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KIADÓI
ÜZENETKedves Olvasó!

BUJDOSÓ BALÁZS
MRE Diakóniai Iroda  
mb. irodavezető

Bujdosó Balázs (fotó: Kőrösi-Gilicze Réka)

Szeretettel köszöntöm az MRE Diakóniai Iroda új, 
megbízott vezetőjeként a kedves olvasót. Diakónia 
című lapunkkal továbbra is az a célunk, hogy abból 
épülni, tanulni, ihletet meríteni lehessen. Örömmel 
és hálás szívvel mutatkozom be, hogy jobban 
megismerhessenek engem, valamint az Irodánk 
által végzett sokrétű és gazdag szolgálatot. Június 
elsejétől vagyok a Magyarországi Református Egyház 
Diakóniai Irodájának megbízott vezetője. Számomra 
kifejezetten fontos a diakonisszák jelmondata, életem 
motivációjának, mozgatórugójának tartom és vallom 
velük együtt: „Jutalmam, hogy tehetem”. Több mint 
10 évig vezettem Nagykőrösön egy önkormányzati, 
több szakfeladatot ellátó, integrált intézményt, majd 
2017-ben kaptam felkérést, hogy csatlakozzam az MRE 
Diakóniai Iroda által fenntartott nevelőszülői hálózat 
munkájához, 2018-tól pedig a Nyugat-magyarországi 
Református Nevelőszülői Hálózat (új nevén: Nyugat-
magyarországi Református Gyermekvédelmi 
Központ) vezetője vagyok. A Károli Gáspár Református 
Egyetemen végeztem szociális munka szakon, 
majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem szociális 
vezetőképzésén folytattam tanulmányaimat.  
A mesterképzést a Semmelweis Egyetemen végeztem, 
jelenleg tereptanár és külső oktató vagyok a Károli 
Gáspár Református Egyetemen. Nagykőrösön élek 
feleségemmel, két gyermekünk van; és a helyi 
református gyülekezet tagjai vagyunk.

A Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda 
vezetése kapcsán az egyik legfontosabb dolog 
számomra az, hogy működésben és szemléletben 
megőrizzem azt a lelkületet, ami jelenleg uralkodik 
a Diakóniai Irodában és az Irodához kapcsolódó 
intézményekben. Emellett hangsúlyt fektetek arra, 
hogy az elmúlt időszak terheit és nehézségeit – 
melyeket főként a pandémia okozott – enyhítsük, 
feloldjuk a csoporthoz való tartozás élményével és  
a személyes találkozás megélésével – természetesen 
úgy, ahogy ezt az aktuális szabályozások megengedik. 
Az egyház múltjában mindig is jelen volt a diakónia, 
ezt küldetésnek, feladatnak tekintjük. Az Isten 
képmására teremtett ember is segítségre, támogatásra 
szorulhat, ilyenkor meg kell tennünk azt, ami erőnkből 
és lehetőségünkből adódik. Meggyőződésem szerint 
számos szervezet alkalmas arra, hogy támogassa  
a rászorulókat, ez a segítségnyújtás egy szolgáltatás. 
Az egyházban ezt inkább szolgálatnak tekintjük, tehát 
az összes szakmaiság mellett van egy olyan lelkület 
és hozzáállás, ami mindenképpen pluszt jelent. 
Számomra a diakonisszák „Jutalmam, hogy tehetem” 
jelmondata fejezi ki leginkább ezt a fajta szolgálatot,  
ez tükrözi legjobban, hogy mi a motivációnk, miért 
is végezzük és miért végzem én is minden nap  
a munkámat.
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Egyik útja ennek a szolgálatvállalás útja. „Amilyen 
lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egy-
másnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai.” 
Sokszor a jó úton haladunk, de ellenkező irányba 
tartunk. Jézus a helyes irányt mutatta meg, amikor 
így tanítja tanítványait: „Hisz az Emberfia nem azért 
jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy  
ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”

Ha csak vezető pozícióból tudok „szolgálni”, az alázat 
útját nem ismerem. Az önmagáért való, emberi 
érdekeket szolgáló, „jó cselekedetek” nem szolgálják 
Isten dicsőségét. Kegyelmi ajándékaink, elhívásunk 
Isten ajándékai. Ennek keresése, felismerése, 
elfogadása személyes felelősségünk. 

Sáfárként, azaz küldetésben élni csak hitből lehet, 
ami messze túlmutat életünk és szolgálatunk 
keretein, formáin. A diakónia nem elmélet, 
nem intézmény, de még nem is csak pusztán 
jó cselekedet. Kiváltságunk, hogy kereshetjük 
személyesen és közösen Isten ránk vonatkozó 
akaratát, elhívásunkat és küldetésünket. Nem kell, 
hogy többek, mások vagy jobbak legyünk annál, 
mint amilyennek Isten akar látni bennünket. Az Ige 
szerint bölcsesség és józanság kell a lelki élethez. 

Johann Georg Hamann 18. században élő lutheránus 
teológus-filozófus mondta: „A jót mélyen bevésni, 
a rosszat kiűzni, rosszabbnak látszani, mint valóban 
vagyunk, jobbnak lenni igazából, mint amilyennek 
látszunk, ezt tartom kötelességnek és művészetnek.”

Áhítat

„Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal 
egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai.”

(1Pt 4,10)

Sáfárságra kaptunk elhívást, s ehhez sokféle 
lelki-kegyelmi ajándékot Istentől, hogy ne 
hiába fáradozzunk, életünk értelmet nyerjen, 
Adottságainkat, képességeinket jól használjuk, amire 
képesek vagyunk, mert azokat az idő múlásával 
elveszíthetjük. Használjuk ki az alkalmas időt az Isten 
által előre elkészített jó cselekedetek elvégzésére. 
„Meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami  
a miénk” – mondta a 34 évig élt francia író-
filozófusnő Simone Weil.

Jó gyakorlat naponta emlékeztetnünk magunkat 
arra, mi lenne, ha nem lenne mindaz, amivel már 
rendelkezünk, ami olyan természetes, hogy észre 
sem vesszük, nem értékeljük, csak eltékozoljuk, 
pazaroljuk, vagy egyáltalán nem is használjuk. Ha 
készek vagyunk mások hiányait pótolni, kiegészíteni, 
a gyengék, betegek, magányosok mellé állni, 
gyászolókat vigasztalni és még számtalan módon 
kifejezni szeretetünket azok felé, akik ránk bízattak,  
jó sáfárok vagyunk. 

A hála érzése tölthet el, mindazért, ami a miénk, 
amira képesek vagyunk, amire elhívást kaptunk. 
Értékesnek, hasznosnak, alkalmasnak érezzük 
magunkat, mert életünk értelmet nyer a felvállalt 
szolgálatban. Békességet nyerve így lehetünk 
áldássá mások számára.

DANI LÁSZLÓ 
gyülekezeti diakóniai referens

Mikor válhatok azzá, akinek Isten  

eltervezett? 
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IGEI
 ÜZENET

unsplash.com



6

Alapvető ismeretek
• A sérült embereknek nem sajnálkozásra van  

szükségük, hanem megértésre, szeretetre,  
barátságra és bátorításra.

• Mindig tudatosítsuk a sérült ember jelenlétét. 
Próbáljuk bevonni őt a beszélgetésbe,  
a társaságba.

• Ne bámulj! Ehelyett próbálkozz meg egy meleg 
mosollyal, köszönéssel. A sérült embernek is  
valódi érzései és szükségletei vannak.

• A felnőttekkel, felnőttekhez illő módon viselked-
jünk. Csak akkor szólítsuk keresztnevén az illetőt, 
ha a társaságban másokhoz is így viszonyulunk.

• Attól, hogy valaki mozgássérült, vak vagy siket 
még normális az intellektusa.

• Ha valakinek a kerekesszékére támaszkodunk 
vagy azon lógunk az olyan, mintha a kocsiban ülő 
személlyel tennénk ugyanezt. Ez nagyon zavaró 
lehet. A szék használójának szinte a testrésze.  
Ne tehénkedj rá!

• Szeretetünket ne úgy fejezzük kikerekesszékes 
ismerősünknek, hogy a fejét gyengéden megütö-
getjük, mint egy kisgyereknek. Annak ellenére, 
hogy az ülő személy feje egy kisgyerek fejének 
magasságában van… ő nem az.

• Amikor segítséget ajánlunk fel egy látássérült  
embernek, engedjük hogy ő fogja meg  
a karunkat. Így vezetni tudjuk, a tuszkolás 
 vagy vonszolás helyett.

• A vakvezető kutya nem öleb. Ne dédelgesd  
a gazdája engedélye nélkül!

Akadálymentesítés

Illik tudni

Hogyan viselkedjünk helyesen egy sérült ember 
társaságában, amikor megismerkedünk vele, amikor 
bemutatjuk másoknak, segítünk neki vagy egyszerűen  
csak kellemes társaságát élvezzük?

Grafikát készítette Tóth Éva
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Társalgás
• Amikor egy sérült emberrel beszélgetünk, közvet-

lenül rá nézzünk és hozzá szóljunk, ne a kísérőjén 
keresztül közvetítsünk.

• Ha egy kerekesszékben ülővel beszélgetsz hosz-
szabb ideig, helyezkedj el úgy, hogy szemeitek 
közel egymagasságban legyenek. Így, se neked, 
se neki nem fájdul meg a nyaka.

• Egy súlyosan látássérült ember üdvözlésekor 
mondd meg, hogy ki vagy, ha többen vannak 
veled akkor társaid kilétét is fedd fel. Például 
mondd: „Tőlem jobbra X. Y. áll.” Ha egy nagyobb 
társaságban beszélgettek mindig név szerint szó-
lítsd meg azt, akihez szólsz, ez mankót ad a jobb 
megértéshez. Beszédstílusod szokásos legyen.

• Ha belépsz egy szobába vagy területre ahol vak 
ember tartózkodik, minél hamarabb szólalj meg. 
Jelezd ha helyet változtatsz és azt is, amikor  
a beszélgetés a végéhez ért.

tartsd kezed bármely más okból arcod elé beszéd 
közben. Ha bajuszt viselsz takarhatja a szádat. Ne 
kiabálj, nem segít… esetleg az írott üzenetek.

