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Isten áldásában gazdag, békés karácsonyi ünnepeket kívánnak a
Diakóniai Központ munkatársai minden
gondozottnak és gondozónak!

AMÍG IDŐNK VAN !
Szállnak az évek, elszáll életünk!
Ősz lett, pedig tegnap üde tavasz volt.
Sürget a kiáltás, mit nem feledhetünk:
Ameddig még időnk van, tegyünk jót!
Fáradhatatlanul vessük a jó magot:
szeretet tettét és szerető szót!
Amit elvetettél, egykor arathatod,
Ameddig időnk van, tegyünk jót.

MERT MEGJELENT AZ ISTEN ÜDVÖZÍTŐ KEGYELME MINDEN
EMBERNEK… TIT 2,11

Szerkesztette:
Haris Szilárd +421 908 549 726 Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
Diakóniai Központja,
Jókaiho 34. Komárno 945 01. www.refdiakonia.sk; Email:
diakonia.kozpont@gmail.com

A SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ DIAKÓNIAI KÖZPONTJA
GONDOZÓI SZOLGÁLATÁNAK HÍRLEVELE

Megalkudni vagy szövetséget kötni?
Első hallásra az alku és a szövetség szavak jelentése teljesen azonos. Ha
azonban kicsit tovább ízlelgetjük ezeket a szavakat, akkor rájövünk, hogy van
egy árnyalatnyi, de annál fontosabb különbség. Az alku általában egy bizonyos
helyzetre szól, és olyan helyzetet teremt, amelyen egészen biztos, hogy
mindkét fél nyer A szövetség hosszú távú, kölcsönös elköteleződést jelent,
amely nem törvényszerűen előnyös mindig, minden pillanatban mindkét fél
számára. Az sem törvényszerű, hogy a felek a szövetséghez egyenlő mértékben
járulnak hozzá.
A megalkuvás egyik legbeszédesebb bibliai példája Pilátusé, aki bár Jézusban
„nem talált semmi bűnt, mégsem szeretett volna a császár kegyeiből kiesni.
Félt elfogadni azt a szövetséget, amelyet neki az Úr Jézus Krisztus kínált a
négyszemközti beszélgetésükben. Pilátus a megalkuvás embere.
Az Isten az ő választottjainak az ő szövetségét kínálja. Erre a szövetségre
emlékezteti folyamatosan Isten az ő népét: az ószövetségben számtalan ige
által, de a páskavacsorában is. Minket, az Újszövetség népét pedig az
úrvacsorai bor emlékeztet, mely Krisztus vérének jegye és záloga. Most az
adventi időszakban érdemes elgondolkodnunk azon, hogy ezen a szövetségen
az Úristen semmit sem nyert. Ennek ellenére, a mi Urunk, „Isten formájában
lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem
megüresítette önmagát és szolgai formát vett fel. Istállóban kellett
megszületnie, és kénytelen volt átélni a menekülést, és azt hogy az „övéi nem
fogadták be őt.” Sőt, húsvétkor a tömeg ártatlanul halálra adta a Mestert.
Jézus Krisztus azonban mindezek ellenére sem törte meg a velünk kötött
szövetségét. Nem vonta vissza és nem vált hűtlenné. Mert ha mi hűtlenek
vagyunk is, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja.
H.Sz.
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Mosolyogva szolgálni az Urat

2017. november 8-án meglátogattuk egy családot Csécsen,
ahol a Diakóniai Központ gondozói szolgálatán keresztül
gondozunk egy gyermekbénulásban szenvedő kisfiút. Varga
Zoltán lelkipásztorral Királyhelmecről hazafelé tartva, nem
tervezett módon álltunk meg a család ajtaja előtt. Akkor még
nem tudtuk, hogy olyan tanűságtételt fogunk hallani, amit
hosszú ideig a szívünkben forgathatunk. A kellemes légkőrt,
békességet, szeretetet és nyugalmat, ami ebben a családban
fogadott bennünket, nehéz szavakba önteni. Ennek ellenére
szeretném, igyekszem megosztani azokat az érzéseket, amiket
a látogatás során tapasztaltam.
Az ajtóban Lenke néni fogadott bennünket, András
nagymamája, aki több mint egy gondozó. A szülők az ő
segítségének köszönhetően képesek teljesértékűen elvégezni
hivatásukat, hiszen az idős asszony nemcsak a háztartásról, de
unokájáról is gondoskodik keresztyéni szeretetből, aki súlyos
állapota révén nem képes önmagát ellátni.
Azt vártam, hogy majd elmondja, hogy milyen nehéz és
fárasztó, milyen sok erőfeszítésbe kerül. De a vártak ellentétét
hallottam. Lenke néni a mindennapi élményeit osztotta meg
velünk, amelyeket Istenünknek hála, természetesnek tekint. Az
idő, amelyet együtt töltöttünk, gyorsan elszaladt. Szinte fel
sem fogtuk, hogy Lenke néni leültetett bennünket
a konyhában, megmelegítette a vacsorát és közben mesélt
a mindennapjairól széles mosollyal az arcán. Az egész este
legszebb pillanata az volt, amikor a néni bement a szobába, és
kihozott egy darab papírt, amelyen kézzel írt szöveg volt.
A nagymama jellemzése – András ikertestvérének házi
feladata. Nehéz volt visszafojtani a könnyeimet, hogy Lenke
néni ne vegye észre. Mielőtt hazaindultunk, teljes »

