosan hanyatlik. Az egyénre szabott tervezésnél a 
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felmérések eredményei (Mini-mentál teszt,) mellett az alábbi tényezőket is 
figyelembe kell venni: 

- a lakó közösségi beilleszkedési képességét; 
- személyes kívánságait; 
- rendszeres munkajellegű foglalkoztatásra való alkalmasságát; 
- érdeklődését;
 - baráti kapcsolatait, 
- családtagokkal való kapcsolatait. 
Az idősek érzelmi-, hangulati életének, társas kapcsolatainak alakulása 

a közösségi élet, a tevékenységek rendszerében valósul meg. A közössé-
gi élet tartalma ezekben, valamint az ezeket kísérő közös élményekben, 
kapcsolatokban formálódik. A mentálhigiénés csoport tevékenységének 
eredményessége attól függ, mennyire sikerül az egész közösség előtt álló 
feladatokat minden egyes lakó számára közelivé, érthetővé, érzelmileg el-
fogadhatóvá, vonzóvá tenni. 

Általános irányelvek a foglalkoztatás és mentálhigiénés ellátás terén 
Mentálhigiénés ellátás 
Az egyes idősek különböznek egymástól testi, idegrendszeri sajátos-

ságaikban, tapasztalataikban, értelmi képességeik, nyelvi kifejezőkészsé-
gük, társas magatartásuk, érzelmeik, érdeklődésük és aktivitásuk terén. 
Az egyéni bánásmód biztosíthatja, hogy a lakók a rájuk jellemző sajátos 
vonásoknak megfelelően váljanak a közösség tagjaivá. Az egyéni bánás-
mód megvalósításának alapvető feltétele az időskorúak életkori és egyéni 
jellemzőinek ismerete. Az aktuális megnyilvánulások értelmezése mellett 
ez a magatartás okainak, hátterének, esetleges kialakulásának ismeretét is 
jelenti. Tekintettel a lakók általános mentális és fizikai állapotára, külö-
nösen fontosnak tartjuk a mentálhigiénés ellátásra való fokozott hangsúly 
helyezését, melyet egyéni és csoportos foglalkozások keretében kívánunk 
megvalósítani: 

- Egyéni beszélgetés 
- Beszélgető-kör 
- speciális fejlesztő foglalkozások szervezése egy-egy betegségtípus fo-

lyamatának lassítása, visszafordítása reményében. (Pl. Alzheimer-kór, agyi 
események miatt bekövetkező funkció kiesések). 
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Foglalkoztatás 
Az „intézményi lét” elfogadásához új örömforrások átélése vezet el leg-

természetesebben. Az érzelmi biztonság megteremtése mellett, a tevékeny-
ségszükséglet kielégítése is fontos feladatunk. 

Fizikai foglalkozások köre 
önellátással kapcsolatos tevékenységek (un. mindennapos tevékenysé-

gek, mint pl. az öltözködés, ágyazás, tisztálkodás) szűkebb környezettel 
kapcsolatos teendők (bevásárlás, egyszerűbb ételek elkészítése, pipere-
mosás, saját szoba rendbetétele, növénygondozás). Az intézmény működési 
körében végzett tevékenységek (kertgondozás, terítés, szalvétahajtogatás). 
Kedvtelésből végzett munka (varrás, kézimunkázás, kötés, kertgondozás). 
Nem munka jellegű fizikai elfoglaltság (gyógytorna, zenés-torna).

szellemi-kulturális foglalkozások köre 
Intézményen kívül szervezett programok (kiállítás, koncert, színház, 

irodalmi est, ismeretterjesztő előadás)

Intézményen belül szervezett programok 
- Képzőművészeti, kreatív foglalkozások (ragasztás, montázs, origami, 

festés, bábkészítés, agyagozás, só-liszt gyurma, játékkészítés)
- zene (zenehallgatás, népdalkör, hangszeres zene)  Biblioterápia (iro-

dalmi kör, könyvtár, színjátszó-kör, verstanulás, saját írások, felolvasás, 
bibliaóra) 

- Klubok (azonos érdeklődésű lakók csoportjai – hagyományőrző, kert-
barát-kör, egészségünkért stb.) 

- Geroedukációs programok (kiállítás, koncert, színház, irodalmi est, 
ismeretterjesztő előadás) 

szórakoztató programok köre 
- Intézményen kívüli (kirándulás)
- Vetélkedők (mozgásos, szellemi, társasjáték, kártya, sakk)
- zene (mulatság, koncert) TV, videó, DVD. 

Egyéb programok 
- Gyermekekkel közös programok 
- Egyéni foglalkozás, segítő beszélgetés (pszichoterápia, tanácsadás, 

konzultáció, facilitáció) 
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- Egyéni, csoportos fejlesztő programok. 

Intergenerációs programok 
Idős-gyerek program 
A szentesi Református Idősek otthona, a Kiss Bálint Református Álta-

lános Iskola és a lajtha lászló Alapfokú Művészeti Iskola együttműködé-
sében, évente több alkalommal szórakoztató és kulturális rendezvényeken 
vehetnek részt az idősek és a gyermekek. Az Iskola tanulói a különböző 
ünnepi alkalmakon (pl. karácsony, húsvét) műsort adnak az idős emberek 
részére. Az otthon lakói az őket meglátogató gyermekek részére a fog-
lalkozások során ajándéktárgyakat készítenek, illetve az általuk készített 
süteményekkel vendégül látják őket.

Geroedukációs program 
Kiállítások szervezése az Intézmény folyosóján 

Előadások (társadalomtörténet, néprajz, irodalom, zene) 

Kiscsoportos foglalkozások 
Intézményünk foglalkozni kíván a demens betegek egyéni és kiscsopor-

tos fejlesztésével. Programunk során jól begyakorolt sztereotípiákat alakí-
tunk ki, melyek segítségével javítható a lakók életminősége. 

Kutatási terv 
1. szociometriai felmérés keretében, valamennyi lakónkra vonatkozóan 

vizsgálni kívánjuk a társas kapcsolatok szerkezetét, az egymásra hatáso-
kat, az izoláció mértékét. 

2. A foglalkoztatási és mentálhigiénés tevékenység folyamatos monito-
rozását biztosítjuk. 

3. A kutatási eredmények publikálására hangsúlyt kívánunk helyezni. 

22. fogyaTékkal élők gondozása inTézményeinkben 

A fogyatékos személyek gondozását régen felvállalta egyházunk, s 
ezek az intézmények – ahogy a történeti részben olvasható – a szocializ-
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mus idején is fennmaradhattak. Így azt mondhatnánk; diakóniánk legré-
gebbi területén járunk és a legtöbb tapasztalattal rendelkezünk. Ez azon-
ban korán sincs így. Jó példa erre az intézményes diakóniánkban szolgáló 
Fogyatékosügyi Műhely észrevétele jelen könyv kapcsán. „A fogyatékos 
otthonainkban az intézményi diakónia gyakorlati megvalósulása mind a 
mai napig kidolgozatlan területnek számít. Mindmáig példaértékű Juhász 
zsófia diakóniai munkássága. Azonban a mai intézményi diakóniáról – el-
sősorban a fogyatékosokat ellátó intézményekben – kevés a leírt tapaszta-
lat, kevés a színvonalas publikáció, így ez a tevékenység konkrét megvaló-
sulása sok esetben mai is rejtve marad.” 244

A fogyatékos személyekhez való hozzáállás tekintetében is sok még a tenni-
való egyházunkban. Az előbbi szerzők nagyon világosan meg is fogalmazták. 
„Az egyik ilyen gond a fogyatékosok szegregálása, társadalmi kirekesztettsé-
ge, lassan oldódó izolációja. Még ma is alapvető attitűdnek számít – egyházi 
körökben is – a hamis szánakozás, emellett a kirekesztettség rejtett megnyilvá-
nulása. Konkrét példa erre, hogy máig megoldatlan református templomaink 
akadálymenetesítése, kidolgozatlanok azok a kommunikációs kódok, amelyek 
az igehirdetést a sérült, vagy fogyatékos emberek számára érthetővé és átél-
hetővé teszik. Holott a diakónia alapeszménye nem a nálunk szerencsétlenebb 
sorsú ember iránt érzett szánalom, hanem sokkal inkább a megváltottság té-
nyéből fakadó hálaadás. Ezt kellene a fogyatékos embertársaink iránt tettekben 
is közvetíteni, s ezt kellene hogy a mi cselekedeteinket is motiválja. sajnálatos 
módon ma sem mondhatjuk ki azt, hogy a református gyülekezeteink elfoga-
dók lennének a fogyatékosok iránt. Hogyan várhatjuk el ezt akkor a szekula-
rizált közösségektől és a társadalomtól? A valóságban a fogyatékos személyek 
még ma is gyakran „másodrendű állampolgárok”, kiszolgáltatottságukat nem 
egyszer akaratlanul is felerősítik a diakóniai intézményeink (sic). A diakóni-
ának – intézményes formában is – alkalmazkodni kell a világ kihívásaihoz. 
Így erősíteni kellene a normalizációs elvek gyakorlati megvalósulását, ami a 
fogyatékos személyek esetében ma még csak igen töredékes formában van je-
len. Amikor kimondjuk, hogy egy fogyatékos ember valós szükségletéhez kell 
igazítani egy intézményes szolgáltatást, figyelembe kell vennünk és tudatosíta-
ni kell azt is, hogy a cselekvő diakóniának minden esetben egyéni módon kell 
megnyilvánulnia.” 245

244  Észrevételek Dr. Nagy István Diakónika című művéhez (kézirat)
245  u.o.
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Bizony ezek kemény kritikát tartalmazó megállapítások, de igazak. Ezt 
az is mutatja, hogy a rendszerváltozás után egyre-másra jöttek létre új ott-
honok, intézmények, de ezek között alig találunk fogyatékosokat gondo-
zókat. Ennek nyilvánvalóan szakmai oka is van, hiszen egészen speciális 
felkészültségű szakemberekre van szükség e területen. De más oka is lehet, 
amelyet – ha rejtetten is – kimond a Fogyatékosügyi Műhely. Az is igaz 
megállapítás, hogy a gyülekezeti és egyéb diakóniában találunk felsőfokú 
végzettségű diakónusokat – igaz nem sokat – a fogyatékosok közötti szol-
gálatból viszont teljesen hiányoznak. 

sajnos ez a tankönyv – jellegénél fogva – nem tudja pótolni a joggal 
kifogásolt hiányokat, de a figyelmet próbálja felhívni. Csupán arra tudunk 
vállalkozni, hogy az intézményeinkben folyó diakóniai szolgálatot legalább 
nagy vonalakban bemutatjuk, az egyes intézményeink saját vallomása 
alapján. Először a gyülekezeti fenntartású fogyatékosokat gondozó intéz-
ményeinkből mutatunk be.

22.1. Kiskunhalasi Benjámin Gyermekház és Lakóotthon246

Gyermekház:
Az Egyházközség Presbitériuma 2009. március 12-i 18/2009. sz. határoza-

tával a Gyermekház szolgáltatását kibővítette. A bővítés következtében meg-
változott az elnevezésünk: BENJÁMIN GyERMEKHÁz, A KIsKUNHA-
lAsI REFoRMÁTUs EGyHÁzKözsÉG FoGyATÉKos GyERMEKEK 
GoNDozóHÁzA És ÁPoló GoNDozó oTTHoNA. A működési enge-
délyeztetés után július elsejétől intézményünkön belül két profil jött létre. A 
Református Egyház hitelveinek és hagyományainak szellemében:

- gondozóházi elhelyezés biztosítása 14 fő érzékszervi-, mozgás-, ér-
telmi-, halmozottan sérült gyermek számára, hogy folyamatos működési 
rendben, teljes körű ellátást nyújtva ideiglenesen pótolja a gyermekek gon-
dozásában akadályozott szülők gondoskodását átmeneti időtartamra, mely 
1 évig tart és legfeljebb 1 évre meghosszabbítható. 

- teljes körű ápoló gondozó otthoni ellátás biztosítása 16 fő halmozottan 
sérült gyermek számára, folyamatos működési rendben, akiknek oktatásá-
ra, képzésére, foglalkoztatására, 

246  http://www.benjamin.halas.hu/index.php?option=com_content&view=categor
y&layout=blog&id=35&Itemid=64 2012.01.02.
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valamint gondozására ma még csak intézményi keretek között van le-
hetőség, mert a lakókörnyezetük közvetlen közelében a halmozottan sérült 
gyermekek számára még nem megoldottak a családból történő ellátás for-
mái, valamint azért mert a családjuk életkörülményei nem teszik lehetővé 
a családban maradást.

Arra törekszünk, hogy a Benjámin Gyermekház szolgáltatásaiban ré-
szesülő gyermekek testileg, értelmileg, érzelmileg, erkölcsileg koruknak 
és képességeiknek megfelelően fejlődjenek, hogy a gyermekek személyi-
sége a lehető legteljesebb módon kibontakozzék, és mindenki a maga le-
hetőségeihez mérten beilleszkedjék a nem fogyatékos kortársai számára is 
elérhető társadalmi struktúrákba, vagy a lehető legalkalmasabbá váljon az 
önálló életvitelre. A cél érdekében a gondozást, nevelést, ellátást végző sze-
mélyek együttműködnek egymással, valamint mindazon intézményekkel, 
amelyek az ellátott gyermekkel foglalkoznak. A gyermek számára a teljes 
körű gondozást, ápolást, az emberi méltóságot biztosító, képességekhez 
igazodó, és azokat a lehető legteljesebb mértékben kibontakoztató ellátást, 
nevelést kell biztosítani. A gyermekek meglévő képességeinek szinten tar-
tása, valamint fejlesztése érdekében kerül megszervezésre az egyénre sza-
bott fejlesztő foglakozás. A fejlesztést és az életkörülményeket szükséges 
úgy alakítani, hogy abban képességeinek maximumát nyújtva teljes em-
beri életet élhessen, illetve részt vehessen a társadalom életében. szakmai 
elmélet és gyakorlati tapasztalataink azt bizonyítják, hogy a halmozottan 
sérült gyermekek személyiségének érési ideje hosszabb, mint a nem sérült 
hasonló korosztályé és nehezebben élik meg a hely és az életkörülmény 
változtatást.

lakóotthon:
2009-től működő intézmény 12 fő halmozottan sérült, fiatal felnőttnek 

nyújt családias jellegű tartós bentlakásos ellátást ápoló-gondozó célú la-
kóotthonként. A lakóotthonban élő fiatalok hétköznap délelőttönként az 
ERPsz munkatársainak bevonásával - egyéni, illetve csoportos - fejlesz-
tő foglalkozásokon (zene-, fény-, lovas-, művészet terápiák) vesznek részt, 
melyek képességeikhez mérten, egyénre szabott fejlesztési terv alapján 
zajlanak. A nap további részében és hétvégéken közösségi programokon 
(kirándulás, színház, mozi, egyházi alkalmak) való részvétellel, egymásra 
való odafigyeléssel alakulunk közösséggé, mert nem csupán egy szociális 
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intézmény, hanem otthon szeretnénk lenni, ahova jó hazajönni, ami békét, 
nyugalmat kínál az itt élők számára.

lakóotthon szülői szemmel:
Először talán egy rövid bemutatkozással kezdeném, hogy miért is örül-

tünk A Benjámin lakóotthon kialakításának. Egyetlen gyermekünk, Diá-
na l9 éves, központi idegrendszeri károsodott, szinte teljes ellátásra szoruló 
leányzó. születésekor még nem tudtuk, hogy milyen fejlődési problémák elé 
nézünk, csak növekedésével rajzolódott ki számunkra, óvónői, tanítói és fej-
lesztői előtt, hogy ő mindig segítségre szorul élete során. Több intézményt 
megjártunk szakértők javaslatára, és végül visszakerültünk ide Kiskunha-
lasra a Pedagógiai szakszolgálathoz lakóhelyünkre. A véletlen folytán azok 
a gyermekek közé, akikkel Dia már óvodás kora óta együtt nevelkedett. Mi-
vel az intézményben csak 23 éves korukig maradhattak volna, felmerült a 
kérdés, mi lesz velük, ha elérik a kort. Úgy hozta a sors, hogy adódott egy 
lehetőség, amit igazgatónőnk és dolgozói megpályáztak és megnyertek. Mi 
szülők szerintem jobbat el sem tudtunk volna képzelni, hogy l2 fővel ilyen 
környezetben, ilyen lelkes dolgozókkal éljenek gyermekeink.

Ami még nagyon fontos és biztató volt számunkra, hogy a lakók ismerik 
hosszú évek óta egymást, szinte testvéri viszonyban vannak. saját bútora-
ikkal berendezett szobáikban otthon érzik magukat. Nagyon jó, hogy keve-
sen vannak és így a fejlesztők, gondozók többet tudnak foglalkozni egyé-
nileg velük. Nekünk szülőknek megnyugvást jelent, hogy bármi történik 
velünk, van gyermekünknek egy biztos helye, ahol gondoskodnak róla. A 
fiatalok úgy élnek itt, mint a családban, sok közös programban, mi szülők 
is részt vehetünk velük együtt. Bármikor hazalátogathatnak és mi is meg-
nézhetjük őket. Napirendjük is mindig állandó és így számukra nyugalmat 
ad. Többször tapasztaltuk, hogy Dia is a nyugodtabb életet kedveli és rá 
kellett ébrednünk, hogy mi nem erőszakolhatjuk rá felpörgetett életvite-
lünket. Ezúton köszönjük az ott dolgozóknak, hogy nyugodtan végezhetjük 
hét közben dolgainkat, mert gyermekünk jó kezekben van.

22.2. Immánuel Otthon – Debrecen247

A Nagytemplomi Református Egyházközség 1991-ben fontos lépést tett 
egy, a magyarországi fogyatékos ellátás intézményrendszeréből hiányzó 
247  http://www.immanuelotthon.hu/szakmai_oldalak/szervezeti_es_mukodesi_
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nappali rendszerű többfunkciós intézmény, az IMMÁNUEl oTTHoN 
létrehozásával.

Megalakulásakor Debrecenben ez volt az egyetlen nappali ellátást bizto-
sító intézmény halmozottan sérült gyermekek és fiatalok számára.

Az otthon felépítése:
Az Immánuel otthon közoktatási és egészség-

ügyi feladatokat is ellátó nappali szociális intézmény. 
A gyermekek képességeiknek megfelelően gyógypedagógiai oktatásban 
vagy fejlesztő iskolai oktatásban részesülnek.

Az ismereteket, a tananyagot gyógypedagógusok, pedagógusok igye-
keznek élménydús keretek között elsajátíttatni, hiszen amit a gyermek lát, 
hall és tesz, az marad meg legtovább az emlékezetében, ugyanakkor gyer-
mekeinknek a legapróbb önálló mozgás, cselekvés is nagyon nagy öröm 
forrása lehet. A pedagógusok munkáját gyógypedagógiai asszisztensek és 
szociális gondozók segítik.

Gyakran tapasztaljuk, hogy „miközben megpróbálunk mindent megta-
nítani gyermekeinknek az életről, gyermekeink tanítják meg nekünk, hogy 
miről is szól az élet” (Angela schwindt).

Fejlesztési kínálat:
Az oktatás-nevelés-fejlesztés során fontos célunk a tanulók és fiatalok 

életminőségének javítása, a jobb közérzet biztosítása, az aktivitás, önkife-
jezés ösztönzése, kommunikáció gazdagítása és az önállósságra nevelés. 
Ennek megvalósulását is szolgálják az évről-évre gazdagodó fejlesztési 
kínálatunk.

Ellátási formák:
- Fejlesztő iskolai oktatás
- Gyógypedagógiai oktatás (magántanulók)
- Foglalkoztató csoport (tanköteles koron túliak számára)
- Gyógymasszázs
- Gyógytorna
- szomatopedagógia
- Konduktív pedagógia

szabalyzat 2012.01.02.
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- Étkezésterápia
- Kutyaterápia
- logopédia
- Alternatív és augmentatív kommunikáció
- snoezelen terápia
- zeneterápia
- Hangtálterápia
Az otthonunk gazdag szakköri kínálattal rendelkezik.
8 szakkör illetve terápia mellett továbbra is működnek a művészeti cso-

portjaink, melyeknek a próba alkalmai nyitottak a többi tanuló és fiatal 
számára is.

művészeti csoportok, szakkörök, terápiák:

Mclaren tánccsoport
Néptánc csoport
Immánuel Kórus
Gyógyúszás
Kutyaterápia
Kerekesszékes tréning
Kézműves szakkör
sport szakkör
Dráma szakkör
Ének-zene foglalkozás
Hangtál terápia

A fogyatékkal élők kommunikációját segítő eszközök az Immánuel Ott-
honban248

Az Észak-alföldi régió alternatív és augmentatív kommunikációs esz-
közkölcsönzőjének megnyitójára került sor október 1-jén a Debrecen- 
Nagytemplomi Református Egyházközség Im mánuel otthonában. 

Az Immánuel otthonban halmozottan fogyatékkal élő gyerekekkel, fia-
talokkal foglalkoznak. 

248  Csonka-Kovács Abys: A fogyatékkal élők kommunikációját segítő eszközök az 
Immanuel otthonban. In Reformátusok Lapja. 2008. 10. 19. 
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Az alternatív és augmentatív kommunikáció (AAK) tulajdonképpen ki-
egészítő, kisegítő kommunikációt jelent. Azok számára dolgozták ki ezt 
a módszert, akiknek a verbális kommunikációja valamilyen oknál fogva 
súlyosan sérült, akadályozott. Az Immánuel otthonban lévő gyermekek-
nél és fiataloknál többnyire súlyos, halmozott fogyatékosság áll fent, ennek 
következtében szinte minden esetben sérült a kommunikáció is. Ezért al-
kalmazzuk az intézményben évek óta ezeket az AAK-s technikákat, me-
lyek Magyarországon még alig ismertek. Az eszközöket az UsA-ból, Ka-
nadából szereztük be pályázati finanszírozásból (szociális és Munkaügyi 
Minisztérium pályázati forrásából) összesen 13 millió forint értékben. Az 
eszközök lényege, hogy a legváltozatosabb módon tudják elősegíteni azt, 
hogy legalább elemi, vagy magasabb szinten, verbálisan is kommunikálni 
tudjanak beszédképtelen emberek különféle gépek, kapcsolók segítségé-
vel. önkifejezési lehetőségük legyen, és valamilyen szinten dönthessenek 
a saját életükről, sorsukról. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, főként a kí-
vülállók — de a szülők, szakemberek is ugyanúgy —, hogy egy súlyosan, 
halmozottan sérült ember csak kiszolgálásra, ellátásra, terápiára szorul, de 
nincs véleménye, elképzelése, akarata a saját sorsát érintő kérdésekben. A 
legfontosabb, hogy tanuljuk meg, hogy ezek az emberek, bár nem tudják 
verbálisan szándékukat kifejezni, igenis van elképzelésük a sorsukat ille-
tően. Akarnak, vagy nem akarnak valamit, ízlik, vagy nem ízlik egy étel, 
egy zene tetszik nekik, vagy sem. lényeges, hogy megpróbáljuk figyelem-
be venni az akaratukat, figyeljük, segítsük és bátorítsuk önkifejezésüket, 
melyek sokszor csak elemi gesztusok: pillantások, fejbiccentés, kézeme-
lés. Az AAK eszközök használata előtt fel kell mérnünk, hogy a sérült 
ember melyik testrészét tudja mozgatni, és ehhez mérten kell kiválasztani 
az eszközt, kommunikátort, számítógép-kapcsolót, melyek specialitása ab-
ban rejlik, hogy vagy egészen apró érintésre is reagálnak, vagy túlmozgás 
esetén is használhatók, kézhasználat gátoltsága esetén akár szívás-fújással, 
vagy fejbiccentéssel, térddel is működtethetők. Az eszközök használatához 
is szükség van egy minimális, alapvető „tudásra». Ezeknek a megszerzését 
szolgálják az úgynevezett kapcsoló-előkészítő játékok. Egy egészséges kis-
gyermek mozgásfejlődése során korán megtanulja az akció-reakció elvét, 
ami azt jelenti, hogy cselekvésével, mozdulatával előidéz bizonyos dolgo-
kat. Ezek a gyerekek, akiknek a mozgásfejlődése korlátozott volt, nem te-
hettek szert ilyen alapvető tapasztalatokra. Nekik először meg kell tanulni, 
hogy ha mozdulnak, valamit tesznek, például megnyomnak egy gombot 
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vagy kapcsolót, akkor annak következménye van. Ezt a tudást segítik elő 
játékos formában a kapcsolóhasználat-előkészítő eszközök, játékok. Ez-
után következik a kommunikátorok, majd a számítógépes programok hasz-
nálatának megtanítása. A kommunikátorok személyre szabottak, a haszná-
lóval hasonló korú és azonos nemű gyermek beszédét vesszük fel a beszélő 
gépekre, hogy saját közléseként élhesse meg a használó.

