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Tudom, az én Megváltóm él… Jób 19,25 

A SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ DIAKÓNIAI KÖZPONTJA 
GONDOZÓI SZOLGÁLATÁNAK HÍRLEVELE 

  Munkatársak találkozója Szádalmáson 

„Azután bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógáigban, hirdette 
a mennyek országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle 
betegséget és erőtlenséget a nép körében“ ( Máté evangéliuma 4: 
23) 

Március 31.-én délelőtt a szádalmási parókián találkozhattak a gondozói 
szolgálatot végző testvérek a Diakóniai Központ igazgatónőjével, ahol 
egy nyitott beszélgetés alakult ki. Ennek a beszélgetésnek az 
alapgondolata a fenti Igén keresztül lett megfogalmazva. Elcsendesedve 
együtt kerestük Szerető Mennyei Édesatyánk üzenetét, ahogyan küld 
bennünket Jézus szeretetével azokhoz, akiknek szükségük van a testi-
lelki gyógyulásra. A mi Urunktól hallva vittük oda az imádság szárnyain 
a gondozottakat és a gondozókat, hiszen nekünk ezzel a Krisztustól 
kapott többlettel kell naponta odaállnunk és szolgálnunk a rászorult 
testvéreink mellé. Nemcsak a testi enyhülést, hanem a lelki gyógyírt is 
kell vinnünk magunkkal. Ezt tudatosítva találkoztunk először így együtt 
ebben a régióban. Hálásak vagyunk, hogy ezt a szeretet - szolgálatot 
végezhetjük, amely az igehirdetés mellett a legfontosabb, hogy gondot 
viseljünk a betegeinkről, az árváinkról és minden rászorultakról. És 
a legcsodálatosabb, hogy nem egyedül végezzük ezt, hanem Valaki erőt 
ad hozzá nekünk és vezet bennünket.  Az alkalom második részében 
Ibos Henrietta igazgatónő beszélgetett és kérdezett, hogyan és milyen 
a betegek körüli szolgálat, milyenek a tapasztalataink. Egy nagyon 
meghitt és áldott együttlét után ismőt elindulhattunk azok felé, Akiknek 
szükségük van erre. Örömmel várjuk a soron következő találkozást és 
elcsendesedést. 

Varga Zoltán, lelkipásztor 

Reményik Sándor: 

Kétféle fájdalom 

 
Én nem bánom a pöröly zuhanását, 
Ha reá, mint gránit, felelek, 
Úgy felelek, hogy szikrákat vetek, 
Szikrákat, mik lelkemből az égig 
szökkennek, 
Szökkennek- és aztán ott maradnak, 
Elmúlhatatlan fényű csillagoknak. 
Én nem rettegek kegyetlen kezétől 
A megtermékenyítő fájdalomnak. 
 
Én nem félek a széthulló világtól, 
amíg a lelkem erős sziklafészek, 
Én csak széthulló önmagamtól félek. 
Attól, hogy sorsom kérdéseire 
Nem csendül bennem méltó felelet. 
A terméketlen fájdalomnak kelyhe 
Múljék el tőlem, Uram, ha lehet. 
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Nt. Varga Zoltán, a gondozók királyhelmeci összejövetelén  

 

 

Ez a kincsünk pedig 
cserépedényekben van, hogy ezt a 

rendkívüli erőt Istennek 
tulajdonítsuk, és ne 

magunknak: Mindenütt szorongatnak 
minket, de nem szorítanak be, 
kétségeskedünk, de nem esünk 

kétségbe. 2Kor 4, 7-8. 

Gondozói képzés indul 

 

A Diakóniai Központ újabb gondozói képzést hírdet 
önkéntesek számára Nyugat- vagy Közép-
Szlovákiában. A képzés akkor indul, ha legalább tizen 
jelentkeznek. A konkrét helyszín a jelentkezések 
eloszlásától függ. A 220 órás tanfolyamot elvégzők az 
EU-ban érvényest gondozói tanúsítványt szerezhetnek, 
és gondozhatnak a Diakóniai Központ gondozói 
szolgálatában. 

