
 

- A Szolnoki Református Egyházközség hírlevele -  

2014.  március 

Hírmondó 

„Mert szeretetet kívánok, és 

nem áldozatot, Isten ismeretét, 

és nem égőáldozatokat.” 
 

Hóseás 6,6 



Lassan ismét a húsvét előtti böjt idő-

szakába lépünk. A böjttel kapcsolatban 

sokféle félreértést tévedést hordozunk 

magunkban. Magyar nyelvünk Jézus 

feltámadása ünnepének nevében is 

megőrzött egy ilyen népi tévedést. 

Eszerint a böjt időszaka az, amikor he-

teken keresztül nem ehetünk húst, ezt 

pedig követi a húsvét ünnepe, amikor 

végre húst vehetünk magunkhoz. Pedig 

a böjt lényege véletlenül sem a hústól 

való tartózkodás, de nem is a puszta, 

önmagáért való lemondás. A böjt lé-

nyege az Istenre figyelés. Elcsendese-

dünk, igyekszünk Istenre hangolódni, 

rá figyelni. Ennek érdekében mondunk 

le dolgokról, amelyek ebben akadá-

lyoznak bennünket. 

 

Szükségünk van a rendszeres elcsende-

sedésre. Emberi életünk egy meghatá-

rozott ritmusban működik megfelelően. 

Testünk, biológiai életünk egyik alap-

feltétele a levegővétel. Betöltekezem 

friss levegővel, majd a szervezetem 

által elhasznált levegőt kifújom. Belég-

zés és kilégzés: ennek folyamatos rit-

musában marad élet az életem. 

Ugyanígy szükségünk van a munka és 

pihenés ritmusára is. Megpróbálhatjuk 

semmibe venni, s egy darabig - amíg 

fiatalok vagyunk -  talán megy is, de ha 

nem vesszük figyelembe ezt a szükség-

letünket, előbb utóbb szembe kell néz-

nünk a következményekkel. Nem teoló-

gusok véleménye, hanem orvosok kuta-

tása igazolta, hogy az emberi szervezet 

6 nap munka után a hetedik nap pihené-

sével regenerálódik, visszanyeri erejét, 

hogy életkorának megfelelő lendülettel 

menjen tovább. Ha azonban a hetedik 

napon is dolgozunk, nem visszaépíthető 

módon égetjük el tartalékainkat ideje-

korán leépítve testünket. 

Nem véletlen, nem életidegen szabály a 

negyedik parancsolat útmutatása: hat 

napon át dolgozz, a hetediken pedig 

pihenj meg. Nem tudjuk kikerülni, Is-

ten így alkotott meg bennünket. Bárme-

lyik felét hagyjuk el, az életünk látja 

kárát. A semmittevés, a céltalanság 

éppen úgy életromboló hatású, mint az 

állandó robotolás. Figyelnünk kell 

munka és pihenés ritmusára. 

Igazság szerint azonban nem csak fizi-

kumunknak, de lelkünknek is töltődnie 

kell. A negyedik parancsolat nem csak 

a munkától való megszűnésre szólít fel 

a nyugalom napján, hanem ennek a 

napnak a megszentelésére hív. Arra, 

hogy Isten jelenlétében 

„regenerálódjon” lelkünk, kapjunk sze-

retetet, erőt az élethez, iránymutatást, 

korrekciót életvezetésünkhöz. 

Imádkozzál és dolgozzál! Ez az ősi sza-

bály az egészséges, józan, keresztyén 

életritmust fogalmazza meg. 

Ha valaki csak elmélkedik, szemlélődik 

elvonulva a világtól, nem tölti be hiva-

tását, bármilyen kényelmesnek tűnik is 

ez az út számára. Adrian Plass jó adag 

öniróniával így fogalmazza meg ezt a  

Böjt és élet - ritmus 

„Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! Hat napon át dol-

gozz, és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik nap a te Istenednek, az Úr-

nak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon!” (2Mózes 20, 8-10.) 



kísértést: „Egészen jó keresztyén len-

nék, ha nem zavarnák meg mások az 

életemet…” Nekünk mégis meg kell 

keresnünk azokat a „másokat”, és azt, 

hogy mit tehetünk értük. Néha nagy 

kihívás ez, de ha nem találjuk meg fel-

adatunkat, elveszítjük boldogságunkat, 

sőt talán még életkedvünket is. 

Ha azonban állandóan, szünet nélkül 

tevékenykedünk – bármilyen jó szán-

dékkal is – könnyen elveszítjük tetteink 

és lelkünk Isten szerinti pozitív töltését. 

Az imádság, az Isten jelenlétében töl-

tött idő az, ami behangol, feltölt és útba 

igazít bennünket. Ennek hiányában el-

tévesztjük a fontos és nem fontos kö-

zötti különbséget, össze-vissza kapko-

dunk, el- és megfáradunk, elkeseredünk 

sőt talán meg is keseredünk előbb-

utóbb. Lehet, hogy mi magunk sem 

értjük, miért nincs türelmünk? Miért 

nem tudtunk egy-egy helyzetben szere-

tettel szólni, pedig jót akartunk! A töl-

tés nélküli égést kiégés követi. Még 

Jézus is komolyan vette ezt a lelki sza-

bályt 40 napos böjttel kezdve szolgála-

tát. Ezt az időt az Atya jelenlétében 

elcsendesedve töltötte, így készült fel 

küldetésére. Ezek után is nap, mint nap 

időt szánt arra, hogy visszavonulva 

imádkozzon. Tanítványai a csendből 

táplálkozó gyakorlati életerőt látva kér-

lelték Jézust: taníts minket imádkozni! 