Úgy gondolom, hogy alapvetően megváltozhat ezekkel az eszközökkel 
sokak élete, akik eddig azt tapasztalták, hogy mindent a fejük fölött dönte-
nek el, és mindenki „jól tudja”, hogy mit szeretnének, vagy mit nem. Most 
átélhetik azt az élményt, hogy maguk „kimondanak” egy szót, mondatot. 
Egy gomb benyomásával kifejezhetik szomorúságukat, vagy éppen örö-
müket, kívánságaikat, szükségleteiket. Átélhetik, hogy végre nem róluk, 
hanem velük beszélgetnek.

A szülőknek, és szakembereknek tanácsadást is nyújtunk. Igyekszünk a 
technikai tudáson kívül egy újfajta szemléletmódot is átadni.

     - Hány darab eszköz került most az otthonba?
− Több mint nyolcvanféle eszköz, darabszámot tekintve 457 darab.

         - Csak az Immánuel Otthonban élők használhatják ezeket az eszközö-
ket, vagy mások is?
          - Az Észak-alföldi régióban bárki igénybe veheti őket, már a pályáza-
tot is így hirdette meg a minisztérium. Bővebb információt a honlapunkon 
olvashatnak (immanuel.hu)A cél az volt, hogy a régióban minél több szü-
lőhöz, szervezethez eljussanak ezek az eszközök. Fontos dolognak tartom, 
hogy ami intézményünk ilyen fontos szerepet játszhat ebben a régióban. 
sok emberen tudunk segíteni, nem csak ami gyerekeinken.
A kölcsönzés nyilvánvalóan korlátozva van. Szabályozva van az időtar-
tam? Mennyibe kerül az eszközök kölcsönzése?

- Teljesen ingyenes az eszközök kölcsönzése, használata, csak letéti dí-
jat kell fizetni. A kölcsönzési idő egyénenként változó. Átlagosan 3-6 hó-
napos, de ezt igény szerint meg lehet hosszabbítani. Időkorlátunk csak az 5 
év, ugyanis előreláthatólag addig fogjuk működtetni a kölcsönzőt.
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22.3. Az MRE által fenntartott fogyatékosokat gondozó 
intézményeink

22.3.1. Magdaléneum249

A keresztyén értékrend az alapítástól napjainkig jellemzi a Magdaléneum 
életét. 

Jelenleg 100 fő gondozását, ápolását, fejlesztését végezzük.
Az intézménynek csak leány lakói vannak. legfiatalabb ellátottunk 6 

éves, a legidősebb 71 éves. Az átlagéletkor 30 év.
A Magdaléneumnak fennállása egész idején és napjainkban is az a ren-

deltetése, hogy a gondoskodásra, megértésre, békességre és ragaszkodásra 
vágyó, szenvedéssel megterhelt embereknek megelégedettséget, megnyug-
vást, boldogságot nyújtson. Küldetésünk, hogy a különböző akadályozott-
sággal élő lakóink a lehetőségeikhez és képességeikhez mérten kiegyensú-
lyozott életet élhessenek.

Nyíregyházán a Korányi F. u. 160. sz. alatti épületben 84 ellátott él. Itt 
a fogyatékosság minden típusa megtalálható, számos esetben halmozot-
tan: mozgásukban akadályozottak, vakok és csökkentlátók, középsúlyos, 
súlyos értelmi akadályozottsággal élők, Down-szindrómások, autisták.

A mindennapi gondozási feladatok ellátása mellett színvonalas foglal-
koztatás valósul meg lelkész, pedagógusok, gyógypedagógus, hittantanár, 
foglalkozás és szabadidő szervező, gyógytornász közreműködésével. la-
kóink életrendjében a terápiák révén és a segítők közreműködésével a gon-
dozás, játék, munka, szórakozás egységét igyekszünk megteremteni.

A hitélet gyakorlása naponta bibliaórák, vasárnaponként és ünnepnapo-
kon istentisztelet keretében biztosított.

Rendszeres sport- és szabadidős programok színesítik az intézményben 
folyó életet. Közös kirándulásokat szervezünk társintézmények lakóival, 
önkéntesekkel. szívesen fogadjuk a hozzátartozók látogatásait, nyitottak 
vagyunk az egyházi és egyéb /civil, oktatási, stb./ szervezetek felől meg-
nyilvánuló megkeresésekre. Az intézmény törekszik arra, hogy valóságos 
otthonná váljon lakói számára. 

A rendszeres napi, heti, éves ritmus megtartásával igyekszünk minél 
integráltabb életkörülményt biztosítani.

249  http://www.magdaleneum.hu/_hu/bemut.php 2012.01.02.
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Két lakóotthonunkban 8-8 fő járóképes, értelmileg középsúlyos fiatal 
egy magasabb színvonalú ellátásban részesül. 

Ezekben a lakásokban biztosítottuk azokat a lehetőségeket, amelyek ál-
tal lakóink élete a társadalom többi tagjához hasonló életstílusban halad-
hat, beleértve az egyéni eltérések, valamint az egyéni döntések lehetőségét. 

szolgálatunk fő célja a fogyatékos gyermekek, fiatalok, idősek emberi 
méltóságát biztosító, a közösségi életben való tevékeny részvételt lehetővé 
tevő és önrendelkező életforma kialakítása. Ennek érdekében szervezzük 
lakóink képességeinek megfelelő oktatását:

1-5 éves korig korai fejlesztésben, 5-20 éves korig fejlesztő felkészítés-
ben részesülnek,

20-éves kortól kultúrtechnikai és praktikus ismeretek szinten tartása és 
fejlesztése történik.

Feladatunk az oldott, harmonikus légkör megteremtése, ahol az 
értelem, érzelem szabadon kibontakozhat, és az emberi kapcsolatok kitel-
jesedhetnek, önmaguk és társaik másságának elfogadásával. 

Törekszünk a fejlődésre, az egészséges életmód kialakítása, megtartása 
szempontjából szükséges szokásrend elsajátíttatására, továbbá az énkép, 
az önértékelés kialakítására, az érzelmi egyensúly, a jó iránti fogékonyság 
megteremtésére. Differenciált foglalkoztatással az egyéni haladási ütem-
hez igazított képzést alkalmazzuk. 

A nagykorú fogyatékos személyek ellátását úgy szervezzük, hogy biz-
tosítjuk számukra az állapotuknak megfelelő önállóságot, döntési lehető-
séget. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlati ismeretek szinten tartására, 
fejlesztésére, sport és szabadidős tevékenységek biztosítására. 

Fontosnak tartjuk a kis létszámú csoportok kialakítását, a magánszféra 
tiszteletben tartását, a családias légkör biztosítását. Elkülönítetten szervez-
zük meg a kiskorúak és a felnőttek, valamint a középsúlyos és súlyos értel-
mi akadályozottsággal élő személyek ellátását. 

A normalizáció elvének megfelelő életfeltételek biztosításával hozzáse-
gítjük őket ahhoz, hogy függetlenebbek legyenek, megtanuljanak választa-
ni, képviseljék önmagukat. 

A lakóotthoni életforma biztosítja az individuálisan alakított élet lehető-
ségét, a sérült fiatalok felnőtté válását. 

A lakóotthonok működése elősegíti a fogyatékossággal élő emberek tár-
sadalmi integrációját, az épek közösségébe való beilleszkedést.
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Arra törekszünk a mindennapokban és a vasárnapok és ünnepnapok al-
kalmával is, hogy a tiszta élő Ige hangozzék. Az istentiszteleteket, lelkész 
- egyben pasztorál-pszichológus - tartja a munkatársak és lakóink részére, 
aki nyitott, meleg szívű, kész mások problémáit meghallgatni, irányt mu-
tatni, a Biblia üzenetét tolmácsolni. Hozzá fordulhat bárki lelki eredetű 
problémájával. 

Minden reggel 8 órakor Isten Igéjével, áhítattal kezdődik a nap.
Azok a munkatársak, akik reggeli teendőik miatt nem tudnak részt ven-

ni a napindító áhítaton, számukra 13 óra 30 perctől van lehetőség lelki fel-
töltekezésre, Isten előtti csendességre. 

A nyaralások nagy élményt jelentenek lakóinknak, hiszen egész 
nap együtt vagyunk: ha játszunk, foglalkozunk, étkezünk, pihenünk. Eze-
ket az utazásokat jól elő kell készítenünk, hiszen sok mindenre van szüksé-
günk és nem maradhat otthon semmi. Mivel nem a megszokott környezet-
ben vagyunk, a veszélyekre is jobban kell figyelnünk. 

leggyakrabban Berekfürdőre, a debreceni Dorcas táborba, 
Nagydobronyba utazunk.

22.3.2. Molnár Mária Református Fogyatékos Ápoló-gondozó 
Otthon250

Az intézmény alapításának éve: 1951.
Az intézmény fenntartója: Magyarországi Református Egyház zsinata
Férőhelyek száma: 85

A Molnár Mária Református Fogyatékos Ápoló-Gondozó otthona Kö-
zép-Európa legnagyobb református temploma mellett található.

1951-ben árvaházként, 1963-tól fogyatékos gyermekek otthonaként 
kezdte meg működését. 1997-98-ban jelentős átalakítás történt, ezt köve-
tően alakult ki az otthon végleges formája. Jelenleg 85 közép- és súlyos 
fokban testi és értelmi sérült gondozottak számára biztosítanak bentlaká-
sos elhelyezést.

2003 őszén újabb telephelyen, a Batthyány u.15. szám alatt önálló egy-
ségként kertes ház került átadásra felnőtt korú női lakóink számára.

250  http://www.refgyo.hu/index.php 2012.01.02.
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Az intézményen belüli hitélet a mindennapok teljességét felöleli. A 
mentálhigiénés ellátást- csoportosan és személyre szabottan- lelkész végzi. 
Az otthon rendszeresen szervez rendezvényeket, programokat gondozott-
jaik számára, nyáron üdülésre viszik a gyermekeket.

Minden évben megrendezésre kerül a Télapó, Karácsonyi Ünnepség, a 
Farsangi mulatság, és a Gyermeknap melyekre színes műsorral készülnek 
a gyerekek pedagógusaik segítségével. Más intézmények által szervezett 
rendezvényeken rendszeresen részt vesznek az otthon kis lakói (Csillag-
pont- Református Egyház által szervezett ifjúsági találkozó). A tetőtérben 
kialakított konferenciaterem lehetőséget nyújt istentiszteletek és különbö-
ző képzési célú programok és egyházi összejövetelek megrendezésére.

Az ellátás igénybevételének módja:
Az intézménybe való felvétel az ellátást igénybevevő lakó vagy hozzá-

tartozója illetve gondnoka kérelmére, orvosi javaslatra és / vagy szakértői 
Bizottság véleménye alapján történik.

Az intézménybe való beköltözés időpontjáról a férőhelyek alakulásától 
függően az intézmény vezetője dönt.

A várakozási idő átlagosan hat hónap.

Az elhelyezés körülményei:
Kétszintes, tetőtér- beépítéses modern épületben nyújt az intézmény tel-

jes körű ápolást-gondozást. Gondozott park, terápiás szoba, foglalkoztató, 
egyéni és csoportterápiás helyiségek állnak rendelkezésre a foglalkoztatás 
megszervezésére. Napi ötszöri étkezés biztosított.

Az egészségügyi ellátás keretein belül az alapellátást az intézmény or-
vosa végzi. A szakirányú ellátás igénybevételéhez az intézmény saját gép-
kocsiján szállítja ki a gondozottakat. A szobák, foglalkoztatók, a közösségi 
helyiségek esztétikusan berendezettek, a gondozottak jó közérzetét hiva-
tottak szolgálni.

Események:
Egész évben színes programokat biztosítunk lakóink életének változa-

tosabbá tételéhez. Eseményekkel teli nyarunk volt. otthonunk parkosított, 
medencés udvarán remek lehetőség nyílik közös fürdőzésre, játékra.



294

Július 3-án megrendezésre került Gyermeknapunkon kis lakóink színes 
programmal kedveskedtek a meghívott szülőknek, vendégeknek. Ezen a 
napon vendégművészek is felléptek gyermekeink örömére.

Minden évben más-más református intézmény ad helyet a Gyer-
meknapnak, idén Dunaalmásra látogattunk el a gyerekekkel. Az ÉFoÉsz 
szervezésében a Fővárosi Állat és - Növénykert évről - évre lehetőséget 
biztosít a fogyatékkal élő gyermekek és szüleik részére, hogy közelebbről 
megismerkedjenek az ott élő állatokkal, s különleges növényekkel. Az itt 
eltöltött nap után élményekkel gazdagon tértünk haza.

Debrecen- Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel ottho-
na Gyermekrajz Pályázatot hirdetett értelmileg akadályozott gyermekek 
részére. Nagy örömünkre, két gyermekünk P. Tamás, és sz. Marianna be-
küldött munkája a zsűri által díjazott lett, melyet október 13-án vehetnek át 
ünnepélyes keretek között.

Gyermekeink örömmel várják december 6-án a Télapó érkezését, ezt 
követően izgalommal, és boldogan énekekkel, versekkel, ajándékokkal ké-
szülünk napról napra, a Karácsonyi ünnepségre, mely idén december 18-án 
kerül megrendezésre.

22.3.3. Fészek Otthon Sajósenye251

Az otthon 1951 óta a Magyar Református Egyház fenntartásában műkö-
dik. Kezdetben egészséges árva gyerekek ellátását végezte, 1960-tól értel-
mi fogyatékkal élők otthona vagyunk. A szolgálat nehéz, embert próbáló 
körülmények mellett folyt a falak között. A szegénységben, gyakran kilá-
tástalan helyzetekben az intézmény élén álló diakonissza és más munka-
társak személyes Istenbe vetett hite adott lendületet és kitartást. Példaként 
állnak előttünk. A pénztelenség sokáig nem adott lehetőséget renoválásra, 
bővítésre, a legszükségesebbeket is önerőből, saját kezűleg vagy barátaink 
segítségével tehettük meg. 

Az utóbbi időben több új épület készült el, a régieket is felújítottuk. A 
lakók létszáma növekedett, az ellátás minősége is sokat javult ez által. Ma 
más jellegűek gondjaink, mint régen voltak, de elmondható: minden nap 
egy újabb kihívás.

251  http://www.feszekotthon.hu/magunkrol.html 2012.01.02.
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Napirend:
Az otthon életét szabályok mentén éli. A rend érdekében a lakók min-

dennapjait is szabályoznunk kell. A szabályokat mi hozzuk, megváltoztat-
hatóak, ha kell fel is rúgjuk, arra valók hogy a fő cél érvényesüljön. 

6.30-kor ébresztő, tisztálkodás önállóan/segítséggel
8-tól reggeli
9-től Foglalkoztatói élet külön program szerint
12-től Ebéd
13.30-tól Mozgás, séta..stb
14.30-tól Foglalkoztatói tevékenység
16-tól szabadidő
18-tól Vacsora
19-től Tisztálkodás
20-tól szabadidő, Tv, stb.
21.30-tól Alvás 

Mindennapi munka:

A gondozottak tevékenységei között elsőbbséget élvez az esetenkénti 
vagy rendszeres munkavégzés. Ez lehet az otthon működésével össze-
függő vagy egyéb feladat is. lakóink felnőtt korú férfiak. Életük minden 
vonatkozásában a normális élethez való minél nagyobb mértékű közelí-
tést tartjuk szem előtt, melyben helye van a kötelességnek, a dicséretnek 
és az elmarasztalásnak, a sikernek, az eredménynek és a kudarcnak. A 
munkavégzés során elfáradnak, jobb az étvágyuk, az éjszakai pihenés is 
teljesebb. A közösen végzett munka – azon túl, hogy segítség az otthon 
mindennapjaiban-összekováscsolja az itt élőket, leköti őket, elvonja fi-
gyelmüket a negatív pótcselekvésektől. Miben tudnak segíteni? Társaik 
kiszolgálásában /ágyazás, sétáltatás, étkezéseknél/ mosodai részfeladatok 
végzésében, zöldséges pince takarítás, burgonya csirázás, fűnyírás után ge-
reblyézés, udvaron falevél vagy hóseprés, virágok öntözése, szemétkezelés, 
épületen belüli takarítások (felmosás) étkezéshez való terítés és az asztal 
leszedése, anyagbeszerzéskor az áru raktárakba hordása, stb. 

Természetesen lakóink munkavégzését mindig felelős munkatárs segíti, 
koordinálja és ellenőrzi. szorgalmukat hetente értékeljük, havonta néhány 
ezer forintot kapnak, amit szervezett formában munkatársak segítségével 
költenek el a közelünkben lévő hipermarketben.
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Fészek műhely:
A lakóinkra bízható ház körüli feladatok nem töltik ki és nem kötik 

le kellőképpen idejüket, energiájukat, ezért szükségét láttuk azon túl más 
tevékenység bevezetését is. 

Barkácsműhelyt nyitottunk, ahol 10-12 lakó munkanapokon délelőtt 
rendszeresen és kötelezően dolgozik, mások esetenként vesznek részt a 
munkában. A műhely felelős szakember vezetésével dekorációs és egysze-
rű használati tárgyakat készít fából, többnyire kézimunkával, jó minőség-
ben. 

Foglalkoztatás:
50 lakónk közül valamilyen szinten 30-an vonhatók be foglalkoztatás-

ba. Figyelembe véve képességüket, érdeklődésüket, monotónia tűrésüket, 
stb. igyekszünk személyre szabott, mindennapos foglalkoztatást biztosíta-
ni számukra. Nagy /108 m2/ jól felszerelt és esztétikusan dekorált foglal-
koztató terem áll rendelkezésükre, ahol kézimunka jellegű tevékenység/ 
gyöngyfűzés, gipszöntés, szalvétatechnika, drótfák készítése, szőnyegszö-
vés, lábtörlőkészítés, papírmunka, üvegfestés stb./ irodalmi-zenés műsor-
tanulás, csoportos mentálhigiénés foglalkozás, egyéni ill. társasjáték fo-
lyik. Házimozi projektorral, DVD, Videomagnó, Hifi, nagyképernyős TV, 
szobabiciklik és futópad, tornaszivacsok egyéb eszközök, akvárium és sok 
más felszerelés játék áll lakóink rendelkezésére szakmailag és emberileg is 
alkalmas munkatársakkal együtt. 

A térburkolattal, kerti padokkal, játszótéri eszközökkel ellátott szép 
virágos belső udvar és a medencével, árnyékot nyújtó filagóliával ellátott 
szabadidő udvar szintén jó terepet biztosítanak a foglalkoztatáshoz és a 
hasznos időtöltéshez a félrevonuláshoz. 

snoezeln:
Célunk, hogy minden gondozottunk számára nyújtsuk mindazt, amit 

befogadni képesek, ami számukra örömet, békességet, kiegyensúlyozott-
ságot ad. 

A foglalkoztatásba be nem vonható lakók használatára két snoezelen 
szobát alakítottunk ki, ahol fény-hang-illat-ízlelés-tapintás ingerek együt-
tes hatásának köszönhetően ellazulva, megszokott környezetükből kiemel-
ve egyedül lehetnek. 
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A csendes esztétikusan kialakított környezetben, a vízágy hullámzása, 
a falakon, textíliákon futó fények, a kellemes zene, az illatgyertya, a kis 
szökőkút és színét váltogató vízoszlop csobogása, a tükrök, a tapintófalak, 
az üdítő vagy cukorka mind-mind olyan élményt jelentenek lakóinknak, 
amelyek miatt visszavágynak ide. A szomszédos fürdőszobában lévő hid-
romasszázs kád jól egészíti ki mindezt. 

Mozgásterápia – sport:
A mozgás rendkívül fontos, hiánya sok testi-lelki bajnak a forrása lehet. 
Tudatosan igyekszünk úgy szervezni lakóink mindennapjait, hogy séta, 

vagy biciklitúra, labdajáték vagy teremtorna, sorverseny, vagy éppen fizi-
kai munka /akit lehet/ aktív nyaralás /strand/ vagy túra a Bükkben bizto-
sítsa a napi mozgást. 

Intézményünkben szakképzett gyógymasszőr tevékenykedik. lakóin-
kat napi rendszerességgel ellátja. A mozgáshoz szükséges eszközök és kö-
rülmények rendelkezésre állnak, a napi foglalkoztatási terv időt is biztosít 
erre.

Mentálhigiénés ellátás:
A lelki egészség vagy annak hiánya az ember egész lényét, minden 

cselekvését befolyásolja. Rendkívül komplex feladat, melyet gyógypeda-
gógus-lelkész munkatársunk végez. A hetente többször és rendszeresen 
tartott csoportos mentálhigiénés foglalkozás illetve az esetenkénti egyéni 
beszélgetések, vagy éppen a csendes és megértő együttlét sok lelki problé-
mát tesz helyre lakóink között. 

Egymással, munkatársakkal, hozzátartozókkal való kapcsolat, az ott-
hon rendjéhez programjaihoz való viszonyulás, közösség építés, ünnepek 
és hétköznapok, értékrendek, légkör, Istenhit, megbocsátás stb. mindenna-
pi kérdések.

Ünnepek:
Fontosnak találjuk, hogy lakóink élete változatos legyen, ezért évente 

sok ünnepünk van. Van amelyikre hetekig készülünk és van olyan is, ami 
egy-egy hirtelen ötletből fakadóan valósul meg. sok éve tartunk farsangot, 
a húsvéti csokinyuszikat mindig az otthon füves parkjából gyűjtik össze 
lakóink, meghitt ünnepünk az anyák napja sok vendéggel és virággal. Ün-
nep számunkra amikor a messzi Afrikából visszatalál hozzánk a gólyánk, 
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vagy a havonta tartott összevont névnap és születésnap. Ünneppé válik a 
hétköznap, ha eljönnek a nyíregyházi Magdaléneum lányai, vagy amikor 
udvarunkon Continental singers koncert van sok vendéggel. Ünnep, ha a 
vacsorai virslit, vagy kolbászt nem a megszokott módon, hanem kerti-parti 
keretében az udvaron felállított asztalok mellett fogyasztjuk el. Ünnep egy-
egy gyülekezet, vagy más vendég-csoport jelenléte, ünnepeljük az őszt, az 
első hóesést, a Mikulás érkezését. Ünnep a Karácsony ajándékokkal és sok 
érzelemmel és szilveszterkor is van egy kevés „irányított rosszalkodás”. 
Kellenek tehát az ünnepek, van mire emlékezni, az akkor készült fotókat 
nézegetni és várni az újat.

Kirándulások, nyaralások:
Nyitott otthon vagyunk. Évente több száz vendég jön el hozzánk, sokan 

külföldről is, de az az igazi amikor lakóinkkal megyünk el kirándulni. 
A kirándulások sorába tartozik a havonkénti hipermarketben való, gon-

dozottak közös vásárlása is, mely néhány mondatot megérdemel. lakóink 
költőpénzük egy részét szervezett formában személyesen de munkatársi 
segítséggel költik el. Azt vesznek, amit szeretnének. A hatalmas méretű 
áruház, a sok ember, a csillogás, a roskadásig tele polcok látványa önmagá-
ban is élmény. Van aki chipset, elemet a rádiójába, tollat és füzetet, ruszlit 
vagy éppen sonkát, üdítőt vagy a TV-reklámban látott Raffaello édességet, 
alkoholmentes sört, vagy uborkát, paprikát, koffeinmentes kávét vagy mást 
vásárol. Készülnek rá mit fognak venni, van vágyuk, mely most teljesül-
het. Kiválaszthatják, dönthetnek. Néha túl nagyot választanak, meg kell 
tanulniuk lemondani. A pénztárnál kivárják a sorukat, türelmet és együtt-
működést tanulnak. A hazafelé vezető úton fogják, szorítják amit vettek, 
mert ez az övék. Mivel az övék - ha a szívük is ezt „diktálja” - társaikat is 
megkínálhatják és ezt meg is teszik.

Egy ilyen vásárlás és a kirándulások alkalmával „észrevétlenül szoci-
alizálódnak” lakóink, kinyílik előttük a világ, ha lehetőséget adunk arra. 
A társadalom sérültekről alkotott képét leginkább úgy formálhatjuk, ha 
közöttük vagyunk, látnak bennünket.

A nyaralások alkalmával együtt töltött hetek hosszan tartó és mély él-
ményeket jelentenek gondozottainknak. Együtt fekszünk le és együtt ébre-
dünk, egész nap együtt vagyunk. Együtt játszunk, együtt étkezünk, együtt 
teszünk mindent. A nyaralások /amint a kirándulások is/ komoly előké-
születeket igényelnek, hisz távolra utazunk, nem maradhat semmi otthon. 
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Kilépünk a megszokott és védett környezetből, figyelni kell a veszélyforrá-
sokra, egészségügyi tényezőkre, lakóink esetleges viselkedészavaraira, il-
letve hogy mások nyaralását ne akadályozzuk. Több szempontot figyelem-
be véve kell eldöntenünk ki hova mehet. Balaton, Velencei tó, Berekfürdő, 
nyíregyházi Magdaléneum a mi fő nyaralási helyszíneink.