• Nézz az arcába annak, akivel beszélsz. Beszélj nor-
mális tempóban, tisztán és jól artikulálva. Győződj 
meg arról, hogy tud-e szájról olvasni. Nem min-
den siket tud. Akik viszont igen, azok az artikulá-
lásból és egyéb kiegészítő mozdulatokból értik 
meg miről van szó.

• Teljes figyelemmel, sürgetés, kapkodás nélkül 
hallgasd meg azt, akinek nehezen megy a be-
széd. Légy bíztató az örökös javítgatás helyett. 
Legyél türelmes és ne te akarj a másik helyett be-
szélni. Ha szükséges kérdezz úgy, hogy azokra a 
válasz rövid legyen. Akár egy igen vagy nem. Aki 
valamilyen segédeszközt használ (képek, jelké-
pek, betűk) annak türelmesen várd ki a mondani-
valóját s ne akard idő előtt kitalálni.

• Sohase tagadd le, ha valamit nem értettél meg. 
Nyugodtan kérdezd meg újra.

• Nyugi! Ne szégyenkezz ha, véletlenül olyan  
mindennapi kifejezéseket használsz, mint  
„Viszontlátásra” vagy „Nem lenne kedved  
valamikor bekukkantani hozzánk?” ami utalhat  
az illető sérülésére.

• Amikor egy siket vagy hallássérült ember figyel-
mét szeretnéd magadra terelni, érintsed meg  
a vállát vagy a kezeddel ints neki.

• Legyél figyelmes, amikor beszélsz: állj úgy, hogy  
a fény lehetőleg megvilágítsa az arcodat és ne va-
kítsa el a partneredet. Ne egyél, ne cigarettáz, ne 

Udvarias viselkedés
• Figyelj arra, hogy a sérült ember esetleg lassab-

ban tud megtenni vagy megmondani valamit. 
Ő határozza meg közös tevékenységetek  
sebességét!

• Segítségedet bármikor bátran ajánljad föl, de várd 
meg az ő beleegyezését, mielőtt cselekednél. 
Figyelmesen hallgasd meg útbaigazításait, 
 és ne sértődj meg, ha önálló akar maradni.

• Közös program rendezésekor gondolj a sérült 
emberek igényeire is.
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BARTÓKNÉ LUTHÁR BARBARA
gyógypedagógus, hittan tanár
Készült a Kaperanum Csoport gondozásában.
Fölhasználtuk a National Easter Seal Society:  
Disability Etiquette című prospektusát

• Ha egy kerekesszékben ülőt igazítasz útba, figyelj  
a távolságra, az időjárásra és az egyéb akadályok-
ra, amelyek az úton fölmerülhetnek (pl. lépcsők, 
meredek lejtők, stb.).

• Ha egy látássérült embert igazítasz útba, legyél 
pontos. Például: „Balra harminc méter…” vagy 
„Jobbra két lépés…”

Bemutatás
(írásban és szóban)
• Mivel az ember nem egyenlő egy sérüléssel, ne 

ennek nevével hivatkozz rá. A személy legyen 
fontosabb a sérültségénél, például: „epilepsziás” 
helyett „egy ember akinek … ilyen-olyan beteg-
sége van”.

• A „fogyatékos” szót ne úgy használd, mintha ők 
egy külön kasztot alkotnának. Ez a szó főnévi for-
mában arra utalhat, hogy az illető kívülálló vagy 
teljesen tehetetlen. Inkább a „sérült” szót hasz-
náld helyette, mivel az előbbinek negatív 

 értelme van.
• Amikor arra kérnek, hogy egy sérült emberről 

beszélj, akkor hangsúlyozd az ő eredményeit, 
személyes értékeit és tulajdonságait. A számára 
legelőnyösebb környezetben mutasd be. Ha 
teheted úgy írj róla, mint szülőről, közéleti vezető-
ről, munkásról, vásárlóról, atlétáról, előadó mű-
vészről, üzlet tulajdonosról, tanárról…

• Ha lehet ne csak a kiemelkedő személyiségekről 
és teljesítményeikről írj, hanem az átlagosakról is. 
A különbségek helyett hangsúlyozzad az illető 
egyéniségét és értékeit. Ezzel segíthetsz abban, 
hogy a „mi” és „ők” szemléletmód ne vonjon ma-
ga után előítéleteket.

• Használj olyan szavakat, amelyek pozitív gondo-
latokat ébresztenek, illetve kerüld az olyanokat 
mint:

 szerencsétlen, sajnálatra méltó, süket-néma, 
nyomorék, vak mint a denevér, deformált…

 áldozat – használd inkább: személy akinek/aki …  
élt át/aki …-vel rendelkezik.

 béna/nyomorék – egy személy akinek  
… sérülése van/aki … következtében megsérült.

 -tól szenved/gyötrődik – mond hogy neki  
… baja van.

 beteg – helyett: valaki aki … miatt sérült  
vagy korlátozott.

 tolókocsihoz kötött – helyett: aki kerekesszéket 
használ.

 lakáshoz kötött munkás – helyett:  
aki otthon dolgozik.

 A normális jelző helyett pedig inkább  
az ép kifejezést.

Akadálymentesítés
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A szeretet és az igazság mindig kéz a kézben jár.  
Ez még akkor is igaz, ha néha az igazság fáj, de még  
a fájó igazságot is el lehet mondani, szeretettel. 
A szeretet mindent elfedez, mindent hisz, mindent 
remél és mindent eltűr - egy szóval talán úgy 
foglalhatnánk össze: megelőlegez. Itt a hit is inkább 
a bizalom értelmében értendő, nem pedig filozófiai 
eszmék vagy vallási irányzatok értelmében. Úgy 
viszonyul a bűnöktől megterhelt emberhez, hogy 
nem csak azt a hibát hibára halmoz személyt látja, 
aki éppen előtte áll, de azt is, aki lehet belőle. 
Végezetül a szeretet soha el nem fogy. Mindig kell, 
hogy maradjon valamennyi. A szeretet nem mond le 
és nem engedi el a másik embert.

Az eddig elmondottakra a maga tökéletességében 
Jézus Krisztus adott példát. Egyedül ő tudott mindig 
szeretettel cselekedni. Mégpedig úgy, hogy  
az ő példájának mindannyian „haszonélvezői” 
vagyunk, hiszen velünk cselekszik úgy, hogy  
soha nem mond le rólunk, hanem kegyelemből  
meg akar váltani. Mennyivel inkább szükséges, 
 hogy mi törekedjünk arra, hogy így tudjunk  
a felebarátainkhoz, embertársainkhoz viszonyulni.  
Ha pedig nincs bennünk szeretet, akkor dallamtalan 
hangszerek vagyunk csupán.

DIAKÓNIAI 
SZÓTÁR

„Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná 

lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. És ha prófétálni is tudok, ha minden 

titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van 

is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok.

És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig 

nincs bennem: semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem 

irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem 

keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamis-

ságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, 

mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik.” (1Kor 13,1-8a)

Bár a szeretetnek nem lehet jobb meghatározást 
adni a fentinél, hogy annak a lényegét megértsük, 
érdemes elgondolkodnunk a részleteken.
Az irgalomról azt mondtuk, hogy az a cselekedeteink 
motorja, akkor a szeretet az üzemanyag. Ennek 
különböző állapotai a felsorolt érzelmek, melyek 
 azt mutatják, hogy a szeretet képes lassítani,  
amikor feltörnek az indulatok, képes elindulni 
 a megbocsátás felé. Nem irigykedik, nem kérkedik, 
nem fuvalkodik fel - mindhárom kifejezés az 
önzéstől szeretne óvni. A szeretet nem vágyik 
arra, hogy a másik fölé kerekedjen, és nem a maga 
teljesítményével dicsekszik, nem tulajdonítja 
magának a sikert, hanem igazán a másik javát keresi, 
vele együtt munkálkodik.

A segítségnyújtás közben nagyon könnyű visszaélni 
a „hatalmunkkal.” Valahogy titkos módon, ott a belső 
szobánkban megveregetni a saját vállunkat. Ezen  
a kísértésen még Jézus is átesett, amikor a Sátán azt 
kérte tőle, hogy hatalmát a saját javára használja. 
De éppen az ő példája mutatja azt is, hogy a teljes 
szeretet megóv a saját dicsőségünk keresésétől, 
és helyette Isten dicsőíti, aki lehetővé tette, hogy 
felebarátját megsegítse.

A szeretet nem engedi, hogy a harag uralkodjon 
felettünk. Nem tart haragot, és nem a harag 
motiválja. A szeretet mindig a megbocsájtás felé 
vezet bennünket. A harag nem lehet korlát nélküli, 
hogy jusson időnk a cselekedeteink megfontolására. 

Szeretet

HARIS SZILÁRD
diakóniai lelkész
(Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 
Diakóniai Központja)
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90 éve alakult  

az Országos Református 

Szeretetszövetség

Kiss Ferenc diakóniai munkája Hajdúböszörményből 
indult. 1914-ben a lelkész- és tanítóárvák taníttatá-
sára és nevelésére szolgáló fiú Kálvineumot, majd 
1922-ben a nyíregyházi leány Kálvineumot hozta 
létre. Ezeket követte az Országos Református Szere-
tetszövetség megalapítása 1931-ben. Méltán nevez-
ték a maga korában az „árvák atyjának”, a „magyar 
reformátusok szociális apostolának”, a gyülekezeti és 
intézményes diakónia úttörőjének.

A lelkipásztor, esperes, teológiai professzor,  
diakónus… így foglalta össze életét és szolgálatát: 
„Szeretet az égig, áldozat a vérig, szolgálat a sírig”. 
Kiss Ferenc tudatosan kereste és rendszerszinten 
építette fel szolgálatát. Messze megelőzte korát a 
diakónia, a társadalmi felelősségvállalás rendszer-
szintű megközelítésével. Az egyház keretein túlmu-
tató célokat, irányokat álmodott és részben meg is 
valósított. Látása, tudása és elvei iránymutató alapul 
szolgáltak a későbbi szociálpolitikában. Akik ismerték 
munkásságát, ezt beépítették az 1993-ban megszü-
letett Szociális Törvénybe. Joggal mondta Révész 
Imre püspök 1940-ben méltatva Kiss Ferencet:  
„A magyar református egyháztörténetben a Krisztus 
törvényét betöltő, kizárólag önkéntes áldozatkész-
ségnek első tervszerű, rendszeres és maradandó, 
nagyarányú és nagyeredményű megszervezését 
 Kiss Ferencre bízta a minden kegyelem Ura.”