Elsősorban nem a szavakra, hanem erre 

a lelkületre, ennek titkára lettek kíván-

csiak. 

Istenünk a böjtben is arra hív bennün-

ket, hogy figyeljünk erre a ritmusra. 

Keressük az ő jelenlétét elcsendesedve, 

Bibliával a kézben, imádkozva egyedül 

és közösségben is. Ne féljünk lemonda-

ni arról, ami ebben akadályoz bennün-

ket. Így keressük meg és végezzük fel-

adatunkat a tőle kapott töltéssel, szere-

tettel és jó kedvvel az ő dicsőségére! 

Végh Miklós 



Március 

2. Vasárnap  10.00 Istentisztelet, keresztelő   Templom 

6. Csütörtök  18.00 Felnőtt konfirmációs istentisztelet Nagyterem 

9. Vasárnap  10.00 Úrvacsorás istentisztelet   Templom 

16. Vasárnap 10.00 Istentisztelet     Templom 

23. Vasárnap 10.00 Istentisztelet     Templom 

29. Szombat  16.00 Ifjúsági istentisztelet    Nagyterem 

30. Vasárnap 10.00 Istentisztelet     Templom 
 

Április 

6. Vasárnap  10.00 Istentisztelet     Templom 

13. Vasárnap 10.00 Istentisztelet     Templom 

Istentiszteletek 

Imaközösség 
Március 9-én közös imádságra hívjuk a testvéreket a gyülekezetünkért. A gyüle-

kezeti házban találkozunk 8.30-kor. Mindenkit szeretettel várunk! „Bizony, 

mondom néktek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön mindab-

ban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten 

vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük.” Máté 18, 19-20. 

Felügyelő szolgálat 
Március 

2. Szathmáry István 

9. Hajdu-Gábriel Zsuzsa 

16. Végh Marieke 

23. Pál Imréné 

30. Csősz György 

Felnőttkeresztség és konfirmáció 
Március 6-án, csütörtökön, 18 órakor lesz a felnőtt keresztség és konfirmáció 

ünnepi alkalma a gyülekezeti ház nagytermében. Szeretettel hívjuk a gyülekeze-

tet erre az eseményre. Vegyük körül imádkozó szeretetettel keresztelkedő, kon-

firmáló testvéreinket! 

Dömösi kör 
Dömösi körünkben különös erővel tapasztaljuk meg Isten szabadító kegyelmét. 

Életünk a példa arra, hogy nincs olyan elrontott élet, akinek ne lenne újra kezdés. 

Nincs olyan szenvedély, amelyből ne lenne szabadulás! 

Keddenként találkozunk 18.00 órakor a Szeretetszolgálati Központban. 



Énekkar 
Énekkari próbákat hétfőnként 18 órától, szombatonként 16 órától tartunk a 

gyülekezeti ház nagy hittantermében. Minden énekelni szeretőt örömmel foga-

dunk! 

Asszonykör 
Minden második és negyedik hétfőn találkozunk. Március 10-én és 24-én 16.00 

órakor várunk mindenkit szeretettel a Szeretetszolgálati központban!  

Pároskör 
Március 

14. Péntek 16.00  Téma: Anyagiak a házasságban. Közös kassza/ külön kassza? 

   Mennyire befolyásolják a házasságot az anyagiak?  

28. Péntek 16.00  Téma: A házasság változása. Változik a házasság a gyermek 

   érkezésével? 

Cursillo 
A református cursillo egy háromnapos összejövetel, amely alkal-

mat kínál a református keresztyén hit igazságainak megismeré-

sére, személyes megélésére. Tapasztalatok szerint a keresőket és 

kétkedőket a válaszok megtalálásában segíti, míg a hit útján járóknak megerősí-

tést, feltöltődést, hitük elmélyülését adja. A cursillo segítségével a vallásosak, 

de a hittől, egyháztól távol lévők, a maguk módján Istenhívők is meggondol-

hatják és átélhetik, mi a keresztyén megközelítés és válasz életük kérdéseire. Há-

rom nap alatt (csütörtök 17:30-tól vasárnap 18-ig tart, bentlakással, teljes ellátás-

sal) olyan sokat nyújt, amire a legtöbben egy életen át emlékezni fognak. A 

cursillókat adományokból fedezzük, ezért a részvétel térítésmentes. A cursillo, a 

Biblia alapján, abban segít eligazodni, hogy mit jelent közösségben élni Isten-

nel a mai világban. Segít elfogadni, vagy újra átélni, hogy Isten gyermekei va-

gyunk, hogy Isten szeretet, és Atyánk személyesen megszólít bennünket, és gon-

dot visel rólunk. A cursillo a tapasztalatok szerint örömöt ad, aktivizálja az 

embert, és tettekre sarkall, hogy magunkat és környezetünket is jobbá tegyük. A 

cursillo célja, hogy az evangélium az élet megélt valósága legyen. Ez pedig 

csak úgy lehetséges, ha az 

ember személyesen kerül 

közelebb Istenhez. 

