
„Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy…” /Jak 5,14/ - részvétel 
a betegek, idősek lelki erősítésében 

DÉL-TISZÁNTÚLI REGIONÁLIS DIAKÓNIAI KONFERENCIA, Vésztő, 2018.okt.13. 

Gál Judit 

• Kinek milyen elvárása van az egyházzal szemben: Milyen jellemzői legyenek? 
• Lelkésszel szembeni elvárások:  
• milyen legyen a presbiter, a gyül. tag, az egyházi intézmény dolgozója? Mi az én 

szerepem ebben a rendszerben?  

Az egyház, a gyülekezetek formálása, élete – közös ügy. Nincs valaki, aki tegyen valamit… 
Lehetőség és felelősség… Nem az a baj, hogy a világ olyan, hanem ha az egyház nem tud más 
„só és világosság” lenni… 

Általános bevezető:   

1. Közösség (szeretet-közösség), Isten által és Rá mutat „Ahogyan én szerettelek 
Titeket”, Arról fogja megtudni ez a világ, hogy ti az én …..(Jézus és a tanítványok – 
önmagához, egymás mellé és küldetésbe 
          nem azonos az intézménnyel – az intézményben dolgozóknak legyen más 
lelkisége 

2. közösség ott: kapcsolat: nem pusztán az alkalmakon való részvétel élet-, segítő-, ima- 
                            TESTVÉR – kapcsolat, közös élmények, közös örömök, terhek, harcok 
                               „örüljetek az örvendezőkkel” „sírjatok a sírókkal” 

3. közösség: ismeret – Jézus hogy? – megérintette, megállt mellette, szemébe nézett, 
vele beszélt, együtt sírt vele, a gyerekeiket ölbe vette, bement a házába,  - ahogyan 
én cselekedtem veletek, ti is…. 
                      számontartás  (kérdés, keresem, tudom, ha baja, öröme van..) 
                             szolgálat(om) van a közösségben  - alkalmi, időszakos, rendszeres,  
                          hivatalos és önkéntes szolgálat -------- a gyülekezetek működése  

 

Idősek és betegek a gyülekezetben 

1. A csoport kiemelésének oka 
2. A csoport felé irányuló szolgálat célja 
3. A csoport felé irányuló szolgálat módja 
4. Kik végezzék ezt a szolgálatot? 
5. Lehetséges következmények 

  



 

1. Miért az idősek és betegek?  
 

• Jézustól kapott küldtetés: „Beteg voltam és meglátogattatok” Nkodémus: Ján.3, 16. 
Van jó híre!    Jézus azokhoz jött, akik a periférián voltak.  

• Ursula Lehr: Megőszülő Eu társadalmak – nő a 65 év felettiek száma és aránya – 
egészségügyi és szoc.feladat  

• elöregedő gyülekezetek (idősek száma nőtt) 
• idős programok (Bibliaórák, aktivitás – sport, kirándulások, szerep-csoportok, élet-

térkép mellett/helyett személyes beszélgetés 
• szétesett családok – külföld, elöltözött ---- fizikai kontaktus hiánya (másfajta 

kapcsolattartás – de az ember nem változott!) „Nincs emberem” „megfürdetett és 
egy szót nem szólt hozzám” 

• individualizáció felerősödése – már az igény is kisebb (marad: orvosi rendelő (nincs 
kispad), kórház, intézmények, TV – nehezen mozdul - kesergő, elgyengülő 
(szeretetében, kapcsolataiban, önmagában, hitében), életunt 

• minta hiány – köv.generáció (Jákób, Simeon,) hitvalló (amíg élek az maradok….) 

Az, hogy milyenek a gyülekezet idősei : az idős embertől és az őket segítő testvérektől is függ! 

 

2. A korosztály és betegek segítésének célja:  
 

• testi: a lehetőségekkel való élés: aktív, nem magányos, értelmes időtöltés ----- 
egészségvédő szerep, személyiség-fejlődés időskori szakasza – lelkileg erősítő 
(Zsolt.92,15: Öreg korban is sarjat hajtanak, dús lombúak és zöldek maradnak, és 
hirdetik: Igaz az Úr, kősziklám ő, akiben nincs álnokság) Anna történet 

• kapcsolatban maradó idősek, betegek – hitükben, hitvallásukban erősödő, 
imádságban erősödő ------ közösséget erősítő!  
(beteglátogatás ereje: nem egyedül hordozom! Egymás terhét hordozzátok!, 

• családokra való hatás 
 

3. Idősek, beteg látogatásának módja 
 

• Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit… – van-e jelzés?  
hiszed-e: ima, közösségi jelenlét, bizonyságtételek (Ima-meghallgatásról) 

• felmérés, informálódás (személyre szabott)  mit akarsz, hogy cselekedjem? – 
felmérés az idősekről, jelzés a betegekről – nem csak a gyülekezetbe járókról   

• jelzések: telefon, Igés lap, gyülekezeti újság – személyes felirattal 
• látogatás: gyülekezeti látogatóként! (egyeztetve, röviden, betegről szól) 
• visszajelzés ----- ma még lehet kapcsolatot építeni 

  



 
4. Kik végezzék?  

 
• “Az egyházi szolgák…….a betegeket és különféle megpróbáltatásokkal terhelteket 

meglátogassák, oktassák és az élet útján megtartsák;” (II.Helvét Htv.18.17) 
• nem mindenki alkalmas a beteglátogatásra – de mindenkinek lehet feladata ebben  
• „… hívassa magához a gyülekezet véneit” – presbitereit ----- feladat, lehetőség! áldott 

lehetőség --- „Aki másokat felüdít, maga is felüdül” 
• gyülekezeti beteglátogató csoport – felkészítés, kirendelés, rendszeres találkozás, 

beszámolás,  
• kórházlelkészek bevonása  

 

5. Hatása 
 

• Jézus jelenlétének megtapasztalása 
• felüdülés, kapcsolat épülés, közösség erősödés, megvigasztalódás – azzal a 

vigasztalással – társadalmi hatás (ne értékeljük le, amink van!!!) 
• csodák átélése - 4-en viszik a bénát, „mondjátok el unokáitoknak…” 
• „Jöjjetek én Atyámnak áldottai és örököljétek az országot, mert…. beteg voltam és 

eljöttetek hozzám” – áldás, örökség, jövő 
Ébredj bizonyságtévő lélek…….. 
 
 

 

 

 

 

 

 