A reformáció ünnepére készülve most is aktuális 
kérdésünk kell, hogy legyen a reformátorokat égető 
kérdés: „Hogyan érhetjük el az életeket átformálni 
képes evangéliummal a legkisebbeket, az egyszerű, 

Egyházunkban az Országos Református Szeretetszövetség 
megalapítását Kiss Ferenc nevéhez kötjük. Küldetése,  
szellemi-lelki öröksége ma is aktuális üzenetekkel és irány-
mutatással segíti a diakóniai egyház megerősödését. 

Forrás: Kálvin Kiadó



11

Egyházunk tagjai számára éppoly fontos a megma-
radás és növekedés, mint a közösség erejének meg-
tapasztalása és a szolgálatba fogadás átélése.
Az önkéntesek toborzása, felkészítése és szolgálatba 
állítása elmaradhatatlan része a gyülekezetek diakó-
niájának.

Ma is az a legfőbb kérdés, mint a reformáció ide-
jén: el tudjuk-e érni a legkisebbeket, a rászorulókat, 
betegeinket, szegényeinket Krisztus indulatával úgy, 
hogy a közösség vállalása és a segítségnyújtás ter-
mészetes, magától értetődő legyen. Az Isten Országa 
rendjéből fakadóan ez gyógyító, bátorító, vigasztaló 
szeretettel, isteni erővel épít. Ennek az értékrendnek 
mindig van aktualitása. Nekünk is az a feladatunk, 
hogy ezért imádkozzunk és ezt munkáljuk. 

A látogatások, személyes kapcsolatok építése, ápolá-
sa elengedhetetlen része a gyülekezeti életnek.

Fontosnak érezzük a felnövekvő nemzedék rend-
szeres jótékonyságra nevelését, azaz Isten irgalmas 
szeretetének aktív megtapasztalásában és tovább-
adásában való jártasság megszerzését a hitoktatás-
ban, gyermek- és ifjúsági munkában.

Keresztyén létünk, beszédünk és cselekedeteink  
harmónikus egységét a hitelesség jelzi.

A keresztyén szabadságot jellemzi a szeretet és 
öröm légkörében végzett igényes, fegyelmezett  
minőségi munka.

Az Országos Református Szeretetszövetség meg-
alapításáról, működéséről kiváló tanulmányokat 
olvashatunk a Kiss Ferenc születésének 150. évfordu-
lója alkalmából kiadott életmű kötetben. A kötetet 
Fekete Károly szerkesztette, 2012-ben. Kiadója a MRE 
Szeretetszolgálati Iroda. A Kálvin Kiadó 2016-ban újra 
kiadta a kötetet. https://kalvinkiado.hu/konyv/
szakkonyv/kiss-ferenc-eletmuve-detail 

Felhasznált forrás: dr. Géra Eleonóra Erzsébet doktori  
disszertációja – Református karitatív intézmények  
a magyar fővárosban 1850-1952 
http://doktori.btk.elte.hu/hist/gera/diss.pdf 

kiszolgáltatott és perifériára sodródott embereket?” 
A kérdést felébresztő és motiváló krisztusi szeretet 
ma sem hagyhat érintetlenül bennünket. Különösen 
szól ez hozzánk, akik az egyházban diakóniai érzé-
kenységgel és lelkülettel szolgálunk. Kiss Ferenc élet-
műve is rámutat arra, hogy nem lehet mások helyett 
jót cselekedni! Személyes felelősségünk, hogy saját 
küldetésünket ismerjük fel és töltsük be. Mégis ho-
gyan sikerült a maga korában olyan hatékonyan és 
gyorsan, országosan megszervezni a diakóniát? Csak 
néhány lépésre utalunk: melyek talán ma is megfon-
tolásra nyújtanak érdemes példát. 
• Szeretetszövetség életképességét országszerte a 

hozzá csatlakozó és áldozatvállaló kisembereknek 
köszönhette. A Szeretetszövetség tagja lehetett 
minden konfirmált református. A tagdíjak megál-
lapításánál a „nem egytől sokat, hanem minden-
kitől valamit, a valamit úgy értve, hogy ami tőle 
telik” elvet követték.

• A Szeretetszövetség tevékenységéhez tartozott a 
népi evangélizáció, valamint a szociális felelősség 
felébresztése, ezért nagy példányszámban olcsó, 
illetve ingyenes kiadványokat, értesítőt, naptárat 
terjesztettek a szegények körében. 

• Gyülekezeti elvből kiindulva úgy látta, hogy  
a szeretszolgálat szervezése elsősorban a gyüle-
kezetek kötelessége: presbitériumuk, nőszövet-
ség, missziói vagy más bizottságok útján.

• Árvák vasárnapja a református templomokban 
– Az Egyetemes Konvent 1934-ben hozott hatá-
rozatában kimondta, hogy „az év októberének 
második vasárnapját árvanapként kell megtartani 
az ország összes református gyülekezeteiben és 
ezen a napon a templomi igehirdetők, s vala-
mennyi református iskola vezetősége az egyház 
szociális feladatait ismerteti, s a begyülő ado-
mányokat az Országos Református Szeretetszö-
vetség céljaira küldi be a szövetséghez. Ezen a 
vasárnapon minden református prédikáció erről  
a nagy nemzeti és szociális kérdésről fog szólani.”

• Jótékonysági bálokat/esteket, hangversenyeket, 
és gyermekprogramokat szerveztek országszerte.

• Diakóniai intézményeket alapítottak elsősorban 
idősek, árvák és fogyatékkal élők számára.

Kiss Ferenc diakóniai örökségét látva érdemes meg-
fontolnunk és szolgálatunkba beépítenünk a követ-
kező dolgokat:

Egyházunk diakóniájának és irányainak a reformátori 
hagyományokhoz hűen az egyszerű emberek szá-
mára is érthetőnek és elérhetőnek kell lennie. A jelen 
társadalmi problémákon tájékozódó és annak meg-
felelően szervezett szeretetszolgálatra van szükség.

2

3

4
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DANI LÁSZLÓ 
gyülekezeti diakóniai referens

6
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Szolgálni öröm!

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja az egyház speciális 

célú intézménye, amelynek feladata, hogy támogassa és segítse a gyülekezetekben 

folyó szeretetszolgálati tevékenységeket. Ezen kívül a Zsinat megbízta az egyházban 

működő szociális szolgáltatások felügyeletével is. Természetesen, a központ maga 

is végez önálló diakóniai tevékenységet, mégpedig az egyház diakóniai törvényében 

foglaltak szerint: betegek és fogyatékossággal élők ápolása, magányosok megsegí-

tése, tarthatatlan szociális helyzetben lévők és társadalmi hátrányban lévő személyek 

támogatása, és általában véve minden rászoruló javára.

A mi diakóniai szolgálatunk a Szlovákiai Református 
Keresztyén Egyház területén működik komáromi 
székhellyel és két kihelyezett irodával, Királyhelmecen 
és Rimaszombatban. Ebben az évben ünnepeljük a 
központ megalakulásának 15. évfordulóját. Ennyi ideje 
hírdeti a jelmondatunk, hogy: „Szolgálni öröm”, és azóta 
minden egyes emailünk végén szerepel a 103. zsoltár 
részlete: „Áldjat én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő 
szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, meny-
nyi jót tett veled!” Hála Istennek sok olyan eseményre 
tekinthetünk vissza, amikor eszközök lehettünk az Úr 
kezében. 2015-ben a diakóniai központ igazgatótanácsa 
új víziót fogadott el, amelyben meghatározta intézmé-
nyünk szolgálatának hangsúlyait. Az irány kidolgozását a 
gyülekezetekben elvégzett felmérés segítette, amelynek 
eredménye megmutatta, hogy a gyülekezeti diakónia 
támogatására kell koncetrálnunk, ezért házi gondozói 
szolgálatot regisztráltattunk. A következő két évben az 
állam biztosította kereteken  belül, de keresztyén tarta-
lommal működött, 101 rászorulónak nyújtva segítséget 
és 107, többségében saját magunk által kiképzett gon-
dozót alkalmazva. Ezután változtak a projekt feltételei 
nagy adminisztrációs terhet róva munkatársainkra szigo-
rúbb feltételek mellett, így a gondozók száma 61-re, míg 
a gondozottaké 63-ra csökkent. A szolgáltatást nemcsak 
idősek, hanem fogyatékossággal élők, köztük gyerme-
kek is igénybe vették.

Mint az egyház hivatalos diakóniai szervezete tevé-
kenységünkhöz tarozik az összegyházi gyűjtések lebo-
nyolítása, így, hála a gyülekezeti tagok adományainak 
Kárpátaljára 100 ezer euró értékű, míg a leégett Ráday 
kollégiuim javára 45 ezer, és egy gázrobbanásban meg-
rongálódott társasház lakói megsegítésére szintén  
45 ezer euró értékű adományt jutattunk el.

Demeter Ibos Henrietta,
a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 
Diakóniai Központ igazgatója
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DIAKÓNIA 
FELVIDÉKENA következő terület, amelyre diakóniánk nagy figyelmet 

fordít, akik hátrányos helyzetben vannak fogyatékos-
ságukból vagy más betegségből kifolyolag vagy ge-
neráciős szegénység következményeképpen, esetleg 
szociális krízishelyzetbe kerültek. Ennek érdekében 
indítottuk el 2016-ban az első védett munkahelyet. 
Mivel tevékenységeink köre egyre bővül, ezért az egyik 
célunkká vált a fogyatékossággal élők teljes integrációja 
munkahelyi érvényesülésük érdekében. Az akadályozott 
személyek alkalmazása mára 3 védett műhelyben törté-
nik, ami küldetésünk hozzáadott értékét jelenti. képvisel. 
Védett munkahely létesítésének szándékával indítot-
tunk el egy mosodát, egy egészségügyi segédeszköz 
kölcsönzőt, és két szociális ruhaboltot, valamint éppen 
most zajlik élelmiszerbankok elindítása mindhárom ki-
rendeltségünkön.