Információ és jelentkezés: 

Dr. Telek Juditnál. Akik már 

cursillo-s hétvégén részt vettek, minden hónap első hétfőjén (Március 3 és Áp-

rilis 7) találkozhatnak a Szeretetszolgálati központban 17.00 órakor. 

Berekfürdő    2014. március 13-16. 

Balatonszárszó, SDG  2014. április 10-13. 

Monoszló     2014. május 15-18. 

Kecskemét, Emmaus ház 2014. máj. 29- június 1. 



Áldás, békesség! 

 

„Nem maradok el tőled, sem el nem 

hagylak téged.”/ Zsid13,5 / 

 

Isten ígéretei zuhogtak bár át hithősök 

szívén, mégis mindnyájunkhoz szólnak. 

Milyen hatalmas bátorítás és vigaszta-

lás a Mindenható ígérete! Örömben és 

bánatban, boldog napokon vagy nehéz 

próbatétel alatt: Isten sohasem hagyja 

el az övéit. Minden, ami az ember szíve 

vágya, benne foglaltatik ebben az ígé-

retben: „ nem maradok el tőled.” A vál-

tozhatatlan, örök Isten az Ő szavát meg 

nem változtatja, szívének szeretetét, 

„ajkának vigaszát” vissza nem vonja. 

Ha senki sem, Ő akkor is melléd áll. 

Elkísér utadon, hogy Belé vetett bizal-

mad ébressze a legnemesebb emberi 

igyekezeteket. Hogy lehess támasza 

annak, aki emberek által való elhagya-

tottságában várja emberséged legmé-

lyében igaz Támaszod: Jézus Krisztust. 

„El nem hagylak téged.” - Ezzel az ígé-

rettel a szívünkben, szánjuk oda ma-

gunkat újonnan Isten oltalmazó szerete-

tébe, akarata iránti teljes engedelmes-

ségben! 

 

Ezzel a reménységgel folytatódik a szü-

lőkör, melynek kéthetente csütörtökön-

ként 16.30 órakor kezdődő alkalmain a 

témánk: a Tízparancsolat. Minden alka-

lommal a szülőkkel érkező gyermekek 

számára gyermekfelügyelettel és játé-

kos foglalkozással kedveskedünk.  

 

Kéthetente péntekenként 17 órára vár-

juk a fiatalokat az IFI-be, kötetlen be-

szélgetésre, és számukra bibliaiskolát 

indítva a felmerülő kérdések megvála-

szolására.  

 

Tavasszal folytatódnak a református 

népfőiskola estek meghívott előadók-

kal, melyeknek időpontjai a Szandasző-

lősi Református Közösségi Ház hirdető 

falán lesznek láthatóak. Elsőként az 

Idősek Népfőiskolájának hallgatói sze-

retnének meglátogatni márc. 25-én 9 

órától. 

 

Szeretettel várunk mindenkit állandó 

alkalmainkra:  

minden szerdán 10 órakor a bibliaórára, 

és minden vasárnap a 15 órakor kezdő-

dő istentiszteletre.  

 

A Lelkészi Hivatal nyitva tartása: 

szerda: 9-13 

csütörtök: 16-20, 

valamint további egyeztetett időpontok-

ban szeretettel várjuk az érdeklődőket. 

 

A Közösségi Házban ebben az eszten-

dőben is várja az adományozókat s a 

rászorulókat a gyülekezetünk Szeretet-

szolgálatának munkatársa. Isten áldása 

kísérje mindannyiunk életét! 

Szandaszőlős 



Az első keresztelés a Közösségi Házban – 2014. január 26. 

„Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mu-

tassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben 

önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban kegyességet,a 

kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti 

szeretetet.”/2Pt 1,5-7/ 

 

Áldás, békesség - Istentől adassék! 

Stummerné Nagy Ágnes 

2. Vasárnap 15.00  Istentisztelet    

5. Szerda 10.00  Bibliaóra    

9. Vasárnap 15.00  Úrvacsorás Istentisztelet  

12. Szerda 10.00  Bibliaóra    

13. Csütörtök 16.30 Szülőkör    

14. Péntek 17.00  IFI     

16. Vasárnap 15.00 Istentisztelet    

19. Szerda 10.00  Bibliaóra    

23. Vasárnap 15.00 Istentisztelet    

25. Kedd 9.00  Református népfőiskola  

27. Csütörtök 16.30 Szülőkör    

28. Péntek 17.00  IFI     

30. Vasárnap 15.00 Istentisztelet    

Márciusi program Szandaszőlős: 



„Mindenre van erőm a Krisztusban, 

aki megerősít engem.” /Filippi 4,13./ 

 

Egyesületünk, a Szer-telen Fiatalokért 

Szolnok Közhasznú Egyesület (vagy 

ahogy Szolnokon ismertté vált, a Szer

-telen Ifjúsági Ház) Isten szeretetével 

és kegyelmével gazdagon megáldott 

2013-as évet tudhat maga mögött. 

