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IMA
Áldja meg a Mindenható Isten a Guest House
ideálját és mindenkit, aki szeretettől indíttatva
itt dolgozik. Járjon közbe
a Boldogságos Szent Fiánál, az Isteni Főpapnál
a kegyelemért, melyre szükségünk van,
hogy Isten akaratát megtegyük
az Ő beteg gyermekeinek kezelésében.

„SENKI NEM JÖN TÚL KORÁN,
SENKI NEM TÉR VISSZA TÚL KÉSŐN.”

1. Rész
BEVEZETÉS
Urunk Jézus Krisztus szolgálatában nagyon fontos volt a – a testi, szellemi és lelki – betegek
gyógyítása. Mi, akiknek az a kiváltság adatott meg, hogy megalapítsuk a Guest House-t, és azok,
akik itt szolgálnak, utánozni kívánjuk Őt ebben a tekintetben.
Célunk megvalósítására mi, a Guest House tagjai, kötelezzük magunkat – és mindenkit, aki
követni fog minket bármilyen kapacitásban –, hogy elfogadjuk az Ő ideálját és irányítását a Guest
House alapításában és vezetésében. Senki ne szolgáljon a Guest House-ban bármilyen
minőségben/munkakörben, aki nem viseltetik őszinte sajnálattal a beteg alkoholista papok és
szerzetesek iránt, és megingathatatlan reménnyel felépülésükben, valamint erős hittel Isten
gyógyító hatalmában.
2. Rész
MEGHATÁROZÁS
A Guest House legyen kórház, menedékhely, biztos rév és szentély az elesett/szerencsétlen
alkoholista pap és szerzetes számára.
Szeretet legyen az alapköve és Irgalom a záróköve.
Minden rezidenst úgy kezeljünk, mint aki felbecsülhetetlen érték Isten szemében.
Minthogy a spiritualitás minden vallásos tevékenység lényege, a Guest House-t lelki
értékek/eszmények kormányozzák.
Amint Krisztus nem kérdezte a beteget bűnössége vagy ártatlansága felől – és mind
meggyógyította –, úgy mi sem kérdezzük soha a pácienst felvételekor vagy kezelése alatt a Guest
House-ban. Akik itt szolgálnak, az Ő példáját fogják követni.
Minden vendég – mint Isten különlegesen hívott szolgája – méltóságát mindig szem előtt és
tiszteletben tartjuk. Másokat is erre buzdítunk a rezidens érkezésétől, távozása napjáig.
Irgalom Anyja, járj közben Isteni Fiadnál az Ő áldásáért erre a házra, ahol neved
mindenkor tiszteljük.
3. RÉSZ
IRÁNYELVEK
1. A Guest House irányító elvei mindig a papi és szerzetesi hivatás és Isten szeretete kell’
legyenek.
2. Ezt a szeretetet a papi hivatal isteni eredetének és a szerzetesi hivatás magas
méltóságának tudatában kell gyakorolni.
3. Minden rezidens üdvössége – a test, a szellem és a lélek üdvössége – kell’ legyen legfőbb
gondja a Guest House-ban dolgozóknak.
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4. A szeretetet gyengéden és bőkezűen kell gyakorolni, de úgy, hogy a rezidenst ne sértse.
5. A rezidenseket ebben a házban soha nem szabad penitenciára ítéltnek tekinteni.
6. Azokat, akik a tanácsadásért és irányításért (terápiáért) felelősek, ne akadályozza meg
abban, hogy saját imázsukért aggódnak, se saját hibáik tudata, hogy a rezidenseket
szeretettel irányítsák a józanság útjára. A testvéri figyelmeztetés szeretetteljes cselekedet.
Ha alázattal és szeretettel tesszük, akkor irgalmassági cselekedet lesz.
7. Mindenkit, aki a Guest Houseban dolgozik, az Úr intésére gondoljon Sziénai Szent
Katalinhoz: „Könyörülettel legyetek egymás iránt, és hagyjátok az ítélkezést rám.”