A diakóniai központ irányításában 9 személy vesz részt, 
beleértve a lelkészt és a gazdasági munkatársat. A kis 
csapat ellenére nem lankadunk az igyekezetben és 

folyamatosan új célokat tűzünk ki, és olyan kiegészítő 
szolgáltatások indításának lehetőségeit vizsgáljuk, mint 
a személyszállítás, szociális rehabilitáció és krízisinterven-
ció gyermekes családok számára. A képzés és önfejlesz-
tés elengedhetetlen az előrehaladáshoz, ezért gyakran 
veszünk részt olyan konferenciákon, amelyek összefügg-
nek a küldetésünkkel.

A járvány időszaka a mi diakóniánkat is rákényszerítette, 
hogy értékeljük a szolgálatunkat, már csak azért is, mert 
egy új vízió kialakítása előtt állunk. Egyfajta újjászületés 
lesz ez, mert a cél és a küldetés ugyan nem változik, de 
a megvalósítás módjai igen. Reméljük, hogy megtalál-
juk, amit keresünk, és a Istentől jövő iránymutatás vezet 
majd minket tovább a szeretetszolgálat végzésében.

DEMETER IBOS HENRIETTA
a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház  
Diakóniai Központ igazgatója



14

Istennek hála, a járványt megelőzően egyházme-
gyénkben élénk diakóniai szolgálat folyt – lesz tehát 
mihez visszatérni a vész elmúltával! Igyekszem  
a teljesség igénye nélkül felvillantani néhány olyan 
szolgálati területet, melyben sokan szolgáltunk Isten 
előtt – s melyeket folytatni is szeretnénk, ahogy  
lehet!

A lévai kórházban rendszeres lelkigondozás zajlott, 
ugyanígy a lekéri pszichiátrián és a megye egyéb 
egészségügyi intézményeiben is. A kórházakon túl 
egyházmegyénk diakóniai elhivatottságú lelkészei 
ott voltak szinte minden állami és magán-öregott-
honban, főképpen heti rendszerességgel, illetve 
igény szerint, és szükség szerint akár két nyelven is 
szolgálva erősítették az idős Testvéreket. Kiemelt 
munka folyt a sárói, a nagysallói, a zselízi, a lévai, az 
oroszkai otthonokban. Idős testvéreinket gyülekeze-
teinkben is igyekeztünk felkarolni, szép példa erre a 
nagyölvedi nappali foglalkoztató, vagy a zselízi gyü-
lekezet karácsony előtti gondoskodása. 

Középkorúak között végzett szolgálatban kiemelke-
dett a lekéri pszichiátrián végzett szolgálat, illetve a 
nagypusztai börtönmisszió, valamint a csatai cigány-
misszió. Középkorú gyülekezeti tagjaink nagy szám-
ban vettek részt minden esztendőben a Szeretethíd  
alkalmaiban is. A zselízi Mamikör példamutató 
gondoskodással hajol le évek óta a gyülekezet 
szegényei hez és elesettjeihez. Nagysallói asszony-
testvéreink a lepramissziót támogatják, kötszerrel is. 
Ipolysági testvéreink is rendszeresen részt vesznek 
a szegények támogatásában (pl. szemüvegmisszió, 

Barsi Református  

Egyházmegye, Felvidék 

Nehéz diakóniai beszámolót, összegzést írni egy olyan helyzetben, amely 

egy esztendeje meghatározza minden percünket, bezár lakásainkba, s távol tart  

egymástól. Szinte minden nap szembesülünk azzal a problémával, hogy oly nagy 

szükség lenne a munkánkra és főképpen egymásra  – s most mégsem lehet, mégsem 

mehetünk, ha pedig igen, teljesen más formában kell megéljük ezt a szolgálatot, 

mint ahogyan az elmúlt esztendőkben megszokhattuk. 

Kárpátalja). Ipolyságon az iratmisszió is megjelenik 
a diakóniai szolgálatban. Rendszeresen részt vet-
tünk különböző gyűjtésekben is: a Nyilas Misi prog-
ramban, a Sólyom gyermekei Társulás élelmiszer 
és játékgyűjtésében, a kárpátaljai szegény és/vagy 
leprás testvérek támogatásában. Ezek a programok 
nagyrészt Zselíz központtal valósultak meg, mely 
gyülekezet szívügyének tekinti a diakónia szolgálatát.

Egyházmegyénk gyermekei is sokszor részt vállaltak 
a segítségben, az adakozásban. Sokan közülük elől 
járnak a játékgyűjtésben, a Szeretethídban.  
A cigánygyermekek tanításában, hitre vezetésében 
és táboroztatásában Csata, Oroszka és Nagyölved jár 
elől. Sáróban és Bajkán is rendszeresen szerveznek 
számukra programokat. A börtönviseltek gyermekeit 
a nagyölvedi lelkipásztor karolja fel, rendszeresen 
támogatva, táboroztatva is őket. Érdemes még meg-
említeni tartósan beteg testvéreink között végzett 
szolgálatot, melyben csaknem az összeg gyülekezet 
részt vesz a maga módján.

Ma már 2021-et írunk, és a járvány még nem szűnik, 
ez bizonyára hatással lesz idei munkánkra is. Mégis 
hálát adunk Istennek, hogy bármilyenek a körülmé-
nyek, ahogy lehet, szolgálhatunk, akár új területeken 
is. Hiszünk abban, hogy aki elkezdte bennünk és 
általunk a jó munkát, el is végzi azt a Krisztus Jézus 
napjára. Legyen Övé a dicsőség! 

Diakóniai szolgálat a szórványvidéken

RÉVÉSZ CSILLA 
lelkipásztor
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DIAKÓNIA 
ERDÉLYBEN

A speciális igényű szolgálat 

kihívásai

Diakónia Keresztyén Alapítvány, Írisz Ház – felnőtt fogyatékkal élők ágazata

„…Egymást szeressétek, amint én szeretlek titeket, úgy  
szeresssétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy
az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok!”

(Jn 13,34-35)

Az emberek közötti egyenlőség és különbözőség 
vonatkozásai a Szentírás szerint: „Megteremtette 
Isten az embert a maga képmására, Isten képmására 
teremtette..” (1Móz 1,27), mivel a fogyatékos személy 
is épp úgy Isten teremtménye, mint bárki más, 
rájuk sem tekinthetünk másképp. Isten képmása 
pedig semmiképp sem mondható selejtesnek, vagy 
romlottnak, ugyanazzal az értékes lélekkel bír. Az 
egyenlőség ellenére azonban az egyház tanítása is 
felhívja a figyelmet arra, hogy a „talentumok nem 
egyformán kerülnek szétosztásra”, tehát különbségek 
jelennek meg az emberek között értelmi adottságok 
tekintetében is. A különbségek azonban Isten 
tervéhez tartoznak, melyek azt a célt szolgálják, 
hogy az emberek egymás között úgy osszák meg 
értékeiket, hogy aki többet kapott, adjon annak, 
akinek kevesebb jutott. Az értelmileg sérültek 
többsége a fogyatékosságuk miatt függő helyzetbe 
kerül. A mi, segítők feladata azonban az, hogy a 
lehető legnagyobb függetlenség elérését segítsük 
elő, hogy rászorultságukat csökkentsük, személyes 
felelősség vállalásukat, s küzdőképességüket 
erősítsük, hogy a társadalom értékes tagjaivá 
válhassanak.

Megtanulni szeretni a tőlünk eltérő embereket 
– ez kihívás. Megköveteli tőlünk a megértésben 
való növekedést, alázatot, a bölcsességet és az 
elfogadást. Amikor olyan emberekkel találkozunk, 
akiknek  nyilvánvaló hiányosságaik és gyengeségeik 
vannak, a kihívás fokozódik. A fogyatékkal élő 
fiatalok lehet, hogy nem beszélnek egyértelműen, és 
gyakran sérült szociális képességekkel rendelkeznek. 

Lehet, hogy nem mosolyognak azon a dolgokon, 
amelyeken te és én nevetünk, és lehet, hogy nem 
is néznek ránk, amikor beszélünk velük. Gyakran 
előfordul, hogy a speciális igényű fiatalok különböző 
fokú mentális és fizikai kihívásokkal küzdenek. 
Nekünk, „egészségesnek” mondott embereknek 
is vannak korlátaink, amelyek megakadályoznak 
abban, hogy kapcsolatot alakítsunk ki fogyatékkal 
élőkkel. Legtöbben elfoglaltak vagyunk és 
megkérdőjelezzük, van-e időnk szeretni a 
fogyatékkal élő társainkat, mások kifogásolják, 
hogy hiányzik az ehhez szükséges készségük és 
tapasztalatuk, hogy ezt a szolgálatot felvállalják, és 
ha valóban őszinték vagyunk, sokan elismernénk, 
hogy vannak esetek, amikor kényelmetlenül 
érzzük magunkat a másként kinéző és viselkedő 
személyekkel szemben. Az Íriszház célja, hogy 
megtanulhassuk szeretni és támogatni egymást, 
keresztyén szolgálatunk  „sétája” során.  Az Íriszház 
keretet nyújt fogyatékkal élő fiataljaink számára, 
beszélni arról, hogy kik ők, hogyan teremtette őket 
Isten, és hogyan  növekedhetnek a keresztyén hit 
által. 

A Diakónia Keresztyén Alapítvány által működtetett 
Íriszház – Felnőtt fogyatékkal élők Nappali Fejlesztő 
és Munkaterápiás Foglalkoztató Központja, valamint 
az Ergon – Speciális Munkaerő Közvetítő és 
Tanácsadó Központja, közel 100 sérült személynek, 
valamint ugyanennyi hátrányos helyzetű tanulónak 
nyújt támogatást különböző szolgáltatások által. 
Az Íriszház elsősorban egy olyan közösségi teret 
biztosít, ahol mindenki jól érezheti magát, feltétel 
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nélküli elfogadásban lehet része, valahová tartozhat, 
fejlődhet, segítséget kérhet, kapcsolatokat alakíthat 
ki. Tevékenységeink, terápiás foglalkozásaink, 
tréningjeink, kulturális programjaink, táboraink, 
az önálló életre való nevelést szolgálják: mindenki 
saját, egyéni ritmusában, képességei szintjének 
és érdeklődési körének megfelelően fejlődhet, 
tanulhat. Az, aki az évek során megtanulja egyedül 
felhúzni cipőjét, felötlözni, evőeszközök segítségével 
étkezik, egyedül közlekedik az utcán, bevásárol, 
barátaival találkozhat, elmehet esetleg színházba, 
stb., nem érzékelheti, hogy mit jelent, ha mindehhez 
akár 30, 40 évesen is segítségre van szüksége. Az 
Íriszház az a hely, ahol mindezeket megtanítjuk, 
együtt gyakoroljuk. Az élet különböző területein 
nyújtunk támogatást: az alapvető készségektől 
kezdődően, gondozásban, személyiségfejlesztésben, 
egészségnevelésben, a munkaképességek 
kialakításában, fejlesztésében, a munkahely 
keresésben, megtartásban, a társadalmi nevelésben. 