Együtt-egymásért:
Az otthon lakóival rendszeresen megfordulunk mások rendezvényein, 

fogyatékkal élőkkel kapcsolatos találkozókon. Fontosak ezek. 
Nálunk is évtizedek óta vannak ilyenek. Ezek sorából kiemelkedik az 

Együtt-Egymásért nevű kétnapos rendezvényünk, melyet először 2003-
ban majd kétévente rendszeresen megrendezünk. 

22.3.4. Juhász zsófia Szeretetotthon őrbottyán252

őrbottyánban 1928 óta végzi áldásos tevékenységét a Református Egy-
ház. Ekkor vásárolta meg dr. Kovács J. István teológiai professzor és fele-
sége, schulek Irén holland segítséggel a falu határában elterülő Kvassay-
birtokot. Egy csodálatos park közepén található tó partján áll a kastély, 
mely 1957-ig előbb özvegyek, később árvák otthona volt, ahol diakonisz-
szák, hívő egyháztagok gondozták a rászorultakat. 1957-ben „az egyház 
rossz ideológiai nevelése” miatt az otthont az oroszok bezáratták. 1960-tól 
kezdődően otthonunk fő profilja az értelmi fogyatékos és a súlyosan, hal-
mozottan fogyatékos személyek ápolása és gondozása. Intézményünkben 
jelenleg 177 ellátott él.

1960 óta hatalmas fejlődés jellemzi intézményünket. A kastély nagyon 
hamar szűkösnek bizonyult a megnövekedett igények miatt. A 60-as évek-
ben épült fel első gondozási épületünk, ahol 7 osztályon jelenleg 54 ágyban 
fekvő, súlyosan, halmozottan sérült lakót ápolunk, gondozunk. lakóink 
kétharmada epilepsziás beteg is. Ebben az épületben még további 3 osztá-
lyon az értelmileg illetve mozgásukban korlátozott lányok és nők laknak, 
összesen 52-en. Az 1990-es években épült fel a férfiak részlege, ahol 48, 
többnyire súlyos értelmi fogyatékos fiút és fiatal felnőttet gondozunk. 1999 
karácsonyán készült el az első, 2003 januárjában pedig a második intézeten 

252  http://www.juhaszzsofiaotthon.fw.hu/index.html 2012.01.02.
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belüli lakóotthonunk, amelyekben 23 középsúlyos értelmi fogyatékos fiatal 
részére sikerült kialakítanunk lakóotthoni körülményeket.

Intézményünkben az átlagéletkor 34 év. legfiatalabb lakónk 12 éves, a 
legidősebb pedig 65 éves.

Az állapotfelmérés szerint elkészült egyéni fejlesztési és foglalkoztatá-
si tervek alapján mindenkit képességei szerint fejlesztenek a gyógypeda-
gógusok, pedagógusok, illetve a képzési kötelezettek iskolába járnak. Az 
ágyban fekvő lakóink teljes ellátásra szorulnak: etetik, mosdatják, pelen-
kázzák őket. Akik képesek rá, szívesen segítenek az udvari munkában, a 
konyhában, a mosodában. számos lakónk vesz részt különböző foglalkozá-
sokon: agyagozás, tűzzománc készítés, szövés, fonás, varrás, kötés, horgo-
lás, festés, rajzolás, papírmunkák. Rendszeresen foglalkoznak lakóinkkal 
hitoktatók, lelkigondozók. Konduktorunk asszisztens segítségével a világ-
hírű Pető-módszer alkalmazásával foglalkozik a mozgásukban korlátozott 
és a súlyosan, halmozottan sérült lakókkal. Rendelkezünk a súlyosan sérült 
ellátottak fejlesztésére fényterápiás szobával. A számos esetben mellékbe-
tegségként jelentkező asztmatikus és tüdőproblémák enyhítésére sóterápiás 
helyiséget alakítottunk ki. Az autistákkal képzett szakember foglalkozik.

lakóink hétköznapjait az ünnepek teszik fényessé. Minden vasárnap 
istentiszteleten vehetnek részt, megünnepeljük a születésnapokat. Minden 
évben nagy várakozással készülünk a farsang, a húsvét, a mikulás és a 
karácsony megünneplésére. 

Ellátottaink rendszeresen részt vesznek „kiszállásokon”, ahol gyüle-
kezetek meghívásának eleget téve bibliai történetek előadásával, szavala-
tokkal, bizonyságtétellel, énekléssel szolgálnak. otthonunk kiemelkedő 
eseménye az Anyák napja – majális. Ezt a napot jeles művészek fellépése, 
kirakodóvásár, valamint a hozzátartozókkal eltöltött vidám órák, közös já-
tékok teszik felejthetetlenné. 

Egész évben - lehetőségeink szerint - lakóink igényeit figyelembe véve 
különböző szabadidős programokat szervezünk: kirándulások, kulturális 
programok, színház- cirkuszlátogatás.

A nyári hónapokban nyaralni megyünk: Berekfürdő, Diósviszló, Gara, 
Golop, Ivánbattyán, Mátraháza, Tiszavárkony, Velencei-tó, Vizsoly stb. 
várják lakóinkat.

A lakóépületeket szépen gondozott park, sétányok veszik körül, melyek 
kiválóan alkalmasak a szabadidő hasznos eltöltésére. sport- játéktevékeny-
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ségre alkalmas pihenő- és játszóterek kerültek kialakításra, melyek azon-
ban fokozott felújítást, korszerűsítést igényelnek.

Az egészségileg súlyosan károsodott személyek kedvező klimatikus 
környezetben élhetik mindennapjaikat, az intézményhez tartozó tó nagy-
ban segíti ezt.

Küldetés (szakmai célok)
Az intézmény minden dolgozója munkáját a keresztény értékrend és 

szellemiség szerint, a magyar református diakónia hagyományainak figye-
lembe vételével végzi, mindezt a magas szintű szakmaiság és a humánum 
jegyében teszi az ellátottakért érzett elkötelezettséggel és felelősségválla-
lással.

Ápolás - gondozás
Ápoló-gondozó otthonunk – alapfeladatát tekintve – fogyatékos szemé-

lyek ápoló-gondozó bentlakásos intézménye.
Engedélyezett férőhelyek száma: 200 fő 
Ápoló-gondozó otthonunkban a szakmai követelmények által meghatá-

rozottan törekedni kell az ellátottak elhelyezése során, az életkor, a nem, az 
egészségi állapot, az értelmi és a mozgásfejlettségi szint szerinti csoportok 
kialakítására. 

Az egyes gondozási egységekben az ellátottak állapotuknak és lehető-
ség szerint igényeiknek megfelelő szintű gondoskodásban részesülnek.

Az ápolási – gondozási feladatokat 2 főépületben látjuk el.
Az intézmény az ellátottak gondozását túlnyomórészt 1,2 – 3,4 – 6 – 9 

– 10 – 12 ágyas szobákban tudja megvalósítani. A gyermekek 8-10 éves 
korukig a fekvőbetegeket gondozó szobákban koedukáltan kerülnek elhe-
lyezésre.

Egy csoportban helyezzük el azokat az ellátást igénybe vevőket is, akik 
azonos foglakoztatási formába közösen vesznek részt (pl. gyógypedagógi-
ai iskolai-óvodai foglalkoztatás).

A kis létszámú gondozási egységben olyan személyek elhelyezése törté-
nik, akik képesek önmaguk részbeni ellátására, s nem igényelnek folyama-
tos, szoros megfigyelést, állandó felügyeletet és gondozást.

Jelenleg az 50 fős részlegek kialakításához a tárgyi feltételek nem biz-
tosítottak, ennek megoldására tetőtér beépítésére, ill. nagyobb átalakítási 
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munkálatokra van szükség, lásd részletesebben a Rövidtávú szakmai elkép-
zeléseink c. fejezetben.

Egészségügyi alapellátás
Az ápoló-gondozó otthon lakóinak teljes körű – az ellátott szükséglete-

inek megfelelő – egészségügyi alapellátást/ellátást biztosít, mely a gyógy-
szerrel, gyógyászati segédeszközzel való ellátást, kötelező védőoltások és 
szűrővizsgálatok elvégzését is magában foglalja, térítésmentesen.

Az ápoló-gondozó otthon az általános orvosi ellátást folyamatosan, a 
szakorvosi ellátásokat szükségszerűen nyújtja.

A szakorvosi ellátások - ortopédia, pszichiátria - helyben vagy a 
Jávorszky ödön Kórházban, kiskorúak esetében a Bethesda Kórházban 
történik.

Kórházi felvétel esetén is a Jávorszky ödön Kórház biztosítja a gyógy-
kezelést.

Az intézményben biztosított az ellátottak részére rendszeres vérkép- és 
vizeletvizsgálat, a fizikoterápiás kezelés, valamint szükség esetén a moz-
gásfejlesztés lehetősége is.

Az intézetvezető ápoló és a részlegvezető ápolók naponta legalább egy 
alkalommal vizitet tartanak, s a megbetegedetteket orvosi rendelésen be-
mutatják. 

Munkaszüneti és pihenőnapon, valamint hivatali munkaidőn túl folya-
matos orvosi készenlét, ügyelet biztosított őrbottyán község háziorvosa 
vagy az ügyeleti szolgálat által.

Általános szakmai feltételek
A személyes gondoskodást nyújtó, tartós, bentlakásos, intézményi ellá-

tásban részesülő személyre gondozási tervet kell készíteni.
A gondozási terv egyénre szabottan határozza meg az ellátásban része-

sülő állapotának megfelelő gondozási, ápolási feladatokat, az ellátott részé-
re nyújtott segítségnyújtás egyéb elemeit és azok megvalósításának mód-
szereit. A gondozási tervet az ellátás igénybevételét követően egy hónapon 
belül kell elkészíteni.

Az egyéni gondozási tervet kidolgozó munkacsoport évente – jelentős 
állapotromlás esetén, annak bekövetkeztekor – átfogóan értékeli az elért 
eredményeket, és ennek figyelembevételével módosítja az egyéni gondo-
zási tervet.
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A gondozási terv módosítását az ellátást igénybevevő személlyel, illetve 
törvényes képviselőjével kell elkészíteni. A gondozási terv eredményessé-
gének feltétele az ellátást igénybevevő aktív közreműködése.

Ha az ellátásban részesülő személy állapota miatt ápolásra szorul, az 
egyéni gondozási terv részeként ápolási tervet kell készíteni.

Az ápolási terv az ápoló-gondozó otthonban elhelyezett személy részére 
nyújtott, e rendeletben meghatározott ápolási feladatok dokumentációja, 
amely az ápolásra szoruló személy állapotának javítására vonatkozó fel-
adatokat, illetve az alkalmazható technikákat tartalmazza.

Ápoló-gondozó otthonunkban egyéni fejlesztési terv alapján határozzuk 
meg az ellátott személy részére, az egyénre szabott bánásmód, az önellátási 
képességének fejlesztését.

Az egyéni fejlesztési terv az ellátott személyről készített gyógypedagó-
giai, egészségi és mentális állapotra vonatkozó jellemzés alapján készül.

Az egyéni fejlesztési tervet kidolgozó munkacsoport félévente értékeli 
az elért eredményeket, és szükség esetén módosítja az egyéni fejlesztési 
tervet.

A fogyatékos személyek otthonában élők állapotának felülvizsgálata
A fogyatékos személyek otthonában élő lakóknál alapvizsgálatot és ellá-

tási felülvizsgálatot kell végezni.
Az alapvizsgálat célja az ellátott (gyógy)pedagógiai, mentális és egész-

ségi állapotának felmérése az egyénre szabott ellátás biztosítása érdekében.
Az alapvizsgálat eredményét a szakértői Bizottság az intézményvezető 

és a vizsgálatot végző munkacsoport véleménye alapján, felülvizsgálja és 
szakvéleményt hoz az ellátott megfelelő gondozási helyét illetően.

A szakértői Bizottság az alapvizsgálatot öt év elteltével vizsgálja felül 
(ellátási felülvizsgálat).

A fogyatékos személyek otthonában elhelyezett kiskorú személy állapo-
tának felülvizsgálatáról külön jogszabály rendelkezik (Tanulási Képessé-
geket Vizsgáló szakértői Bizottság).

Mentálhigiénés ellátás
Az intézmény az ápoló-gondozó munka mellett gondoskodik az ellátot-

tak mentálhigiénés ellátásáról.

Ennek keretében biztosítja:
• a személyre szabott bánásmódot, 
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• a konfliktushelyzetek kialakulása, megelőzése érdekében az egyé-
ni, csoportos megbeszélést, 

• a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, 
• a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkoztatást, 
• az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának fel-

tételeit, 
• az egyéni fejlesztési tervek megvalósítását, 
• a hitélet gyakorlásának feltételeit, 
• segíti, támogatja az intézményen belüli kis közösségek, társas 

kapcsolatok kialakulását és működését. 
Az intézményben az alábbi mentálhigiénés foglalkozások folynak:

• egyéni és csoportterápiás beszélgetések, 
• hitélet gyakorlása, 
• bibliaóra, áhítat, 
• konfliktuskezelés – krízishelyzetek feloldása, 
• önérvényesítő csoport. 

Az intézményben az ellátottak részére fejlesztő foglalkozásokat biztosí-
tunk, melyet a Pedagógiai – fejlesztő csoport munkatársai végeznek. Ennek 
célja, az ellátást igénybevevők képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése, 
igazodva az egyéni fejlesztési tervekben megfogalmazott célokhoz.

Kiemelt feladatunk a már meglévő ismeretek folyamatos megerősítése, 
fejlesztése, valamint az új ismeretek átadása.

Törekednünk kell arra, hogy minden, a lakót érintő élethelyzetben ve-
gyük figyelembe egyéni igényeit, kívánságait, meghagyva neki a döntés 
szabadságát. A saját döntés és annak következményeinek hatására alakul-
hat ki a felelősségteljes cselekvés is. Ezért minden egyéni kezdeményezé-
süket támogatnunk kell, legyen lehetőségük arra, hogy ténylegesen bele-
szólhassanak az őket érintő kérdésekbe.

Az egyéni fejlesztési terven alapuló segítő gondozási modell alkalmazá-
sával lakóink ellátását, segítését az integráció – a normalizáció – az autonó-
mia elveinek alkalmazásával oldjuk meg.

segítséget nyújtunk ahhoz, hogy a lehetőségekhez mérten minél ön-
állóbbá és kompetensebbé váljanak mindennapi életvezetésükben, illetve 
olyan szociális képességek alakuljanak ki bennük, melyek megkönnyítik 
mindennapjaikat.

A tanköteles korú személyek részére a korai fejlesztést, fejlesztő foglal-
koztatást biztosítjuk.
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A fejlesztő foglalkozások egyéni és csoportos formában zajlanak, heti 
órarend szerinti bontásban.

Az egyéni képességektől függő fejlesztő foglalkozások:
1. kultúrtechnikai ismeretek fejlesztése, 
2. kommunikációs készség fejlesztése – drámapedagógia, 
3. önkiszolgálás fejlesztése – lakóotthoni felkészítés, 
4. konduktív fejlesztés, 
5. egészségmegőrző, kondicionáló torna – gyógytorna, 
6. kézműves foglalkozások, 
7. autista fejlesztő foglalkozás. 

1. Kultúrtechnikai ismeretek fejlesztése
A foglalkozások alkalmával lehetőség van az írás, olvasás gyakorlására, 

szinten tartására, fejlesztésére a már írni – olvasni tudó lakóink számára.
Irodalmi művek (mese, novella, vers, újságcikk) feldolgozása, szókincs-

fejlesztés, különféle játékok felhasználásával. Gyakorlati, praktikus isme-
retek közvetítése (levélírás, újságolvasás, tájékoztató feliratok, stb.).

2. Kommunikációs készség fejlesztése – drámapedagógia
A verbális kommunikációt használó lakók szókincsének bővítése, ki-

fejezőkészségének fejlesztése beszélgetésekkel, történetek felolvasásával, 
versek, mesék, novellák segítségével.

Célunk az alternatív kommunikációs rendszerek bevezetése és alkal-
mazása is.

A gyakorlatban alkalmazható ismeretek közvetítése segíti a lakókat a 
konvencionális viselkedési formák elsajátításában, és a kapcsolatteremtés-
ben. Pl.: kulturált beszélgetés, telefonálás, metakommunikáció, közleke-
dés, tájékozódás, stb.

A foglalkozásokon színdarabokat, jeleneteket tanulnak meg lakóink, 
melyeket különféle ünnepeken rendezvényeken adnak elő.

3. Önkiszolgálás fejlesztése – lakóotthoni felkészítés
olyan életvezetési ismeretek kialakítása, amely a mindennapi élet gya-

korlati ismereteinek felhasználásával képessé teszik lakóinkat - a lehetőség 
szerinti – önállóbb életvitelre.
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Kiemelt feladatunk a személyi és környezeti higiéniára való igény kiala-
kítása, ennek folyamatos fenntartása, a kultúrált étkezési szokások előse-
gítése, alkalmazása.

A kiscsoportos lakóotthoni életformára felkészítés, praktikus életveze-
tési ismeretek közvetítése. Célunk az aktív, tevékeny életvitelre való felké-
szítés, az önálló döntés élethelyzetekben.

4. Konduktív fejlesztés
A súlyosan, halmozottan sérült tanköteles korú lakóinkkal konduktor 

foglalkozik gyógypedagógiai asszisztens segítségével. Alkalmazott mód-
szerek: mozgásterápia, bazális stimuláció, fényterápia, zeneterápia, hidro-
terápia, kreatív terápiák.

5. Egészségmegőrző, kondicionáló torna 
A foglalkozás célja: 
Kondicionáló torna az általános erőnlét megtartása, fokozása érdeké-

ben, gyógytorna a rossz testtartás és gerincdeformálások javítására, spe-
ciális gyógytorna mozgásszervi betegségek esetén, zenés torna (aerobic) a 
mozgékonyabb fiataloknak, versenysportok az igényeknek, képességeknek 
megfelelően azoknak a lakóknak, akik szabad idejükben szívesen sportol-
nak (labdarúgás, úszás, stb.). A foglalkozásokat a kondicionálóteremben, 
illetve az udvaron tartjuk meg.

6. Kézműves foglalkozások
A fazekas mester által vezetett foglalkozásokon az agyagozás techni-

káit sajátítják el lakóink, egyéni képességeik szerint. A foglalkozásokon 
elkészült tárgyakat a lakók saját környezetük díszítésére, illetve ajándéko-
zás céljából használják fel. Az intézmény dekorálása is szerepel feladataik 
között. Rendezvényeinken, vagy meghívásaink alkalmával az itt készült 
tárgyakból ajándékozzuk meg vendégeinket, vendéglátóinkat.

7. Autista foglalkoztatás
Autista lakóinkkal személyre szabott, egyéni foglalkozásokon gyógy-

pedagógus foglalkozik. A szociális és kommunikációs készségek fejleszté-
sével az alternatív kommunikációs eszközök használatával segítjük autista 
lakóink beilleszkedését, viselkedési problémáik csökkentését.
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szabadidős tevékenységek
lakóinknak olyan kellemes időtöltést, kikapcsolódást szeretnénk nyúj-

tani, amiben örömmel vesznek részt. Célunk az, hogy szabadidejüket hasz-
nosan és tartalmasan tölthessék el.

A programok szervezésénél figyelembe vesszük lakóink igényeit, kí-
vánságait, igazodunk egyéni érdeklődésükhöz, képességükhöz.

A lakó korának, egészségi állapotának, képességének és egyéni adottsá-
gának figyelembevételével szervezzük meg.

a) az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (séta, sporttevékeny-
ség, fekvőbetegek levegőztetése, ágytorna stb.),

b) a szellemi és szórakoztató tevékenységeket (pl. előadások, olva-
sás, felolvasás, rádióhallgatás, tévénézés, kártya- és társasjáté-
kok, vetélkedők, zenehallgatás stb.),

c) a kulturális tevékenységeket (pl. rendezvények, ünnepségek, 
névnapok, színház-, mozi-, múzeum- látogatások, kirándulások, 
kiállítások stb.).

A szerzett tapasztalatok alapján bővül kapcsolatuk a tágabb környeze-
tükkel, pozitív irányban fejlődnek az egymás közti és a munkatársakkal 
való kapcsolataik is. Növekszik aktivitásuk, önbizalmuk, sikerélmény el-
érésére törekednek.

Az intézményen belüli rendezvényeken, programokon való részvétel a 
közösséghez tartozás érzését erősíti és intézményünk hagyományainak őr-
zését segítik elő.

A szeretetotthon szolgáltatásai
A szeretetotthon ellátottai számára teljes és folyamatos bentlakásos el-

látást biztosít.
Ennek keretében biztosítja a napi háromszori – kiskorúaknak főétke-

zéseken kívül naponta legalább kétszer kiegészítő étkezést, az évszaknak 
megfelelő ruházatot és egyéb szükséges textíliát, valamint a tisztálkodás-
hoz szükséges eszközöket.

Az intézmény magas szintű ápolási-gondozási színvonal elérésére tö-
rekszik, a szükségleteknek megfelelő egészségügyi ellátást nyújt, s az ellá-
tottak habilitációja, képességeinek fejlesztése érdekében gyógypedagógiai 
jellegű nevelést, a meglévő képességeinek szinten tartására és fejlesztése 
érdekében szocioterápiás foglalkozásokat szervez.
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22.3.5. Dunaalmási Református Szeretetház253

A Dunaalmási Református szeretetház Fogyatékosokat Ápoló- Gondo-
zó otthona nagy létszámú intézményében súlyos testi- és értelmi sérült 
fiúgyermekek és férfiak számára biztosít tartós bentlakásos formában, sza-
kosított ellátás keretein belül teljes körű ellátást, ápolást, gondozást. Az 
otthon folyamatos munkarendben működik.

Természet közeli környezetben, játszóudvarral, parkkal, saját erdőrész-
szel rendelkezik az intézmény, ami a lakók számára fokozott mozgásteret 
és pihenési lehetőséget biztosít. Teljes körű ellátást, napi négyszeri étke-
zést, szállást, foglalkoztatást, mentálhigiénés gondozást nyújtanak az ott-
hon lakóinak. Folyamatos orvosi ellátás (alap- és szakellátás) igény szerint 
biztosított, szakorvosok (pszichiáter, fogszakorvos, két gyermekgyógyász) 
vesznek részt az egészségügyi ellátásban.

Gyógypedagógusok, szociális asszisztensek, lelkész és lelkigondozók 
segítik a lakókat a testi – lelki jólét eléréséhez és fenntartásához. szerve-
zett formában, sokrétűen zajlik a foglalkoztatás, melyhez saját kis óvoda és 
tornaterem is rendelkezésre áll. 

A gondozottak részére számos programot szerveznek, az ünnepek meg-
tartására nagy hangsúlyt fektetnek. Konduktor és gyógytornász segíti a 
mozgássérült és ágyhoz kötött gondozottak fejlesztését. 

Az intézménynek pihenőháza van Gárdonyban, ahol lehetőség adódik 
a nyári üdülések megszervezésére is. szervezett formában zajlik a hitélet 
gyakorlása, a mentálhigiénés tevékenységet lelkész és lelkigondozók látják 
el.

22.3.6. Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Otthona és 
Támogató Szolgálat254

A tiszafüredi Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Otthona zö-
mében súlyos fogyatékos, halmozottan sérült, kisebb részben pedig közép-
súlyos mértékben fogyatékos gyermekek ápolását-gondozását, teljes körű 
ellátását vállalta fel. 

253  http://www.studio68.hu/buszkesegek/Dunaalmas_bemutato.html 2012.01.02.
254  http://www.diakonia.reformatus.hu/dokumentumok/cimtar/161-168.pdf 
2012.01.02.
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A tiszafüredi otthon egyike Magyarország legrégebben alapított refor-
mátus szociális intézményeinek.

Az épületeket nagy udvar, park és gondozott kert veszi körül. Az egész-
ségügyi alap- és szakellátás minden gondozott számára biztosított. Ez 
magában foglalja az intézményen belüli alapellátást, megszervezik a szak-
ellátáshoz való hozzájutást. A lakók állapotának figyelembevételével moz-
gásterápiás szobák kerültek kialakításra, mellette tornacsarnok, fény- és 
zeneterápiás szoba, logopédiai szobák, gyakorló műhely, néptánc egészíti 
ki a széleskörű és sokrétű gyógypedagógiai foglalkoztatást. A programok 
összeállítása és megszervezése úgy történik meg, hogy a gazdag kínálat-
ból lehetőség szerint minden gondozott megtalálja a számára legkedvezőbb 
foglalkoztatási és fejlesztési formát.

A vallásgyakorlás lehetősége biztosított és az intézményi élet szerves 
részét képezi. zenés bibliaórák, közös éneklések, imádságok kerülnek 
megtartásra, emellett rendszeres a kapcsolattartás a helybeli gyülekezettel 
is.