8. Senki ne szóljon rossz szót papokról és szerzetesekről a Guest House-ban.
4. RÉSZ
TANÁCSADÁS
a) Tanácsadás a lelki irgalmasság cselekedeteinek egyike. A józanság elérésére és
megőrzésére adott tanácsokat bölcsen kell adni a Guest House-ban.
b) Fontos, és alázatra ösztönző gondolat az, hogy másoknak tanácsot adni nem más, mint
spirituális elvek szerint, sőt spirituális elvekért cselekedni. Ezért a Guest House-ban senki
ne adjon tanácsot, mielőtt tanácsot kért volna.
c) A Guest House-ban senki ne adjon tanácsot a józanságról, ha nem szeretettel és alázattal
teszi.
d) Akik felelősek a tanácsadásért, soha ne hátráljanak meg azért, mert nekik reménytelennek
látszik. A tanácsadás kötelessége akkor is fennáll.
e) Ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk tanácsot adni, alázatosnak kell lennünk a tanács
elfogadásában is.
f) Senki ne adjon tanácsot a Guest House-ban nyakra-főre.
g) A Guest House stábjának mindegyike igyekezzék napi élete példájával tenni tanúságot
annak igazságáról, hogy a példa hatalmasabb/hatásosabb, mint a parancs.
h) Azok, akik talán azt gondolják, hogy képesített laikusok tanácsadása papoknak vagy
szerzeteseknek hetyke vagy arrogáns, gondoljanak Szent Teréz szavaira, hogy a
laikusoknak is kötelessége a kétkedő egyháziaknak tanácsot adni –, és ezt maga is
megtette.
5 RÉSZ
ERŐSÍTENI A SZOMORKODÓT/BÁNATOST:
a) Amint Isten parancsolja, hogy vigasztaljuk/erősítsük (bár a comfot szót inkább
„vigasztalás”-sal azonosítjuk, a latin FORTIS ból származik) gyötrődő felebarátainkat, a
Guest House fogalmához hozzátartozik, hogy erőt öntsünk és vigasztaljuk a rezidenseket.
b) A rezidensek, akik kezelésre érkeznek – bármilyen külső benyomást igyekeznek színlelni
–, szomorúak lesznek.
c) Ne felejtsük el, hogy Krisztus kétszer is sírt – pedig Ő volt a nagy Vigasztaló.
d) A gyógyítás mesterségében nagy szerepe van az együttérző szavaknak és szeretetnek. Itt
mindkettőt nagylelkűen kell gyakorolni.
e) A Guest House-ban a vendégek kínos helyzetének enyhítése úgy jusson kifejezésre, hogy
eltávolítjuk okait, és egyúttal erősítjük azokat, akik súlyuk alatt görnyednek.
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f) Mi, akik a Guest House-ban dolgozunk, imádkozunk, hogy megkapjuk az erőt, melyet
bőkezűen adhatunk tovább a szomorkodóknak.
6. RÉSZ
TÜRELEM:
a) A rezidensek, és egymás iránti türelem kell’ legyen a Guest House ütemmérője.
b) Különös türelemmel viseltessünk hamis vádak esetében akár rezidensektől, vagy
egymástól származzanak.
c) Tartózkodjunk a kicsinyes bosszútól, a silány és hitvány elégtétel-vételtől, bosszúállástól:
akár való, akár vélt igazságtalanságért. A mi missziónk magasabb rendű.
d) Nyelvünket gyógyításra, ne sebzésre használjuk.
e) Türelemmel párosult szeretet, mint kötőanyag, idővel megtermi a gyógyító balzsamot,
melyet létrehozni a mi feladatunk.
7. RÉSZ
SÉRELMEK MEGBOCSÁTÁSA:
a) Emberek vagyunk. Ezért (valószínűleg) megsértünk másokat, és mások is minket. Azok,
akiket segíteni akarunk – betegek lévén –, igazságtalanul vádolhatnak bennünket.