Ezt a célt szolgálják a különböző támogatott 
foglalkoztatások  is: az Íriszfarm (Sepsikőröspatak), 
Íriszboltok (Sepsiszentgyörgy, Kovászna), Zöldövezet-
karbantartó, Festő-mázoló-építő csoportunk, 
valamint a váradi varróműhely, és a régeni 
ruhaválogató bolt is. 

A munka és a foglalkozások mellett kiemelt 
szerep jut a sérültek keresztyén erkölcs mentén 

pexels.com

való nevelésének. A gyülekezetbe való integráció 
előkészítésére, azaz az attitűdformálásra. Az egyház 
egysége a fogyatékkal élő személyeket is magába 
foglalja. Fontos aspektus, hogy az egészséges 
gyülekezet számon tartja a fogyatékkal élő vagy 
a képességeikben akadályozott felebarátot.

A gyülekezet csak akkor lehet teljes, ha megmutatja 
a teljes befogadó szeretetét. Ez pedig azt jelenti, 
hogy minden eszközzel azon kell lennie, hogy az 
akadályokat elhárítsa. Ennek az elhárításnak pedig  
a legfőbb célja, hogy az Ige célba érjen

Az esélyegyenlőtlenség csökkentésére irányuló 
programok egyben  megelőző jellegűek is, ugyanis 
a fogyatékkal élők társadalmi eredményessége 
vagy eredménytelensége közvetlen szerepet 
játszik a későbbi társadalmi egyenlőtlenségek 
átörökítésében. 

A diakóniai szolgálatból fakadó hála és odaszánás,   
az önként és örömmel vállalt cselekvő hit 
formájában ölt testet. A diakónia valódi célja nem  
a szociális segítségnyújtás, hanem hogy általa 
épülnek kapcsolataink egymással, kapcsolatunk  
a gyülekezetünkkel, kapcsolatunk Istennel.  
Épül Isten országa bennünk és közöttünk! 

OLCSVÁRI TÜNDE
pszichológus
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DIAKÓNIA 
ERDÉLYBEN

A Kolozsvári Diakónia  

Keresztyén Alapítvány

szociális nappali  

foglalkoztató központjai

Sok szülő számára nincs jobb bók, mint hallani, hogy 
valaki azt mondja: „ez a gyerek annyira hasonlít az 
édesanyjára”, vagy hogy „a szeme olyan mint az 
apjáé”. Tükrözhetjük szüleink tulajdonságait azáltal, 
hogy örököljük néhány fizikai tulajdonságukat, ter-
mészetüket, vagy azáltal, hogy életük és példájuk 
hatással van ránk, ezáltal meghatározva a személyi-
ségünk fejlődését. Hasonlóképpen amikor újjászüle-
tünk Krisztusban, új természetet kapunk, és ahogy  
Ő az Ő szava által táplál minket, a személyiségünket 
és jellemünket formálva tesz bennünket hozzá ha-
sonlóvá. 

A Szentírásban egyértelmű elhívást kapunk arra, 
hogy imitáljuk vagy tükrözzük Isten képmását és  
természetét. Ez a hívő ember elhívása és küldetése  
(Ef 5,1-2) Isten arra hív el bennünket, hogy legyünk 
szentek mint ahogy ő is szent (3Móz 19,1), hogy bo-
csássunk meg egymásnak, ahogy Krisztus megbo-
csátott nekünk (Kol 3,13), hogy legyünk tökéletesek, 
ahogy Isten tökéletes (Mt 5,48), hogy éljünk világos-
ságban, ahogy a mi Atyánk maga a világosság 
(1Jn 1,7), hogy szeressük egymást, ahogyan Isten  
szeretett minket (1Jn, 4,11), és hogy ne foszd meg  
a jövevényt vagy az árvát az igazságosságtól – mert 
Isten megváltott minket (5 Móz 24,17-18), hogy mi is 
Krisztushoz hasonlóan szolgáljunk.  Mindezek a hívő 
ember küldetésének az alappillérei, mely által Isten 
munkálkodik bennünk, ezáltal tükrözve Isten  
képmását.

Ez az elhívás szorosan kapcsolódik a diakóniai szol-
gálathoz, mert amint a hitbeli növekedésünk által 

Az Ő képmását tükrözni!

tükrözzük az Ő jellemét, az életünkben nap mind 
nap megtapasztalhatjuk, hogy a társadalmi részvéte-
lünk Isten jellemében gyökerezik, hiszen Isten maga 
az, aki kiáll az elnyomottak ügye mellett és ő maga 
karolja fel a szegényeket és a társadalom peremeire 
szorultakat. Így rendeli el Isten számunkra azt, hogy 
a diakóniai szolgálatunkban is őt tükrözzük. Isten ter-
ve az, hogy átformáljon bennünket alkalmassá téve 
arra, hogy őt szolgáljuk és úgy szeressük a világot, 
ahogy Jézus tette.

A diakóniai szolgálatunkban, a mi elhívásunk nem 
csupán a cselekedetek által nyújtott segítség, hanem 
„a jelenlét is”. A mi elhívásunk az, hogy tükrözzük 
Isten jellemét a mi életünk és létünk által, hogy só 
és világosság lehessünk a közösségeinkben, hogy 
egységben szolgáljuk és munkálkodjunk azon, hogy 
az elnyomottak és társadalom szélére kiszorultak is 
megtapasztalhassák az Isteni szeretetet és békét. 

Fotó: Veres Ilona
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Az Efézus 5,1 -ben azt olvassuk „Legyetek annak 
okáért követői az Istennek mint szeretett gyermekei” 
A „követői” szónál az eredeti szövegben a μιμέομαι 
(mimētai) szót találjuk ami szó szerint az jelenti imitá-
lói vagy utánzói. A Diakónia szolgálat alapja az, hogy 
úgy szolgáljuk Krisztust ahogy ő is szolgált így „imi-
tálva” Őt ebben. Diakóniai szolgálata révén az Egyház 
úgy tölti be misszióját, hogy tanúbizonyságot tesz 
Jézus Krisztus küldetéséről, Isten megváltó tervéről.

Ezt az elhívást követve a kolozsvári Diakonia Keresz-
tyén Alapítvány 2001 óta szolgál a helyi közösségek-
ben segítve családokat, hozzájárulva az anyanyelvű 
oktatás megmaradásához Kolozs, Bihar és Szilágy 
megyében a magyar nyelvű szociális tanoda prog-
ram működtetése által.

A szociális gyerekprogramjainkon keresztül célunk a 
közösségeink perifériáján élő szociálisan hátrányos 
helyzetű gyerekek óvodába járása, iskoláztatása és 
iskolai felzárkóztatása. Biztosítjuk azokat a körülmé-
nyeket, melyeket a szülők nem tudnak biztosítani a 
szegényes életkörülményeik, ismereteik hiánya és 
iskolázatlanságuk miatt.

A világjárvány új kihívásokat hozott a szolgálatunk-
ban. Az online oktatás felerősítette a társadalmi 
egyenlőtlenségeket. Így például Mérán, ahol nagy-

VERES CSABA ÉS VERES ILONA
szociális gyerekprogramok koordinátora  
és munkatársa – GLOBAL MISSION WORKERS  
of the Presbyterian church in Ireland

Fotó: Veres Ilona

részt roma gyerekek járnak a programunkba, azzal 
kellett szembesülnünk, hogy a családoknak nem 
volt lehetőségük a gyerekek online oktatásához 
szükséges feltételeket biztosítani. Így a tanoda 
épületében adományokból kapott laptopokkal 
segítettünk a gyerekeknek, hogy részt vehessenek 
az online oktatásban. Ez az új helyzet lehetőséget 
nyújtott számunkra olyan egyéni foglalkozásra is, 
mely által célzottan tudunk támogatni gyerekeket 
az iskolai felzárkóztatásukban.  Ugyanakkor jobban 
megismerhettük a gyerekek családi hátterét és szo-
rosabb kapcsolatot építhettünk ki a családokkal. Míg 
a járványhelyzet a társadalmi bezártságot idézte 
elő, számunkra gyakran ez „új ajtókat” nyitott meg 
a gyerekek otthona és a családjaik felé. Így ebben a 
nehéz időszakban Isten kegyelme által úgy tudtunk 
jelen lenni ezen családok életében, hogy a gyakorlati 
segítségen túl megoszthattuk velük Isten szeretetét, 
ezáltal tükrözve Isten bennünk lévő képmását em-
bertársaink felé. 
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Diakónia Pesthidegkúton
A PESTHIDEGKÚTI GYÜLEKEZET DIAKÓNIAI KÉPZÉSÉRŐL 
A HAGYOMÁNYOK ÉS TERVEK FÉNYÉBEN

Bibliai vezérigénk: „Amit tehát szeretnétek, hogy  
az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt  
cselekedjétek velük…” (Mt 7,12)

A gyülekezet első lelkipásztora, Mirtse Árpád idején 
már a szeretetszolgálat döntő része volt a gyüleke-
zet életének. Nagytiszteletű Hegyaljai György így 
fogalmazott az egyházközség fennállásának 30 éves 
évfordulóján: „Kiépül a családgondozás, látogatás 
minden utcára kiterjedő diakóniai szolgálata… 
Isten a gyülekezetben átélteti velünk és megérezteti 
ennek a közösségi életnek igazi jó ízét, az egymásért 
való szolgálat örömét”. Dobos Károly idejében a lep-
ramisszióval, Tajnel Gábor szolgálati éveiben pedig a 
mozgássérülteknél végzett diakóniával gazdagodott 
a szolgálat.