Kirándulások, üdülések, rendezvények látogatása, hajókirándulások 
szervezése gyakori és kedvelt kikapcsolódási lehetőség, mely sok örömet 
szerez a gondozottaknak.

Az épületek külső és belső átalakítása, korszerűsítése, a parkok gondo-
zása és kiépítése fokozatosan és tervszerűen történik.

A szivárvány-ház Támogató Szolgálata a fogyatékos személyek szállí-
tását, személyi segítését, felügyeletét, különböző kulturális rendezvények-
re való eljutását szervezi meg és támogatja a fogyatékos személyek önálló 
életvitelének elősegítése céljából.
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23. szenvedélybeteGeK GondozásA

23.1. Egyházi drogterápiás otthonok szemléleti sajátosságai255

Mottó:
Célunk kerülni a hiteltelen keresztyénséget és a hiteltelen szakmai-

ságot, képviselni a hiteles evangéliumot és a hiteles szakmaiságot.
Einstein: „A tudomány hit nélkül béna, a hit tudomány nélkül vak.”

1. két téves nézőpont
A hit által való gyógyulást, vagy különösen a gyógyítást két téves meg-

ítélés veszi körül és zavarja a róla való párbeszédet.
Illúziók, mondhatnánk olcsó, babonás illúziók:
- Isten meggyógyít
- ott végre rendbe hoznak
- biztos befutó: a vallás
szellemi enerváltság, hiszékenység, gyermeteg személyiség, stb. (kár-

tyavetőkben, csillagsorsban, tenyérjósokban ugyanúgy gondolkodás nélkül 
megbíznak - mindegy, csak „valaki, csináljon velem valamit”) motiválja 
ezt a hozzáállást.

Lenézés a tudomány képviselői, a „szakma” részéről: szemfényvesztő 
csalók, tudatlan laikusok, nem kompetensek egészségügyi problémák ese-
tében, nem igazi gyógyítók, így gyógyítani sem tudnak.

Engedtessék meg, hogy a hit és terápia viszonyáról néhány gondolatot 
megfogalmazzak

2. Hit és Terápia
otto Haendler: „A hittörténések pszichikai történések is egyben. 

Azok a hittartalmak, amelyek jelentőséget kaptak az ember életében, 
nemcsak a hitére nézve fontosak, hanem az életére tisztán pszichológiai 
hatással is vannak.”

A Biblia emberszemléletével összhangban az embert egészlegesen kell 
látnunk. Ismeretelméleti szempontból meg kell ugyan különböztetnünk lét-
dimenziókat (szomatikus, pszichikus, szellemi és szociális folyamatok), de 

255  Victorné Erdős Eszter: Egyházi drogterápiás otthonok szemléleti sajátosságai. 
letöltés: www.kimm.hu. letöltés ideje:
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azokat sohasem függetleníthetjük egymástól. Teológiai szempontból tehát 
minden életfolyamatnak megvan a testi, pszichikai és szellemi oldala.

A hit - a Biblia szerint - nem csupán érzelem, hanem struktúra a teljes 
életre: egzisztenciális, értelmi, erkölcsi életforma.

- Amikor a gazdag ifjú megkérdezi Jézustól, hogy: „Mester, mit te-
gyek, hogy elnyerjem az örök életet?” - Jézus így válaszol: „oszd szét 
vagyonodat a szegények között” (Mt 19:21.) - tehát nem azt mondja, hogy 
higgy el valamit, hanem, hogy tegyél meg valamit.

A hit akkor veszélyes, sőt tévúttá is válhat, ha csupán érzelmet ad struk-
túra nélkül.

A ráckeresztúri és a zsibriki Rehabilitációs otthonokban mi egy élet-
formát, egy struktúrát szeretnénk megmutatni, vagyis, hogy hogyan lehet 
teljes, boldog életet élni.

A hit nem csupán azt jelenti, hogy elhiszek valamit, hanem a hit élet-
forma. Jézus példázata szerint az utolsó ítéletben nem azt kérik tőlünk szá-
mon, hogy miben hittünk, hanem azt, hogy adtunk-e enni az éhezőknek, 
adtunk-e inni a szomjazóknak, felöltöztettük-e a me zíteleneket, megláto-
gattuk-e a betegeket, felkerestük-e a börtönben levőket. (Mt 25:35.)

A hit értékrend - értékvesztett világunkban.
A hit életvezetési eszköztár.
lelkigondozásunkban a cél: a Krisztusi Életforma elérése.
A szívemhez nagyon közel áll a mélylélektan (= ösztön, élvezetek-

re irá nyuló akarat pszichológiája) ellentéte is, az ún. magaslélektan, 
magaspszichológia (= értelemre irányuló akarat) Viktor E. Frank) értel-
mezésében. Vallja, hogy az ember képes önmaga fölé emelkedni, képes 
felülmúlni önmagát. Ebbe a magasabb dimenzióba nem a terápia, ha-
nem a hit vezet el.

3. Ráckeresztúr és Zsibrik - Drogterápiás Otthonok
A Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misz-

szió 1983-ban alakult. Az első években Budapesten a Városligeti fasor es-
peresi hivatalában tartottunk bibliaórákat, lelkigondozói, tanácsadó alkal-
makat kallódó fiatalok, főként kemény drogosok számára. A ráckeresztúri 
Drogterápiás otthon kábítószeres fiatalok gyógyítására, kezelésére, érdek-
képviseletére és segítésére jött létre 1986-ban, a zsibriki Drogterápiás ott-
hon 1989-ben. Klienseink túlnyomó része ópiát fogyasztó, ezen belül is az 
utóbbi években, elsősorban heroinfüggők kezelését végezzük.
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Az alap:
A drogfüggőséget egy olyan betegségnek és rabsági helyzetnek tartjuk, 

mely az ember egész egzisztenciáját érinti, s amely messze túlmutat a drog 
biokémiai hatásmechanizmusain. „ő” az úr fölöttünk, beosztja időnket, 
útjainkat, erőnket, pénzünket, életünket. Hitünkből, és a narkomániára 
vonatkozó tapasztalatainkból következik, hogy a drogterápiát Isten szaba-
dító evangéliuma, a szakmai ismeretek és tapasztalatok egésze, illetve az 
emberiesség és szeretet kötelező parancsa egységében látjuk, és kívánjuk 
végezni a terápiás közösség keretein belül.

Célunk:
Az otthon a fizikai méregtelenítés után, magát drogmentes közösség-

ként értelmezve szakmai- és emberi segítséget nyújt az oda jelentkezőknek, 
abból a célból, hogy a lakók saját életdöntésük alapján a munkatársi kör 
és a terápiás közösség támogatásával megszabadulhassanak a kábítószer 
szenvedélybetegségéből. Célunk nemcsak a drogmentes, de az önhordo-
zó, a szenvedélybetegségtől való esendőség alól megszabadult teljes értékű 
életvezetés kialakítása.

4. A terápia alappillérei
- Keresztyén program. Az otthont keresztyén emberek hozták létre és 

működtetik. Az otthon keresztyén programja a munkatársak természetes 
életvitelét és értékrendjét tükrözi. A vallási hovatartozás vagy életgyakor-
lat azonban természetesen nem feltétele sem a felvételnek, sem a program-
ban maradásnak. A keresztyén hit a nagy lehetőség, de nem kötelezvény.

- Családias együttélés, szeretetteljes viszonyulás. A lakókkal tegező-
dünk, és azt képviseljük, hogy mi magunk is esendő emberek vagyunk, 
akiknek van eszköztárunk problémáink megoldására, amit szívesen meg-
osztunk velük.

- Foglalkoztatás, amely elsősorban a házi- és ház körüli munkákban, a 
kert művelésében és az asztalosműhelyben valósul meg. Úgynevezett tech-
nikai személyzet nincs.

- Erősen strukturált közösségi élet, mint életforma-műhely. Beszélge-
tések egyénileg és csoportosan a közösségi programok keretében.

Melyek az együttélés szabályai?
otthonunkban a gondozottakat lakóknak, vagy barátainknak hívjuk. A 

lakók a terápiás program keretében jogosultak:
- igénybe venni a szakmai és emberi kereteket.
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- Ill. az otthon szolgáltatásait, házait, műhelyeit.
- számíthatnak az otthon érdekképviseleti szolgáltatására.
Közösségi életünk alapja a szereteten alapuló szolidaritás.
Kit tekintünk úgy, mint aki lezárta a programot?
Azt az embert, aki sikerrel elvégezte a programot, védetté vált a drog-

gal szemben, önreflexivitásra képes, munkahelye és lakhatása megoldott, 
elsődleges hozzátartozóival lehetőség szerint kialakított hordozó kapcso-
latot, kapcsolatot talált a helyi gyülekezettel vagy más támogató környe-
zettel.

Az Otthonnal való kapcsolattartás módja?
Ex-körön való részvétel, személyes találkozások, visszalátogatás, leve-

lezés, telefon útján.
Az ex-kör célja:
A tartós és stabil absztinencia megtartása, munkára, drogmentes szo-

ciális kapcsolatokra való készségek elsajátítása, és begyakorlása. Az absz-
tinenciát veszélyeztető folyamatok elkerülhetők, csökkenthetők, ha a volt 
drogfogyasztó közvetlenül a rehabilitációt követő időszakban nem marad 
magára, és segítséget kap a visszailleszkedésben.

5. Terápiás tapasztalatok
Nem mindenki gyógyul meg, aki hitre jut.
A hit érzelméig eljut, de nem akar, vagy nem képes egzisztenciális, 

életformaváltást hozó döntéseket hozni, ill. ezeket megvalósítani.
A rákos beteg, így a gyógyíthatatlan szenvedélybeteg is tartozhat
Istenhez, a mi terminológiánkban: hiszem, hogy a visszaeső szenve-

délybetegnek is lehet üdvössége, de itt e földön nem sikerül - sok oka 
lehet ennek - meggyógyulnia.

Nem mindenki jut hitre, vagy válik gyakorló keresztyénné, aki a 
Misszióban gyógyul meg, és tartósan sikeres, társadalmilag beillesz-
kedett életet él.

Emberileg is van gyógyulás.
Isten erőterében, általa gyógyul meg, de mégsem jut hitre. (Jézus 

egyszer tíz leprást gyógyított meg, de csak egy igényelte közülük a Jé-
zussal való kapcsolatot is - lk 17:15.).

6. Siker és Kudarc
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A siker nemcsak a mi érdemünk, sok összetevője van - viszonylag 
ép személyiség, szociális háttér, talán éppen egy jó megelőző, vagy pár-
huzamos orvosi kezelés, stb. - lehet, hogy csak egy kis lökés, segítség, 
ötlet, megerősítés, életstratégia kell hozzá.

A kudarc nem biztos, hogy a mi kudarcunk, lehet, hogy a leépült, 
vagy kialakulatlan, vagy patológiás személyiség, vagy más egyéb ösz-
szetevők gátolják a gyógyulást.

A szenvedélybetegség sokdimenziójú betegség, így sokdimenziójú a 
gyógyulás és a visszaesés is.

7. Munkatársak, avagy ki lehet Isten alkalmas eszköze ebben a 
misszióban?

- Aki megtapasztalta Krisztus szabadító hatalmát a maga életében 
is, és hisz ennek a szeretetnek gyógyító erejében a szenvedély- betegek 
esetében is.

- Aki szereti azokat, akikkel dolgozik - nem fölöttük állva, hanem 
melléjük ülve.

- Aki kész áldozatokat hozni - időben, anyagi téren.
- Aki nem az önbecsülésért teszi - önérzeteskedő, sértődős hajlamú 

személyiség nem való erre a szolgálatra.
- Türelem, hűség, kitartás.
- Aki hajlandó jó példával elől járni, a józanság tekintetében is.
- Aki hajlandó tudomásul venni, hogy ez munka is (nem csupán 

passzió).

8. Biblia és Terápia
A héber kifejezés a ráfa, ami a gyógyításról szól, olyasmit jelent, 

hogy kiegészítjük, megjavítjuk azt, ami félbe maradt, eltörött, tönkre-
ment. Héber szóhasználatban a stoppolás is idetartozik, ahogy a kilyu-
kadt anyagot kiegészítik egésszé.

A görög szó a terápia, aminek háttérjelentése a szolgálat.
A mi szolgálatunk a stoppolás. Ne adjuk fel!
Befejezésül egy történetet szeretnék elmesélni:
A zsidó hagyomány szerint Mózesnek egyszer álmában megmutatta Is-

ten a mennyországot. Először egy színezüst, gyönyörű palotához érkeztek.
Mózes megkérdezte:
Ebben kik fognak lakni?
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Isten így felelt:
Ez az Igazaké lesz, akik megtartották a törvényt.
Ahogy tovább mentek, egy még csodálatosabb színarany palotához 

értek.
- Hát ebben kik fognak lakni? - kérdezte Mózes.
- Ez azoké lesz - mondta Isten - akik nemcsak igazak, hanem jóságo-

sak is voltak, az özvegyek, árvák gyámolítói élnek majd itt.
Végül egy minden képzeletet felülmúlóan fényességes gyémántpalota- 

hoz értek.
Mózes ismét megkérdezte:
Hát ebben kik fognak lakni?
Isten így válaszolt:
És azoké lesz, akiknek nincsenek érdemeik.

23.2. Szenvedélybetegek holisztikus ellátásának lehetőségei256

1. szenvedélybetegek holisztikus ellátásának lehetőségei
A Biblia emberszemléletével összhangban az embert egészlegesen kell 

látnunk. Amikor egy gutaütött beteget visznek Jézushoz, akkor Jézus azzal kezdi 
a kezelését, hogy megbocsátja a bűneit - ami látszólag hülyeség -, és csak azután 
gyógyítja meg testi betegségét is

Ugye, amint tanultuk, ismeretelméleti szempontból meg kell ugyan különböz-
tetnünk létdimenziókat (szomatikus, pszichikus, szellemi és szociális folyamatokat), 
de ezeket sohasem függetleníthetjük egymástól.

Jézus az előbbi gutaütött ember testi meggyógyítását a lelke gyógyításával pár-
huzamosan végzi.

Teológiai szempontból minden életfolyamatnak - életeseménynek megvan a 
testi-lelki szellemi-szociális vonatkozása.

Amikor valaki bármilyen betegség tüneteit mutatja, a bölcs gyógyító az egész 
embert, helyzetével, körülményeivel együtt nézi meg közelebbről, és mindazok fi-
gyelembevételével állítja fel a diagnózist és írja elő a terápiát. A 21. században elter-
jedt specializáció eredményes ugyan bizonyos esetekben, de sokszor éppen hogy 
nagyon is hiányzik az egészleges ember gyógyítása.

Vissza kell találnunk a holisztikus szemléléthez, mert csak így tudunk valódi 
eredményt elérni.
256  Victorné Erdős Eszter: szenvedélybetegek holisztikus ellátásának lehetőségei. 
In Szeretetszolgálat. 2007/4-2008/1, 16-18. o.
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Ha egy szenvedélybeteg probléma-csomagját közelebbről szemügyre vesszük, 
akkor abban mindenféle nehézséget megtalálunk.

- Testi problémák - mindenekelőtt a fizikai függőség tünetei, de gyakran elha-
nyagolt betegségek garmadával, rettenetes fogazati állapot, hepatitisz fertőzöttség, 
vagy aktív TBC, lebénult végtagok, és sorolhatnánk

- lelki problémáit felsorolni szinte lehetetlen - legtöbbször hátrányos helyzetű,
nehézségekkel teli, feldolgozatlan gyermekkor, kudarcok tömkelege, téves meg-

küzdési módok rögzülése, mint pl. a szerfogyasztás, deviancia, stb.
- szellemi hiányosságok eleve adott volta, vagy következményként megjelent
állapota - iskolázatlanság, vagy félbehagyott tanulmányok, neveltetés hiányossá-

gai és annak vérző következményei, és a többi ...
- szociális nézőpontból is vagy előzményként, vagy következményként találko-

zunk ijesztő élethelyzetekkel nemcsak anyagi-egzisztenciális hiányokkal, hanem a 
társas kapcsolatok teljes megszűnésével, illetve deformálódásával, stb.

Mivel a drogbetegség eredete és diagnózisa is összetett, így a kezelésben sem 
emelhetjük ki csupán egy szeletét a problémának, hanem az egész emberrel foglal-
koznunk kell.

- A méregtelenítő kezelés a kémiai anyag csökkentésével foglalkozik - de hiába 
szűnnek meg a fizikai elvonási tünetek, ha az illető pszichés problémái, szociális-, 
életvezetési nehézségei továbbra is fennállnak. Mit fog tenni az anyagról lehozott 
drogos barátunk? ...? Igen, újra anyagozni fog.

A pszichoterápiás kezelés csak a lelki nehézségek, elakadások feltárásával és 
gyógyításával foglalkozik, de figyelmen kívül hagyja a többi problémát.

A szociális megközelítés, pedagógiai, stb. ugyanígy.
Van, ahol segélyt kap vagy átmeneti szállást, étkezést, és van, ahol esetleg fél-

behagyott tanulmányait pótolhatja, - de mindezen jó szándékú és bizonyára szak-
mailag helytálló segítő folyamatok hatékonysága kétséges azokban az esetekben, 
amikor nem egyidejűleg, egymást segítve történnek ezek a beavatkozások.

A mi intézményünkben azt tűztük ki célul, hogy a hozzánk fordulók-
nak egész emberségét, és teljes problémacsomagját vesszük nagyító alá, és 
igyekszünk segíteni minden problémájában, legyen az egészségügyi, pszi-
chológiai, szociális, jogi, pedagógiai vagy bármi egyéb természetű.

Úgy állítottuk össze a terápiás programunkat, és ami lényeges: önma-
gunk, a személyzet attitűdjét, hogy készek vagyunk minden élethelyzettel 
kapcsolatosan, akár a legextrémebb problémák megoldásában is eredmény-
orientáltan segíteni.
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Véleményem szerint az, hogy nálunk a terápiát elvégzők 80 %-a tartó-
san, élethossziglan talpon marad — ennek köszönhető.

Természetesen a finanszírozásunk nem fedi le ezeket a tevékenységeket, 
hiszen az kizárólag a kórházi kezelés intervencióira és a szociális ellátás 
minimális feltételeire vonatkozik.

És akkor még nem beszéltem az intézményünk részéről felvállalt és ak-
tívan megvalósuló, s persze szintén nem finanszírozott prevenciós progra-
mokról, vagy média programjainkról, vagy akár a rendszeres konzultációs 
szolgálatunkról.

Érdemes ezen elgondolkozni mind a szenvedélybetegeket ellátó kezelő 
helyeknek, mind pedig a finanszírozási struktúrákat kialakító döntésho-
zóknak.

A drogfüggőség azonos tünet, de nem azonos indíttatású.
A drogprobléma nem egyetlen meghatározója a drogos személyiségé-

nek, hanem jelzést ad arról, hogy a személyiség beteg.
Ha csupán „leszoktatjuk”, méregtelenítjük, de nem tanul teljesen új élet-

vitelt, akkor csak időlegesen segítettünk.
Akkor vagyunk hatékonyak, ha minél több csatornát megnyitunk a vál-

tozásra, a gyógyulásra.
Mit tartalmaz a komplex — testi – lelki – szociális – szellemi — ellátás:
- Testi ellátás:
- Méregtelenítés, elvonás
- Testi gondozás: elhanyagolt betegségek gyógyítása, hepatitisz-kezelés, 

műtétek, fogak rendbehozatala, stb.
- Harmonikus életritmus és étkezés, sportolási lehetőség biztosítása, stb.
- Pszichológiai ellátás:
- Érzelmi, szellemi, interperszonális habilitáció
- önismeret fejlesztés, személyiségfejlesztés, készségfejlesztés
- Erősen strukturált közösségi élet, mint életforma-műhely
- Pszichoerápiás ülések, életvezetési konzultációk és beszélgetések 

egyénileg és csoportosan a legkülönfélébb módszertannal és fókusszal a 
terápiás közösségi programok keretében

- Kreatív foglalkozások
- nyári táborok (3 x 1 hetes túra minden nyáron), úgy mint: biciklitúra, 

kenutúra, valamint egy személyiségfejlesztő lelki hét
- Minden, ami az életéhez tartozik és az ő személyes problémacsomagjá-
ban megoldásra vár
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- szociális ellátás:
- Hiányzó papírok beszerzése
- Jogi ügyek esetkezelése, rendőrségi, bírósági ügyek rendezése, tár-
gyalásokra elkísérjük, nyomozókkal, pártfogókkal napi kapcsolatban 
vagyunk — mindezekben érdekképviselet és intenzív érzelmi támogatás

- Családlátogatás, családgondozás, családterápia, mediáció
- Kimenőre első alkalommal munkatárs kíséri, majd az első fázisban 

(kb. 4 hónapig) idősebb lakó
- Akinek nincs anyagi támogatója, annak zsebpénzt adunk

- szellemi-pedagógiai ellátás:
- Értékrend közvetítés, megajánlás: a stáb modellszerepet vállal, tehát 

bemutatja azt az értékkövető életvitelt, ami szerint mi magunk élünk, és 
megajánlja az erről való beszélgetéseket

- Ismeretek átadása, kognitív terápia pedagógiai módszerekkel
- Munkára nevelés - amely elsősorban a házi- és ház körüli munkákban, 

a kert művelésében és az asztalosműhelyben valósul meg. Úgynevezett 
technikai személyzet nincs

- szabadidő eltöltésének alternatív bemutatása, megélése és gyakorlása 
- kirándulás, uszoda, társas játékok, sportfoglalkozások, múzeum, színház, 
stb. - ezeket ők maguk találják ki és szervezik meg - azért, hogy megtanul-
ják önmagukat menedzselni

 - Egyházi és állami ünnepek méltó megtartása, születésnapok, 
megemlékezések, búcsúztatók, józan bulik tanítjuk és gyakoroltatjuk a 
szermentes, józan szórakozást

- Prevenciós, ismeretterjesztő, konzultációs alkalmak
A terápiás koncepció fő gondolata az emberi értékek bemutatása és át-

adása.
legfőbb érték a szeretet, tisztelet és elfogadás, melyeket a stáb közvetít 

a lakóknak.
Mindezek egyenként, önmagukban is leggyakrabban integrált, szakma-

közi beavatkozások, amelyek a különböző szakmák eszköztárának együt-
tes alkalmazásával valósulnak meg.

Célunk nemcsak drogmentes, de önhordozó, teljes értékű, szermentes 
életvezetés kialakítása.
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2. változást csak érzelmekkel lehet elősegíteni
Mi idősebbek tudjuk, hogy az elmúlt évtizedekben a szeretet 

szó nemkívánatos meghatározás volt a segítő szakmai körökben. Én na-
gyon örülök annak, hogy az utóbbi 10 évben kezd szalonképessé válni 
Magyarországon is a pszichológiai szakirodalomban ez a szó. Már nem 
szégyen írni, beszélni arról, hogy a szeretet gyógyít, sőt leginkább a 
szeretet gyógyít. Amerikában végeztek egy vizsgálatot több ezer neuro-
tikus beteg gyerek bevonásával. Azt vizsgálták, hogy hogyan viszonyul 
az állapotuk javulása ahhoz, hogy szeretik-e a terapeutájukat, vagy 
nem. Az derült ki, hogy azok a gyerekek, akiknek javult az állapota, 
azok egytől-egyig úgy nyilatkoztak a terapeutájukról, hogy: szeretem, 
jó fej, kedves, alig várom, hogy találkozzunk, jó vele lenni, stb. 

Azoknak a gyerekeknek viszont, akik azt mondták, hogy: nem 
szeretem, utálom, félek tőle, hülye, stb., azoknak az állapota nem válto-
zott, tehát nem gyógyult, hiába kapta a gyógyszereket és a pszichoterápiás 
üléseket. sőt, még ami nagyon figyelemreméltó: azok a gyerekek, akik azt 
mondták: nem is tudom, közömbös, - azok a gyerekek sem gyógyultak, 
nem változott az állapotuk! Ez aztán a meglepetés! önmagában a gyógy-
szer nem gyógyít, hanem csak a szeretettel együtt?! Ezek után elvégez-
ték ugyanezt a vizsgálatot felnőtt neurotikus betegekkel - s láss csodát, 
az eredmény 100 %-osan ugyanaz! Tehát, a felnőtt betegek is csak akkor 
gyógyultak, akkor javult a státuszuk, ha pozitív, szerető kapcsolatban vol-
tak a terapeutájukkal! Mi következik ebből? Ha csak a gyógyító technikát 
használod szeretet nélkül, akkor jó esetben nem csinálsz semmit, rossz 
esetben sokat árthatsz. Ha eredményesen akarunk dolgozni, akkor nem az 
a legfontosabb, hogy milyen pszichoterápiás modellt használunk, hanem 
az, hogy milyen kapcsolatban vagyunk a betegeinkkel! Ettől függ az ered-
mény.