Kaptunk nagyon sok feladatot, értek 

próbák is. Számos új partneri kapcso-

latot létesítettünk, de ápoltuk a régie-

ket is. 

A legszorosabb és legáldottabb segítő 

együttműködésre gyülekezetünk tag-

jaiban lelhettünk. Ez a testvéri, önzet-

len, szolgáló kapcsolat az októberi 

„72 Óra kompromisszum nélkül” 

nagy önkéntes ifjúsági programunk 

alatt érte el a csúcsát amikor is kb. 40 

munkatársat kaptunk a gyülekezettől. 

Hálásan köszönjük! 

 

Kissé bővebben számolnánk be a dec-

emberi eseményekről: 

Nagy öröm ért bennünket december 8

-án. Budapesten átvehettük a Pro 

Voluntarius-díj állami kitüntetést, 

melyet az Emberi Erőforrások Mi-

nisztere adományozott az ifjúsági 

szakmai tevékenységünk elismerése-

ként. 

 

Az általunk elindított „48 ÓRA SZE-

RETETBEN” karácsony előtti önkén-

tes szociális ifjúsági akciónkat tavaly 

december 14-15-én immár 4. alka-

lommal rendeztük meg, bevonva az 

középiskolás diákok csapatait is. 

A résztvevő fiatalok létszáma 364 fő 

volt. Kórházakba és Idősek otthonai-

ba szervezünk látogatást ajándékozás-

sal és kis műsorral egybekötve. 

Felkerestük a Szolnokon élő hajlékta-

lanokat, akiknek meleg ruhát osztot-

tunk. 

Szeretet kommandónk alapja a diákok 

által összegyűjtött rengeteg játék, me-

lyet a város különböző pontjain és a 

kórház gyermek osztályán ajándékoz-

tunk a gyermekeknek, valamint a téli 

hidegben meleg teát osztottunk in-

gyen, a városban. 

Különösen áldott esemény volt a Sze-

retetszolgálati Központban lebonyolí-

tott „Köszönet az évekért” című mű-

sorral egybekötött szeretetvendégség, 

ahol főként a gyülekezet időseit kö-

szöntötték a fiatalok. Ebben a prog-

ramban aktívan részt vállaltak egye-

sületünk Önkéntes Fiatalok Klubjá-

nak (ÖFIK) tagjai is, akik már reggel-

től segítettek a gyülekezeti családi 

nap feladataiban is. 
 

„ EGY CÉLÉRT SOK KÉZZEL” 



SZER-TELEN Program naptár* 2014. 
 

2014. április 26-27. Szer-telen 24 Óra 

2014. május 17. Szeretethíd 

2014. június 16-22. Önkéntes tábor 

2014. július 08-13. SZER-TELEN Ifitábor Nagycsepely 

2014. augusztus 04-09. Dömös ifitábor 

2014. október 10-12. 72 óra kompromisszum nélkül 

2014. december 13-14 48 óra szeretetben 
 

*A program változtatás jogát fenntartjuk. 

A záró ünnepség különleges színfoltja 

volt az általunk alapított és most első 

ízben odaítélt „EGY CÉLÉRT SOK 

KÉZZEL-díj” átadása, amelyet minden 

évben az a két szolnoki önkéntes diák 

kaphat meg, akik az általunk szervezett 

önkéntes programokban a legaktívab-

bak voltak az adott évben. A díjakat  

Dr. Kállai Mária JNSZ megyei kor-

mánymegbízott adta át. Hálát adunk az 

Úr Istennek, hogy egész évben vezetett 

bennünket, adott mellénk munkatársa-

kat és erőt a feladatok végrehajtásához. 

Kozák Csaba 

szefisz.webnode.hu  

A "SZER-TELEN 24 ÓRA" április 26-27  

http://szefisz.webnode.hu/


Ifi szilveszter 
 

Szép emlékeinket felidézve számolunk 

be a gyülekezetnek az idén – hosszabb 

idő után – újra megszervezett ifjúsági 

szilveszterünkről. A program megszer-

vezése a REFISZ-szel (Református Fia-

talok Szövetsége) közös pályázatunk 

során valósult meg. 

 

Az óévzáró Istentiszteleten együtt vet-

tünk részt a gyülekezettel, majd vicces 

ismerkedési játékok során hangolód-

tunk az estére. A közösen elfogyasztott 

bőséges és finom vacsorát követően két 

csapatban kiélezett „Activity” csatát 

vívtunk egymással, amely során min-

denki megmutathatta a legjobb tudását 

rajzolásban, mutogatásban és beszéd-

ben. Este 11 óra körül sétára indultunk 

a Tisza-ligetben, közben jókat beszél-

gettünk és több kisebb tűzijátékot is 

megcsodálhattunk. 

