
Isten a mi garanciánk  

Kontha Benőné Piroska példaértékű szolgálatot végez a diakóniai és a hospice ellátás területén 

egyaránt. A Református Dunamenti Kistérségi Diakónia elnök asszonya élete során számtalan 

nehézséggel és szenvedéssel szembesül munkája során. Saját veszteségei és betegsége kapcsán 

azonban rendkívüli kitartásról, erőről tett és tesz mind a mai napig bizonyságot. Hospice szolgálata 

révén célja a betegek és a haldoklók számára megvilágítani Isten kegyelmét és szeretetét. Saját 

tragédiái mellett vált Isten hiteles és elhivatott szolgájává. 

Mit jelent Ön számára a Kiss Ferenc díj, amelyet szolgálata elismeréseként vehetett át?    

 Számomra ez egy elkötelezettség megerősítése. Hálát kell adnom, hogy a gondviselő Isten 

megengedte, hogy szolgáljak és a jövőben ezt még nagyobb odaszánással, figyelemmel és erővel 

szándékozom tenni. Valamint megerősítés azzal kapcsolatban, hogy mégis figyelnek arra, hogy az 

ember odaszánja az időt. Nemcsak nekem jár a díj, hanem a családnak, gyülekezetnek, barátoknak, 

diakónus társaknak egyaránt. 

Mikor kezdett el a diakóniai feladatokkal és a hospice szolgálatokkal foglalkozni? Mi motiválta, 

hogy ezeket a feladatokat ellássa?           

Nagy családba születtem. Nagymamám halálos ágya mellett is ott voltam és ez meghatározó 

jelentőséggel bírt későbbi életem során. Ezért tartom fontosnak az idősek és a szenvedők 

gondozását. Három súlyos betegségen is keresztülmentem. A férjemnél, a férjem nagynénjénél és 

nálam egyszerre diagnosztizáltak tumoros betegséget. A saját problémámmal nem tudtam 

foglalkozni, ápolnom kellett a rám bízottakat. Ilyen nehéz terhekkel tisztogatott engem a Jóisten, így 

váltam hiteles segítővé.  

Mi az az üzenet, amit a haldoklók felé közvetít, amellyel békességet, reményt, vigaszt nyújt utolsó 

napjaikban? 

 

Nehéz, nem minden esetben könnyű reményt és hitet önteni a haldoklóba, a szenvedőkbe. Fontos, 

hogy lássák, hogy nemcsak a lelkükkel törődünk, hanem igenis a fájdalmaikon, nehézségeiken is 

könnyíteni szándékozunk. Segítünk neki. Ha egy hospice beteg időben hozzánk kerül, még az 

aggonizációs fázis előtt, van idő, hogy képzett szakember tudjon vele foglalkozni, a beteg meg tudjon 

bocsátani és békében el tudjon menni. Nekem a Krisztus a megváltóm, ezt igyekszem közvetíteni 

feléjük, mindemellett fontos, hogy hiteles segítőként tudjak mellettük állni szenvedésükben. 

 

Majosházán Hospice ház építését tervezi, amely megvalósítására saját örökségét is felajánlotta. 

Mikorra készül el ez a létesítmény? 

 

Fontosnak tartom cselekvő hittel megteremteni a hospice házat. Az építkezések befejezését 3 év 

múlvára tervezzük.  A rotterdami testvérkapcsolatunkból befolyt pénzből mertünk elindulni a 

megvalósítás felé. Jelenleg nehézségeink akadtak, de támogatói téglajegyek árusításával tervezzük a 

fennmaradó kiadások fedezését. Bízom benne, hogy országos, illetve gyülekezeti összefogás lehetővé 

teszi a további munkálatokat. Nagy feladat számos embert megszólítani, hogy segítségükkel 

támogassák az intézmény megépítését. Úgy gondolom, hogy nekünk is emberileg mindent mellé kell 



tennünk és a megfelelő időben Isten is segítséget nyújt. Hiszek abban, hogy Istennel minden 

lehetséges. 

 

Azok, akik segítséget szeretnének nyújtani a szenvedőknek hogyan tehetik ezt meg? 

 

Nem mindenki alkalmas arra, hogy beteg ember mellé kerüljön segíteni, hiszen ez egy rendkívül 

nehéz és lelkileg megterhelő feladat. Tudni kell, hogy a másik hitélete hol tart és annak megfelelően 

közvetíteni felé az üzenetet. Szaktudásra, hitre és cselekvő hitre van szükség ezen szolgálat 

ellátásában. Azonban számos egyéb feladat kapcsán minden ember megtalálhatja, hogy miben tudna 

segítséget nyújtani, hiszen sok más lehetőség kínálkozik a szeretetszolgálat gyakorlására. Nem kell, 

hogy feltétlenül beteg mellé üljön.  Elég, ha segít csomagok és emberek szállításában, vagy a 

felszerelések, ágyak megjavításában, rendezvények alkalmával sátrak állításában, jogi kérdések 

esetén, vagy kimossa a betegek ruháját. Úgy gondolom, hogy a diakóniának valamilyen szinten 

reklámoznia kellene magát. Sokkal több információnak kellene eljutnia az emberekhez a szolgálattal 

kapcsolatban. Feladatomnak érzem az emberek megnyerését az ügy érdekében. 

 

A hétköznapok során számos nehézséggel és szomorúsággal találkozik, mégis erős és elhívatott 

szolgálatával kapcsolatban, ami példaértékű. Hogyan tud újult erővel szembenézni a kihívásokkal? 

Mi segítette és segíti át Önt a rosszabb időszakokon? 

 

Néha hátra kell lépni, hogy utána előre tudjunk menni. Olykor számos kérdéssel küzdök, és számos 

nehézséggel találom szemben magam. Istennek hála, mindig volt mellettem támasz: a család, a 

barátok és a gyülekezeti tagok személyében. Ők mindig mellettem voltak és támogattak. Hiszek 

abban, hogy Isten csak annyi terhet rak ránk, amennyit elbírunk, illetve ha megsebez, be is takar. 

Tudom, hogy ez nem az én erőm, hanem Isten kegyelmessége, hogy ad mellém támaszt, amikor 

szükségem van rá, hogy tovább tudjam végezni a szolgálatot, amit rám bízott. Nem azért kaptam a 

földi életet, hogy a saját hasznomat keressem, hanem hogy szolgáljak.   

Legutóbb Majoros Katalin, aki szintén Kiss Ferenc díjas volt, javasolta számomra az Ezek tények című 

könyv elolvasását, amikor csüggedni kezdtem. Nagyon sokat segített számomra mind a könyvvel, 

mind pedig a tanácsaival. Azt mondta, hogy tessék imádkozni, tessék elindulni és emberileg mindent 

beleadni, a Jóisten, a mi garanciánk, aki segít nekünk. Istennel minden lehetséges! 

 

Oláh Nikoletta 

 