2008-ban, Kovács Gergely lelkipásztorunk és Ke-
nézné Ádám Zsuzsanna mentálhigiénés szakember 
vezetésével újra alakult a diakóniai szolgálat. Felada-
tának elsősorban az idősek, a betegek, a magányo-
sok, és a fogyatékkal élők lelki és testi gondozását, 
segítését tekintették és tekintjük ma is. Az igények 
jobb megismerése érdekében kidolgoztunk egy 
adatlapot, aminek segítségével 2-3 évenként felmé-
rést végzünk az idősek körében, és ehhez igazítjuk 
szolgálatunkat.

A diakóniai munka része a szeretetvendégségek, a 
nyári napközis gyermektáborok és egyéb gyüleke-
zeti alkalmak szervezése, háttérszolgálata. Az isten-
tisztelet körüli szolgálatok része az iratterjesztés, a 
gépkocsiszolgálat, a templomba érkezők fogadása. 
Felvállaltuk az adományok gyűjtését, a csereakciók 
megszervezését, a rászorulóknak személyre szabott 
csomagok összeállítását.

Bővítve a szolgálatunkat a nyugdíjas lelkipásztorok-
kal, presbiterekkel és özvegyeikkel erős összekötte-
tést építettünk ki, a szépkorúakat születésnapjukon 
a templomban köszöntjük, és elmélyítettük kapcso-
latainkat a budapesti és a testvérgyülekezetekkel. 
Bekapcsolódtunk a beteglátogatás szolgálatába és 
az öregkor egyik legnagyobb megpróbáltatásában, 
a veszteség és a gyász feldolgozásában is segítséget 
nyújtunk. Idősotthonokban közös ima alkalmakat, 
rendszeresen bibliaórákat tartunk, és szolgálunk az 
úrvacsorás istentiszteleteken. A szeretetkapcsolatot 
elsősorban hittestvéreinkkel gyakoroljuk, de kap-
csolatot ápolunk a hajléktalan mentő szolgálattal is. 
Havonta megbeszélést tartunk, és összeállítjuk  
a következő időszak feladatait.

A járvány új kihívásaira gyors többszintű szervezés-
sel válaszoltunk; először a szolgálókat igyekeztünk 
megerősíteni igei üzenetekkel, megbízható visel-
kedési útmutatókkal, tanácsokkal, tornagyakorla-
tokkal.  Többen varrtak és ajándékoztak maszkokat. 
Ezzel egy időben felhívtuk az idős testvéreket és 
tájékozódtunk szükségeikről, félelmeikről, családi 
segítségükről. A fiatalabb korosztály részvételével 
megszerveztük a bevásárlást, a külvilággal tartandó 
egyéb kapcsolattartást. A diakóniai csoport tagjai 
rendszeresen telefonáltak egymásnak és az idős, 
egyedül élő testvéreknek.

Felhasználtuk az internet adta lehetőségeket, mint 
facebook csoport létrehozása, youtube közvetítés, 
internetes megbeszélések. A prédikációkat, napi 
áhítatokat és a gyülekezeti híreket írott formában 

GYÜLEKEZETI 
DIAKÓNIA
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FUTÓ JUDIT, KOLLER KLÁRA  

ÉS RÁCZNÉ KULCSÁR KATALIN
 diakóniai vezetők

eljuttattuk azoknak, akik nem használtak internetet. 
Az imacsoport megerősödött, és nemcsak új ima-
témák kerültek fel havonta a levelező listára, hanem 
a testvéreink megnyíltak és személyes kérésekért 
imádkozhattunk.

A 2010-es évek elején a szolgálók körében megfo-
galmazódott az igény, hogy a hatékonyabb szolgálat 
érdekében képezzük magunkat. Általános tematikájú 
órákkal kezdtük, majd minden évben a felmerülő 
problémák, kérdések alapján egy-két téma köré 
csoportosítottuk az előadásokat. Helyzet és kom-
munikációs gyakorlatokat, esetmegbeszéléseket is 
folytattunk. Három évenként újraélesztési oktatással 
kiegészítettük képzésünket, amelyek nyitottak voltak 
az egész gyülekezet számára. Eddig az alábbi témák-
ban tartottunk képzést és együtt gondolkodást:

Hogyan beszélgessünk idősekkel? Gátló és segítő 
tényezők. 
• Család- és időslátogatás. Hibák elkerülése. 
• Betegek lelkigondozása. 
• Férfi és női személyiség. Különbözőség  

és egység. 
• A diakónia lelkigondozás határai. 
• A diakóniai szolgálók lelkigondozása,  

a kiégés megakadályozása. 
• A haldoklók kísérése.
• A veszteség, a gyász feldolgozása.

• Megbocsátás, elengedés, elfogadás. 
• Hogyan valljuk meg hitünket? 
• Az ima ereje és szerepe az idősgondozásban.
• Krisztus, mint lelkigondozó. 
• Gyülekezetek feladata a hajléktalan ellátásban. 
• A diakóniai szolgálat, mint segítő-támogató 

közösség. A szolgálók együttműködése. 

Előadóink Birinyi Márk, Csenki Zsuzsanna, 
Cseri Kálmán, Háromszéki Botond, Hecker-Réz 
Róbert, Kovács Gergely, Scherman László,  
Szarka Miklós, Tóth János, és Vincze Alexandra  
voltak.

A következőkben is hasonló rendszerben jelöljük ki  
a témákat. Idén önismereti kurzust szervezünk, 
amelyben a járvány alatti magatartásunkat,  
érzéseinket is vizsgáljuk.

Végezetül, Istennek adunk hálát az eddigi szolgálata-
inkért és Tőle kérünk erőt és útmutatást a jövőre.
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A Sámuel Alapítvány  

tevékenysége az elmúlt 

húsz év távlatából

,,Aki az ilyen kisgyermekek közül egyet is befogad  
az én nevemért, az engem fogad be, és aki engem befogad, 
az nem engem fogad be, hanem azt, aki engem elküldött.”

(Mk 9,37)

Sámuel Alapítvány

DIAKÓNIA  
KÁRPÁT

ALJÁN
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A Kárpátaljai székhelyen működő Sámuel Alapít-
vány 2001-ben kezdte tevékenységét, s mind a mai 
napig államilag bejegyzett, nonprofit jótékonysági 
alapítványként szerepel a hivatalos nyilvántartásban. 
Alapító tagjai: Taracközi Ferenc és Valkócz Éva akik 
jelenleg is kuratóriumi tagok. Szervezeti felépítését 
tekintve az elnök, Sipos Géza, és a hét tagból álló 
kuratórium együttesen jár el az alapítvány ügyeiben. 
Az alapítvány munkáját két irodai munkatárs is segíti.

Fennállásának húsz éve alatt az isteni gondviselésnek 
és a szerető emberi szíveknek köszönhetően kilenc 
családtípusú gyermekotthon jött létre, és több mint 
száz gyerek talált meleg családi fészekre. 

Működtetői küldetésüknek tekintik egy olyan megol-
dás, alternatíva felajánlását, amelynek köszönhetően 
bizton tudható, hogy az utca gyermeke és a kór-
házban otthagyott csecsemő is megtapasztalhatja 
a családi szeretet valóságát. Ebből kiindulva, nagy 
erőfeszítések árán, államilag is elfogadottá vált a csa-
ládtípusú gyermekotthon intézménye. Illetve sikerült 
példás együttműködést kialakítani a gyermekfel-
ügyeleti hatóságokkal, amelyek mindenben segítik 
az alapítvány munkáját., Csetfalván, Feketepatakon, 
Munkácson, Nagyberegen, Nagydobronyban, 
Kárpátalján jelenleg Beregszászászban Tiszaböké-
nyen és Visken működik nyolc családtípusú gyer-
mekotthon, Bótrágyon egy befogadó család és egy 
gyámcsalád Kígyóson.

Sámuel Alapítvány

Az alapítvány oroszlánrészt vállal a gyermekek befo-
gadásához szükséges ügyintézésben, az ukrán állami 
szervekkel való kapcsolattartásban és lelkigondozás-
ban. Mindezt egy szoros és mély bizalmon alapuló 
kapcsolat fonja össze. 

Munkáját a kárpátaljai református egyházközségek, 
a Magyar Kormány, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma, magyarországi 
és kárpátaljai magánszemélyek és civil szervezetek 
támogatják.

A Sámuel Alapítvány feladatának tekinti,  
hogy a családok életét támogassa és segítse.  
Ez abban is megnyilvánul, hogy а (nevelő) 
szülők és a gyermekek egyaránt részt vehetnek  
lelkileg építő, testileg felüdítő alkalmakon: külföldi  
és honismereti kirándulásokon. Meghatározott 
témájú hétvégéken. Anyák napi alkalmakon.  
Nyári több napos táborokon. Motoros napokon.  
Adventváró alkalmakon. Nevelőszülői  
továbbképzéseken.

A családtípusú gyermekotthonok alapítása mellett 
szintén kiemelten fontos missziója az alapítványnak 
az adminisztrációs segítségnyújtás és tanácsadás 
örökbefogadás esetén Kárpátalján. A mai napig  
20 gyermek örökbefogadási eljárásában működött 
közre az alapítvány. Istennek hála az ezen jellegű 
segítségnyújtás napjainkban is folyamatosan zajlik 
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és újabb házaspárok folyamodnak az Alapítványhoz, 
miután megszületett bennük az örökbefogadás el-
határozása.

Az Alapítvány húsz éves jubileuma apropóján nagy-
szabású kampányt szervezett. Valamennyi kárpátaljai 
magyar nyelvű médium bevonásával egy hónapig 
tartó médiakampányt indítottak, amelyben bemu-
tatták a Sámuel Alapítvány tevékenységét valameny-
nyi rendelkezésre álló platformon. Az alapítvány 
ezzel a gyermekmentés szolgálatának kívánt egy 
újabb lendületet adni, és meggyőzni a még most 
hezitálókat, hogy fogadjanak családjukba gyereke-
ket, hisz nagyon sok gyermek van, aki most még 
valahol a jobb élet reményében várja a befogadást. 
Ennek megerősítéseként a különböző médiumok 
képviselői ünnepélyes keretek között írták alá az ala-

pítvány vezetőjével az együttműködési szerződést. 
Jelenleg a legsürgetőbb kihívás a 18. életévüket 
betöltött fiatalok helyzetének, jövőjének segítése. 
Az alapítvány feladatának tekinti, hogy éreztesse: 
a fiatalok felnőtté válásuk kezdetén sem maradnak 
magukra. 