 

Az újévet gyömbérrel és kólával kö-

szöntöttük, majd egy áhítat keretében 

megbeszéltük azt, hogy az elmúlt év-

ben mik voltak a legnagyobb élménye-

ink, illetve azt is, hogy mit várunk az 

újévtől. Ezt követően imaközösségben 

kértük Istenünket, hogy áldja meg a 

2014-es évünket, illetve hálát adtunk 

neki az elmúlt év eseményeiért. Majd a 

csapat egy része tovább játszott, míg a 

másik fele zenélésbe kezdett. 

 

Visszatekintve nagyon hálásak lehe-

tünk azért, hogy ezt az estét-éjszakát 

együtt tölthettük egymással és egy kö-

zösségben Istennel. 

 

Hajdu Barnabás 

IFI 



március 1. Szombat zenei próba 

március 8. Szombat ifi 

március15. Szombat kirándulás a Mátrába 

március 22. Szombat zenei próba 

március 29. Szombat Ifi Istentisztelet 

április 12. Szombat ifi + zenei próba 

április 26. Szombat ifi + zenei próba 

Ifinap 
 

Február kilencedikén került sor a téli 

ifinapunk lebonyolítására a REFISZ 

szervezésében. Egy élménydús napot 

töltöttünk el a szolnoki gyülekezeti 

házban, az önkéntesség és a szolgálat 

jegyében. 

Regisztráció után a „szokásos” ismer-

kedős játékokkal, és Illés Anna segítsé-

gével melegítettünk be a komolyabb 

témákhoz. Izgalmas volt gondolkodni 

az önkéntesség és a szolgálat közti kü-

lönbségeken, főleg, mert a hétköznap-

okban olyan könnyen összemossuk je-

lentésüket. Ám ez a különbség csekély-

nek tűnt, amikor az IKSZ- szel kerültek 

összehasonlításra. Mindenkiben felme-

rültek negatív gondolatok is ezzel kap-

csolatban, de arra jutottunk, hogy 

mindegy, milyen körülmények között 

végezzük a szolgálatot, a lényeg az, 

hogy Isten elhívásának engedelmesked-

ve tegyük. 

Mindeközben lázasan gondolkoztunk 

saját feladatunk elvégzésén, amely ab-

ból állt, hogy a jelenlévők egyikének 

készítettünk egy kártyát emlékbe. Az 

aznap tanultakat így gyakorlatban is 

kipróbálhattuk. A kedves, bátorító gon-

dolatok segítségével új barátságok szü-

lettek, így nemcsak Jézushoz, de egy-

máshoz is közelebb kerülhettünk. Egy 

kisebb hadseregnek elegendő gulyásle-

ves és palacsinta elfogyasztása után jó 

hangulatban kezdődtek a csoportbeszél-

getések. A mi csapatunkban tovább-

gondoltuk az önkéntesség, a szolgálat 

és az IKSZ közötti kapcsolatot, és kö-

zösen adtunk hálát a lehetőségért, hogy 

eljöhettünk.  

Végül összefoglaltuk néhány szóban a 

beszélgetéseket, és énekléssel (és zené-

léssel) adtunk hálát a napért. Mindany-

nyian hitben gazdagodva és a nekünk 

szóló üzenettel a szívünkben zártuk le 

ezt a tanulságos, örömteli alkalmat. 

 

Kukri Márta és Zana Csenge Boglárka 





...címmel kiscsoportos TANÍTVÁNYKÉPZŐ, HITMÉLYÍTŐ SOROZATOT kezdünk 

gyülekezetünkben. A sorozat vezérfonala református egyházunk 129 kérdésfele-

let formájában megfogalmazott hitvallása a Heidelbergi Káté lesz. A Káté össze-

foglalja a bibliai, református hit alaptételeit, tanulmányozása tisztánlátásra vezet 

és megerősít hitünkben, Istennel való kapcsolatunkban és református keresztyén 

identitásunkban.  

Az aktuális témával kapcsolatos rövid bevezető alapján minden alkalommal 6-8 

fős csoportokban beszélgetünk hitünk és gyakorlati életünk kérdéseiről.  A soro-

zat első részét, az „első szemesztert” 2014. márciustól júniusig tervezzük meg-

tartani.  

A bevezető alkalom március 5-én, szerdán 18 órakor lesz a gyülekezeti ház 

nagytermében „Hitünk és életünk zsinórmértéke a Szentírás” címmel. 
 

Kérjük, hogy akiknek a szerda esti időpont alkalmatlan, de szívesen részt 

vennének a sorozaton, jelentkezzenek a lelkészi hivatalban, ugyanis szeret-

nénk más időpontban is csoportot indítani. 
 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!!! 

Kiadásának 450. évforduló-

jára református egyházunk 

Kálvin János Kiadójának 

gondozásában 2013-ban 

megjelent a Heidelbergi 

Káté új fordítása, valamint a 

Káté kérdéseiben hivatko-

zott bibliai Igék szöveg-

gyűjteménye. Ezek mellett 

tavaly vehettük kezünkbe 

Fekete Károly kiváló mun-

káját „A Heidelbergi Káté 

magyarázata - Hálaadásra 

vezető vigasztalás 129 kér-

dés-feleletben” címmel, 

amely jelentősen segíti a 

Káté tanulmányozását. 