Az érdeklődők a Diakóniai Központ emailcímén: 
diakoniai.kozpont@gmail.com vagy a következő 
telefonszámon jelentkezhetnek Haris Zsuzsannánál: 
+421905 740 081. 
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Másodszor, Isten a szeretet lelkét is nekünk akarja ajándékozni. 
A szeretetnek sokféle formája lehet, de én úgy gondolom, hogy 
ezen a konkrét igehelyen a szeretet az áldozatkészséget, és akár 
önmagunk odaszánását jelenti. Talán néha azt gondoljuk, hogy 
Isten túl sokat akar. De emlékezzünk arra, hogy a mi Urunk, Jézus 
Krisztus, már előre, sőt elsőként áldozta fel magát, hogy 
megmentsen minket az örök haláltól. Már akkor – öröktől fogva – 
szeretett bennünket, amikor mi még nem is ismertük őt, és odaadta 
értünk az életét. A harmadik kegyelmi ajándék, amiben Isten 
részesíteni akar bennünket a józanság lelke. Miért pont ez? Miért 
oly fontos a józanság? Mi a célja? A józanság az a képesség, 
amely segít különbséget tenni az Isten szerinti jó és rossz között. 
Az erő után a szeretet jelenti. a cselekedeink módját, addig 
a józanság határozza meg az irányát, vagyis azt, hogy mire 
fordítjuk az erőt, és miért is hozunk áldozatot.  

Az erővel, a szeretettel és a józansággal tehát már megvan az az 
eszköztárunk, szerszámkészletünk, amivel szolgálhatunk, és 
megharcolhatjuk az élet nehézségeit. Mivel az az eszköztár 
egyedül és kizárólag Jézus Krisztustól származik, ebben 
a bizonytalan világban ő az egyedüli biztos pont számunkra, akit 
követnünk kell. Hiszen ő mindenkoron előttünk jár, már legyőzte 
a félelmeket, amelyekkel szembe kell néznünk. Még a halál 
félelmetes rettentését is, és ezzel reménységet és biztos jövőt 
adott nekünk.  

Kívánom mindannyiunknak, hogy gazdagon részesedjünk a lélek 
eme ajándékaiból. Ámen. 

Haris Szilárd 

(Elhangzott az Eurodiaconia éves nagygyűlésének záró áhitataként 
2017. június 22-én) 

 

Biztos pont a bizonytalanságban 
 
2017. június 20-22.-e között rendezte az Eurodiaconia nevű 
szervezet, melynek a Diakóniai Központ is tagja az éves 
nagygyűlését Norvégia fővárosában, Osloban. A rendezvényen 
Haris Szilárd, diakóniai lelkész és Deminger Orsolya, diakónus 
vettek részt. A gyűlés fő témája a szociális szolgáltatások több 
területén létrejött bizonytalanság volt. A konferencia előadói mind 
lelki, mind pedig szociális-szakmai szempontból is boncolgatták 
a felmerülő kérdéseket, majd közös nyilatkozatot adtak ki.  
A program részét képezte a házigazda norvég diakóniai szolgálat 
bemutatkozása, valamint tanulmányi kirándulás, melynek során 
a résztvevők megismerhették, hogyan foglalkozik a szolgálat 
a börtönből szabadult emberekkel. A bemutatkozásból kiderült, 
hogy a norvég diakóniai szolgálat, melynek neve magyarra 
fordítva azt jelenti, hogy a „Diakónia házaˮ, több, mint 150 éves 
multra tekint vissza.  
Amint arról már itt is hírt adtunk, az Eurodiaconia-val már idestova 
2 éve működik együtt a Diakóniai Központ. Az ő segítségükkel is 
tudjuk támogatni a házi gondozói szolgálatot és a gondozói 
képzést. A mostani találkozó tovább erősítette az együttműködés 
szándékát, és új ötletekkel gazdagított.  
H. Sz. 
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Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten 
kegyelmi ajándékát, amely kezeim rád tétele által van 
benned. Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, 
hanem az erő, a szeretet, és a józanság lelkét. Ne szégyeld 
tehát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő 
fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten 
ereje által. Mert ő szabadított meg minket, nem a mi 
cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme 
szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban 
adott nekünk. Ez most nyilvánvalóvá lett a mi Üdvözítőnk 
Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, 
és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan 
életet. 2Tim 1,6-10. 

Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! 

A fenti igeversek cselekvésre hívnak bennünket. Ezekben 
a versekben Pál apostol emlékezteti Timóteust, az ő fiát a hitben, 
hogy gerjessze fel a kegyelmi ajándékát, amelyet maga Isten adott 
neki. Ezek azok a talentumok, amelyek a Szentlélektől 
származnak. A Szentírás által leírt helyzetből úgy tűnik, hogy ezt 
a kegyelmi ajándékot Timóteus már korábban megkapta, csak nem 
használta. Éppen úgy, mint amikor aprópénzt felejtünk valamelyik 
zsebünk mélyén, és később megtaláljuk, közben pedig eltelik, akár 
néhány hónap is. Pál apostol ma minket is emlékeztetni akar: hol 
vannak a te kegyelmi ajándékaid? Rendesen és rendszeresen 
használod őket az Isten akaratával összhangban? Sokszor vannak 
nagy terveink vagy ötleteink. Ahányan vagyunk talán, annyi félék. 
Ha az a terv vagy inspirált ötlet Istentől származik, akkor 
a végrehajtáshoz szükséges kegyelmmi ajándékot is megkapjuk 
hozzá. (folyt.) 

Az ige tehát arra hív bennünket, hogy cselekedjünk, hogy tegyük 
meg ami tőlünk telik. Miért? Mert nem a félelemnek lelkét adta 
nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. 
Mit jelent ez? A világ széttöredezettségben, ellentétek között és 
félelemben él. Éppen a bizonytalanság a félelem egyik fő oka és 
gerjesztője. A félelem meg tud bénítani, és el tud tántorítani 
a helyes cselekedetektől. Megakadályozza, hogy előrelépjünk.  

Amikor kisgyerek voltam, az orvososk a fogyatékosságom miatt 
azt tanácsolták, hogy üljek tolószékbe, annak ellenére, hogy az 
akkori állapotom ezt nem indokolta. Legalábbis szerintem nem. 
Éppen ezért, nem is hajtottam végre ezt az utasítást, bár igaz, 
hogy ezt a tanácsot elsősorban az a szándék vezette és 
indokolta, hogy megóvjanak az eleséstől és a későbbi 
sérülésektől. De én akkor úgy gondoltam, hogy akkor is meg 
akarok próbálni járni, ha fenn áll a veszélye annak, hogy elesek. 
Úgy tűnik, hogy akkor jól döntöttem, mert akkor nem így döntök, 
rengeteg dolog kimaradt volna az életemből. Ezért arra 
szeretnélek mos Téged bíztatni testvérem, hogy ne engedd, hogy 
a félelem megbénítson. Kérd el az erőt Istentől és menj előre, 
tedd meg ami tőled telik.  

Mert Isten az erő lelkét adja nekünk. Nagyon nagy ajándék, ha 
kaptunk erőt arra, hogy másoknak segítsünk. De mindig 
tudatában kell lennünk annak, hogy ez az erő nem tőlünk van, 
nem a mi tulajdonunk vagy a saját teljesítményünk. Csakis azért 
lehet a mienk, mert a Mindenható Isten velünk van és be akar 
vonni bennünket az ő munkáiba és erejébe. Ez pedig nem 
természetes dolog. Ez Isten kegyelmi ajándéka. (folyt.) 

 


