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A SZENTLÉLEK EREJÉBEN, VÍGASZTALÁSÁBAN ÉS 

REMÉNYSÉGÉBEN GAZDAG PÜNKÖSDÖT KÍVÁNNAK A DIAKÓNIAI 

KÖZPONT MUNKATÁRSAI! 

A SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ DIAKÓNIAI KÖZPONTJA 
GONDOZÓI SZOLGÁLATÁNAK HÍRLEVELE 

  Gondozók összejövetele Királyhelmecen 
 
 
2017. április 28-án a Diakóniai Központ királyhelmeci 
székhelyén került sor a gondozók találkozójára, akik 
ebben a régióban gondoznak. A találkozó célja 
a tapasztalatcsere és a szakmai iránymutatás ebben az 
igényes szolgálatban. Elfogadta meghívásunkat Nt. 
Varga Zoltán, így lehetőség volt a közös imádkozásra 
a családokért, amelyekben gondozunk, illetve 
a gondozókéiért, akik alázattal és szeretettel végzik 
a szolgálatot. A lelkipásztor úr az igét az Apostolok 
cselekedetéről szóló könyvből olvasta. Ezután 
a résztvevők megismerhették a Diakóniai Központ új 
kiadványát, amely már a második alkalommal jelent 
meg. Célja, hogy a családokat ilyen hagyományos 
módon is elérjük. Hisszük, hogy a Hitből hitbe  című havi 
hírlevél nemcsak információforrás lesz, hanem mankó 
az elcsendesedéshez, mind a gondozók, mind 
a gondozottak számára. 
 
Ibos Henrieta 

 

Füle Lajos: 
 

Kiálts! 
 

Ha köznapok filléres gondja 
bizalmadat meg-megrabolja, 
s kétség, hiány szívedre bút 

hoz, 
ne késlekedj! Kiálts az Úrhoz! 

 
(365 napon) 

 
 
 
 
 

Minden gondotokat őreá 
vessétek, mert neki gondja 

van rátok. 
 

1Péter 5,7 

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
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Örömmel várjuk 
írásaikat, 

észrevételeiket! 
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A gondozók királyhelmeci összejövetelén Nt. Varga Zoltán az 
Apostolok cselekedeti 3, 1-8 alapján hírdette az igét. 

 

 

»Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim 
van, azt adom neked: a názáreti Jézus 
Krisztus nevében, kelj fel és járj!«  

ApCsel 3, 6 

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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A béke színterei 

Isten azt akarja, hogy életünk minden területén megtapasztaljuk 
a békét – mindennapi munkánk során, az üzleti életben, a családi 
körben, a lelkünkben. A béke kulcsa az, hogy Istent minden nap 
meghívjuk, legyen velünk ezeken a helyeken. 

A béke a mindennapi munkánkban azt jelenti, tudatában vagyunk 
az egészség fontosságának, és képességünk van arra, hogy 
tartalékoljunk, így amikor elvégeztük feladatainkat, marad időnk. 
A béke az üzleti életben azt jelenti, tudatában vagyunk a tőkének 
és bőségnek, így nem félünk, mit hoz a jövő. A béke a családban 
azt jelenti, tudatában vagyunk, hogy bár akadhatnak feszültségek, 
mindig számíthatunk a szeretetre és a hűségre. A béke a lélekben 
azt jelenti, tudatában vagyunk, bármilyen nehéz is az élet, nem 
vagyunk egyedül. 