Mindhárom könyv megren-

delhető gyülekezetünk irat-

terjesztésében. 

Hálaadásra vezető vigasztalás... 



Tiszafüred 

Március 16-án, vasár-

nap az istentiszteleten 

gyülekezetünk vendége 

lesz  

Dr. Keszi Krisztina, 

aki 2006 februárjától 

szolgál Zambiában 

missziós orvosként, 

Mungwiban, egy klinikán, ahol egye-

düli orvos. A klinika elsősorban a kör-

nyező falvak járóbetegeit látja el, de 

van szülészeti, elfekvő és fertőző rész-

lege is. A környékbeliek mindenféle 

betegséggel ezt a klinikát keresik fel.  
 

Indíttatásáról 2006. január 14-i kibo-

csátó istentiszteletén így vallott a Mis-

kolc Tetemvári Református Templom-

ban: 

"Zambiai orvosi vizsgáim után nyelvis-

kolába megyek, és kapcsolatot teremtek 

az ottani emberekkel, hogy testi nyomo-

rúságukat enyhítsem. De lelki támoga-

tást is szeretnék nyújtani. Szeretném 

elmondani nekik azt, amit életemnek 

egy pontján én is világosan megértet-

tem: Isten szeret téged is, és hazavár. 

Az atyai ház üresebb nélküled. Az Atya 

szíve vágyódik utánad. Jöhetsz úgy, 

ahogy vagy. Jézus Krisztus mindent 

elvégzett. Jézus Krisztus mindent elren-

dezett helyetted, hogy te élj." 
 

A doktornő néhány hónapos itthonléte 

idején az őt meghívó gyülekezetekben - 

így nálunk is - beszámol afrikai szolgá-

latáról. Fogadjuk őt szeretettel és ér-

deklődéssel! 

Az istentisztelet után szeretettel hívunk 

mindenkit a gyülekezeti ház nagyter-

mébe kávé és tea melletti beszélgetésre. 

 

Március 2-án, 9-én és 16-án vasárnap 

a szeretetszolgálati perselybe elhelye-

zett adományokat Dr. Keszi Kriszti-

na zambiai missziós szolgálatának 

támogatására adjuk át. Kérjük a 

Testvéreket, hogy adományaikkal 

gondoljanak erre a fontos célra!    

Afrikai orvos-misszionárius 

bizonyságtétele gyülekeztünkben 



ÖKUMENIKUS VILÁGIMANAP  
 

2014. március 7. 17.00 óra 

Metodista Imaház 
(Kassai u. 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éltető forrás a pusztában 



Az év első Hírmondójában szeretnénk vázlatosan beszámolni gyülekezetünk 

2013. évi életéről, hogy együtt tudjuk megköszönni Istenünk elmúlt évben ne-

künk adott ajándékait.  

Minden héten a vasárnapi hirdetésekben hallhatta a gyülekezet az adott héten 

felajánlott adományok összegét. Összesítve a múlt évi fontosabb BEVÉTELI TÉ-

TELEK, melyek gyülekezetünk gazdálkodásának forrását jelentették a követke-

zők voltak: 

 

Egyházfenntartói járulékok: 5.730.915,- Ft (ezt 328 testvérünk adta össze!) 

Perselypénzek: 2.827.605,- Ft 

Szandaszőlősi perselypénzek: 220.985,- Ft 

Gyülekezeti életre különböző címeken befolyt adományok: 2.195.345,- Ft 

Beruházásainkra befizetett céladományok: 1.860.130,- Ft 

Szeretetszolgálati adományok: 896.115,- Ft 

Bérleti díjak és harangdíjak: 688.500,- Ft 

 

Külső forrásból származó bevételeink: 

ÉAOP pályázati támogatás utolsó részlete: 2.276.048,- Ft 

Hitoktatásra állami támogatás: 1.783.480,- Ft 

Egyházkerületi missziói támogatás (Szandaszőlős): 600.000,- Ft 

Szolnok MJV Önkormányzati támogatás (beosztott lelkészi lakás: 668.000,- Ft 

Egyházkerületi közlekedési támogatás (Nagykörű, Szandaszőlős): 108.000,- Ft 

Banki kamatbevétel: 93.100,- Ft 
 

Az előző évi maradványra és ezekre a bevételekre építve a következő 

KIADÁSOKAT kellett fedeznünk: 
 

A gyülekezet forrásaiból fizetett javadalmak és közterheik: 8.892.391,- Ft 

(2 lelkipásztor, 1 irodavezető, 1 félállású egyházfi és 7 hitoktató végez javadal-

mazott munkát gyülekezetünkben) 

 

Igazgatási kiadások (posta, telefon, útiköltség, irodaszer, banki költség stb.): 

1.048.038,- Ft 
 

Épületeinkkel kapcsolatos kiadások (templomunkról, gyülekezeti házunkról, 

Szeretetszolgálati Központunkról, a lelkipásztori lakásról, a beosztott lelkészi 

lakásról, a szandaszőlősi közösségi házunkról és egyre szépülő templomkertünk-

ről kell gondot viselnünk) 

Rezsiköltségek: 2.740.700,- Ft 

Karbantartási költségek: 468.164,- Ft 

Biztosítási díj: 260.656,- Ft 

Gyülekezeti beszámoló 2013 



Beruházási költségek: 

Szandaszőlős pályázati végelszámolás: 979.922,- Ft 

Beosztott lelkészi lakás felújítása: 1.969.160,- Ft 

 

Az épületeinkkel és templomkertünkkel kapcsolatos pénzügyi kiadások mellett 

jelentős épülést eredményezett gyülekezeti tagjaink, munkatársaink számtalan 

órányi önkéntes munkavégzése! 
 

