
Krisztus kicsinyeinek szolgálókra van szüksége 

Dr. Szentesi Andrásné Éva, a Molnár Mária Fogyatékos Otthon intézményvezetője, aki szakértelme és 

céltudatossága mellett szeretettel végzi szolgálatát. Példaként szolgált életében Juhász Zsófia, akiről 

a Zsinat által adott diakóniai díjat elnevezték, illetve maga Éva is példaértékű diakónus, akinek fontos, 

hogy munkatársai lelki megújulását biztosítsa, hogy megfelelő módon tudják magukat odaszánni a 

lakók felé.  

Mit jelent az Ön számára a Juhász Zsófia Díj és a hozzá kapcsolódó elismerés? 

 

Sokat jelent nekem ez a kitüntetés, mert a díjat Juhász Zsófiáról nevezték el, akivel tizenkét évet 

dolgoztam együtt Őrbottyánban és ezek az évek meghatározóak volt az egész életemre, munkámra 

és a szolgálatomra nézve. „Zsó néninek” szívügye volt, hogy elhívatott és lelkes munkatársak 

legyenek a református egyházban és a diakóniában. 

 

Mi motiválta abban, hogy Diakóniai Iskolában tanuljon és diakónusként szolgáljon? 

 

Miután a gimnáziumban végeztem, egy hónapra Őrbottyánba mentem.  A Reformátusok Lapjában 

1975-ben megjelent egy cikk, hogy Krisztus kicsinyeinek szolgálókra van szüksége.  Lelkileg nagyon 

szíven ütött ez a hirdetés, ezért úgy gondoltam, hogy nyáron egy hónapra elmegyek Őrbottyánba.  Az 

egy hónapból azonban tizenkét év lett, mert nagyon jó közösség volt ott. Ez marasztalt és az, hogy 

mielőtt a diakónia képzőbe mentem volna, kaptam néhány olyan igét, amely mind a mai napig 

meghatározó az életemben, szolgálatomban, és munkámban egyaránt. 

 

Hogyan értékelte a Juhász Zsófiával való munkakapcsolatot?  

 

Tőle tanultuk azt, hogy hogyan lehet szeretettel, hiteles szolgálati feladatokat ellátni. Mint számos 

tizennyolc éves fiatal hölgy én, is nehezen viseltem, ha rám szóltak, de ő mindig szeretettel igyekezett 

irányítani. Most, harminc év után azt gondolom, nagyon hálásak lehetünk neki mindannyian, akik tőle 

tanultunk. Biztos vagyok benne, hogy nem lennénk benne úgy a szolgálatban, ha nem lett volna ez a 

segítő irányítás az életünkben, aki mind a lelkiségünk alakulásában, mind pedig a munkánkban 

példaként előttünk járt. 

 

 Nemes cselekedet másokon segíteni és önzetlenül szolgálni, mégis nagyon nehéz lehet fogyatékos 

fiatalokkal foglalkozni. Van, hogy hullámvölgyben érzi magát? Mi az, ami ilyenkor reményt ad és 

erővel tölti el munkája folytatásához? 

 

Mi is hibázunk, sokszor türelmetlenek vagyunk, talán nem látjuk mit miért kell csinálnunk , vagy úgy 

csinálnunk, ahogy kell. Ilyenkor meg kell állnunk és tényleg Isten kezébe tennünk és úgy elfogadni a 

holnapot, ahogy kapjuk. Még akkor is, ha valamivel nem tudunk egyet érteni, el kell fogadnunk és 

próbálnunk kell minden nap újra kezdeni a dolgokat. Ezért is nagyon fontos, hogy a munkatársakat 

próbáljuk lelkiekben gondozni. Ha minden nap fel tudnak töltődni, akkor tudnak valamit továbbadni a 

gyerekeknek. Szükség van imádságra és hitre, hogy tudjunk nap, mint nap újult erővel szolgálni, 

hiszen a szürke hétköznapokból nem könnyű lendületet és lelkesedést meríteni, de az Istennel 

megtapasztalt közösségben mindez lehetséges. 

 



Számos alkalommal hallhatjuk, hogy az egészséges emberek sokat tanulhatnának a fogyatékos 

személyektől. Mi a véleménye ezzel kapcsolatban? 

 

A Molnár Mária Református Fogyatékos Ápoló-Gondozó Otthon jó kapcsolatot ápol a 

gyülekezetekkel. Gyakran jönnek az intézménybe gyülekezeti tagok, idősek, fiatalok egyaránt. Az 

otthonban lakó gyerekek műsorával várjuk őket, bemutatjuk az intézményt és tájékozatjuk őket, 

hogy miért fontos, hogy legyenek egyházi szolgálatok. Ezen alkalmak során a vendéglelkész áhítatot 

tart a gyülekezeti tagoknak. A vendégek megtapasztalhatják, hogy ez egy olyan szeretet közösség, 

amelynek jó a részévé válni. Megérzik az emberek, hogy nemcsak arról szól, hogy súlyos fogyatékkal 

élő gyerekek vannak, hanem arról, hogy ezek a kis lakók mennyi szeretetet tudnak adni önzetlenül. 

Krisztus kicsinyei, a gyerekek ösztönösen boldogan fogadják a vendégeket. Nem egyszer tapasztaltuk 

azt, hogy a vendégek nem könnyen akartak ezen alkalmak után hazamenni, hiszen jól érezték 

magukat ebben a közösségben.  

 

Mit tanácsolna azoknak a fiataloknak, akik szemeznek a gondolattal, hogy diakóniai szolgálatot 

lássanak el? 

 

Én csak bíztatni tudom őket. Vannak visszajáró csoportok, akik az évek hosszú sora óta szívesen 

jönnek el hozzánk, az intézménybe. Vannak olyanok, akik azóta teológiát. Azt gondolom, hogy ők azt 

érzik, amit közvetíteni szándékozunk, azaz a szeretetszolgálat örömét. Az ide látogató fiatalok az 

önkéntes szolgálatok során tudnak választani, hogy a diakónia melyik területén szeretnének 

tevékenykedni, továbbmenni. 

Célunk tovább adni a keresztyén kisugárzású közösség lelkületét.  

 

Hitéleti tevékenység hogyan jelenik meg a mindennapokban, a munkatársak életében, illetve van-e 

olyan, aki nem hívő és úgy jelentkezik önkéntesnek, hogy valamit megérez abból, hogy a diakónia 

mit jelent? 

 

A hitélet két formában jelenik meg, Szolnokról átjáró lelkész munkatárs tart Biblia órát a 

gyerekeknek, illetve déli áhítatot a munkatársaknak. Ezt fontosnak tarjuk, olyannyira, hogy a drága 

munkatársaim az evangelizációra akkor is bejönnek, amikor szabadnaposak.     

Tavasszal, illetve decemberben két kéthetes evangelizációt tartunk a munkatársaknak, azért hogy 

lelkiekben meg tudjunk újulni és új erővel nézzünk szembe a ránk váró feladatokkal. 

Önkéntesek vannak a Baármadas Gimnáziumból, valamint Kecskemétről az egyházi gimnáziumból, de 

olyanok is jönnek, akiknek nincsen közük az egyházhoz. Ők azért érkeznek, mert szociális területen 

tanulnak és a szakdolgozatukat az intézmény munkájával kapcsolatosan szeretnék megírni, amiben 

segítünk nekik. Utána minden évben visszajárnak és nagyon hiszem, hogy azért, mert megéreznek 

ebből a közösségből valami fontosat, valami örömmel telit. 

 

Oláh Nikoletta 

   