Bármilyen nehéz is legyen, mást nem tehetünk, mint megbocsátunk. Krisztus mondta.
„Ha megbocsátjátok más bűneit, mennyei Atyátok megbocsátja a ti vétkeiteket. De ha nem
bocsátotok meg, mennyei Atyátok sem bocsát meg nektek.”
b) Muszáj, hogy megbocsátás legyen a Guest House szabálya/normája. Milyen tragédia
lenne, ha bárki közülünk saját szomorú végzetünket –, a Guest House szomorú végzetét
pecsételné meg a bosszú(állás) mérgével.
8. RÉSZ
IMÁDSÁG:
a) „Többet tesz a világért az, aki imádkozik, mint aki harcol.”
b) Papok és szerzetesek alázat- és szeretettel teljes szolgálatát legjobban az imádsággal
tehetjük.
c) Ezért a beteg papok és szerzetesek felépüléséért mondott imával, az ö imáinkkal értünk,
és az egymásért mondott imádság által biztosíthatjuk a Guest House sikerét.
9. RÉSZ
ALÁZAT:
a) A Guest House-ban alázattal szolgáljunk. Arrogancia és gőg legyen idegen mindenkitől,
akik ezt a magasztos szolgálatot elvállalják.
b) Gőgös és arrogáns, cinikus és kötekedő semmiféle kapacitásban ne szolgáljon a Guest
House-ban.
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10. RÉSZ
A GUEST HOUSEBAN DOLGOZÓK PÉLDAKÉPEI:
a) Bármilyen alantas a munka, vagy korlátolt/távoli az érintkezés a rezidensekkel, mindenkit
az a vágy motiváljon, hogy azok felépüljenek betegségükből.
b) Ajánlják fel Istennek szívüket, elméjüket, talentumaikat és képességüket szeretettel és
alázattal a beteg rezidensek szolgálatára.
c) Mindenki jószívvel szolgáljon. A barátságtalan, a morcos és az örömtelen ne szolgáljon a
Guest House-ban semmilyen kapacitásban.
d) A derűsség terápiás értékét meg kell teremteni, és életben kell tartani.
e) Mindenki becsülettel szolgáljon. Senki ne sértse/szegje meg sem a rezidensek, sem
munkatársai bizalmát.
f) Senki ne legyen spicli vagy hírhordó. Ne hallgatózzon, ne üsse bele az orrát mások
dolgába. Ha olyan információ jut birtokába, ami valaki jellemére vagy szituációjára káros,
maradjanak némák, kivéve, ha lelkiismeretük azt diktálja, hogy a szeretet vagy
igazságosság követeli annak feltárását. Ilyen esetben – és csak ilyen indítástól ösztönözve
– informálják négyszemközt az igazgatót. Különben, tartsák titokban a dolgot.
g) Az ócsárlás bűne gondosan kerülendő.
h) A Guest House minden alkalmazottjának értékét képességük és kiegyensúlyozottságuk
határozza meg. Az, hogy nemcsak elvégzik a munkát, de vidáman teszik, és a
hajlandóság, hogy – ésszerű kereteken belül – függetlenül a személyes áldozattól, az
egyén vagy a közösség javát szolgálják.
i) A szó legnemesebb értelmében, mindazok, akik a Guest House-ban dolgoznak, a beteg
alkoholistákért végzett nemes és magasztos laikus apostoli munkának dedikálják
magukat.
j) Vallási hovatartozásuktól függetlenül, mindenkiben, aki a Guest House-ban dolgozik, meg
kell’ legyen a szeretet és tiszteletadás, a Guest House filozófiája iránt.
k) A Guest House stáb minden tagja fontos személy. Testvéri szeretettel és kölcsönös
tiszteletadással, és annak tudatában, hogy mindnyájan Krisztus szőlőjében dolgozunk, az
itt leszögezett eszmények segítenek, míg végül Isten lesz kalauzunk a rezidensekkel és
egymás közti kapcsolatainkban.
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