Közterheink: 

Közalap (közegyházi hozzájárulás): 165.000,- Ft 

Egyházmegyei diakóniára elküldött: 90.000,- Ft 

Gyülekezeten kívüli célra lekötött perselypénzek elküldése: 201.760,- Ft 

 

Isten iránti hálával számolunk be arról, hogy 2013-ban tudta a gyülekezet tör-

leszteni 2009 óta fennálló kölcsöntartozását: 1.397.265,- Ft 

 

Iratterjesztésünk forgalma 512.040,- Ft volt. 

 

Szeretetszolgálatra (támogatások, segélyek, eseti segítségek, karácsonyi akció 

stb.) költöttünk 1.500.981,- Ft-ot. 

 

 

 

Gyülekezeti élet kiadásaira 605.387,- Ft jutott sok-sok természetbeni adomány 

mellett. Ebből sok-sok alkalom megvalósulásának körülményeit biztosítottuk. 

 

A vasárnapi és ünnepi istentiszteletek mellett a rendszeres gyülekezeti kiskörök 

és lelki szolgálatok a múlt évben is áldással működtek, ahogy hónapról hónapra 

tájékoztatást kaphattak erről a Hírmondó olvasói: asszonykör, baba-mama kör, 

bibliaóra (csütörtök), bibliakör (két sorozattal: „Hinni Jézusban”, „Egy lépéssel 

tovább”), Cursillo, diakóniai félfogadás, Dömösi kör, gyermek istentiszteletek, 

gyermekreggelik, hittanórák, ifjúsági bibliakör, imaközösség, Keresztkérdések 

(két 10 hetes sorozat 1-1- szombati konferenciával),  kórházlátogatás és istentisz-

telet (Hetényi, MÁV), munkatársi bibliakör, pároskör, Szer-telen ifház alkalmai.  

Egyedül a Baba-mama kör alkalmai szünetelnek a második félévtől, mert au-

gusztustól Stummerné Nagy Ágnes beosztott lelkipásztor  a vezető lelkésztől 

kapott megbízás alapján teljes figyelmével a szandaszőlősi gyülekezetrész építé-

sére koncentrál, Péntekné Vizkelety Márta lelkésznő pedig Hévízre költözött 

Tószegről, így nem tud segíteni az alkalmak megtartásában. A Baba-mama kört 

is újraindítjuk, mihelyt szolgálattevőt találunk a vezetésére. 



A rendszeres alkalmak mellett sok egyedi alkalmon is részt vehettünk gyüleke-

zetünkben. Az alábbiakban ezek közül sorolunk fel néhányat. 

Január: az ökumenikus imahét házigazdái voltunk 6 estén át. 

Március: Felnőtt keresztség és konfirmáció, REFISZ Ifjúsági Nap, Szer-telen 

délutánok 

Április: Énekkarunk részvétele az egyházmegyei énekkari találkozón, Szer-telen 

24 óra, Munkatársi hétvége Berekfürdőn, Tavaszi játszóház- családi nap 

Május: Anyák napi ifjúsági istentisztelet, Ifjúsági konfirmáció, Ifi részvétele a 

REFISZ focikupán (Kecskemét), Szeretethíd – önkéntes akció 

Június: Tanévzáró ifjúsági istentisztelet, Baba-mama kör családi délután, Hitta-

nos vetélkedő – családi nap, Felnőtt keresztség és konfirmáció, Nyitott templom 

akció 

Július: Szer-telen csendes hétvége, Szer-telen ifi tábor (Nagycsepely), Nyitott 

templom akció 

Augusztus: REFISZ ifitábor (Diósjenő), Nyitott templom akció 

Szeptember: Részvétel a Gulyásfesztiválon (missziói alkalom és szeretetvendég-

ség), Tanévnyitó ifjúsági istentisztelet, Kötelezően választható hit- és erkölcstan 

beindulása a város iskoláiban 

Október: Gyülekezeti kirándulás – kórustalálkozó (Szeged), 72 óra kompromisz-

szum nélkül – önkéntes akció  

November: REFISZ Ifjúsági Nap, Kórusunk vendégszolgálata Tiszafüreden, 

Örökkévalóság vasárnapja (gyászolók istentisztelete), Borvacsora, Gyülekezeti 

evangelizáció Vámos Béla (Felsőpatony) szolgálatával 

December: Adventi gyertyagyújtás gyülekezetünk szolgálatával (Kossuth tér), 

„És ki az a Pál?” – monodráma, 48 óra szeretetben – önkéntes akció, Adventi 

játszóház – családi nap, Családi karácsonyi ünnepség (Szenteste), REFISZ ifjú-

sági Szilveszter. 

