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BÉKESSÉGBEN ÉS REMÉNYSÉGBEN GAZDAG ÚJ

ESZTENDŐT KÍVÁNUNK! 
A DIAKÓNIAI KÖZPONT SZOLGÁLATTEVŐI

ÚJ ESZTENDŐ HAJNALÁN

ÚJ ESZTENDŐ HAJNALA VAN 
HOZZÁD JÖVÖK FÉNYÉRT URAM.
NEM EGYEDÜL: HOZOM MEGINT

SZÍNED ELÉ SZERETTEIM.

MEGÁLLOK A KERESZT ALATT,
OTT HALLGATOM ÁLDÓ SZAVAD,

RÁD BÍZOM AZ ÉLETEMET.
SZENTELTESSÉK MEG A NEVED!

MEGKORONÁZOD AZ ESZTENDŐT JÓVOLTODDAL ÉS NYOMAIDON

BŐSÉG FAKAD.

ZSOLTÁROK 65,12

A SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ DIAKÓNIAI KÖZPONTJA     GONDOZÓI

SZOLGÁLATÁNAK HÍRLEVELE

Emlékkövek

 Józsué odahívta azt a tizenkét férfit, akiket Izráel fiai közül kijelölt, törzsenként
egyet-egyet, 
 és azt mondta nekik Józsué: Menjetek be a Jordán közepébe, Isteneteknek, az
Úrnak ládája elé, és vegyen föl mindegyikőtök egy-egy követ a vállára, Izráel
törzseinek a száma szerint. 
Legyen ez emlékeztető jelül közöttetek! És ha majd megkérdezik fiaitok, hogy
miféle kövek ezek. 
 akkor ezt mondjátok nekik: Kettévált a Jordán vize az Úr szövetségládája előtt,
amikor átkelt a Jordánon; kettévált a Jordán vize, és erre emlékeztetik ezek a
kövek Izráel fiait mindörökké. (Józs 4-7)
A január az emlékkövek állításának ideje. Minden ember személyesen is számot
vet  az  elmúlt  évvel,  és  terveket  készít  az  elkövetkező  időre.  Ez  az  időszak
a különböző szervezetek életében az éves jelentés elkészítésének az ideje,  ami
szintén az összegzést és a számvetést szolgálja.  A Diakóniai Központ sincs ezzel
másképp.  Az internetes  oldalunkon (www.refdiakonia.sk)  hamarosan olvasható
lesz  a 2017.  évről  szóló  beszámoló,  amely  összefoglalja  a az  elmúlt  év  minden
programját és konferenciáit. Most azonban engedjék meg nekem, hogy kiemeljek
egyetlen eseményt az esztendőből, és annak állítsak a Központ nevében, ha nem
is szószerint, csak képletesen ezzel a néhány soros beszámolóval egy emlékkövet.
Ez  az  esemény  pedig  nem más,  mint  Heather  Roynak,   az  Eurodiaconia  nevű
brüsszeli székhelyű, szeretetszolgálattal és szociális segítségnyújtással foglalkozó
egyházi  és  világi  intézményeket  tömörítő  ernyőszervezet  igazgatónője.
Látogatásának  célja,  hogy  megismerje  az  Eurodiaconia  szlovákiai
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partnerszervezeteit,  a szolgálatunkat,  különös  tekintettel  a házi  gondozói
szolgálatra.   A Diakóniai  Központ  2016 januárja  óta  tagja  az  Eurodiaconia-nak,
amely több esetben nyújtott segítséget Európai Úniós projektek támogatásában
és  kapcsolatépítésben  a hasonló  irányultságú  külföldi  szervezetekkel.  Ebben  a
számban részletesen olvashatnak erről a hivatalos útról. Hisszük és reméljük, hogy
azok a tervek és gondolatok, amik a mi elménkben még csak formálódnak, azok
már Isten előtt ott vannak. Igyekszünk erőt meríteteni azokból az emlékkövekből
és hittapasztalatokból hálás szívvel táplálkozni, amiket eddig az Úr elénk adott. 

H. Sz.

Én az Úr, elhívtalak az igazságért, én fogom a
kezedet. 

Ézsaiás 42,6

Adventi karácsonyváró alkalmat tartottunk

November  30-án  tartottunk  meg  Komáromban  az  ADVENTI  KARÁCSONYVÁRÓ
címmel a megszokottól kicsit eltérő havi összejövetelünket a gondozókkal. Egy kis
ajándékkal  szerettük volna kifejezni  hálánkat  a  gondozók  egész  évben végzett
szolgálatáért  és  a  gondozottak  imádságaiért.  Mind  mindegyik  havi
összejövetelünk,  így  ez  is,  áhitattal  kezdődött,  amelyen  Haris  Szilárd  Sámuel
születését  és  Annak  hálaimáját  alapul  véve  mondta  el  adventi  gondolatait.
Kiemelte,  hogy az adventi  várokozás alapját  elsősorban a hálaadás és az Isten
ígéreteibe vetett reményteljes bizalom képezi. Az igazi téli idő következtében csak
néhány  gondozó  tudott  eljönni,  a  beutazókat  sajnos  a  hóhelyzet  otthon
marasztalta.  Viszont  örömmel  mondhatjuk  el,  hogy  a  királyhelmeci  irodánk
alkalmazottjai  is  velünk  lehettek  ezen  az  ünnepélyes  alkalmunkon.  A
gondozottainknak  kis  csomagot  készítettünk  el,  melynek  értesüléseink  szerint
nagyon megörültek, hogy róluk sem feledkeztünk meg.
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Ibos Henriett és Heather Roy a komáromi irodában 

 Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a
testvérek egyetértésben élnek! 