Tervezett célok között szerepel egy átmeneti otthon 
létesítése, adományok, egyéni és gyülekezeti felaján-
lások segítségével, amely ideiglenes lakhelyként, 
közösségi házként funkcionálna a 18. életévüket 
betöltött fiatalok számára. Stabil alap, biztos háttér, 
szerető és elfogadó környezet! Ezt jelenti majd az 
átmeneti otthon. Emellett folyamatos cél olyan csa-
ládokat találni, akik családtípusú gyermekotthont 
indítanának vagy egy gyermek örökbefogadása mel-
lett határoznának.

Sámuel Alapítvány

SIPOS GÉZA
a Sámuel Alapítvány elnöke

DIAKÓNIA  
KÁRPÁT

ALJÁN
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az ágyból. Százszor is elmondta, hogy nem kell attól 
félni, mert a vihar nem bánt (hat vagy hét évesen 
még ágyba vizeltem).

Első osztályos lettem. Az utcánkban volt egy isko-
la, ahol első és második osztályosokat tanítottak. 
Nem voltam jó tanuló. Olyan könyveim voltak, amit 
másoktól kaptam. Nehezen ment az olvasás, a ma-
tematika, ráadásul csúfoltak az iskolában a gyerekek, 
mert szeplős voltam. Télen annyira meghajigáltak 
hógolyóval, hogy beteg lettem. Volt az iskolában egy 
fiú, aki állandóan megvert. Mindig féltem tőle, meg-
próbáltam kikerülni, de ő akkor is bántott. Egyszer az 
osztályfőnököm is úgy szájon vágott, hogy felrepedt 
a szám. Sírva mentem haza az óra végén. Anyukám, 
amikor meglátott, nagyon mérges lett. Másnap be-
ment az iskolába és kérdőre vonta a tanítót. Nagyon 
összevesztek, és végén pedig megbuktattak mate-
matikából és írásból. Még a pótvizsgán se mentem 
át. Újra kezdtem az első osztályt. Eltelt megint egy 
év. Szüleim úgy döntöttek, hogy visszaköltöznek 
előző lakhelyükre. Már az első napon veszekedtek. 
Elkezdtem a második osztályt. A művelődési házban 
volt két terem, az egyikbe a másodikosok, a másikba 
a harmadikosok jártak. Itt sem voltam jó tanuló. Ta-
nulni nem akartam, de a csavargást nagyon szeret-
tem. Állandóan a játszótéren voltam, anyukám nem 
győzött utánam járni. 

Mivel nem tudtak mit kezdeni velem, beadtak egy 
kollégiumba. Itt állami gondozottak is laktak. A tanu-
lás itt sem ment jól. Ismét megbuktam matematiká-
ból és helyesírásból. Még a pótvizsgán se mentem 

Asszonysorsok  

tükörfényben

„Reményeinket hitünk sugallja, félelmeinket  
a reményvesztettség.” (Tatiosz)

Zsuzsa
1974-ben születtem. Otthon szegényes környe-
zetben éltünk, nekem azonban, mint kisbabának, 
megvolt mindenem. Abban az időben apukám a 
helyi téeszben dolgozott, csordás volt. Édesanyám 
háztartást vezetett, otthon volt velem. Sajnos arra is 
jól emlékszem, ahogyan szüleim a kiságyam felett 
veszekedtek – apukám gyakran ivott.

Volt egy emlékképem: 13 éves lehettem, amikor egy 
kocsma udvarán találtam magam. Nem értettem, 
miért van ott olyan sok ember? Anyukám és apukám 
is ott volt. Sok ember dicsért, mert szépen voltam 
öltöztetve. Anyukám ebben az időszakban kezdhe-
tett el alkoholt fogyasztani.

Időközben átköltöztünk egy másik faluba, ahol öt 
évig laktunk. Édesapám itt is csordás volt, édes-
anyám pedig tehenész. Szüleim éjjelenként is dol-
goztak. A szüleim továbbra is ittak, veszekedtek. 
Amikor tudtam, hogy nálunk áll a bál, esténként az 
ágyba bújtam, a takarót magamra húztam, hogy 
még a fejem se látszódjon ki. A füleimet is befogtam, 
hogy ne halljam őket veszekedni. Voltak azért kelle-
mes napjaim is. Például, amikor apukám magával vitt 
a téeszbe, de szerettem anyukám körül is legyesked-
ni. Néztem, ahogy dolgozik,  közben féltett, nehogy 
valami bajom legyen. Az volt a legizgalmasabb, 
amikor kicsi boci született, és én végig nézhettem az 
ellést. Sokat hemperegtem a szalmában. Felmentem 
a tetejére és onnan gurultam lefelé. Annyira jó volt! 
Amikor vihar volt, és dörgött az ég, az ágyba bújtam, 
mert nagyon féltem. Anyukám nem győzött kihúzni 
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át. Újra kellett kezdenem a második osztályt is.  
16 évesen végeztem el az általános iskola hat osztá-
lyát. Nagy hiba volt! Tanulnom kellett volna! Beteg 
is lettem – elfertőződött a lábam egy kölcsönkapott 
cipőtől.

Egyszer eltetvesedett a kollégium. Anyukámnak 
szóltak, hogy tegye rendbe a fejemet. Neki se kellett 
több, kikelt magából – hát persze rosszul esik az em-
bernek, ha azt feltételezik, hogy én terjesztettem el 
a tetűt! Hiszen az, hogy az ember szegény, még nem 
jelenti azt, hogy koszos! Egy kicsi, rozoga parasztház-
ban laktunk, méghozzá közös udvarban. Két szoba 
és egy konyha volt benne, amit megosztottuk a 
rokonokkal – anyukám egy kicsi részt kapott belőle. 
Szinte nem is volt házunk! Anyám testvérei csak mi-
attam tűrték meg a házban. A szüleim abban az idő-
ben a vasútállomásnál dolgoztak. Fölszedték a régi 
síneket és újat fektettek le. Dolgos emberek voltak, 
érthetetlen volt, mégis miért az italt választották? 
Azért akármilyenek is voltak a szüleim, soha nem 
éheztem. Ahhoz képest, hogy szegényesen éltünk, 
ennivalónk mindig volt: húslevestől kezdve minden 
volt az asztalon, télen pedig mindig fűtött lakásban 
laktunk.

Tizenhét vagy tizennyolc éves lehettem, mikor elő-
ször szerelmes lettem. Anyukámmal minden este 
lejártunk a presszóba, és ott tettszett meg egy fiú. 
Az anyja a boltban dolgozott eladóként. Ránéztem 
a fiúra, és rögtön beleszerettem. Egy asztalnál ült, 
iszogatta a sört és beszélgetett a barátaival. Ő is visz-
szanézett rám, de nem szólított meg. Anyukám ki-
kérte a szokásos italát, sőt még haza is vitt apámnak. 
Apám nem szeretett kocsmába járni, inkább otthon 
ivott. Ezzel a fiúval majdnem minden este ebben a 
presszóban találkoztam.

Tizennyolc éves koromtól kezdődött el igazán az 
életem. Legtöbbször otthon voltam, és a rajzaimmal 
foglalkoztam. Nem volt igazi barátnőm, akivel el tud-
tam volna beszélgetni. Ezért maradtam a saját vilá-
gomban. Inkább rajzoltam – sztárokat, szép nőket. 
elgondoltam, milyen jó nekik: szépek és híresek. Régi 
szalmazsákos ágyunk volt, és régi szokás szerint kel-
lett bevetni. A rajzokat az ágyam tetejére terítettem. 
Történeteket találtam ki róluk. A faluba ezért bolond-
nak tartottak, és lenéztek.

Közben átköltöztünk egy másik tanyára. Ez a tanya 
közelebb volt valamennyivel a faluhoz. A szüleim ha-
mar nyugdíjba mentek. Apukám dolgos, szorgalmas 
ember volt, a polgármesteri hivataltól még földet 
is béreltek, abban krumplit, zöldséget, sárgarépát, 
zöldbabot termeltek. Ezen kívül kiskertünk is volt, 

az udvaron pedig egy pincénk, ahol veteményeket 
tartottunk télen. Amikor sok volt a termés, a szüleim 
piacozni is eljártak.

Egy tanyasi lánnyal elmentünk egy asszonyhoz, aki 
a tanyán szarvasmarhákkal foglalkozott. Nehéz élete 
volt, az alkoholista férje verte. Az asszony állítólag 
tenyérből, és jóskártyából is tudott jósolni. Megijed-
tem tőle, mert amit nekem mondott, azt borzasztó 
volt végighallgatni. Azt mondta, nem fogok férjhez 
menni. Kérdeztem tőle, miért? Nem tudta. Később 
azt mondta, hogy 30 évesen fogok férjhez menni, és 
akkor is csak összeköltözünk, nem lesz se polgári, se 
templomi esküvőm, mert nem lesz rá pénzem. Két 
férjet jósolt nekem. Az elsővel két hónapig leszek 
boldog, utána valami miatt megváltozik, ellenem 
fordul, ütni, verni fog, nem fogja a pénzt hazaadni, 
tartozásokat halmoz fel, amit nem győzök majd 
megadni. Egy másik nővel meg fog csalni. Idegileg ki 
fogok készülni. Egyszer, amikor már nem bírom, amit 
csinál, el fogom hagyni, de ő utánam jön, és megígé-
ri, hogy megváltozik. Azonban nem fog megváltozni. 
Egy vagy két évig magamban leszek, majd megis-
merkedek egy másik férfival, aki a kapcsolatunk ele-
jétől ütni fog, és ugyanúgy nem fog pénzt hazaadni. 
Sokan ki fognak használni, befolyásolni fognak, pe-
dig nagyon jó ötleteim lesznek, amiről mások lebe-
szélnek. Sokan elhagynak majd, a férfiak is, butának 
gyerekesnek fognak tartani. Három gyerekem lesz, 
de nem lesznek hosszú életűek, úgy, mint én. Az első 
beteges lesz, nem győzzük kórházba hordozni, és 
bele fog halni a betegségbe. Épp hogy eltemetjük, 
megint terhes leszek, és ez a baba életben marad. 
Megint terhes leszek, ez a gyerek egészségesen fog 
megszületni, de öt éves korában váratlanul meg fog 
halni. Azt is mondta, hogy én állandóan életveszély-
ben leszek. 