 

Szandaszőlősön 2013. augusztus 15-én Stummerné Nagy Ágnes teljes szolgálati 

megbízást kapott a gyülekezetrész pásztori munkáinak végzésére. Ahogy a Hír-

mondókból rendszeresen tájékozódhattak az olvasók, Szandaszőlősön minden 

vasárnap és ünnepnapokon 15 órakor van istentisztelet. Szerdánként 10 órakor 

bibliaóra, heti két alkalommal rendszeres hivatali félfogadás.  Az elmúlt évben 

ezen kívül két népfőiskolai sorozat építette a közösséget (tavasz: „Család-

otthon”, ősz: „Ünnepek”). Szeptembertől lehetőség van a gyermek istentisztelet-

re az istentiszteletekkel párhuzamosan, októberben ruhagyűjtési és osztási akciót 

szerveztek, novemberben kétheti rendszerességgel indult el a Szülőkör és az Ifjú-

sági bibliakör is. Decemberben játszóházat szerveztek, advent 4. vasárnapján 

Családi karácsonyi ünnepet tartottak, 24-ét tárogatószóval köszöntötték, az óévet 

gyülekezeti beszélgetéssel és hálaadással búcsúztatták Szandaszőlősön a közös-

ség tagjai. 

 



Istené legyen a dicsőség! 

Néhány anyakönyvi adat gyülekezetünk az elmúlt évi életéből: 
 

13 gyermek (6 fiú, 7 leány) és 4 felnőtt (2 férfi 2 nő) keresztelőnek 

örülhettünk. 

49 csoportban 188 gyermek részesül Oreformátus hitoktatásban 

gyülekezetünkben és a város oktatási intézményeiben. 11 gyermek 

(7 fiú, 4 leány) és 8 felnőtt (3 férfi, 5 nő) tett konfirmációi fogadal-

mat. 15 pár kérte Isten áldását házasságára templomunkban. 10 

férfi és 25 nő testvérünktől búcsúztunk református szertartás sze-

rint Szolnokon 2013-ban. 

A múlt évben gyülekezetünkben sok olyan alkalmat tartottunk, amellyel kapcso-

latban külön adakozást hirdettünk. Így vehetett részt a gyülekezet teljes közössé-

ge tevékenyen (pénz és természetbeni adományaival, segítség felajánlásával) az 

egyházközség közös szolgálatában. 2014-ben is szeretnénk erre lehetőséget biz-

tosítani a presbitérium határozata alapján. 

 

Januárban elfogadott 2014. évi gyülekezeti munkatervünk vezérigéje: 

„Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égőáldo-

zatokat.” Hóseás 6, 6. 

 

Szeretnénk ebben az évben az eddigieknél nagyobb hangsúlyt helyezni a közös 

imádságra, a munkatársak egymással való kapcsolattartására és a gyülekezettel 

való kapcsolattartásra. 

A presbitérium felismerte, hogy azok a gyülekezeti alkalmakon van Isten áldása, 

amelyek erősítik, tisztítják Istennel és egymással való kapcsolatunkat. 

Általános elvként megfogalmaztuk, hogy azok az alkalmak valósulhatnak meg 

gyülekezetünkben, amelyekért tudunk együtt imádkozni és az anyagi kereteket 

együtt biztosítjuk adakozással. 

 

Istennek adunk hálát az elmúlt év lelki és anyagi ajándékaiért. Ő gondosko-

dott rólunk és formált bennünket kegyelmes szeretettel. 

Köszönjük mindazoknak, akik pénzadományaikkal, természetbeni támoga-

tásukkal, gyakorlati segítségükkel részt vettek gyülekezetünk szolgálatában. 

Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy sokan vannak! 



Szolnoki Református Egyházközség 

5000 Szolnok Tiszaparti sétány 1.  

tel: 56 - 376-810 Honlap: szolnokref.hu 

E-mail: szolnok.ref@gmail.com 

Számlasz.: K&H - 10404993-00026896-00000005 

Szeretetszolgálat:  10404993-50526575-70511036 

Szolnok, Tiszaparti sétány 1 

Hétfő  9.00-12.00 

Kedd  13.00-17.00 Szeretetszolgálati félfogadás is! 

Szerda 9.00-12.00 

Csütörtök 13.00-17.00 Szeretetszolgálati félfogadás is! 

Péntek 9.00-12.00 

 

Szandaszőlős, Munkácsy M. utca 26/a 

Szerda  9.00- 13.00 

Csütörtök  16.00- 20.00 

Hivatali nyitva tartás 

1%-ok felajánlása 
 
 

 

 

 

Szolnoki KIE 

adószáma: 18821990-2-16 
 

vagy (!) 
 

„Szolnok-Szandaszőlősi 

Református Templomért” 

Alapítvány 

adószáma: 18835388-1-16 

 
Magyarországi Református 

Egyház 
 

technikai száma: 0066 

Közel az Úr 
 

Közel az Úr, így hát 

Nem vagyok magam,  

Csak egy imádságnyi 

Távolságra van. 