A gyűjtésre elsősorban tiszta és használható játékokat várunk. De
pénzadomány utalására átadására is lehetőség van a feltüntetett
gyűjtőpontokon:
Diakóniai Központ:
Jókai utca 34. KOMÁROM
Református lelkészi hivatal, Námestie SNP 7., ZSELÍZ
Diakóniai Központ
Fő utca 47., KIRÁLYHELMEC
Református lelkészi hivatal SZÁDALMÁS. házszám 110.
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természetességgel és mosollyal léptünk be az ikrek szobájába.
A fiú az ágyon széles mosollyal az arcán a saját világában,
míg a lány az íróasztalnál ülve készült a következő napra az
iskolában. Ebben a családban már többször látogatást tettünk,
de mindig sajnálom, amikor eljön a búcsúzás, a haza indulás
ideje. Itt biztonságban és jól érzem magam. Érezni a szeretetet
és a nyugalmat, és valamit, ami szavakkal leírhatatlan. Ennek
ellenére beültünk az autóba és elhajtottunk. Némi csend után
mindketten Lenke néniről beszélgetünk, aki nemcsak
szavakkal tesz vallást Istenről, de tetteivel szolgálja a mi
Urunkat.
Ibos Henriett
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja megkezdi
a 2018‐as Diakóniai naptár terjesztését, melynek címe TÖRŐDJÜNK
EGYMÁSSAL!, és amelynek ajánlott értéke 4 euró. Az összegyűlt
adományokat a Diakóniai Központ programjainak megvalósítására
fordítjuk. Tisztelettel kérjük Önöket, hogy 2017. november 20.‐áig adják
le megrendeléseiket a naptárra az alábbi megrendelő lap kitöltésével,
hogy a kész naptárakat továbbíthassuk Önöknek az év végéig.
A legügyesebb rajzolók névsorát, akiknek a rajza a naptárba bekerült a
Facebook oldalunkon olvashatják. A naptárba idén névnapok is
találhatók.
Engedjék meg, hogy megköszönjük minden gyülekezetnek, tanárnak és
gyermekeknek, akik rajzaikkal hozzájárultak a Diakóniai naptár
létrejöttéhez, és az elmúlt évben megvásárolták a naptárt, amivel a
Diakóniai Központ házi gondozói szolgálatának elindítását támogatták a
gyülekezetekben.
Komáromban, 2017. november 2.
Ibos Henriett
az SzRKE DK igazgatója
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Látogatóban Ilonka néninél

A DK munkatársa ismét látogatást tett egyik gondozottunknál,
Ilonka néninél, aki kezdettől fogva veszi igénybe
szolgáltatásunkat.
A látogatás nem a legjobbkor történt, mivel Ilonka néni épp
gyengélkedett, valami vírusos betegséget kapott, ezért ágyban
kellett maradnia.
Ennek ellenére a fogadtatás nagyon kedves volt / mint mindig
/, elújságolta, hogy a rengeteg gyönyörű virágot amit láttam, a
gyerekeitől kapta, születésnapjára.
Ilonka néni november 5-én töltötte be 89. életévét. Így utólag
is gratulálunk, Isten éltesse őt erőben, egyészségben, még
sokáig!
Boldogan mesélte el, hogy a családdal együtt készítették el az
ünnepi ebédet, amiből nekünk is jutott kóstoló.
Ebből is látható a nagy családi összetartás, megbecsülés,
szeretet, ami mindmáig megmaradt köztük. Az unokák,
dédunokák jelenléte mekkora erőt tud adni Ilonka néninek,
ami által még a betegség elhorhozása is könnyebben
elviselhetőbb, vagy kis ideig elfeledteti vele.
Ez a rövid látogás számomra is nagyon felemelő volt, az a
pozitívum, ami Ilonka néniből sugárzott, a bölcs gondolatai,
azokat nem lehet elfeledni, és remélem, hogy ez sokáig még
meg is marad nekünk.
Haris Zsuzsa

2017. október 30‐án a Komárom környéki gondozók havi összejövetelén
látogatást tettek a SPIG s.r.o. munkatársai. Ez cég a lépcsőjárók és
plafonra szerelhető emelők beszerelésével foglalkozik. Az ilyen típus
segédeszközök elsősorban azok számára nyújthatnak segítséget, akik
otthonukban lépcsőket kénytelenek leküzdeni kerekesszékkel vagy
anélkül, vagy betegségük okán nehezen mozognak. Ezen eszközök
beszerelésére állami támogatás kérhető, amennyiben a beteg teljesíti a
következő három alapvető feltételt:
‐ szlovákiai állandó lakcímmel rendelkezik
‐ mozgássérült igazolvánnyal rendelkezik (Preukaz ŤZP)
‐ az igénylést alátámasztó orvosi diagnózis
Bővebb információt a www.spig.sk honlapon vagy a komáromi Diakóniai
Központban kaphatnak.