(Forrás: Isten kegyelmében. Alexandra Kiadó, 2007. 180.oldal) 

 
Pünkösdi imádság 

 
Mennyei szent Atyám a Jézus Krisztus által! Kérlek vedd szívesen, ha 
a pünkösd ünnepén imádlak magasztallak és dicsőítelek Téged pünkösdi 
tettedért. Köszönöm Neked, hogy kiárasztottad a Te Szentlelkedet, aki 
által Atyámnak nevezhetlek, és a Te gyermekednek tudhatom magam.  
Könyörgöm hozzád, bocsásd meg nekem, hogy oly sokszor nem látszik 
az életemen, hogy a Te megváltott gyermeked vagyok. 
Fohászkodom hozzád a Te Szentlelkedért, hogy az Ő vezetése alatt 
tudjak élni. Könyörgöm hozzád Szentlelkedért, hogy Ő újítsa meg 
életemet, Ő adjon lelki megújulást családomnak,  gyülekezetemnek, 
egyházamnak. Áldj meg Uram az erőnek, a szeretetnek, józanságnak 
lelkével, hogy megerősödjek hitemben, felmelegedhessen szeretetem, 
élővé válhasson reménységem, és így élhessek embertársaim javára és 
a Te nagy neved dicsőségére. Ámen.  
 
(Zempléni imádságok) 
 

Gondozásról szóló konferencia Bécsben 
 
2017. május 11-12-én rendezte az Eurodiaconia, diakóniai 
szolgálatokat tömörítő szervezet a házi gondozásról szóló éves 
konferenciáját. Idén a házigazda az osztrák szeretetszolgálat volt. 
A Bécsben megrendezett összejövetelen Ibos Henrieta, igazgató 
és Haris Szilárd, diakóniai lelkész vett részt. A partnerszervezetek 
képviselői bemutatták a saját egyházuk éppen aktuális 
szeretetszolgálati programját. Mindezzel egy körkép alakult ki az 
Eurőpában jelenlévő szociális problémákról, kihívásokról és az 
arra adott válaszokról, mivel a konferencián részt vett szerbiai, 
olasz, cseh és osztrák képviselő is. A tanácskozás kitünő alkalmat 
szolgáltat a tapasztalatcserére, az ötletek megosztására. 
A meghívottak tanulmányi kirándulásra is elmehettek egy olyan 
otthonba, ahol idősek lakóközösségben élnek, melynek célja, 
hogy minél inkább önálló életet élhessenek az egyéni igényeik 
figyelembevételével. A résztvevők megismerkedhettek a házi 
gondozás legfrissebb európai szabályozásával is. A Diakóniai 
Központ részéről Haris Szilárd, diakóniai lelkész, reggeli áhitattal 
szolgált, valamint bemutatta a jelenlevők számára az 
Egyházunkban folyó házi gondozói szolgálat aktuális kihívásait és 
terveit, valamint a gondozói képzések lefolyását és a Kárpátaljai 
Református Egyházkerülettel való együttműködést. A hallgatóság 
bátorította a Központot a szolgálat folytatására. 
H. Sz. 
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Érteni a Szentlélektől 
 

„Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás 
prófétát olvassa, és megkérdezte tőle: »Érted is, amit 
olvasol?« Erre az így válaszolt: »Hogyan érteném, ha 