Zsoltárok 133,1

Látogatás Királyhelmecen

Heather Roy repülőgépe 2017 november 27-én érkezett meg Brüsszelből Kassára,
ahol  Ibos  Henriett  igazgatónő  és  Haris  Szilárd,  diakóniai  lelkész  fogadta  őt.  A
fárasztó utat egy közös vacsorával és egy rövid esti sétával a városban igyekeztünk
feledtetni. Másnap a királyhelmeci Diakóniai Központba indultunk. A megérkezést
követően találkozott a DK királyhelmeci munkatársaival és a DK házi gondozóival.
Az eseményen Nt.  Molnár István tartott  igehirdetést,  majd Ibos Henrieta a DK
igazgatónője mondott köszöntőt. Ezek után át adták Heather Roynak a szót, aki
megköszönte a szívélyes fogadtatást, majd bátorította a gondozókat.  A gondozók
kérdéseire is szívesen válaszolt,  majd bíztatta a gondozókat, hogy ezt a munkát
csak tiszta szívvel és nagy odaadással lehet végezni. A gondozók egy kis ajándékkal
lettek jutalmazva eddigi munkájukért.  A találkozó végeztével család látogatásra
került a sor. A szentesi Kosztyu Gizike nénihez és kedves férjéhez Berti bácsihoz
látogattunk el, akik nagyon megörültek a látogatásunknak.  Berti  bácsi ragyogó
szemekkel  mesélt  az  elmúlt  időkről,  de  elpanaszolták  gondjukat,  bajukat  is
amiben a DK  igyekszik segíteni. A házaspár gondozója Takács Éva, aki a DK házi
gondozói tanfolyam szerzett tudást és így a Diakóniai központ alkalmazottja lett.
A látogatás végeztével Isten áldását kértük a házaspárra és gondozójukra.  L. I.
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Az út Rimaszombatban folytatódott...

Az  Eurodiaconia  igazgatónőjének  Heather  Roy-nak  az  útja  során
meglátogattuk a hanvai szeretetotthont. Az érkezésünk idején a bentlakók
éppen vacsoráztak, és készültek az esti elcsendesedésre. Az intézetben
szivélyesen fogadtak bennünket. A szolgálatos nővér bemutatta nekünk az
intézmény működését. Érdekes beszélgetéseket folytattunk a kliensekkel,
amelyeknek fő témája természetesen a közelgő adventi időszak volt. Az
intézményben  tett  látogatás  után  Rimaszombatba  utaztunk,  ahol  a
gyülekezet  lelkészeivel  találkoztunk.  Ennek  a  találkozónak  a  célja  a
diakóniai szolgálat gyülekezeti szintjének megismertetése volt. Hallottunk a
gyülekezet  egyes  szeretetszolgálati  tevékenységeiről,  amelyek  a
gyülekezet  működésének  természetes  velejárói,  és  minden  esetben
megvan  az  erős  és  a  gyengébb  oldala  is.  A  találkozó  egy  érdekes
beszélgetésben  csúcsosodott  ki,  amelynek  iránya  és  eredménye  az  új
lehetőségek  és  kilátások  keresése  volt  a  Diakóniai  Központ  és  az
Eurodiaconia  között.  Hisszük  és  reméljük,  hogy  ez  a  találkozó  a  sűrű
program ellenére betöltötte mindkét fél elvárásait. 

Ibos Henrieta

…és Komáromban ért véget

Az Eurodiaconia igazgatónőjének szlovákiai látogatásának utolsó állomása
a Diakóniai  Központ  szervezésében a  Komárom városa  volt.  Itt  Heather
Roy-t az Egyházunk képviseletében Palcsó Attila külügyi tanácsos fogadta,
aki  beszámolt  annak  működési  struktúrájáról,  illetve  a  gyülekezetek
helyzetéről.  Erre  az  alkalomra  meghívtuk  az  Ausburgi  Hitvallású
Evangélikus  Egyház  Diakóniájának  képviselőit  is.  Heather,  kihasználva  a
szlovákiai  tartózkodásának  adandó  alkalmát  ellátogatott  az  evangélikus
szeretetszolgálat egyik intézményébe is. Mielőtt azonban Pozsonyba indult
volna  az  evangélikus  testvérekkel,  Jan  Gasper  igazgatóvak  az  élen,  még
tartottunk egy közös elcsendesedést az ige fölött. Az áhitattal Haris Szilárd
diakóniai lelkész szolgált. Az alapige a Galatákhoz írt levél 6. részéből szólt,
ahol Pál apostol a dicsekvés és az embereknek való tetszeni akarás kényes
témájáról  ír  a  gyülekezetnek.  A  szolgálattévő  kihangsúlyozta  igei
magyarázatában,  hogy  a  fent  említett  két  dolog  nemcsak  a  személyes
életben, de a diakóniai szolgálatban is kísértést, kihívást jelent. Ennek oka
az, hogy a mai világban, amikor minden forrást leginkább pályázatok útján
lehet  elérni,  szinte  minden  diakóniai  szolgálatot  végző  szervezet
rákényszerül  arra,  hogy  megmutassa,  milyen  szolgálatot  végzett  el,
máskülönben úgy tekintik, mintha semmit sem csinált volna. Ugyanakkor
azt  is  hangsúlyozta,  hogy  bár  a  világ  elvárásai  ilyenek,  nekünk azonban
mindig Jézus Krisztus személye és a neki végzett szolgálat kell, hogy legyen
az első helyen. A komáromi találkozót közös ebéddel zártuk, majd búcsút
vettünk Heather Roytól.

H. Sz. 