3. önsegítés
A szenvedélybeteg akkor gyógyul meg, ha önmagát sikerül meg-

győznie 
a kezelés

tulajdonképpen erről szól, hogy ebben segítünk neki.
Érdekes volt hallani arról a 70-es években Amerikában szintén több 

ezer beteg bevonásával elvégzett vizsgálatról, amiben azt kutatták, 
hogy kik voltak a leghatékonyabbak a kórházakban: a pszichiáterek, 
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orvosok, pszichológusok, nővérek, vagy önkéntesek, akik kávét vittek? 
- ... Igen, az önkéntesek voltak a leghatékonyabbak.

Miért? - mert ők ember - ember kapcsolatban, emberként- partner-
ként viszonyultak a betegekhez.

A kezelés annyiban hatékony, amennyiben emberi kapcsolataiban 
hiteles. sokáig nem értették a Névtelen Alkoholisták és Névtelen Nar-
kósok sikereit a szakemberek sem. Aztán rájöttek: az alkoholistákat és 
drogosokat nem lehet meggyógyítani - doktor néni, tanár bácsi, lelkész, 
pszichológus erőfeszítései hiábavalónak bizonyulnak. Kiderült viszont, 
hogy önmagukat és egymást egész jó eredménnyel tudják meggyógyí-
tani, ezért a drogosok kezelésében törekedni kell az önsegítő elemek 
minél hangsúlyosabb alkalmazására. 

Miért is?
1. Egyrészt azért, amit a vizsgálatokról is elmondtam: a szeretet, 

a partnerség, az embernek tekintés, a bajtársiasság motivációt ébresztő 
és motivációt erősítő hatása miatt - magyarul, egy baráti, bizalmi kap-
csolatban a védekező mechanizmusok lebontódnak és el tud mozdulni 
a beteg személyiség a változás irányába. Ez a gyógyulás első lépése: a 
motiváció megszületése, a változás akarása. 

2. A második lépés pedig az, hogy ez beépül a személyiségbe, a 
gondolatai, érzései és az életvezetése szilárd részévé válik. Ezt pedig szin-
tén az önsegítés technikáival tudjuk elérni.

Hogyan?
Megkérjük a gyógyulófélben levő, tehát a változás szükségességét 

már akaró, és annak mibenlétét globálisan és részleteiben is már értő 
szenvedélybeteg barátunkat, hogy segítsen nekünk, és segítsen a terá-
piás rendszerbe érkező, nagyon is rászoruló, de valójában még nem mo-
tivált szenvedélybeteg fogadásában, orientálásában.

Tehát, ő vezesse be a rendszerbe, ő magyarázza el az újoncoknak a 
terápia mibenlétét, stratégiáját és játékszabályait, stb. Persze, megtanít-
juk őt, hogy ezt hogyan tegye. Ne felsőbbrendű fölényeskedéssel, nem 
parancsolgatva, hanem önsegítő módon, tehát bajtársiasan, szeretettel 
és együtt érzőn.

Ekkor 4 dolog történik benne:
1) egyrészt az újonnan érkező elesettsége és élethelyzete, nega-

tív viselkedése tükör funkciót tölt be számára - meglátja benne régi 
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önmagát, és ez segíti abban, hogy a levetett, otthagyott drogos múlttól 
érzelmileg is eltávolodjon.

2) másrészt, miközben mesél az életéről, újra és újra átértelmezi, 
jobban megérti önmagát, a pszichológia nyelvén átdolgozza a biográfiá-
ját, az élettörténetét, ami lehetővé teszi számára a múlt torz megküzdési 
technikáival való szakítást, és a terápiában tanultak, megtapasztaltak 
értelmi és érzelmi szintű beépítését a személyiségébe.

3) mialatt elmagyarázza az újonnan érkezettnek a terápia felépí-
tését, részleteit, hasznosságát és lehetőségeit, elsősorban ő maga érti 
meg azokat, mintegy leesnek a tantuszok, és aha élmények sorakoznak 
benne a foglalkozások alatt. Miközben az új fiú kíváncsi, értetlenkedő 
vagy lázadozó kérdéseire válaszolgat, ő saját maga számára találja meg 
az önmagát is meggyőző válaszokat.

4) az újoncok rájuk hagyatkozása, bizalma, segítségkérése siker-
élményekként érkeznek meg, és a pozitív megerősítés mechanizmusá-
val segítik az új gondolkozás- és viselkedésmód beépülését.

Az önsegítő elemek alkalmazásának modelljei a segítő személyzet 
tagjai, akik bizonyos értelemben maguk is tagjai a csoportnak, többek 
között az én-feltárás kölcsönösségében. Ahogyan én szeretettel, ked-
vesen beszélek a kliensemmel, így tanítom őt arra, hogy ő is kedvesen 
beszéljen a sorstársával.

Ahogyan én beszélek magamról, úgy fog ő is tudni beszélni magáról.
És ez a koncepciónk egyik fontos része.
Ellen langer és munkatársai 1979-ben egy nyugdíjas otthonban vé-

geztek vizsgálatot, melyben a kutatók az emlékezet működésére össz-
pontosítottak.

Először az otthon minden lakójával felvettek egy emlékezeti tesztet, 
majd hat héten át többször is meglátogatták őket, és újabb kérdéseket 
tettek fel korábbi életükkel, munkájukkal, családjukkal, jelenlegi éle-
tükkel, mindennapos eseményekkel kapcsolatban.

A történet most kezd igazán érdekessé válni. Az otthon lakóit ugyan-
is két csoportra osztották.

Az egyik csoportba tartozó nyugdíjasokkal úgy készítették az inter-
júkat, hogy a vizsgálatot végző, miközben kérdezett, a saját életéről is 
mesélt, bekapcsolódott a beszélgetésbe saját tapasztalataival, élménye-
ivel. A kutatók „viszonzott én-feltárásnak” nevezték el ezt a módszert.
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Az idősödő emberek másik csoportjával úgy készültek a beszélgeté-
sek, hogy bár az interjú készítője őszinte érdeklődést tanúsított, miköz-
ben kérdezett, önmagáról nem beszélt, nem viszonozta az interjúalany 
élményeit a sajátjaival. A látszólag egyszerű különbségtétel ellenére 
az otthon lakóinak két csoportja között igen lényeges eltérés volt ki-
mutatható. A viszonzott én-feltárásban részesülő nyugdíjasok messze 
felülmúlták a másik csoportban kérdezett társaikat, lényegesen jobb 
eredményeket mutattak az emlékezet működésében, összpontosításban, 
intellektuális teljesítményben. Előadásom végéhez értem.

Összefoglalva:
A szenvedélybetegek gyógyításában úgy kell berendezni a terápiás 

folyamatot, hogy abban nagy hangsúllyal szerepeljenek az önsegítő ele-
mek. összes problémájuk párhuzamos, holisztikus szemléletű kezelése, 
melynek vivőanyaga a szeretetet.

23.3. ráckeresztúr, egy lehetőség: a kimm Drogterápiás otthona257

Amikor először jártam az otthonban egy fiú kollégium benyomását kel-
tette bennem, nem lett másként később sem. Csak fiúk vannak az otthon-
ban, mert részben így alakult, részben pedig egyszerűbbé teszi az életet, 
a terápiát, kiküszöböl egy konfliktusforrást. (Korábban voltak lányok is 
itt.) Kezdetben egy régi falusi házban működött az otthon. Most egy ba-
rátságos, új épületben élnek, amelyet nagy kert vesz körül, melegházzal, 
gyógynövényes kis kerttel, röplabdapályával, tűzrakó hellyel. Kint száradó 
ruhák, röplabdázó fiúk. Az épület belül is barátságos. Az alsó szint a nap-
palé. Konyha, nagy ebédlő és „nappali”, irodák, vendégszoba, mosdók, für-
dőszoba, ami szintén a figyelmet tükrözi, mert a kis gyermekes látogatókra 
is gondoltak a kialakításakor. Kis kápolna, belső udvar. Asztalos műhely is 
van. A falakon fényképek, levelező lapok közös élményekről, volt kliensek 
kinti életéről híradások. Közös élmények, mert minden évben a Balaton 
környékére mennek a fiúk kerékpártúrára, a Dunára vízi túrára, csendes 
hétre pedig a Velencei tó mellé. Az emlékek mellett a falakon található 
az otthon „élete”. Az időbeosztás, a feladatok kiosztása és a kliensek által 
készített címerek, amelyet beérkezésükkor készítenek. Erre rajzolják, írják 
le akkori állapotukat, vágyaikat. Az emelet az éjszakáé, hálószobák fürdő-
szobával, orvosi- és kis könyvtárszoba található ott. Az új épülettel nagyon 
257  Dr. Hámos Edit: www.lawyersolution.hu/bironokegyesulete/tanulmanyok. 
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jó ellátást tudnak adni a klienseknek, talán az egyik legkomfortosabb a 
hazai intézmények közül – mondta róla dr. szemelyácz János pszichiáter.

Az intézményben gyógyszerezés nélkül segítenek leszokni a drogról a 
Portage program segítségével. Bár a Református Egyház tartja fent az ott-
hont, a hit nem kötelező.

Az otthont Victorné Erdős Eszter hozta létre 1986-ban, majd 1989-ben 
zsibriken is létrehozott egy másik otthont, melyek a református egyház 
keretében működnek. Ráckeresztúron Erdős Eszter mellett dolgozik férje, 
aki az otthon lelkésze, dr. Grezsa Ferenc pszichiáter és munkatársak, akik 
közül többen maguk is „bentlakók” voltak. ők segítik a fiúkat, akik lénye-
gében önmaguk irányítják az otthont, szervezik annak életét. A munkatár-
sak tartják a csoportos foglalkozásokat, vagy akár egyénileg beszélgetnek 
a fiúkkal. A régebb óta itt lévők felelősségvállalást tanulnak azzal, hogy 
segítenek az újaknak.

Az otthon tehát a Portage modell alapján működik, gyógyít. A modellt 
2000 májusában ismerhették meg Budapesten kétszer öt napos képzésen 
az érdeklődők, így Erdős Eszter is. Ez után lehetősége nyílt arra, hogy a 
bemutatott módszert több héten át Kanadában tanulmányozza. Ez megerő-
sítette őt abban, hogy a modell célkitűzéseivel, alkalmazott módszereivel 
egyetért. A kialakult együttműködés részeként a kanadai partnerek vál-
lalták segítő közreműködésüket monitorozó látogatásban, tanácsadásban.

De mi is az a Portage? Egy olyan drogterápiás hálózat Kanadában, 
amely montreali székhellyel, több tartományban működtet bentlakásos 
drogterápiás intézeteket és nappali ellátó helyeket. A modell az Amerikai 
Terápiás Közösségek gyakorlatából nőtt ki Kanadában a hetvenes években, 
egy magyar származású pszichológus dr. Vámos Péter kezdeményezésére. 
A klasszikus Terápiás Közösségekben használt konfrontációs technikákat 
a rogersi személyközpontú humanisztikus pszichológia megközelítésével 
cseréli fel. A Portage a WHo által akkreditált és nemzetközi fórumokon 
oktatásra ajánlott terápiás modell. Programokat indított olaszországban, 
Portugáliában, Hondurason, Bermudán, az UsA-ban. A Kanadai Portage 
Terápiás Közösségi Modell teljes protokollja, minősség ellenőrzési rend-
szere, belső képzési anyagának magyar fordítása 2002-ben elkészült.
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Mit jelent a szó? Mi az alapja a modellnek?

A drogfüggőséget betegségnek, rabsági helyzetnek tartja, amely az 
ember egész egzisztenciájára kihat. A drogprobléma nem egyetlen meg-
határozója a kábítószeres személyiségének, hanem jelzést ad arról, hogy a 
személyiség beteg. Egy ember élete több mint, hogy drogokat használ. A 
terápia célja, hogy emberi és szakmai segítséget nyújtson a jelentkezőknek, 
hogy a saját döntésük alapján a munkatársi kör és a terápiás közösség támo-
gatásával megszabadulhassanak szenvedélybetegségüktől és teljes értékű, 
szermentes életvezetés alakítsanak ki. A terápiás rendszer alapja a hit és 
a bizalom. Az a meggyőződés, hogy drogfüggő képes a terápiás hatások 
eredményeképpen felelősségteljes, tartalmas, önálló életet élni. A terápia, 
tanulási folyamat, ami megtanít kompetenciákat, készségeket. Az elérni 
kívánt magatartást az érzések, lelki folyamatok, és indítékok tisztázásával 
és a célravezető, helyzetnek megfelelő viselkedés tanításával érik el. Tanít-
ják az én-közlések fontosságát, a konfliktusokban a felajánlott megoldások 
használatát, az érzések pontos kifejezését. Hangsúlyt fektetnek a másiknak 
adott támogatás önbizalmat erősítő hatására.

A terápia alappillérei az önsegítő elemek hangsúlyozása, foglalkoztatás, 
munkaterápia, erősen strukturált közösségi élet, beszélgetések egyénileg 
és csoportosan (pozitív pszichológia). A szenvedélybeteg akkor gyógyul 
meg, ha önmagát sikerült meggyőznie. A kezelés arról szól, hogy ebben 
segítenek neki. Az otthonban technikai személyzet nincs, tehát minden 
munkát a házban és a ház körül a fiúk végeznek. Csoportos közösségi prog-
ramok a reggeli, délutáni és esti találkozások, melyek egyben a napok szer-
kezetét is megadják. A reggeli találkozón a napi feladatok megbeszélésén 
kívül úgynevezett teherletétel (egy rossz esemény, gondolat megosztása) 
és segítségkérés (egy probléma megoldásában) is történhet. Délutánonként 
heti órarend szerinti csoportfoglalkozások vannak, amelyek téma-centri-
kus beszélgetések. lakótársi megbeszélések, visszaesés megelőző csoport 
(önsegítő csoportok). Alkalmi csoportok, melyek lehetnek például konf-
liktuskezelőek, problémamegoldóak. sportfoglalkozások. A napot az esti 
találkozó zárja le. Egyéni beszélgetések alatt a négyszemközti, elsősorban 
a mentorral történő beszélgetéseket kell érteni. Ezek célja az érzelmi támo-
gatás, az önismeret elmélyítése. A fiúk a mentorukkal személyes terápiás 
tervet készítenek, megbeszélik a továbblépéseket, értékelnek. A személyes 
fejlődés megakadásakor tisztázó beszélgetések történnek. Törekednek 
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arra, hogy a beszélgetések ne csak a mentoruk felé tükrözzenek mélységet 
és nyíltságot, hanem egymás felé is. 

A terápiás koncepció fő gondolata az emberi értékek bemutatása és át-
adása. legfőbb érték a szeretet, tisztelet, elfogadás, melyeket a stáb közve-
tít a lakóknak. A program olyan kompetenciák elsajátításában segít, ame-
lyekkel az életben boldogulni tudnak majd a lakók. Például önkifejezés, 
megbízhatóság, tervező képesség, következetesség, társas érintkezés, pon-
tos énkép.

A terápiás szerződés ideje különböző lehet. Hat hónaptól két évig ter-
jedhet, ez Ráckeresztúron általában tizennégy hónap. Próbaidőből és há-
rom fázisból áll, amit a kiléptetési szakasz zár le. A Válaszút Iroda, amely 
szintén a modell szerint működik, végzi az előgondozást és felvételiztetést 
mindkét Portage rendszerű otthonba, valamint a kovácsszénájai Mérföld-
kő Alapítvány rehabilitációs otthonába. Az itt dolgozók a ráckeresztúri és 
zsibriki intézetek volt lakói és munkatársai. Az előgondozás alatt a reha-
bilitációra felkészítés a cél. Állapotfelmérés, szükséges szűrések, felvételi 
beszélgetés. Természetesen meghatározott havi összeggel kell hozzájárul-
niuk a lakóknak a terápiához, azonban ha valaki ezt nem tudja megtenni, 
találnak módot a felvételére akkor is. Anyagiak miatt senki nem marad ki a 
terápiából. A terápiás folyamat és az intézeti kezelés vége a kompetenciák 
elsajátításához, mint mérhető eredményhez van kötve. Nem a terápiában 
eltöltött idő, hanem az elért eredmények teszik képessé az önállóságra a 
lakókat, ezért a terápiás időtartam egyénenként változó. A próbaidő után a 
lakó a munkatársi körből mentort kap, aki a terápia alatt legszemélyesebb 
segítője lesz. A lakók a kompetenciák elsajátításával lépnek előre a négy 
terápiás szakaszban és kapnak egyre összetettebb és felelősségteljesebb 
feladatot. A terápia végén lévő fiúk feladata a napi összejövetelek szerve-
zése, döntéshozatal a rájuk háruló feladatokban. ők tartják a kapcsolatot a 
munkatársakkal, akik nyolcvan százalékban maguk is talpra állt szenve-
délybetegek.

A stáb feladata, hogy biztonságot nyújtó háttérként működjön, miköz-
ben minden tudását átadja a lakóknak. Biztonsági hálóként működik. Úgy 
alakítják a környezetet, hogy a kompetenciák megtalálhatóak és tanulha-
tóak legyenek.

Ami vonzóvá és egyben hatékonnyá teszi a programot az az érzések 
felvállalása, a terápia egyénre szabottsága, a személyes gondoskodás át-
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engedése a lakó-lakó közötti kapcsolatba, a tudás megosztása, a feladatok 
ellenőrzésének tiszteletet tükröző eljárása.

Aki megtanulta a kitűzött célok megvalósítását, munkahelye, lakhatása 
megoldott, közvetlen hozzátartozóival hordozó viszonyt alakított ki és kap-
csolatot talált helyi támogató környezettel, az lezárta a terápiát. Az utógon-
dozásban részt vevők a terápiás kezelés utolsó negyvenöt napjában hetente 
egyszer személyes konzultáción vesznek részt, valamint hetente önsegítő 
csoportba járnak, majd havonta. Végül marad az önsegítő csoport, amely-
nek a látogatását ajánlják. (NA, AA, RÉV258, Kék Pont259).

Ráckeresztúron nem az ismert tizenkét lépésben történik a terápia, 
hanem az újra és újra megfogalmazott egyéni célok eléréséhez szükséges 
személyes változás szükségességének kidolgozása alapján. Így a rendszer 
nagyobb rugalmasságot nyújt, igazodik a személyes szükségletekhez, ke-
vesebb ellenállással találkozhatunk a terápia alatt. E miatt a konfrontálást 
kevesebb helyzetben kell alkalmazni.

Amit volt alkalmam az otthonban tapasztalni megerősít abban, hogy a 
megismert modellel egyet tudok érteni, annak célkitűzéseivel és módsze-
rével is. Említettem, hogy több alkalommal jártam az otthonban és mindig 
szeretettel fogadtak a munkatársak és a fiúk is. legtöbbjük – bizonyára a 
régebbi lakók – vidáman, csillogó szemekkel. A nyitott napjukon magabiz-
tosan vezettek végig mindenkit az épületben és közben szívesen meséltek 
magukról és a terápiáról. Nem jelentett nekik problémát, amikor részt vet-
tem csoportfoglalkozásukon és találkozóikon. Nem, mint szemlélő, hanem 
aktívan részt vettem azokon, bevontak a beszélgetéseikbe. Nagy rácsodál-
kozással figyeltem, hogy milyen nyitottak, őszintén beszélnek érzéseikről, 
tényként kezelve a „múltjukat”, azon nem szépítve vagy siránkozva. Elfo-
gadva és felvállalva, hogy a múlt is hozzájuk tartozik, de lépjünk túl ezen, 
vizsgáljuk meg, hogy mi is vagyok még én azon kívül – hozzáállással –. 
Akkor is jártam az otthonban, amikor a munkatársak nem voltak jelen, 
csupán külső segítő maradt a lakókkal. Minden ugyanúgy zajlott, mintha 
nem is egyedül lennének. Dolgoztak, mindenki végezte a feladatát. Megfi-
gyelhettem, hogy nem szégyellik kimutatni az érzéseiket, nagy örömmel, 
egymást átölelve fogadták az érkezőket. Persze voltak szomorkásabb te-
kintetek is, de hol nincsenek. Nem elbújni jönnek az otthonba a büntető 
eljárások elől. Ehhez nem is nyújtana segítséget a stáb. Többeket itt „ér” 

258  szenvedélybeteg szolgálat.
259  Drogambulancia.
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az eljárás és a büntetés. Felkészítik rá a fiúkat, elkísérik tárgyalásra és ha 
végrehajtandó szabadságvesztés büntetést kap, tartják vele a kapcsolatot a 
börtönben is. Azt közvetíti számukra a stáb, jó hogy így történt, jó hogy 
most kerül erre sor, hiszen akkor ezt most tisztázni lehet és vannak, akik 
mellette állnak. sokan nem is emlékeznek rá, hány eljárás van folyamatban 
ellenük, mikor és mivel gyanúsították meg őket. Előfordult többször, hogy 
kábítószer hatása alatt tettek vallomást vagy éppen követtek el bűncselek-
ményt és ezért sem emlékeznek rá.

Volt alkalmam egyenként is beszélgetni a fiúkkal, akik elmesélték ho-
gyan kezdtek el kábítószerekkel élni és milyen leszokási kísérleteik voltak. 
Valamennyien hosszú évekig éltek a kábítószerek különböző fajtáival és 
szinte valamennyien követtek el bűncselekményeket a drog megszerzése 
érdekében. Van, akinek nem derült ki a cselekménye és vannak többen, 
akiket sokszor elítéltek már, szabadságvesztés büntetésre is. Az elterelés 
intézményét szintén igénybe vették. A gyógyító lehetőségekről egyező 
véleményük alakult ki. A kórházak nem jelentettek megoldást a számuk-
ra. ott ugyanúgy fogyasztottak drogokat, mint bekerülésük előtt, s ha azt 
nem, akkor hozzájutottak gyógyszerekhez, melyekkel pótolták a drogokat. 
sokan abbahagyták a methadon programot is, mert mellette szintén fo-
gyasztottak drogokat és állításuk szerint a mellett sokkal rosszabbak voltak 
a megvonási tünetek, mintha nem szedett volna semmit. Többen üzleteltek 
is a methadonnal.

A drogambulanciák segítségét is többször igénybe vették, de az ott tar-
tott foglakozások, programok szintén nem segítettek, mert onnan elmenve 
ugyanazokhoz a barátokhoz, társasághoz mentek vissza, akik kábítószerrel 
várták őket. Hallottak rehabilitációs otthonokról is, de valós képük ezekről 
nem volt. sokan börtönként képzelték el azokat, annak ellenére, hogy tud-
tak olyanokról is, akiknek a segítségére voltak ezek a helyek. sokan tisz-
tában voltak azzal is, hogy hol milyen terápiát alkalmaznak. Tudták azt is, 
hogy számukra melyik a szimpatikus, melyiktől várható eredmény. Töb-
ben voltak néhány otthonban, de rövid időn belül eljöttek onnan. Nem bír-
ták a „bezártságot”, a kötöttségeket, nem érezték jól magukat a légkör miatt 
vagy úgy gondolták, hogy meggyógyultak. Ráckeresztúron is vannak, akik 
nem első alkalommal jelentkeztek ide, mert először úgy érezték, hogy be-
fejezték a terápiát. Aztán visszatérve eredeti környezetükbe kiderült, hogy 
mégsem így van. A rehabilitációs otthonokba akkor jelentkeznek a fiatalok, 
amikor már rendkívül rossz állapotban vannak, a drogok használata már 
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nem jelent számukra örömet csak szenvedést. Elmondták valamennyien, 
hogy az otthonban jól érzik magukat, szimpatikus nekik az alkalmazott 
terápia. Abban is egyetértettek, hogy a kábítószeres csak akkor képes fel-
hagyni a drogozással, ha ehhez megvan a kellő akarata, elszánta magát, 
készen áll a változásra. Talán ez az egyetlen motiváció, amely miatt elkezdi 
a terápiát. Nyitottság, határozottság, következetesség, szeretet, kedvesség, 
tisztelet. Ezrek a szavak jutnak eszembe, ha az otthonra gondolok és ezek a 
fogalmak, amelyek kellően jóváteszik ezt a helyet.

„Ráckeresztúr egyediségét abban látom, hogy nagyon rátermettek, na-
gyon jó személyiségűek azok az emberek, akik ott dolgoznak, és ezt tartom 
a legnagyobb értéknek. A másik sajátosság, hogy ez a leghosszabb ideje 
működő terápiás stáb, tehát a legnagyobb kultúrája, tapasztalata ennek 
az intézménynek van. A ráckeressztúri szakmai koncepció egyik lényege 
a terápiás közösség. Nem magányos harcosként járja a gyógyulás útját a 
kliens, hanem egy közösség részeként. Sok a kommunikáció, és mindenki 
az egész közösség minden tagjától kap visszajelzést, így a legfontosabb 
érzelmi szükségletei elégülhetnek ki. A másik alapérték az önsegítés, az 
önszerveződés, bizonyos határokkal, mert a stáb nem adhatja át a teljes 
felelősséget. De a Portagenak az a lényege, hogy a közösség egyre több és 
több felelősséggel ruházza fel a lakót, ami egy közösségi térben ellenőriz-
hető. Súlya van annak, amit a lakó csinál. És a drogos karriernél pont ez a 
meggyőződés hiányzik, hogy a dolgoknak következménye van. Fontos ele-
me a terápiának az a tudás, hogy felelős vagyok magamért.” – fogalmazott 
így dr. Grezsa Ferenc.

