Budapest-Fasori Református Egyházközség

DIAKÓNIA
TÁJÉKOZTATÓ
„Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak,
rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr
munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem
hiábavaló az Úrban.”
(1Kor 15,58)

2015.

BEMUTATKOZÁS

A diakónia alapja:
„Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény
voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam,
és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. A király így
felel majd nekik: Bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket
akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg.”
(Máté 25, 35-36, 40)

A diakónia célja:
„… aki mást felüdít, maga is felüdül.” (Péld 11,25)

□ az örömhír, evangélium továbbadása
□ a gyülekezetben a rászorulók felderítése
□ hívogatás a gyülekezeti alkalmakra, eljutás segítése
□ személyes látogatások
□ telefonos kapcsolattartás
□ alkalomszerűen, valós szükségben segítségnyújtás
A gyülekezet diakónia terve:
„Jutalmam, hogy tehetem.”

□ 2015. február a diakónia hónapja
□ A megkezdett feladatok ellátásának folytatása
□ Megújulás a szolgálatokban, bővülni új szolgálókkal
□ Megújulás a rászorulók felderítésében, igények kielégítésében
□ Szolgálati lehetőség biztosítása korhatár nélkül mindenki
számára, akit az Úr diakóniai feladat ellátására indít

Diakóniai SZOLGÁLÓI feladatok:

„… legeltessétek Isten közöttetek levő nyáját, ne kényszerből, hanem önként,
ne nyerészkedésből, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a
rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak.” (1Pét 5,2-3)

□ Gyülekezeti tag meglátogatása: előre egyeztetett
időpontban, rendszeres/alkalomszerű látogatás, igeolvasás,
közös imádkozás, beszélgetés kb. 30-40 perc/alkalom/fő
+ kisebb segítség (pl. vásárlásban, kisebb házimunkában
alkalmi megegyezés szerint)
+ orvoshoz/vizsgálatra/gyógyszertárba kísérés
+ rövid séta, közeli boltban, kisebb vásárlásra kísérés
+ segítségnyújtás közmű számlák befizetése ügyében
(postára kísérés), esetleges reklamáció intézésében segítés
+ segítő, tanácsadó beszélgetés kerületi egészségügyi/
szociális segítő szervezetekkel kapcsolat felvétel
+ kórházban, kórházi ápolás után otthoni látogatás
+ hallás-, látás-, mozgáskorlátozott részére felolvasás;
templomba és haza kísérés
□ Autósszolgálat: hallás-, látás-, mozgásokban korlátozott,
nemcsak idős testvérek szállítása, elsősorban vasárnapi
istentiszteletre és haza. Autóval rendelkező gyülekezeti tagok
jelentkezhetnek a lelkészi hivatalban telefonon, e-mail-ben.
□ Idősotthonokban (Rózsa utca, Dózsa György út,
Művészotthon, Schweitzer Otthon) látogatás, igeolvasás, közös
ima, beszélgetés, segítség a helyi istentiszteleten, imaterembe
kísérés, lelkészekkel Úrvacsora előkészítés

□ Egyéb fogyatékkal élő testvérekkel (pl. mozgás-, látás-,
hallás-korlátozott, testi-szellemi fogyatékos, bármilyen jellegű –
nem súlyos állapotú - szenvedélybeteggel) kapcsolattartás,
igeolvasás, beszélgetés, kerületi szociális vagy egészségügyi
gondozáshoz segítés, információgyűjtés és átadás
□ Mindenkit szeretettel kérünk, hogy szíveskedjen gyülekezeti
beteg testvérekről jelzést adni, ha feltűnik, hogy régen látta,
esetleg kórházba került, látogatást igényel-e.
□ Körzetgazda szolgálat: Fasori Harangszó negyedévenkénti
kézbesítése egy kb. 20-30 lakásos körzetben. Cél a beszélgetés,
többek között a szükségek feltárása, jelzés a Diakóniai
munkacsoportnak.