Amikor ezeket elmondta a jósnő, borzongtam tőle, 
és megfogadtam, hogy soha többet nem megyek 
jósnőhöz. Aznap éjszaka Istennel álmodtam, a felle-
gek közt voltunk, bűntudatom volt. Isten ölébe haj-
tottam a fejem és sírtam…

„Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett 
lelkűeket megsegíti.” (Zsolt 34,19)

GÁLNÉ ÁCS MÁRIA
a Kismamaházért Alapítvány elnöke

SZILÁNKOK



26

A fent említett közösségi tárgymegosztást el lehet 
képzelni a lelki ajándékokat tekintve is. 

Az Úr Jézus a talentumok példázatában azok hasz-
nálatára bíztat bennünket. Azonban előfordulhat, 
hogy egy adott gyülekezeti közösségben nincsen 
meg minden fontos kegyelmi ajándék. De mi lenne, 

Talentumaink tudatos  

tökéletesítése

Én egy kis faluban nőttem fel, ahol még megtapasztalhattam a faluközösség fogalmá-

nak valódiságát. Emlékszem ősszel, a szüret idején megmozdult az egész település. 

Korán reggel kimentünk leszedni a szőlőt, majd átmentünk a második szomszédba, 

mert tudtuk, hogy neki van darálója. De már az is, szinte megbeszélés nélkül kialakult, 

hogy hány zsák szőlőt kell meghagyni, mert azt a szomszéd utcában lakó bácsi elviszi 

és feldolgozza. De azt is tudtuk kihez kell menni, ha autóemelő vagy biciklipumpa kell. 

Nekünk ütvefúrónk volt, azt kérték kölcsön többen is.

ha tudnánk, hogy melyik gyülekezet az, ahol több a 
tapasztalat az idősgondozás terén, vagy ha tudnánk, 
hogy melyik gyülekezet női köre vállal imaszolgálatot 
másokért, esetleg, hogy hol vannak keresztyén hátte-
rű mentálhigénés szakemberek a gyülekezetben? 

Református egyházunk zsinat-presbiteri felépítése 
lehetővé teszi, hogy egy-egy gyülekezetnek – a 
tantisztaság megtartása mellett – saját, rá jellemző 
szolgálata legyen. Sajnos, sokszor úgy értelmezzük 
ezt az elvet, mint ami uniformitást is jelent, holott 
ez nincs így. A másik jelenség, amely visszafogja az 
önálló szolgálatok kialakulását az a gyülekezetek 
lelkészközpontúsága. Pedig a talentumok példázata 
nemcsak a lelkészeknek szól, hanem minden szolgá-
lattevőnek. 

Mi lenne, ha létezne egy olyan jegyzék, amely tartal-
mazza egy a gyülekezetek talentumainak összessé-
gét? A közösségi munkában már létezik egy ilyen ún. 
tankatalógus, amelynek lényege, hogy név-és cím-
jegyzéke azon személyeknek, akik az adott „szom-
szédságban” a közösségért a saját szakértelmükkel 
tenni tudnak és szeretnének. Itt nemcsak konkrét, 
ad hoc segítségnyújtásra kell gondolni, hanem úgy 
is értelmezhető ez az együttműködés, mint egy 
önképző kör, amelynek tagjai egymástól tanulnak. 
(Részletek a cikk után.)

Fortepan / Erdei Katalin

Buzdítás

HARIS SZILÁRD
diakóniai lelkész
(Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 
Diakóniai Központja)
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BUZDÍTÁS

Gyülekezeti tankatalógus

NÉMETH KORNÉLIA
pszichológus,
diakónus hallgató (KRE SZEK)

A tankatalógus egy önkéntes segítő szolgálat.  
Alapja egy adatbázis, amiben a gyülekezet emberi 
erőforrásai jelennek meg. Célja, hogy feltárja, rend-
szerbe foglalja és a gyülekezet nyilvánossága elé 
tárja mindazt a gyülekezetben meglevő (korábban 
rejtett) tehetséget, tudást, hozzáértést, tapasztalatot, 
valamint a testvérek közötti segítés lehetőségeit, 
amivel a testvérek rendelkeznek. 

A lista lehetővé teszi a felszínre hozott témák körüli 
találkozásokat, beszélgetéseket, konzultációkat, és 
alapja lehet tanulókörök alakulásának. A beszélgeté-
sek, tanulókörök létrejöttéhez szükség van közösségi 
térre (pl. gyülekezeti terem), néhány eszközre (papír 
és íróeszköz a jegyzeteléshez, esetleg laptop, kivetí-
tő, flipchart tábla), valamint egy elhívatott munkatárs 
hozzáértő segítségére. 

A közösségfejlesztő munkatárs bátorít, információt 
nyújt, kapcsolatot épít, bábáskodik a testvérközös-
ségek hálózatainak születésénél, vagy más módon 
erősíti a formálódó tanulóköröket.

A tankatalógus létrehozása a kapcsolatfelvétellel 
kezdődik. A gyülekezeti munkatárs megkeresi a 
gyülekezeti tagokat (istentisztelet előtt-után, vagy 
az otthonukban). Elmagyarázza, hogy milyen minő-
ségben keresi fel őt (a gyülekezet közösségfejlesztő 
önkénteseként, a lelkipásztor és a presbitérium tá-
mogatásával), s azt is, hogy miért szánta magát erre 
a munkára (pl. mert mindenkinek meg szeretnék ad-
ni a csatlakozás lehetőségét a részvételre; mert sok 
tehetséges ember van a körükben, akiknek eddig 
nem volt lehetősége megmutatni tehetségüket; neki 
lenne fontos valamit tanulni másoktól). Amennyiben 
együttműködési készségre talál, egy egyoldalas fel-
hívást hagy ott azzal, hogy pár nap múlva érte jön (a 
következő istentiszteleten is vissza lehet hozni vagy 
a kitöltő bedobhatja a megadott helyen elhelyezett 
gyűjtőládába). A felhívás a következő kérdések  
megválaszolását kéri: Mi az, amihez a legjobban ért,  
és amit szívesen megtanítana másoknak? Mi az, amit 
szívesen megtanulna másoktól? Hozzájárul-e, hogy  
a neve és elérhetősége megjelenjen egy gyülekezeti  
névjegyzékben?

A válaszokat a munkatárs összegyűjti és együvé 
szerkeszti a Tankatalógusba (névjegyzékbe), ahol az 
azonos témában járatos és az adott téma iránt érdek-
lődő emberek neveit egymás mellé rendezi. A rövid 
bevezető szöveg leírja a tankatalógus célját, bátorít a 
kapcsolatfelvételre, és felajánlja a közösségfejlesztő 
munkatárs segítséget a kapcsolatfelvételhez vagy 
a tanulókörök szervezéséhez. Az elérhetőségeket is 
tartalmazó névjegyzék megjelenhet önálló listaként 
vagy más gyülekezeti orgánum (hírlevél, hirdetőtáb-
la, évkönyv) részeként – a lényeg, hogy a lehető leg-
szélesebb körhöz, a gyülekezet egészéhez jusson el.

Az adatbázis közzétételét követően segíteni kell  
a testvérek aktivizálódását. A gyülekezeti munkatárs 
feladata ebben a szakaszban a kisközösségek meg-
születésének segítése (kapcsolatfelvétel, bátorítás, 
információnyújtás). Tanulókört akkor érdemes szer-
vezni, ha többen is érdeklődnek egy téma iránt. 

A tankatalógus mintájára létrehozható 
„gyülekezeti szívesség bank” és „közösségi tárgymeg-
osztó adatbázis” is. A feltárt tudások, hozzáértések, 
tapasztalatok, és az annak nyomán létrejövő kap-
csolatok hatással lehetnek a gyülekezet közösségi 
működésére: önszervező, informális egymást segítő, 
vagy tanulási folyamatok indulhatnak be, ami segíti 
az egyéni és testvérközösségi önbizalom növekedé-
sét és a gyülekezet közösségi kapcsolatrendszerének 
szélesedését.



Kitüntetéseket vettek át ezen a nyáron a Kárpát- 
medence területén végzett példaértékű diakóniai 
szolgálatukért Dr. Sárosi Arthur, Zsukovszky Miklós  
és Beszterczey András.

Dr. Sárosi Arthur, a Diakónia Keresztyén Alapítvány 
ügyvezető igazgatója a hátrányos helyzetű gyerme-
kekért végzett 20 éves munkája elismerése jeléül 
Raoul Wallenberg díjban részesült. 

Zsukovszky Miklós református esperes, a derceni 
egyházi önkéntes tűzoltóság alapítója és parancs-
noka a beregszászi és a munkácsi járás lakosai biz-
tonsága érdekében kifejtett önzetlen tevékenysége 
elismeréseként Magyar Érdemrend lovagkeresztje  
kitüntetést vehetett át. Ősszel az Országházban  
„Széchényi Ödön emlékérmet” vett át Dobson  
Tibor vezérőrnagytól. 

Beszterczey András, a Debrecen-Nagytemplomi  
Református Gyülekezet lelkipásztora, a Magyar-
országi Református Egyház diakóniai Irodájának 
korábbi vezetője Magyar Ezüst Érdemkereszt kitün-

Híreink 

tetésben részesült református egyházi szolgálata, 
valamint az idősgondozásban végzett példaértékű 
munkája elismeréseként.

A szeptemberi zsinaton szavaztak a diakóniai díjak 
odaítéléséről A Juhász Zsófia-díjat Bertalan Lászlóné, 
a tiszafüredi Szivárvány-ház Fogyatékosok Refor-
mátus Otthonának gazdasági ügyintézője; a Kiss 
Ferenc-díjat pedig Avar Gábor, a Budapest-Hold- 
utcai Református Egyházközség presbitere kapja 
2021-ben. A díjazottak a november 24-i zsinaton  
vehetik át az elismeréseket.

Életükre és további diakóniai szolgálatukra 
Isten gazdag áldását kívánjuk.

„…szeretett testvéreim, legyetek szi-

lárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok 

mindenkor az Úr munkájában, hiszen 

tudjátok, hogy fáradozásotok nem  

hiábavaló az Úrban.” (1Kor 15,58)