Egy dologgal egészíteném ki az otthonban folyó életet, tanulási lehető-
ségekkel. Eszter elmondta, hogy gondolkoztak már ezen az új lehetőségen, 
amit szintén pályázatokkal tudnának megvalósítani, mint sok minden mást 
is.

Most nyertek Erdős Eszterék egy pályázatot, amelynek a segítségével 
létrehoznak egy másik otthont. 18 éven aluli fiatalok számára! sokféle in-
tézményi formában megjelenhet ez a fajta terápiás modell, mintahogyan ez 
külföldön meg is történik. Így lehetőséget látok arra, hogy a büntetés-vég-
rehajtásban is alkalmazni lehessen.
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24. mre diAKóniAi tevéKenyséGe

24.1. Elvek és értékek a Magyarországi Református Egyház 
diakóniájában

A szeretetszolgálat kitüntetett szereppel rendelkezik az Egyház számá-
ra, mert a szeretetszolgálat az élő és a cselekvő Egyházra utaló jel. Az Egy-
ház alapvető feladata az Ige hirdetése és a misszió, melynek egyik fontos 
eredménye és megnyilvánulása a cselekedet. Így tehát a szeretetszolgálat 
az Egyház lényegéhez tartozik. A szeretetszolgálati munka eredményes-
ségéből mindig következtethetünk a hitéleti munka minőségére. Abban 
a gyülekezetben, ahol nincs diakónia, misszió sincs. A szeretetszolgálati 
munkának tehát a missziós munkával kéz a kézben kell járnia. Ahogyan 
az Egyház által hirdetett Ige a megváltott emberhez szól, úgy az Egyház 
szeretetszolgálati munkája is a megváltott emberre irányul. Elsősorban a 
szükséget szenvedőre, ám nem csak arra.

A szeretetszolgálat a gyülekezet legtermészetesebb működési formája: 
az egymásra figyelő, egymásra tekintettel lévő emberek együttműködése, 
segítő közösséggé formálódása a Krisztusban. Ebből a gyülekezeti közös-
ség megélése, az egymásra figyelő testvéri szeretet teszi lehetővé végrehaj-
tani Krisztus parancsát: segíteni felebarátunkat.

A példázat egyértelműen rámutat arra, hogy az a felebarátunk, aki se-
gítségünkre szorul. A hit gyümölcse tehát a másik emberre figyelés, ha 
szükséget lát, megsegítése. A hívő ember tehát nyitott szemmel és érzé-
keny lélekkel jár a világban. Miután az Egyház gyülekezeteiben él és lé-
tezik, a szeretetszolgálati munka eredményességének kritériuma az, hogy 
figyelnek-e a gyülekezeti tagok egymásra és segítik-e egymást. És nem 
csak egymást, hanem természetes közösségeik gyülekezetbe esetleg nem 
járó tagjait is.

Mint ahogyan azt az MRE szeretetszolgálatról szóló törvényének pre-
ambuluma is kifejti, a szeretetszolgálat az anya szentegyháznak, a hitre ju-
tott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1; 1Pt 5,2-3). 
olyan segítő szolgálat, amelynek alanya Jézus Krisztus és az ő egyháza, 
tárgya pedig a szenvedő embertárs (lk 10,25-37; 16,19-31; Mt 25,31-46), 
Kálvin János Isten igéjéből vette azt a tanítást, amely szerint az igaz egy-
háznak négy ismertetőjegye van: az ige tiszta hirdetése, a sákramentumok 
helyes kiszolgálása, a szeretetszolgálat és az egyházfegyelem gyakorlása. 
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Az egyháznak tehát négy állandó tisztségviselője van: lelkész, tanító, di-
akónus és presbiter. A II. Helyét Hitvallás is a szeretetszolgálatot az anya-
szentegyház alapvető tevékenységének ismeri el.

A szeretetszolgálat Isten igéjének útmutatása alapján a mindenkor érvé-
nyes jogi keretek között végzi munkáját. A törvény szabályozza a Magyar-
országi Református Egyház szeretetszolgálati tevékenységét — a szeretet-
szolgálat feladatait, területeit, és irányítási rendszerét; a szeretetszolgálati 
munkások képzését és szolgálatba állítását; országos szeretetszolgálati 
központ létrehozását; a szeretetszolgálat pénzügyi forrásait, egyházi és ál-
lami támogatását; a szeretetszolgálat felekezetközi és nemzetközi kapcso-
latrendszerét —, ezek működési rendjét és gazdálkodását.

összefoglalva a szeretetszolgálat segítésére irányuló munka legfontosabb 
céljai a következők:

- A szeretetszolgálati koordináció lényege a gyülekezetek és a diakóniai 
szolgálatok munkájának segítése

- Egységes egyház (tudások összekapcsolása)
- A diakóniai missziói erejére ébresztés
- Református identitás erősítése
- Társadalmi felelősségvállalás felmutatása — élő, cselekvő egyház

24.2. A református diakónia segítésének eszközei 

A Diakóniai és Egészségügyi Bizottság a szeretetszolgálati tör-
vénynek (2000. évi II. tv.) megfelelően elvi irányítást és ellenőrzést gya-
korolt az egyház szeretetszolgálati munkájának egészére vonatkozóan [6. 
§ (1)].

A Diakóniai és Egészségügyi Bizottság ösztönözte, bátorította, korláto-
zott eszközeivel segítette a gyülekezetek diakóniai látását, diakóniai szol-
gálatainak indulását, működését és fejlesztését.

Ennek a szolgálatnak a legfontosabb elemei a következők:

Gyökereink
Nem lehet eredményes diakóniai munkát végezni úgy, hogy nem emlé-

kezünk és emlékeztetünk azokra, akik a református szeretetszolgálat hősei 
voltak, és akik áldozatos munkája nélkül nem beszélhetnénk a reformá-
tus diakónia élő tradíciójáról. Rá kell tudnunk mutatni a ma gyönyörűen 
zöldellő lombú diakónia élő gyökereire: hitvalló őseinkre. A mai diakónia 
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identitásának fontos eleme, hogy milyen előképekre, elődökre hivatkozik, 
emlékezik szívesen.

A gyülekezeteiben élő Egyház
Az Egyháznak a fenti célok elérése érdekében folyamatosan ösztönözni 
kell a gyülekezeteket, hogy Isten által rendelt természetes feladatuknak 
tekintsék a diakóniai munkát. A Református szeretetszolgálatnak legfon-
tosabb feladata a gyülekezeti diakónia szakmai támogatása, ösztönzése, 
fejlesztése.

Fel kell kutatni, mely gyülekezetek végeznek példaszerű diakó-
niai munkát, és őket a többiek számára mintául kell bemutatni. Meg kell 
vizsgálni, mitől sikeresek és milyen diakóniai szolgálatokat működtetnek.

Esettanulmányokban, projektleírásokban kell ismereteket nyúj-
tani eredményes szolgáltatásokról. Folyamatos információs és tanácsadó 
szolgálatot kell fenntartani a felmerülő kérdések megválaszolásához. Tele-
pítő csomagokat, modelleket kell kidolgozni, amelyeket érdeklődés esetén 
alkalmazni lehet a gyülekezet adottságaihoz és igényeihez igazodva.

Az intézményes diakónia segítése
Egyrészt az Igére alapozva meg kell válaszolnunk, hogyan jellemez-

hető a szeretetszolgálati munka, hogyan határolható el a szociális munkától 
(1d. előző pont). A szeretetszolgálati munka ezen elemeit érvényesíteni kell 
a képzésekben és a továbbképzésekben, valamint segítséget kell nyújtani 
az intézményvezetők és intézményi lelkészek számára a gondozók attitűd-
jének formálásához.

Másrészt biztosítani kell, hogy a diakóniai szolgálatok tudásai, ta-
pasztalatai, ismeretei egymás számára elérhetőek legyenek. olyan network 
kialakítására van szükség, amelyben bármilyen problémával vagy nehéz-
séggel küzdő szolgálat vagy gyülekezet kereshet olyan testvérgyüleke-
zetet, amely gazdag tapasztalatokkal rendelkezik a gyülekezeti diakónia 
fejleszté sében.

Át kell tekinteni a szeretetszolgálati intézményekben dolgozó mun-
katársak szakképzettségi helyzetét. Fontos, hogy minél nagyobb arányban 
szerezzenek szakképzettséget a munkatársak. Gondolkodni kell a szolgá-
latvezetők utánpótlásának rendszeréről.

Át kell tekinteni a diakóniai képzés helyzetét: a képzési tartalmakat, 
követelményeket, az elhelyezkedési esélyeket, képző intézmények helyze-
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tét. A református diakónia ügye számára elengedhetetlen egy szakmailag 
magas színvonalú képzési szakmafejlesztési struktúra megléte, mert egy-
részt garanciája a jó minőségű munkaerő utánpótlásának, másrészt az egy-
házi diakóniáról való gondolkodás szakmai-tudományos műhelye lehet.

szintén a szakmafejlesztés körébe tartozik olyan modellek kikísérle-
tezése, amely a mai drámaian változó gazdasági-társadalmi környezetben 
az egyházi diakóniai szolgálatok számára segítség lehet, az egyház számá-
ra pedig újabb szolgálati terület lehet.

24.3. A gyülekezeti diakónia segítése

Diakónia a gyülekezetekben
Az elmúlt időszakban beérkezett információk, látogatások, egyházmegyei 
és egyházkerületi diakóniai előadók jelentései alapján az a tapasztalat, 
hogy a gyülekezetek különböző csoportokba sorolhatóak:

- alvó gyülekezetek
Ezek azok a gyülekezetek, amelyekben semmilyen szeretetszolgálat nem 
folyik, ahol a látásig sem jutott el a gyülekezet.

- látó, de nem cselekvő gyülekezet
Ezekben a gyülekezetben valamilyen akadály miatt nem tud megvalósulni 
a szeretetszolgálat. (Erőforrás-hiány vagy félelem a hozzá nem értés miatt.)

- cselekvő gyülekezet
látja a szenvedőt, és a lehetőségei és kegyelmi ajándékai szerint igyekszik 
segíteni.

- szakmailag kompetens módon cselekvő gyülekezet. Vannak gyüle-
kezetek, amelyek meghatározott embercsoportokra, problématípusokra 
külön szakembert kérnek fel, aki segít a diakóniai szolgálat megszervezé-
sében és szakmaibbá válásában.
Külön csoportba tartoznak azok a gyülekezetek, amelyek szociális szolgál-
tatást működtetnek. Közöttük is vannak olyanok, amelyek a gyülekezetbe 
ágyazódnak, és amelyeknek látását nem deformálta az állami szabályozás 
és finanszírozás, és vannak olyanok, amelyekben zárványként él az intéz-
mény, és hatása nem előnyös a gyülekezet diakóniai látására és építkezé-
sére.
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A gyülekezett diakónia az egyházmegyei jelentések alapján
A gyülekezetek szigetszerűen virágzó diakóniája ellenére nem 

könnyű beszámolót írni. Az egyházmegyéknek kiküldött körlevélre, mely 
a ciklusértékeléshez kért segítséget, 7 egyház- megyéből érkezett több évre 
visszatekintő, a közgyűlések által elfogadott diakóniai jelentés. Ezek alap-
ján tudunk a teljesség igénye nélkül ízelítőt adni a most záruló ciklusban 
folyó diakóniai szolgálatról.

A jelentéseket alapvetően jellemzi a szűkszavúság, a számszerű-
ség és az egyszerűség. Nincs egységes szempontsor a diakóniai jelentések 
elkészítéséhez. Kerületenként különböznek és a lelkipásztorok értelmezé-
sében is nagyon eltérő képet láthatunk — még ugyanazokra a kérdésekre 
is. sok előadó a hiányos adatszolgáltatással küszködött, illetve a be nem 
küldött adatlapok és jelentések hiányában nem tudtak teljes áttekintést adni 
az egyházmegye diakóniai életéről. Ebből is érződik az, hogy a gyülekezeti 
diakóniát egyszerűen nagyon sokan nem gondolják olyan szolgálati terület-
nek, amit adminisztrálni kellene, illetve ha végzik is a szeretetszolgálatot, 
azt esetlegesen, alkalomszerűen, és nem tervszerűen, szervezetten teszik.

Az egyházmegyei diakóniai előadóknak még laza kapcsolatáról 
sem beszélhetünk. Egymással nincs szakmai kapcsolatuk, nem látogatják 
és sok esetben nem is ismerik egymást, közös programjaik, fórumuk sincs. 
A szakmai fogalmak mellett a diakóniai előadói tisztség tiszta definiálása 
is hiányzik. Ebből is következik az a sokféleség és a fentiekben megfogal-
mazott állapot, amit a diakóniai jelentések tükröznek.

Minden egyházmegye általában csak a saját határain belül gon-
dolkodik és végzi szolgálatát. Ezt némiképp feloldja az a néhány, alkalom-
szerűen kezdeményezett országos egyházi megmozdulás, adakozások és 
gyűjtések, melyekről a zsinat Elnökségének felhívására a gyülekezetek a 
szószékről felolvasott kör- levelekből értesülnek. Illetve ide tartoznak még 
az intézményes diakónia segítésére történő, megyehatárokat figyelmen kí-
vül hagyó megmozdulások, anyagi és természetbeni segítségnyújtás.

A gyülekezetek többségében nincs diakóniai bizottság, nincs di-
akóniai munkaterv, diakónus, szervezett beteglátogatás, diakóniai háló, - 
stratégia, - látás és célok. A városi gyülekezetek jobban állnak ebben a te-
kintetben, mint a vidékiek. A jól működő gyülekezeti diakóniai szolgálatok 
szinte teljesen magukra vannak hagyva. Elszigetelten, magányosan vívják 
dzsungelharcukat, megfosztva a közegyház hivatalos, illetve intézményes 
forrásaitól, ismertségétől és elismerésétől. A helyi diakóniai örökséget és 
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lángot csak néhány mindenre elszánt, és a küzdelmet soha fel nem adó 
hűséges gyülekezeti tag, presbiter, vagy lelkipásztor karizmatikus szemé-
lyének és vezetésének köszönhetően adják tovább szűk körben.

Egy-egy diakóniai kezdeményezést sokszor éppen a presbitérium, vagy 
a lelkipásztor szavaz le, mondván, hogy fontosabb dolgokra sincs pénz, 
nemhogy a diakóniára. Vannak azért csodálatos ellenpéldák is, ahol ter-
mészetes része a gyülekezeti életnek az adakozásnál a külön kitett sze-
retetpersely, alkalmi, vagy rendszeres adományok gyűjtése és eljuttatása 
a rászorulóknak. Vannak gyülekezetek, ahol hittel vállalták fel diakónus 
alkalmazását, és Isten gazdagon megáldotta hitüket és áldozatvállalásukat 
anyagi téren is.

A legtöbb gyülekezetben a következő tevékenységek jelentették a gyü-
lekezeti diakóniát: az intézményes diakónia szolgálata és annak támoga-
tása, a karácsonyi csomagok készítése, nyári gyermektáboroztatás és a 
gyülekezetek hátrányos helyzetű családjainak támogatása, társadalmi 
missziók szolgálatának alkalmi támogatása, beteglátogatás, legátus foga-
dása, a református iskolák segítése. Megdöbbenve tapasztaltuk, hogy több 
lelkipásztor arról számolt be, hogy gyülekezetében nincs szeretetszolgálat, 
amit a diakóniai előadó a megyei közgyűlésen a jelentésében évről évre 
felolvasott. Még szomorúbb az, hogy ezeket a 20-30%-ot is elérő negatív 
jelentéseket a Közgyűlés szó nélkül elfogadta.

Nem lehet azonban elhallgatni egyházunkban és gyülekezeteinkben a 
diakóniának azt a számtalan pozitív megjelenését, amivel minden gyüle-
kezetben találkozni lehet. sokszor nem is tudatosan végzik a gyülekeze-
ti tagok — sok áldozatot vállalva — azt az önzetlen szolgálatot, aminek 
egyházunkat megtartó ereje van. Névtelenül és észrevétlenül, engedelmes 
szívvel sokan meghallják Urunk szolgálatra hívó szavát.

A Diakóniai és Egészségügyi Bizottság egyértelművé tette, hogy 
a szeretetszolgálati Iroda elsőrendű feladata alapvetően gyülekezeteink 
szeretetszolgálati munkálkodásának segítése, támogatása. Ennek meg-
felelően 2006-tól a szeretetszolgálati Iroda igyekezett keresni azokat az 
eszközöket, amelyekkel a gyülekezeti diakónia ébreszthető ott, ahol nincs 
diakóniai látás, és fejleszthető ott, ahol valamilyen tényező akadályozza a 
gyülekezet eredményes szolgálatát.

A gyülekezeti diakóniai fejlesztési munka célja
- a gyülekezetekben folyó diakóniai munka feltérképezése
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- az egyházkerületi és egyházmegyei diakóniai előadók orszá-
gos értekezleteinek megszervezése, közös munkaterv kidolgozása

- a már meglévő és jól működő gyülekezeti diakóniai modellek 
felkutatása, bemutatása, szakmai és lelki segítése, bátorítása

- a már meglévő képzési intézményekkel együttműködve, az 
általuk kínált, vagy új lehetőségek kidolgozása a speciálisan gyü-
lekezeti, önkéntes és hivatásos módon szolgálatot teljesítők alkal-
mi és folyamatos képzésére, szakmai továbbfejlesztésére

- kapcsolatfelvétel és folyamatos kapcsolattartás a református 
egyházmegyék és egyházkerületek diakóniai előadóival és bizott-
ságaival, valamint az együttműködés elősegítése és támogatása
- diakóniai stratégiai tervezés támogatása az egyes gyülekezetekben.

Gyülekezett diakóniai modellek leírása nem rendszeres jelleggel
Megkezdődött azoknak a gyülekezeti szolgálatoknak a feltér-

képezése és leírása, amelyek szép diakóniát végeznek. Egyelőre számos 
bemutató anyag van összegyűjtve, azonban még nincs rendszerezve. Az 
előttünk álló időszak feladata ezek rendszerezése azon problémák és di-
lemmák alapján, amelyekkel a lelkészek és a gyülekezetek a legtöbbször 
találkoznak a diakóniai szolgálat építése közben.

A modellgyűjtést szolgálta két pályázat. Az egyik 2006-ban, a 
másik 2008-ban. Az első a gyülekezetekben élő, fogyatékosokat segítő 
gyakorlatokat térképezte fel, a másik a családsegítő szolgálatokat.

A gyülekezeti diakónia fejlesztése és segítése csak akkor lehet 
tudatos, tervszerű és megalapozott, ha átfogó képet tudunk alkotni a gyü-
lekezetekben folyó szeretetszolgálati munkáról. Ezért 2006-ban közös gon-
dolkodás indult a Károli Gáspár Református Egyetem nagykőrösi Diakóni-
ai Intézetével egy kutatási terv kidolgozására.
A kutatási terv célja a gyülekezeti diakóniai tevékenység feltérképezése a 
Magyarországi Református Egyházban, a helyzetkép pontosabb megisme-
rése. A diakónia bizonyos területei jól ismertek a diakóniával foglalkozó 
szakemberek számára (zsinati intézetek, integrált gyülekezeti rendszer, 
misszió), ugyanakkor a gyülekezeti diakóniáról nincs összefoglaló, reá-
lis tudásunk. A kutatás célja, hogy erről a kevésbé ismert területről minél 
pontosabb képet rajzoljunk meg. A helyzetkép birtokában, kellő mélységű 
elemzésére alapozva, meghatározhatjuk a gyülekezeti diakónia fejlesztésé-
nek stratégiáját, majd kidolgozható a részletes program.
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Az egyházmegyei és egyházkerületi diakóniai előadók munkaközössé-
gének megszervezése

A szeretetszolgálati Iroda évente három alkalommal hívja össze 
az Országos Diakóniai Értekezletet, melyre meghívást kapnak a zsinat Di-
akóniai és Egészségügyi Bizottságának tagjai, az egyházkerületek diakó-
niai előadói és az egyházmegyék diakóniai előadói.
Az értekezlet önálló munkatervet fogadott el. Ennek főbb pontjai:

- szempontrendszer kidolgozása, amely alapján az egyházmegyék fel 
tudják térképezni saját diakóniai szolgálataikat, és az előadók később 
ezen egyeztetett és egységes szempontsor alapján tudnak beszámolót 
készíteni.

- A diakóniai előadók kiválasztanak és bemutatnak néhány olyan mo-
dellt, jó gyakorlatot, amelyet területileg az egyházmegyéjükhöz tartozó 
gyülekezetek diakóniai szolgálatában jónak, eredményesnek gondolnak 
— lehetőség szerint a gyülekezetek megnevezésével.

- Minden egyházmegyében megszervezésre kerül egy diakóniai 
csendesnap vagy konferencia, amelyre a szeretetszolgálat munkatársait 
is be lehet vonni, és amely az adott egyházmegyében diakóniai szolgá-
lattevők számára jelent majd alkalmat az együttlétre, az imádkozásra, a 
szolgálatról való együttgondolkodásra.

- A kapcsolattartást és az információáramlást az egyházmegyei elő-
adók folyamatosan erősítik: újabb és újabb diakóniai szolgálatokat, diakó-
nusokat, gyülekezeteket és szolgálattevőket építenek be a vérkeringésbe. 
Ebben felhasználhatják a honlap és a levelezőlista kínálta lehetőségeket. 
— Az egyházmegyei előadók gyülekezeti látogatásokat szerveznek (il-
letve erre ösztönöznek, bátorítanak) szeretetszolgálati intézményekben.

- A szeretetszolgálati Iroda az egyházmegyei diakóniai előadók ja-
vaslatára megvizsgálja annak lehetőségét, hogyan lenne indítható diakó-
niai képzés gyülekezeti tagok, önkéntesek számára.

- Az egyházmegyei előadók kezdeményezik az egyházkerületi forrá-
sok egy részének elkülönítését új diakóniai státuszok megteremtésére, 
illetve ilyen lehetőség pályázati úton történő kiírására.

A diakónusok munkaközösségének megszervezése
Gyülekezetekben és intézményekben dolgozó diakónusokat is 

hívtunk közös gondolkozásra, műhelymunkára. Évente több alkalommal 
volt diakónusok számára is ilyen találkozó. levelező fórum és a honlap 
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segítségével tartjuk a kapcsolatot és biztosítjuk az információáramlást a 
diakónusok között is a Kárpát- medencében. Folyamatos a kapcsolattartás 
a Diakonátussal.

Telepítő csomagok - pályázatok a gyülekezeti diakónia fejlesztésére
A szeretetszolgálati Iroda minden évben telepítő csomagokat küld 

a gyülekezetek részére, bemutatva az intézményes diakónia indításának, 
megszervezésének lehetőségeit. Az Iroda munkatársai kérésre kiszállnak, 
és helyben is nyújtanak tanácsadási, információs szolgáltatást.

Ezen túl 2008-ban először olyan pályázat került kiírásra, amely 
az intézményes diakónia fejlesztésébe Uniós források becsatornázását tet-
te lehetővé. A jelentkező gyülekezetek igény esetén szakmai javaslatot, 
szakmai programot, közbeszerzőt, projekt-előkészítőt, lebonyolítót, pályá-
zatírót, tervezőt stb. kérhettek. Az Iroda a pályázati folyamat valamennyi 
lépéséhez igyekszik segítséget nyújtani.

Adományok a gyülekezeti szétosztásra
A gyülekezeti diakóniai munkát segíthetik azok az adományok, 

amelyek a Református szeretetszolgálaton keresztül érkeznek a gyüleke-
zetekhez. Nem csak katasztrófa esetén történt ilyen adományozás, hanem 
nagyobb kampányok is szerveződtek 

Munkatársak megbecsülése (Kiss Ferenc-díj)
A gyülekezeti diakóniában régóta hűséggel szolgálók megbecsü-

lése régi adóssága volt egyházunknak, hiszen fontos hálát adnunk a hű 
szolgák életéért és szolgálatáért. A zsinat 2006-ban alapította meg a Kiss 
Ferenc-díjat, amely a gyülekezetekben több évtizedes áldozatos szolgálatot 
végző testvérek megbecsülésére irányul.

Kommunikáció
A gyülekezeti diakónia levelezőlistája 2006 júliustól működik, országo-

san rendszeresen 80 fő kap híreket ezen a csatornán. Beindult a Gyüleke-
zeti Diakónia iwiw-es hálózata, 200-an tagjai a csoportnak.