valaki meg nem magyarázza?«ˮ  
 

ApCsel 8,30-31 
 
Gyökössy Endre hívja fel egyik írásában arra az olvasói figyelmét, hogy 
a Bibliában van egy másik pünkösdi történet is. Ez pedig pontosan az 
alapigeként felolvasott igerész, az etióp kincstárnok megtérésének 
története. Valóban igaza van Gyökössynek, mert ez az egész történet 
nem más, mint a Szentlélek munkájának a bemutatása. Azzal 
a különbséggel, hogy amit a 3000 ember megtérésekor olyan hatalmasan 
és monumentálisan látunk működni, az itt két emberre szűkül le. Kicsit 
olyan mint a kirakós játék. Ha messziről nézzük, akkor az egész képet 
látjuk, de ha közelebb megyünk akkor látjuk meg az apró pici darabokat, 
amik alkotják. Látjuk, hogy minden úgy kezdődik, hogy az Úr angyala 
szolgálatra hívja Fülöpöt, aki engedelmeskedve a parancsnak el is indul. 
Érdekes, hogy a híradásban már azt is megtudja, hogyha odaért arra az 
útra, amit az angyal mondott neki, akkor mit és kit fog ott találni. 
A Szentlélek az, aki itt az eseményeket rendezi. Ha ez film lenne, és 
Fülöpöt meg a kandakét színészek játszanák, akkor azt mondanánk, 
hogy végrehajtották azt, amit a rendező mondott nekik. Szinte halljuk, 
hogy mondja, hogy amikor a hintó ideért, neked akkor kell belépni. 
Amikor hallod, hogy Ézsaiást olvassa, az a te végszavad, akkor lépsz te 
a színre – mondhatná Fülöpnek. És valóban a Szentlélek az a Rendező, 
aki irányítja, és gondját viseli életünknek. Ő az, aki indít, ő az aki 
feladatot ad. Persze, Ő sosem cselekszik függetlenül az Atyától és 
a Fiútól, úgy, ahogyan egy rendező se térhet el a forgatókönyvtől, 
úgymond az alaptörténettől. Ő azzal foglalkozik, hogy hogyan jelenítse 
azt meg a vásznon. Ezt teszi a Szentlélek is. Őt magát nem látjuk, de 
a munkáját igen. Úgy, ahogy ha kinézünk az ablakon, akkor tudjuk, hogy 
kint szél van-e anélkül, hogy ki kéne mennünk, mert azt látjuk, hogy a fák 
lombja mozog. Nem is véletlen, hogy a Lélek munkáját Jézus a Szélhez 
hasonlította, amelyik arra fúj, amerre akar. A lélek képes valamire (folyt.)

valamire indíttatást adni, vagy valamitől visszatartani. Ezt néha 
megérzésnek szoktuk hívni, de azért több annál, inkább 
meggyőződés. Az ember életében az ilyen „lelkesült“ döntés 
mindig változást hoz. Azonban erről az etióp főember akkor még 
mit sem sejtett. Éppen Ézsaiás próféta könyvének 53. fejezetét 
olvasta, amikor Fülöp felszáll hozzá a hintójába. Érdekes 
beszélgetés játszódik le közöttük, hiszen Fülöp mindjárt azt 
kérdezi, hogy érti-e, amit olvas. Mire, kicsit talán kétségbeesett 
hangon érkezik a válasz: Hogyan érteném, ha valaki meg nem 
magyarázza. Fülöp tehát elkezdi neki hirdetni, hogy az a rész, 
amit olvas az Úr Jézus Krisztusról szól, mert ő az a Bárány, aki 
némán tűrte, hogy nyírják és szenvedett és sebeket kapott az 
övéiért.  
A Szentlélek olyan, mint  a szemorvos, aki rendbeteszi 
a homályos látásunkat, és megmutatja az Isten igéjének valódi 
értelmét. Ha nincs ott a Szentlélek segítsége, akkor a Szentírás 
csak halott betű. Lehet az ember, bármekkora tudós, és tudhatja 
az egészet akár kívülről, ha a Szentlélek által nem válik az élete 
részévé, akkor semmi haszna nincs abból. Az egész olyan mintha 
egy idegen nyelvű könyvben próbálnánk az ismerős betűket 
kiszemezgetni. Va.ahogy nem áll össze. Ezért hadd mondjam azt, 
hogy a Szentlélek, olyan mint a szemorvos, aki megjavítja, a mi 
lelki szemünket arra, hogy lássuk és értsük a lényeget. 
Mindezek után akkor kérdezzük meg mégegyszer, hogy mikor 
lesz áldott a pünkösdünk? Áldott pünkösdünk akkor lesz, ha 
megértjük, hogy Isten munkálkodik a mi életünkben, hogyha élünk 
vele és meg akarjuk érteni az Isten üzenetét, és ha ezt az 
üzenetet tovább is adjuk a Szentlélek Isten segítségével. H. Sz. 