Diakóniai SZOLGÁLATOT IGÉNYBEVEVŐK
LEHETŐSÉGEI:
Mihez kérhetek/kérjek segítséget? Hol? Mikor? Hogyan
tehetem?
„Az emberi értelem tervezget, de az ÚR adja meg, hogy mit
mondjon a nyelv. Minden útját helyesnek tartja az ember, de az
ÚR megvizsgálja a lelket. Bízd az ÚRra dolgaidat, akkor
teljesülnek szándékaid. Mindent rendeltetésének megfelelően
készített az ÚR…” (Péld 16,1-4)
□ Gyülekezeti tag részéről látogatás igény bejelentés
telefonon/személyesen a lelkészi hivatalban
□ Igeolvasás, közös ima, beszélgetés
□ Igeolvasás, közös ima, beszélgetés, alkalmi kisebb segítség a
házimunkában (megegyezés szerint)
□ Igeolvasás, közös ima, beszélgetés, orvoshoz/vizsgálatra/
gyógyszerkiváltásra kísérés
□ Igeolvasás, közös ima, beszélgetés, rövid séta, igény szerint
lakhely szerinti közeli boltba, kisebb vásárláshoz kísérés
□ Autósszolgálat igénylése, vasárnapi istentiszteletre lakcímről
templomba és vissza. Előzetes bejelentés a lelkészi hivatalban.
□ Kerületi szociális vagy egészségügyi gondozáshoz segítés,
információgyűjtés és átadás
□ Kórházi beteglátogatás, igeolvasás, közös ima
□ Kórház után otthoni látogatás, beszélgetés, igeolvasás, közös
ima

□

Hallás-, látás-, mozgáskorlátozott részére felolvasás,
beszélgetés, igeolvasás, közös ima + kérésre autós szolgálat

□

Segítség ebéd megrendelés lebonyolításában

□

Segítségnyújtás közmű számlák befizetésében (postára
kísérés); esetleges reklamáció intézésében segítség

HÍVOGATÁS SZOLGÁLATRA:
Kedves Testvérek! A megnevezett szolgálatokra a
gyülekezeti tagok – akiket az ÚR erre indít - a lelkészi hivatalban
jelentkezhetnek telefonon, e-mail-ben. A jelentkezéskor a terület
megjelölése mellett kérjük megadni, hogy heti/havi
rendszerességgel mennyi időt tudnak a szolgálatra fordítani,
milyen napszakban (délelőtt vagy délután). Középiskolások
jelentkezésére is számítunk, mivel nekik előfeltétel az
érettségihez az önkéntes 50 órai munkavégzés. Nyugdíjas,
egészségileg, fizikailag, lelkileg kiegyensúlyozott, hitben járó,
hitben erősíteni-erősödni kívánó testvéreknek is áldott szolgálati
lehetőséget kínálnak az alkalmak. Lehetséges, hogy a
látogatásokhoz párok jelentkezzenek, idősebb-fiatalabb és olyan
kapcsolatok alakulnak ki, amelyeket az ÚR munkál, hogy a
gyülekezeten belül kapnak egymástól fitestvéreket és
nőtestvéreket, testvéri szeretetben kibontakozó „családi
közösségeket”. 2015. február a Diakónia Hónapja a Fasorban!
„Szólj, szólj hozzám Uram, mert szolgád hallja szódat! Így
mondom, mert magam rég annak érezem.”

SZOLGÁLAT IGÉNYBEVÉTELÉRE KINÉL, HOL,
MIKOR, MIHEZ KÉRHETEK/ KÉRJEK SEGÍTSÉGET?

Kedves Testvérek! Azoknak a jelentkezését várjuk a
lelkészi hivatalban telefonon/e-mailben, akik szívesen látják a
diakóniai szolgálatban tevékenykedő gyülekezeti tagokat. Aki
úgy érzi, hogy valakit szívesen látna és bizalmába fogadja a
szolgáló testvéreket, imádságban bátorítjuk, hogy jelentkezzen.
Kérjük, hogy adja meg milyen fajta segítségre lenne leginkább
igénye. A megújuló fasori diakóniai szolgálat felméri a szükséget,
és összegyűjti a szolgálatra jelentkezőket. Az Úr segítségével
összerendezi az igényeket a szolgálókkal. Előre is megértésüket
kérjük a kérések teljesítése tekintetében, mert mint tudjuk: „Az
aratnivaló sok, de a munkás kevés!”

FONTOS INFORMÁCIÓK

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Budapest-Fasori Református Egyházközség
1071 Budapest, Városligeti fasor 5.
Honlap: www.fasor.hu
Telefon: (06 1) 342-7311, 322 4499
Fax: (06 1) 413 1092
E-mail: hivatal@fasor.hu
A lelkészi hivatal fogadó órái:
hétfő: 9.00-13.00
kedd: 9.00-13.00
szerda: 9.00-13.00, 17.00-17.45
csütörtök: 9.00-13.00
péntek: 9.00-13.00
Bankszámlaszám: 10702019-19818049-52000001
Kapcsolattartó:
Pálinkás Gyuláné presbiter, a diakóniai szolgálócsoport
szervezője Tel: (+36 30) 9326024