Honlapok: www.diakonia.hu, www.diakonia.lap.hu, www.dhirek.try.
hu, www.mcntor.try.hu;

2008-tól: www.onkentes.try.hu; www.kdh.try.hu folyamatos tájékozta-
tás, frissítés.
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24.4. A diakóniai intézmények segítése

A ciklus elején a diakóniai intézmények segítésének alapvetően két for-
mája létezett:

 - A ceglédi módszertani intézmény hírlevele
 - A Református Diakóniai Intézmények Egyesületének tevékeny-

sége
A szeretetszolgálati Iroda ilyen irányú tevékenységet nem végzett.
2005-től a szeretetszolgálati Iroda fokozatosan építette ki a gyülekezeti, 

egyházmegyei, egyházkerületi és zsinati intézmények segítésének eszkö-
zeit. A szeretetszolgálati Iroda módszertani fejlesztő munkája a református 
diakóniai intézmények munkájának segítésére irányul annak érdekében, 
hogy naprakészek legyenek az őket érintő aktuális kérdésekben, a szabá-
lyozási és finanszírozási környezet változására vonatkozó kérdésekben, a 
jó szakmai modellek megismerésében, együttgondolkodásra lehetőséget 
nyújtó szakmai műhelyeken való részvételben, a diakóniai szolgálat és a 
szociális gondozás magas színvonalú és eredményes végzéséhez mindig 
megkapják a szükséges ismeretet, információt.

24.5. A diakóniai intézmények helyzete 

A diakóniai szolgálatok helyzete az elmúlt hat évben jelentősen 
megváltozott. Úgy lehetne röviden jellemezni a helyzetet, hogy annak elle-
nére, hogy 2004 óta folyamatosan romlik az intézményes diakónia szabá-
lyozási és finanszírozási környezete, mégis egyre több szolgálat indul, mert 
a gyülekezetek látnak és tenni akarnak.

A szolgálatok számát a következő oldalon található táblázat mu-
tatja be évenkénti bontásban, szakterületek szerint. A szolgálat fogalma 
alatt itt azt a szolgálatot értjük, amelyet a szociális jogszabályok nevesíte-
nek. (Például a ceglédi gyermekotthon, amelynek támogató szolgálata van, 
2 szolgálatnak minősül.)

A diakóniai szolgálatokban 2008-ban mintegy 6400 embert gon-
doznak. A szeretetszolgálati munkatársak száma mintegy 2500.

A diakóniai szolgálatok között 4 tekintetben jelentős egyenetlen-
ségek mutatkoznak:

- földrajzi: a szolgálatok fele a Tiszántúli Református Egyházkerület te-
rületén található
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- fenntartói: jelenleg 55 fenntartó működik az egyházban, ebből 47 
gyülekezet, 2 egyházmegye, 3 egyházkerület és a zsinat. (További egy 
misszió és egy alapítványi formájú.) Ugyanakkor a 6400 gondozott 
58%-át a gyülekezetek, további 36%-át a zsinat segíti. Tehát a gyüle-
kezetek és a zsinat együtt az egyház szeretetszolgálatában segítettek 
94%-át segíti.
- szakterületi: a 6400 gondozott 58%-a idős, 35%-a fogyatékos. A haj-

léktalanok, pszichiátriai betegek, az árvák és mások segítésének intézmé-
nyes formái elenyésző mértékben vannak jelen egyházunkban.

- intézményesültségi: a gyülekezetek diakóniájához természetesebb mó-
don kapcsolódnak az alapellátások, mint a szakellátások. Ennek ellenére 
különösen a szakellátások mellé (bennlakást nyújtó szolgálatok) nem zár-
kóztak fel az alapellátások és nappali ellátások. Egy kivétel van ez alól: a 
támogató szolgálatok felfutása az utóbbi években.

Isten iránti hálaadással kell jelenteni, hogy egy-két kivétellel 
egyetlen szolgálat sem billent meg költségvetésileg az elmúlt években, 
dacára a kiszámíthatatlan szabályozási környezetnek és a folyamatos és 
drasztikus forráskivonásnak.

24.6. Az intézményeknek nyújtott fontosabb segítségtípusok 

Információ-szolgáltatás, tanácsadás
A szeretetotthonok munkáját alapvetően befolyásolja a szociális 

ágazatot meghatározó jogszabályi környezet. Az állandóan változó felté-
teleknek igen nehéz megfelelni, a naprakész tájékozottság nagyban hoz-
zájárul a minőségi szakmai munkavégzéshez. Mindezek érdekében az 
Iroda valamennyi szeretetotthon részére rendszeres tájékoztatást nyújt a 
jogszabályváltozásokról, továbbá a szakmát érintő eseményekről, hírekről, 
pályázati lehetőségekről. Állandóan figyelemmel kísérjük az intézmények 
felmerülő szükségleteit, problémáit, javaslatait. A tanácsadás és informá-
ció- szolgáltatás tartalmában kiterjed a szakmai munkát érintő kérdések 
széles spektrumára (szervezeti kérdések, szervezetfejlesztési problémák, 
adminisztrációs és dokumentációs rendszer, az ellátás megfelelő megvaló-
sítása és jogszabály szerinti dokumentációja stb.).
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Internetes fórum: REFDIAKONIA 
Az év során folyamatosan rendelkezésre állunk az intézményve-

zetők és intézményfenntartók számára, igény szerint lehetőséget biztosí-
tunk a közvetlen és közvetett kapcsolattartásra és tanácsadásra. Internetes 
fórumot működtetünk az interaktív információ-áramlás és eszmecsere elő-
segítése érdekében (refdiakonia@yahoogroups.com). Ez a fórum a gyors 
értesítésekre szolgál: 2007 decemberében ezzel sikerült kivédeni az Ál-
lamkincstár trükkjét az egyházi korrekció visszatartására. Ez tette lehető-
vé azt is, hogy az intézményvezetők gyorsan kicseréljék tapasztalataikat a 
vizitdíj szeretetotthoni alkalmazásának szabályairól.

Telepítő-csomagok 
A szeretetszolgálati Iroda minden év májusában-júniusában ki-

bocsátja a telepítő csomagokat, amelyek olyan alapellátások megszerve-
zéséhez nyújtanak segítséget, amelyek beindításával a gyülekezetben már 
eddig is folyó diakóniai szolgálat végzéséhez állami támogatást is igénybe 
lehet venni (idősek klubja, házi segítségnyújtás stb.). A telepítő-csomag 
egyrészt részletes tájékoztatást nyújt a szolgáltatás végzésének jogszabá-
lyi követelményeiről, másrészt konkrét útmutatást tartalmaz a szolgáltatás 
megszervezéséhez és elindításához.

Szakmai munkacsoportok
A szakmai munkacsoportok keretében a református idősotthonok 

és fogyatékos otthonok fenntartói, vezetői, szakemberei számára biztosí-
tunk folyamatos lehetőséget az eszmecserére.
A negyedévente rendezett munkacsoportokban egy-egy aktuális téma ke-
rül megtárgyalásra. A református intézmények munkatársai és vezetői szá-
mára rendkívül fontosak ezek a műhelyek, hiszen szinte egyedüli fórumai 
annak a közös gondolkodásnak, amely a szakmai minőség és a református 
lelkiség megvalósításának lehetőségeiről szól.
2007-ben megszerveződött a harmadik műhely is: az intézményi lelkészek 
szakmai műhelye, amely a szeretetintézmények református lelkiségének 
tényezőit járja körül, az intézmények spirituális épülésének lehetőségeit 
vizsgálja.
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Szakmai napok rendezése
A szeretetszolgálati Iroda minden félévben szervez valameny-

nyi református diakóniai intézmény számára szakmai összejöveteleket 
— munkatársi találkozók, fórumok és csendesnapok keretében. A ren-
dezvények célja, hogy a legfrissebb szakmai információk átadásán túl a 
szeretetotthonok fenntartóinak, vezetőinek és munkatársainak lehetőséget 
biztosítsunk a közvetlen találkozásra, az informális keretek között történő 
tapasztalatcserére, a személyes és szakmai kapcsolatok erősítésére.
Áprilisban és novemberben 2-2 napos konferenciára kerül sor. Ezen túl 
szakterületi tanácskozásokat is szervezünk, ahol egy-egy ellátási terület 
intézményei cserélik ki tapasztalataikat. (Pl. 2008 januárjában az idősott-
honok számára az új gondozási vizsgálati rendszerről, vagy 2008 júniusá-
ban a támogató szolgálatok számára a 2009. évi finanszírozásról.) Jellemző, 
hogy a szakterületi konferenciákra más felekezetek intézményei is beje-
lentkeznek.

Országos munkatársi találkozó
A szeretetszolgálati Iroda fontosnak tartja olyan alkalmak ren-

dezését, melyen a református diakóniában dolgozók számára megnyílik 
annak az élménynek a lehetősége, hogy nincs egyedül szakmai, etikai, 
együttműködési és egyéb nehézségeivel, dilemmáival. A munkatársakkal 
való találkozás lehetőséget teremt a kapcsolatok építésére, szakmailag és 
lelkileg is valamilyen mértékben egy kis pihenésre, megújulásra és felfris-
sülésre. Ezen elgondolásból került megrendezésre 2007-ben először Refor-
mátus Diakónia országos Munkatársi Találkozóra, amely közben hagyo-
mánnyá vált.

Párbeszéd a világi szakmával
Fontos, hogy a nem egyházi szakembereknek be tudjuk mutatni 

értékeinket, elkötelezettségünket, szolgálatunk jellegzetességeit. A világi 
szakmával való párbeszéd céljából az Iroda konferenciát szervez minden 
novemberben Keszthelyen „Hogy is van ez?” címmel, melyen a többi egy-
házi szociális intézmény vezetőin kívül világi szakemberek is részt vesz-
nek. A konferencia bizonyítása annak is, hogy a református szakemberek 
nem csak saját egyházakban elismertek, hanem szélesebb szakmai körök-
ben is.
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Továbbképzések szervezése
A szeretetszolgálati Iroda rendszeresen szervez mind az idősellá-

tásban, mind a fogyatékkal élők ellátásában dolgozó szolgálattevők részére 
továbbképzést. A továbbképzés azért fontos eleme a szakmai fejlesztésnek, 
mert ezeken kívül rendkívül kevés alkalom nyílik munkatársaink számára 
a szakmai gondozási és diakóniai szempontokat egyaránt szem előtt tartó 
jó gyakorlatok és modellek megismerésére és aktuális ismeretek és tudások 
elsajátítására.

Hálaadó alkalmuk
A kifejezetten szakmai témájú rendezvények szervezése mellett 

fontosnak tartjuk, hogy időnként lehetőséget teremtsünk a „megállásra és 
visszatekintésre”: a szolgálat eredményeiért való hálaadásra, a szolgálatte-
vők elismerésére. Ilyen hálaadó ünnepségre adott alkalmat többek között 
2006. április elején a zsadányi támogató szolgálat beindulása vagy 2008 
áprilisában a Juhász zsófia-nap.

REDIE-tagság
2008-tól a zsinati intézmények is tagjai a REDIE-nek, és ettől az 

időponttól a szeretetszolgálati Iroda látja el a REDIE titkársági feladatait. 
E feladatkörében igyekszik a református diakóniai intézmények munkáját 
segíteni, felhívta a figyelmet a REDIE által nyújtott lehetőségekre (szolgá-
latindítási támogatás, szolidaritási alap stb.).

Módszertani fejlesztés rendszerének átalakítása
A református intézmények segítésében a szeretetszolgálati Iroda 

jobbkeze a mindenkori módszertani intézmény. 2002 és 2007 között a ceg-
lédi gyermekotthon látta el ezt a feladatot, 2007-tól a schweitzer szeretet-
otthon és a ceglédi intézmény. 2008 közepén 4 intézmény konzorciuma 
váltja fel a régi struktúrát (a schweitzer, a leányfalui szeretetotthon, Kal-
lódó Ifjúságot Mentő Misszió és a ceglédi Molnár Mária Gyermekotthon). 
Az új megoldás célja, hogy más szakmai szervezetek is tudjanak kapcso-
lódni hozzá, és értékes szakmai tudásokat tudjunk becsatornázni.
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Módszertani Hírlevél és a Református Szeretetszolgálat megjelentetése 

A Módszertani Hírlevél 2002 és 2006 között olyan célirányos fó-
rumává vált a református diakóniai intézményeknek és gyülekezeteknek, 
ahol lehetősége volt minden intézménynek a bemutatkozásra, saját hírei-
nek közzétételére. Az újság hasábjain helyet kaptak a református diakónia, 
a szociális gondoskodás és gyógypedagógia kimagasló alakjait bemutató 
cikkek, kiemelt figyelmet fordítottunk az aktuális, ill. közeljövőben be-
következő, a szociális ellátások rendszerét érintő, előreláthatóan jelentős 
mértékű és hatású jogszabályi változásokra. Egy-egy szakmai téma elem-
zése mellett a Hírlevélben rendszeresen beszámoltunk a szeretetotthonokat 
érintő aktuális eseményekről, pályázati lehetőségekről.

2006-ra egyértelművé vált, hogy a Hírlevél spektrumát jelentősen ki 
kell szélesíteni, hiszen oly sokszínű a református diakónia, hogy számos 
új rovatot kellett indítani. Ez azonban már egy új lap indítását tette szük-
ségessé, így lett megalapítva a Református szeretetszolgálat. Az újság cél-
ja a diakónia hagyományainak megerősítése, az Egyház szeretetszolgálati 
munkájában élő jó gyakorlatok bemutatása, a gyülekezetek és a szakmabe-
liek naprakész információkkal és ismeretekkel történő ellátása. A folyóirat 
negyedévente jelenik meg 1500 példányban, minden gyülekezet és diakó-
niai intézmény részére megküldjük.

Pályázati tanácsadás, készítés, közbeszerzés
A szeretetszolgálat Iroda a református intézmények és gyüleke-

zetek diakóniai fejlesztési terveinek megvalósítása érdekében pályázatíró, 
lebonyolító, közbeszerző csapatot működtet, akik a gyülekezetek kérései 
szerint készítik el a szakmai programokat, majd ezekhez pályázható for-
rásokat keresnek, végül a gyülekezet igényei szerint gondoskodnak a ter-
vezésről, pályázatok megírásáról és az ehhez szükséges összes adminiszt-
rációról.
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24.7. a mre zsinaTa fennTarTásában lévő 
intézményeK

24.7.1. idősek otthona

24.7.1.1. Kálvin János Idősek Otthona260

260  MRE szeretetszolgálati Iroda: A Kárpát-medence Református Missziói és Diakóniai 
Szolgálatainak Címtára. Budapest, 2008 21o.
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24.7.1.2. Schweitzer Albert Református Szeretetotthon261             

261  MRE szeretetszolgálati Iroda: A Kárpát-medence Református Missziói és Diakóniai 
Szolgálatainak Címtára. Budapest, 2008 26.
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24.7.1.3. Idősek Református Szeretetotthona262

262  MRE szeretetszolgálati Iroda: A Kárpát-medence Református Missziói és Diakóniai 
Szolgálatainak Címtára. Budapest, 2008 53. o.
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24.7.1.4. Kiss Ferenc Református Idősek Otthona263

263  MRE szeretetszolgálati Iroda: A Kárpát-medence Református Missziói és Diakóniai 
Szolgálatainak Címtára. Budapest, 2008 86. o.
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24.7.1.5. Béthel Református Szeretetotthon – Idősek Otthona264

264  MRE szeretetszolgálati Iroda: A Kárpát-medence Református Missziói és Diakóniai 
Szolgálatainak Címtára. Budapest, 2008 105. o.
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24.7.1.6. Lídia Református Idősek Otthona265

265  MRE szeretetszolgálati Iroda: A Kárpát-medence Református Missziói és Diakóniai 
Szolgálatainak Címtára. Budapest, 2008 115. o.
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24.7.1.7. Gondviselés Háza Református Idősek Otthona266 

266  MRE szeretetszolgálati Iroda: A Kárpát-medence Református Missziói és Diakóniai 
Szolgálatainak Címtára. Budapest, 2008 129. o.
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24.7.1.8. Méliusz Juhász Péter Református Idősek Otthona267

267  MRE szeretetszolgálati Iroda: A Kárpát-medence Református Missziói és Diakóniai 
Szolgálatainak Címtára. Budapest, 2008 138. o.
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24.7.2. Fogyatékosokat gondozó intézmény

A 22. fejezetben részletesen bemutatásra kerültek.

24.7.3. Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió268

268  MRE szeretetszolgálati Iroda: A Kárpát-medence Református Missziói és Diakóniai 
Szolgálatainak Címtára. Budapest, 2008 66. o.
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24.7.4. Bethesda kórház269

A Bethesda Gyermekkórház ismertetője

A Bethesda Gyermekkórház az egyetlen egyházi kézben lévő gyermek-
kórház Magyarországon és az egyetlen protestáns gyermekkórház Közép-
kelet Európában.

1866-ban a Pesti Német Református leányegyház alapította. Már a 
kórházalapítók is fontosnak tartották az evangéliumi szolgálat mellett a 
komoly, szakszerű betegápolást. Hogy ezt meg tudják valósítani, a német-
országi Kaiserswerthből szakképzett betegápoló diakonisszákat kértek a 
budapesti Bethesda részére. Ezzel alapozva meg a század első felére a Bet-
hesda kórház hírnevét.

1953-ban más egyházi intézményekkel együtt államosították a kórhá-
zat, a diakonisszákat elküldték, az egyházi tulajdonjogot megszüntették. 
Ezt követően mind a Bethesda utcai osztályok, mind az Ilka utcai loránt-
ffy szanatórium Apáthy István gyermekkórház néven működött. A felnőtt 
osztályok megszűntek.

1992 óta ismét a Magyarországi Református Egyház tulajdona a Bethes-
da, mely gyermekkórházként vesz részt a hazai egészségügyi ellátásban. 
Továbbá sok beteget fogadunk határon túlról elsősorban Kárpátaljáról és 
Erdélyből.

A kórházi épületek az átvétel idején igen rossz műszaki állapotban vol-
tak. Az eltelt évek alatt a Bethesda Gyermekkórház dinamikusan fejlődött, 
miközben a folyamatos rekonstrukció mellett új egységek létrehozása is 
folyik.

A Bethesda Gyermekkórház szakmai és spirituális jellegzetességei

Kórházunk sajátos helyet foglal el a főváros gyermekkórházai között. 
Budapest észak-keleti kerületeinek gyermekgyógyászati fekvőbeteg-ellá-
tásán túlmenően (170 ágy), speciális ambuláns szakellátást is nyújt. Az ál-
talános gyermekgyógyászati osztályok mellett Neurológiai-, Pulmonológi-
ai-, sebészet és Traumatológiai-, Fül-orr- gégészet-; Patológiás újszülött és 

269  MRE szeretetszolgálati Iroda: A Kárpát-medence Református Missziói és Diakóniai 
Szolgálatainak Címtára. Budapest, 2008 25. o.
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csecsemő osztályok működnek a kórházban. Magas technikai felkészült-
séggel rendelkezik az Intenzív osztály és Aneszteziológia, amely most a 
Gyermekek országos Égés Központjával bővül.

A speciális egészségügyi szakellátáson túlmenően igyekszünk a keresz-
tyén értékrendet képviselni kórházunkban. A beteg gyermekek kezelését 
testi-, lelki- és szellemi egészségük egységes szemléletében végezzük. A 
szülőknek lehetőséget nyújtunk arra, hogy a nap során minél több időt tölt-
hessenek beteg gyermekük mellett.

A napi 24 órás szakápolói és segédnővéri felügyelet, a tornatermi 
gyógytornaszolgálat, a kórházlelkészi szolgálat, a család- és házasságsegítő 
szolgálat, a tartósan bennfekvő gyermekek számára szervezett pedagógus-
katechéta szolgálat és a kisebb gyermekeknek létrehozott játszószoba mind 
elérhetők kórházunkban.

Minden beteg gyermekeket, aki kórházi kezelésre szorul, felveszünk a 
kórházba, függetlenül egyházi, kisebbségi, politikai hovatartozásától.

szeretnénk a megfogalmazottakon túlmenően a beteg gyermekeknek és 
szüleiknek sajátos gyermek és családbarát atmoszférát biztosítani kórhá-
zunkban.

Ezt segíti Alapítványunk munkája, mely egész évben örömmel fogadja 
a kórház támogatóinak és barátainak adományát. Ezekből a felajánlásokból 
igen jelentős segítséget kapott az elmúlt években kórházunk.

A Bethesda Gyermekkórház fekvőbeteg osztályai

Ilka utcai fekvőbeteg-részleg:
I. Csecsemő- és gyermekbelgyógyászat (immunológiai, 

onkohematológiai és neurológiai, allergiológia és pulmonológiai pro-
fil) 

Bethesda utcai fekvőbeteg-részleg:
II. Csecsemő- és gyermekbelgyógyászat (endokrinológiai, 

diabetológiai, gastroenterológiai profil)
III. Csecsemő- és gyermekbelgyógyászat (patológiás újszülött pro-

fil) Anesthesiológiai- és Intenzív Terápiás osztály
Fül-orr-gégészeti osztály (általános gégészeti, audiológiai, 

bronchológiai profil)
Traumatológiai- és sebészeti osztály (általános hasi és mellkas se-

bészeti, baleseti sebészeti, urológiai, és orthopaediai profil) laborató-
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rium (általános labor, kémia, bakteriológia) Radiológia és ultrahang-
diagnosztika

A Bethesda Gyermekkórház járóbeteg ambulanciái

Fekvőbeteg osztályainkhoz rendelve járóbeteg-szakambulanciák is mű-
ködnek, amelyek természetesen nyitottak bármely területről érkező beteg 
számára.

Bethesda Otthonápolási Szolgálat
Kórházunk, a gyermekellátás mellett, 1997 óta felnőtt otthoni ápolást, 

gyógytornát is végez.

Néhány statisztikai adat

Ágyak száma     170
A kórházban ápolt gyermekek száma 9000
Ambulanter kezelt gyermekek száma 106000
Átlagos kórházi ápolási napok száma 5,02
Ágykihasználtság    64,34%

24.7.5. Támogató szolgálat

Ez a legfiatalabb diakóniai intézményi forma, amely a fogyatékos sze-
mélyek ellátását végzi. Az elmúlt években a Református szeretetszolgálat 
bátor kezdeményezése révén több tucat Támogató szolgálat került egyhá-
zunk fenntartásába. A zsinat jelenleg 21 fölött gyakorolja a fenntartást. 
A zsinat által fenntartottak közül néhányat bemutatunk egyházkerületen-
ként.
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24.7.5.1. Lídia270

270  MRE szeretetszolgálati Iroda: A Kárpát-medence Református Missziói és Diakóniai 
Szolgálatainak Címtára. Budapest, 2008 30. o.
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24.7.5.2. Mécses271

271  MRE szeretetszolgálati Iroda: A Kárpát-medence Református Missziói és Diakóniai 
Szolgálatainak Címtára. Budapest, 2008 31. o.
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24.7.5.3. Tábita272

272  MRE szeretetszolgálati Iroda: A Kárpát-medence Református Missziói és Diakóniai 
Szolgálatainak Címtára. Budapest, 2008 61. o.
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24.7.5.4. Dániel273

273  MRE szeretetszolgálati Iroda: A Kárpát-medence Református Missziói és Diakóniai 
Szolgálatainak Címtára. Budapest, 2008 77. o.
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24.7.5.5. Timótheus274

274  MRE szeretetszolgálati Iroda: A Kárpát-medence Református Missziói és Diakóniai 
Szolgálatainak Címtára. Budapest, 2008 104. o.
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25. A református missziói Központ diAKóniAi 
tevéKenyséGe

A korábban Társadalmi Misszióként működött szervezet 2006 január-
jától a Református Misszió Központ megalakulásával, annak szervezeti 
egységében végzi sokféle tevékenységét.

25.1. Szenvedélybetegek gondozása275 

275  MRE szeretetszolgálati Iroda: A Kárpát-medence Református Missziói és Diakóniai 
Szolgálatainak Címtára. Budapest, 2008 22. o.
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25.2. Börtönmisszió276

276  MRE szeretetszolgálati Iroda: A Kárpát-medence Református Missziói és Diakóniai 
Szolgálatainak Címtára. Budapest, 2008 35. o.
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25.3. Cigánymisszió277

277  MRE szeretetszolgálati Iroda: A Kárpát-medence Református Missziói és Diakóniai 
Szolgálatainak Címtára. Budapest, 2008 36. o.
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25.4. Hajléktalanmisszió278

278  MRE szeretetszolgálati Iroda: A Kárpát-medence Református Missziói és Diakóniai 
Szolgálatainak Címtára. Budapest, 2008 37. o.
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25.5. Házasság és családsegítő szolgálat279

279  MRE szeretetszolgálati Iroda: A Kárpát-medence Református Missziói és Diakóniai 
Szolgálatainak Címtára. Budapest, 2008 38. o.
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25.6. Református Iszákosmentő misszió280

280  MRE szeretetszolgálati Iroda: A Kárpát-medence Református Missziói és Diakóniai 
Szolgálatainak Címtára. Budapest, 2008 39. o.
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25.7. Menekültmisszió281

281  MRE szeretetszolgálati Iroda: A Kárpát-medence Református Missziói és Diakóniai 
Szolgálatainak Címtára. Budapest, 2008 40. o.
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25.8. Repülőtéri lelkészség282

282  MRE szeretetszolgálati Iroda: A Kárpát-medence Református Missziói és Diakóniai 
Szolgálatainak Címtára. Budapest, 2008 41. o.
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25.9. Hallássérült és siketmisszió283

283  MRE szeretetszolgálati Iroda: A Kárpát-medence Református Missziói és Diakóniai 
Szolgálatainak Címtára. Budapest, 2008 42. o.
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25.10. Vakmisszió284

284  MRE szeretetszolgálati Iroda: A Kárpát-medence Református Missziói és Diakóniai 
Szolgálatainak Címtára. Budapest, 2008 73-74. o.
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25.11. Telefonlelkigondozás285

285  MRE szeretetszolgálati Iroda: A Kárpát-medence Református Missziói és Diakóniai 
Szolgálatainak Címtára. Budapest, 2008 43. o.
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26. mAGyAr református szeretetszolGálAt (mrsz)

Előzmények
Magyar Református Egyház zsinata 2006. június 8-án elfogadta a Ma-

gyar Református szeretetszolgálat megkezdett szolgálatát, és arra Isten 
áldását kérte, A Magyar Református sze retetszolgálat nem önálló szer-
vezetként, de elkülönített számlaszámmal a szeretetszolgálati Iroda ke-
retein belül végzi tevékenységét, az erre a célra elkülönített forrásokkal 
gazdálkodik. A zsinat a gazdálkodás hitelességének érdekében az ado-
mányok felhasználásának felügyeletére, rendszeres és rendkívüli intézke-
dések meghozatalának előkészítésére és ellenőrzésére a zsinati Diakóniai 
és Egészségügyi Bizottságot hatalmazta fel, mely a négy magyarországi 
egyházkerület képviselőiből áll. Az adománykoordináció funkciója az 
imaszolgálatra való buzdítás, a gyülekezetépítés segítése és a külmisszióra 
irányuló tevékenység. Hétköznapjaink minden percében éreztük az Isten 
jelenlétét és vezetését, mintegy utalást arra, hogy a megkezdett munkát 
tovább kell folytatni.

Így a zsinat Diakóniai és Egészségügyi Bizottsága 2006 júniusától két 
jelentős megterheléssel járó feladatot látott és lát el: egyrészt a szeretet-
szolgálati törvényben megfogalmazott országos egyházi szeretetszolgálati 
feladatokat, másrészt a Magyar Református szeretetszolgálat elvi irányítá-
sát és felügyeletét. Így 2006 júniusától a bizottsági ülések száma jelentősen 
megnövekedett.

Az MRSZ indulásának adminisztratív lépései
A Magyarországi Református Egyház zsinatának 2006. június 8-i ülés-

napján az alábbi határozatokat hozta.
1. A zsinat elfogadja a szeretetszolgálati Iroda tájékoztatását az ado-

mánykoordinációról. Üdvözli és támogatja a megkezdett szolgálatot, 
és arra Isten áldását kéri.

1. A zsinat hozzájárul, hogy a szeretetszolgálati Iroda adománykoordi-
nációs feladatvégzése során a MAGyAR RE FoRMÁTUs szERE-
TETszolGÁlAT (MRsz) elnevezést használja.

1. A Magyar Református szeretetszolgálat nem önálló szervezet-
ként, de elkülönített számlaszámmal a szeretetszolgálati Irodán 
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belül végzi tevékenységét, az erre a célra elkülönített forrásokkal 
gazdálkodik.

2. A zsinat a gazdálkodás hitelességének és átláthatóságnak érdeké-
ben az adományok felhasználásának felügyeletére, rendszeres és 
rendkívüli intézkedések meghozatalának előkészítésére és ellen-
őrzésére felhatalmazza a Diakóniai Bizottságot.

2. Az MRsz tevékenységéről és gazdálkodásáról negyedévente köteles 
jelentést tenni az Elnökségnek és a zsinati Tanácsnak.

3. Az MRsz adománykoordinációs tevékenysége tapasztalatainak 
ismeretében a szervezeti struktúra kialakításáról és az önálló 
szervezetként való megalapításról a zsinat őszi ülésén határoz.

A Diakóniai és Egészségügyi Bizottság előterjesztések formájában tár-
gyalja a kezdeményezéseket, kampányterveket és segélykérelmeket.
A Diakóniai és Egészségügyi Bizottság adománykezelési szabályzatot fo-
gadott el az MRsz adományainak fogadására és kezelésére vonatkozóan.

Cselekvő Egyház program – önkéntes toborzás 
2006 májusában meghirdettük az önkénteseket toborzó kampányunkat, 
melynek keretében 16 év feletti református ifjaink és felnőtteink jelentkez-
hettek alkalmi és rendszeres önkéntes szolgálat végzésére Magyarország 
területén. Az önkéntesek az MRsz égisze alatt szabad választás alapján a 
következő területekre jelentkezhettek:
Diakóniai intézményeinkben. Egyházunk diakóniai szolgálatát több gyüle-
kezeti és zsinati fenntartású intézményben végzi. Nyár folyamán ezekben 
a diakóniai intézményekben szükség lenne önkéntesek segítségére építke-
zések, átalakító munkálatok, gondozottak nyári táboroztatása alkalmával.
Kárpát-medencei árvizek alkalmával. Az önkéntesekkel részt szeretnénk 
venni az árvízi védekezésben: homokzsákok töltése, lerakása, zsákolás, 
melegétel osztása, tea és ivóvízosztás stb.
A Szeretetszolgálat segélyakciói alatt: ételosztásban, kamionpakolásban, 
segélykampányokban, élelmiszergyűjtésben a rászorulóknak stb.

Oktatási intézményeknél: építkezések, kirándulások, nyári táborozások 
alkalmával.
A szeretetszolgálat önkéntesi hálózatába a jelentkezők beléphetnek egyen-
ként, vagy gyülekezeti ifjúsági körök és iskolai osztályok csoportosan is. 
Terveink között szerepel a bejelentkezett önkéntesek közül egy Reformá-
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tus speciális Mentőcsapat összeállítása is, mely rendelkezik belföldi és 
külföldi jogosítványokkal esetleges nagyobb belföldi és külföldi természe-
ti katasztrófák túlélőinek mentéséhez. Az érdeklődő fiataloknak, ifjúsági 
csoportoknak vagy osztályoknak jelentkezési lapot küldtünk ki.
Eddig kb. 40 önkéntesünk van jelentkezési lappal, és Debrecenben kb. 60 
ember, akikre kamionpakolás alkalmával biztosan számíthatunk.

Jobb adni magazin
Elindult a szeretetszolgálat saját „médiafelülete”, ami eddig a leg-

eredményesebb kommunikációs felületévé vált az MRsz-nek. Eddig 3500 
példányt nyomtattunk ki az első számból, amelyik nagyon jó fogadtatásra 
talált református gyülekezetek és gyülekezeti tagok körében. Tervek sze-
rint évente 5 szám fog megjelenni, számonként 5000 példányban.

Megalakult a Magyar Református Szeretetszolgálat Készenléti Csoport-
ja

2007. augusztus 27-28-án az Albert schweitzer Idősek otthona 
adott helyet a Magyar Református szeretetszolgálat ön kéntesei számára 
tartott képzésnek. A képzést John A. Robinson tartotta, aki az Amerikai 
Presbiteriánus Egyház katasztrófavédelmi irodájának a vezetője, továbbá 
Kathy Angi és Angi József, akik a MRE Menekültügyi Missziójának a 
munkatársai. A tréning résztvevői, Czibere Károly, a zsinat szeretetszol-
gálati Irodájának vezetője köszöntötte.

A képzésnek kettős témája volt: előadásokat hallgattunk az Amerikai 
Presbiteriánus Egyház katasztrófavédelmi irodája munkájáról, a Kathrina 
hurrikán károsultjainak a megsegítéséről, második téma a Magyar Refor-
mátus szeretetszolgálat keretein belül egy Készenléti Csoport létrehozása 
volt.

A Magyar Református szeretetszolgálat a 2006-os árvizek óta egy olyan 
Készenléti Mentőcsoport létrehozásán fáradozik, melynek célja elsősorban 
a katasztrófák lelki következményeinek a feldolgozása a károsultak életé-
ben. Ilyen irányú mentőcsapat Magyarország területén és a Kárpát-meden-
cében nem működik, annak ellenére, hogy a Magyarországi Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság szerint is óriási szükség van rá. A képzésen a Magyar 
Református szeretetszolgálat 15 önkéntese vett részt.
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Terveink között szerepel önkéntesek toborzása a következő területeken, 
melyekre most szeretettel várjuk az önkéntesek jelentkezését:

1. Alpintechnikai csoport — alpintechnikai tréningprogra-
mok szervezése, veszélyessé vált fák kivágása, vihar- károk elhárítá-
sa, ifjúsági tűzoltó és mentő csapatok vezetése, tűzvédelmi és kötél-
technikai oktatások szervezése (salvator Egyesület — Tahitótfalu).

1. lelkigondozói csoport — lelkészek és teológusok jelent-
kezését várjuk, akik vállalják a természeti katasztrófák, árvizek ká-
rosultjainak és abban dolgozók lelkigondozását.

2. Gyermekfoglalkoztató csoport — hitoktatók, 
babysitterek jelentkezését várjuk, akik katasztrófák esetén szívesen 
foglalkoznak a kitelepített családok gyermekeivel.

3. Médiacsoport — cikkek és riportok írására, fényképek 
és videók készítésére várjuk az önkéntesek jelentkezését, akik segí-
tenek dokumentálni a természeti katasztrófák következményeit és a 
Református szeretetszolgálat munkáját.

1. Általános segélyezéssel foglalkozó csoport — homok-
zsákpakolás, kamionpakolás, adományozás.

2. A szeretetszolgálati Irodai önkéntes csoportja — önkén-
tesek toborzása, adománykoordináció, telefonos kapcsolattartás a 
csoporttal.

26.1. Nyilas Misi Ösztöndíjprogram286

Ösztöndíjat a szegény, de tehetséges határon túli diákoknak!

A program célja:
A program keretében anyagi támogatást gyűjtünk magyarországi, erdé-

lyi, kárpátaljai és felvidéki oktatási intézményekben tanuló tehetséges de 
szegény tanulók ösztöndíjára. A rászorulók kiválasztását minden esetben 
a támogatott oktatási intézmények vezetői végzik, így biztosított, hogy az 
adomány megfelelően célba ér.

Lehetőség egy jobb életre

286  Jobb Adni MRE szeretetszolgálat Alapítvány magazinja 2008. III. évf. 4. szám
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Hisszük, hogy kevés segítség is elég ahhoz, hogy tehetséges és szegény 
tanulók lehetőséget kapjanak egy jobb és szebb életre! Hisszük, hogy szük-
ség van a támogatásunkra ahhoz, hogy tehetséges és jó képességű diákok 
jövőjének a pozitív alakulást a szegénység ne törje derékba!

Határokon átnyúló gondoskodás
A Magyar Református szeretetszolgálat a szegény diákok támogatását 

a határokon átnyúló felelősségvállalás jegyében szeretné megvalósítani, 
mint jövőbe való befektetést.

Segíts, hogy magyarul tanulhassak!
A Nyilas Misi Program céljai között szerepel, hogy ezzel az ösztöndíj-

ként nyújtandó támogatással elősegítsük a tehetséges és szegény diákok 
továbbtanulását magyar nyelvű oktatási intézményekben.

26.2. Segíts gyógyulni –életmentő egészségügyi program

A program célja:
A „segíts gyógyulni” programban kárpátaljai és erdélyi kritikus álla-

potban lévő betegek magyarországi gyógyítására gyűjtünk anyagi támo-
gatást, mely felhasználását a több éves tapasztalattal rendelkező debreceni 
Kőszikla Alapítvánnyal együtt végezzük. Az alapítványnak eddig 300.000 
forintot adhattunk át. A program fontosságára zán Fábián sándor, a Kár-
pátaljai Református Egyházkerület Püspöke hívta fel a figyelmet.

2008 folyamán a „segíts gyógyulni” programunkat kiterjesztettük Bur-
mára is, hiszen Közép-Európában egyedül az MRsz és a DEKoM kapott 
hivatalos beutazó vízumot a katonai juntától.

26.3. Szeretethíd Program – legyen az önkéntesünk

A program célja:
A program 15-60 éves korosztálynak szól. 2009-ben 35 református dia-

kóniai intézmény várja a fiatalokat, hogy szeretetet vigyenek oda, ahol erre 
nagy szükség van.Az önkéntes programban lehetőség nyílik arra, hogy be-
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tekintsenek a fogyatékkal élők otthonába, idősotthonokba, gyermekottho-
nokban történő munkába és egy mosollyal vagy fizikai munkával szebbé 
tegyék a gondozottak napjait. Az önkéntes szolgálat alatt lehetőség nyílik 
beszélgetésre, ápolásra, meseolvasásra, kerítésfestésre, kert rendbehozatal-
ra.

A szeretethíd önkéntes Programmal hívjuk azokat, akik szívesen vé-
geznének önkéntes munkát.

26.4. Alma Mater Program – befektetés a jövőbe

A program célja:
E program a szeretetszolgálat egyik legrégebbi programja.
2006-ban, az indulásunk évében, az árvízi segélyakciónk befejeztével, 

első lépéseink között felvettük a kapcsolatot a református oktatási intéz-
ményeink vezetőivel. országos igényfelmérést készítettünk iskoláinkban. 
Csatolt kérdőíven írásos tájékoztatást kértünk az Igazgatótól arról, hogy a 
szeretetszolgálat milyen területeken tudna segíteni az iskoláknak. összesí-
tettük a visszajelzéseket, elindítottuk az adománygyűjtés, és ezzel elindult 
az Alma Mater Program.

Fontos stratégiai partnert látunk oktatási intézményeinkben, mint Egy-
házunk és fiatalságunk jövőjének felelős építőiben.

Ezen a területen közösek a céljaink, éppen ezért feladatunknak tekint-
jük az iskoláink támogatását is.

„Az iskolaügy ezer szívből vérzik Magyarországon és nagy kérdés, 
hogy lesz-e olyan jövője a református iskoláknak, mint amit szeretnénk.

Hálát adhatunk Istennek, hogy ennek ellenére új református oktatási 
intézmények és új református pedagógiai szolgáltatások jöttek létre.”
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26.5. Bibliát mindenki kezébe

A program célja:
2008 a Biblia éve. sok színvonalas rendezvény hívta fel országszerte a 

figyelmünket a bibliaolvasás fontosságára. Ebben az évben több szegény 
sorsú nagycsalád kérvénye érkezett a szeretetszolgálathoz, melyben Bibliát 
kértek.

olyan családoktól kaptunk levelet, melyek a megélhetésüket is alig tud-
ják biztosítani. Az ilyen családokat szeretnénk megajándékozni egy Bibli-
ával. Átlagosan egy Biblia 2000 forintba kerül.

26.6. Könyvekkel a szórványokért – országos könyvgyűjtő kampány

A program célja:
látva a kárpát-medencei határon túli szórványgyülekezetek és szór-

ványiskolák magyar könyvekkel való ellátottságát, 2007 márciusában 
meghirdettük országos könyvgyűjtő kampányunkat.

A kampány elsődleges célja:
Nagy értékű könyvadománnyal megajándékozni a határon túli szórvány 

gyülekezeteket és iskolákat, melyek forráshiány miatt nem képesek frissí-
teni a könyvállományukat. 

Ezzel a kampánnyal szeretnénk erősíteni az összetartozást és a határo-
kon átnyúló felelősségvállalás érzését az anyaországi magyarokban.

Gyülekezetek, ifjúsági csoportok, iskolák, munkaközössége jelentkez-
hetnek a könyvgyűjtő kampányba.

A könyveket Kárpátalja, Felvidék, Erdély oktatási intézményei és szór-
ványgyülekezetei kapják meg. A kampány keretében keresztyén könyve-
ket, tankönyveket, szakkönyveket, magyar, világirodalom és szépirodalom 
kategóriába tartozó könyveket gyűjtünk.
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26.7. MRSZ Készenléti Csoport

A csoport célja:

Viharkár elhárítás:
szélsőséges időjárási viszonyok nyomán bekövetkezett vészhelyzetek 

elhárítása, károk helyreállítása.
Képzés, továbbképzés tartása:
Hivatásos tűzoltó, mentőorvos és speciális mentő szakembereink civil 

szervezeteknek szakmai, elméleti és gyakorlati oktatást nyújtanak.
Outdoor tréningprogramok szervezése:
E tréningmódszer a csoport élmény-centrikusan segíti fejlődésében. A 

résztvevők a szabadtéri gyakorlatokat elvégezve szereznek tapasztalatokat. 
A tréningprogramok kiemelt célcsoportjai: csökkentlátók, vakok, fogya-
tékkal élők, szenvedélybetegek, nehezen kezelhető fiatalok.

tűzifa program a fagyoskodó kisnyugdíjasokért:
A rászorulók ellátása az önkéntesek által kitermelt és feldolgozott tűzi-

fával. Megfelelő végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakembereink 
egy nap alatt kb. 70 tonna fát tudnak kitermelni és megfelelő méretre vágni, 
mely kb. 10 család éves fűtési szükséglet fedezi.

segélyek eljuttatása a természeti katasztrófa sújtotta területekre. 

26.8. Megtört Kenyér Program

A program célja:
A program nevét az Ézsaiás könyvének 58. része ihlette, ahol Isten a 

népének az igazi istentiszteletről beszél, melynek egyik része a kenyerünk 
megosztása az éhezőkkel (Ézs 58,7). Vállaljuk, hogy Isten velünk közölt 
szeretetét meg kell mutatnunk felebarátainkon, ezt Isten életprogrammá, 
stílussá emeli a nagy parancsolatban. A megtört kenyér szimbóluma kife-
jezi ezt az életformát, sőt Jézusra is jellemző volt ez a mozdulat: odaadni 
másoknak, megosztani másokkal. Jézus egész élete erről szólt. Földi életé-
nek utolsó pillanatáig megosztotta másokkal, amije volt.
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A program keretében étel-, és élemiszerosztást szervezünk gyülekeze-
tekkel összefogva természeti katasztrófák károsultjai és hajléktalanok ré-
szére.

26.9. Mentőöv Program – rászorulók segélyezése a Kárpát-medencében

A program célja:
Magyarország és a Kárpát-medence rászorulóinak, szociális intéze-

ti gondozottjainak, misszióinak, gyermekotthonai lakóinak bútorokkal, 
konyhai eszközökkel és használt ruhákkal, lábbelivel való ellátása munká-
juk eredményesebb végzéséhez.

A rendelkezésre álló debreceni és nagykőrösi raktárainkból a Kárpát-
medence természeti katasztrófái idején a károsultakat segítjük.

MRsz raktár nyílt meg Nagykőrösi 2008 májusában.
Az MRsz 2006 októberétől rendelkezik Debrecenben raktárral, ahol 

eddig 21 kamionnyi segélyszállítmány került kiosztásra Tiszántúlon és 
Tiszáninnen. A raktártól való távolság miatt a másik két egyházkerület ki-
maradt a segélyezésből. 2008 első negyedévében 6 segélyszállítmány érke-
zett Debrecenbe, ezzel a végletekig kimerítve a debreceni MRsz iroda két 
fős munkaerejének a lehetőségeit. Az egyenlőtlen elosztás és a munkaerő 
kapacitás hiánya miatt új hely, egy új MRsz raktár keresésbe kezdtünk. 
A keresés eredménye egy, a Dunamelléki Ref. Egyházkerület tulajdoná-
ban lévő épület első emelete lett, mely 250 000 forint értékű felújítása után 
használható állapotba kerülhet. Egy új félállású munkatárs alkalmazása 
szükséges (laptoppal, mobiltelefonnal), aki a raktárt menedzseli. A nagy-
kőrösi raktár elláthatja a Dunamelléki és a Dunántúli Református Egyház-
kerületeket.

26.10. Önkéntes Diakóniai Év Programiroda

A Programiroda szolgálatának célja hosszú távú önkéntes szolgá-
lat lehetőségét felmutatni fiatal felnőtteknek (18-30). akik Istennek és 
felebarátaiknak szeretnének szolgálni. Hisszük, hogy az önkéntes szolgá-
latban a fiatalok olyan lelki uta zásban vesznek részt, melyben saját maguk-
ról, a világról és Is tenről tanulhatnak, és amely lelki utazásban Isten éle-
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teket formái. Isten kegyelméből az önkéntes Diakóniai Év Programiroda 
ebben a lelki utazásban segít, azért, hogy egyének, kultúrák, társadalmak 
egy igazságosabb és szerethetőbb világban éljenek.

Az önkéntes Diakóniai Év a kezdeti iránykeresés után megtalálta ar-
culatát és helyzetét a Református Egyházban, a fiatalok közötti szolgálatá-
ban. Ez két lényegi kérdésben csúcsosodik ki: olyan fiatalokat szeretnénk 
bevonni az önkéntes programba, akik valamilyen szempontból a társada-
lom peremén helyezkednek el, akik soha nem voltak a középpontban. Ez-
zel a küldetéssel krisztusi küldetésünknek szeretnénk eleget tenni, hiszen 
ő maga is azokhoz ment oda, azokhoz hajolt le és azokat vonta a közép-
pontba, akik a társadalom peremén voltak. Úgy hisszük, hogy az önkéntes 
szolgálat segít abban, hogy a fiatalok megtalálják helyüket a világban, saját 
magukat is jobban megismerjék, és Istenükkel is szorosabb kapcsolatba 
kerüljenek. Azok a fiatalok pedig, akik folyamatosan a társadalom szélén, 
marginális helyzetben voltak, a segítés által meg tapasztalhatják azt, hogy 
mit jelent segítőnek lenni, mit jelent kilépni abból a szerepből, ahol állan-
dóan ők voltak a segítettek. Ezzel a fajta szemlélettel életeket formálunk.

A református gimnáziumokból érkező fiatalokat pedig aktivizálni sze-
retnénk az egyházi közéletben, ifjúsági munkában, Csillagponton segítő-
ként, hogy a református egyház mellett elköteleződve ők is hosszútávon 
egyházi munkások, elköteleződött segítők, példamutató keresztyének le-
gyenek felnőtt, érett emberekként is.

Roma-Gádzsó Párbeszéd az Önkéntes Szolgálat Által Program
A program célja
Egyrészt cigány fiataloknak lehetőséget adunk Közép- és Kelet-Euró-

pában, hogy közösségeikből kikerülve önkéntesek legyenek saját hazájuk-
ban vagy más országokban, konferenciákon, képzéseken vegyenek részt, 
tapasztalataikat kicseréljék, új ismeretekre és készségekre tegyenek szert, 
lehetőséget adva arra is, hogy tanult ismereteiket, látásmódjukat hazatérve 
a saját közösségükben használják. Másrészt nem cigány (gádzsó) önkén-
teseknek olyan szolgálati helyek biztosítása egy vagy két éves szolgálati 
periódusra, ahol cigány közösségeket ismerhetnek meg, hazatérve saját 
országukban ők is megismertetik az önkéntes szolgálat alatt szerzett ta-
pasztalataikat.
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Ami megvalósult
- Körülbelül 300 önkéntes részvétele a kezdeményezésben, közülük 

legalább 100 roma Közép- és Kelet-Európából. 
- lehetőség biztosítása cigány fiatalok részére az önkéntes szolgálat-

ban, ahol elfogadják őket és fejlődhetnek vezetői képességeikben.
- Az önkéntes szolgálathoz való hozzáférés biztosítása, mint nem for-

mális, iskolán kívüli tanulási lehetőség. Azzal a céllal, hogy e tapasztalat 
által az önkéntes nagyobb eséllyel indul a munkaerőpiacon, és tudását, 
tapasztalatát a saját közösségében is használhatja.

- Dokumentálni a roma és nem roma önkéntesek munkájának, erőfe-
szítésének a hatását azokban a közösségekben, ahol önkéntesként szol-
gálnak.

- Gádzsó önkéntesek érzékenyebbé tétele a roma közösségek iránt, 
hogy átfogó ismeretet kapjanak és megértsék az európai cigányság hely-
zetét. Minden önkéntesnek képzési lehetőség biztosítása, különösen kö-
zösségépítés szempontjából.
Az önkéntes szolgálatban eltöltött közös tapasztalat által egy olyan há-

lózat létrehozása, melyben romák és gádzsók közösen dolgoznak a roma 
kultúra, identitás és emberi jogok elismertetésében.
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