
 

- A Szolnoki Református Egyházközség hírlevele -  

2015. Virágvasárnap 

Hírmondó 

Adjatok hálát az 

Úrnak, magasztal-

játok nevét, hirdes-

sétek a népek közt 

nagyságos dolgait, 

mondjátok hogy 

nagy az ő neve! 
 

Ézs 12,4 



Áhítat 
„Miután ezeket mondta Jézus, tekinte-

tét az égre emelve így szólt: „Atyám, 

eljött az óra: dicsőítsd meg a te Fiadat, 

hogy a Fiú is megdicsőítsen téged, mi-

vel hatalmat adtál neki minden halan-

dó felett, hogy mindazoknak, akiket 

neki adtál, örök életet adjon. Az pedig 

az örök élet, hogy ismernek téged, az 

egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a 

Jézus Krisztust.” János 17, 1-3. 
Jézus főpapi imádságában akkori és mai 

tanítványaiért, vagyis értünk imádkozik. 

Közvetlenül szenvedése, halála és feltá-

madása döntő eseménysorát megelőző-

en hangzik el ez az imádság. Ebben a 

harcban győzte le Jézus végleg a bűn és 

a halál erőit. Olyan hatalmak ezek, ame-

lyekkel mi nem tudunk mit kezdeni. 

Halandók vagyunk – ahogyan ebben az 

imádságban fogalmaz Jézus – tetszik, 

nem tetszik, a halál hatalmasabb nálunk. 

Ezt a hatalmat kénytelen-kelletlen elfo-

gadjuk mindannyian, hiszen kikerülni 

nem tudjuk: a gyász és a halál velejárói 

embervoltunknak. A nagypénteki és 

húsvéti győzelemre induló Krisztus a 

reménység örömhírét fogalmazza meg 

főpapi imája kezdetén: bár a halál hatal-

mát hordozzuk, de mégsem a halál ha-

talmában van az életünk. A Fiú, Jézus 

Krisztus kapott hatalmat minden halan-

dó fölött! Az ő hatalmában vagyunk. Mi 

ennek az uralomnak, hatalomnak a cél-

ja, terve velünk? „…hogy örök életet 

adjon” az övéinek. Halandó emberszí-

vünkben ott az örök, olthatatlan sóvár-

gás az örök élet után. Minden vallás, sőt 

még a vallást tagadó ember is az örök-

kévalóságot keresi valamilyen formá-

ban. De mi az örök élet, és hogyan lehet 

a mienk?  

Általában azt gondoljuk, hogy Isten ígé-

rete arról szól, hogy ő meghosszabbítja 

létezésünket az örökkévalóságig. A nap-

jainkat jelző „számegyenes” végére oda-

kerül a végtelen jel. Azt gondoljuk, 

hogy ő ehhez ad egy mércét – az ő tör-

vényét, az erkölcs mércéjét – amelyet, 

ha megfelelően teljesítünk, elég jók va-

gyunk, akkor megkapjuk erre a végtelen 

létezésre az engedélyt. 

Jézus nem így beszél az örök életről! 

Figyeljük csak! „Az pedig az örök élet, 

hogy ismernek téged, az egyedül igaz 

Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisz-
tust.” Eszerint az örök élet nem csupán 

örök létezés, hanem valódi szeretetkap-

csolat a mindenség Urával. Az 

„ismernek” szó a Bibliában nem pusztán 

információbirtoklást jelent. Ez a szó azt 

jelenti, ahogyan a szerelmesek vagy a 

barátok ismerik egymást, nap mint nap 

együtt járva, őszintén megnyílva egy-

más felé,bizalommal támaszkodva egy-

másra,  érzelmi biztonságot találva egy-

másban: tudom, hogy számíthatok rád! 

Jézus szerint az örök élet ezt jelenti. 

Nem csupán sejtem Isten létét, vagy 

hiszem, hogy ő van, hanem mennyei 

Atyámnak ismerem őt és együtt járok 

minden nap vele.  Nekünk erre van 

szükségünk! Gondoljunk csak bele, 

hogy vonzó lenne-e számunkra az örök-

ké tartó létezés magányban, teljesen 

egyedül? Ez a gondolat nem vonzó, sok-

kal inkább félelmetes. Ez az örök kárho-

zat valósága. A magány az a sötét erő, 

amelyik elnyeli reményünket. A féle-

lem, hogy nem vár senki rám, nem fo-

gadnak be sehol. Az egyedüllét akarja 

elhitetni velünk, hogy nem számítunk 

senkinek, feleslegesek vagyunk.  



Nekünk nem pusztán örök létezésre van 

szükségünk, hanem az örök szeretetre, 

örök kapcsolatra Istennel.  

Pascal mondta: Isten mindnyájunkat egy 

„Isten formájú” űrrel a lelkünkben te-

remtett, amit nem tölthet be senki és 

semmi igazán, csak Isten Jézus Krisztus-

ban megjelent szeretete. 

Maga Pascal miután rátalált Istenre, hitre 

jutott, minden nap emlékeztette magát 

erre. Haláláig a zsebében hordott egy 

papírdarabot a következő írással: 

„Biztonság, öröm, béke: Krisztus Istene, 

az én Istenem.” Örök életet adok – 

mondja Jézus, vagyis: nem vagy egye-

dül! Bízhatsz bennem, számíthatsz rám, 

veled vagyok, szeretlek örökké!  

Ezért harcolta meg Jézus a nagyhét har-

cát, s ezt hozta el a nagypéntek és a hús-

vét győzelme. Nem magától értetődő 

ugyanis az, hogy mi szeretetkapcsolatban 

lehetünk a mindenség Urával. Igazi, 

őszinte, bizalmi szeretetkapcsolat nem 

jöhet létre, ha bántás van közöttünk. 

Tudhatunk egymásról, ellehetünk egy-

más mellett, de igazi szeretetközösség-

ben nem élhetünk, amíg a bocsánat meg 

nem történik. A minket szerető Isten és 

köztünk ott áll önző, önközpontú szí-

vünk. A bűn, ahogyan azt a Biblia neve-

zi. Az a fájdalmas tény, hogy nekünk 

sokkal fontosabb önzésünk, és sok min-

den más ebben a világban, mint Isten. 

Bocsánatra van szükségünk. Ennek az 

árát fizette ki Jézus a kereszten. Ő vette 

magára bántásunk súlyát, hogy mi ren-

dezhessük a kapcsolatunkat vele.  

Így ismerhetjük meg az élő Istent Jézus 

Krisztusban: Ő az, aki megbocsátott ne-

kem, befogadott szerető szívébe úgy, 

ahogy vagyok. Törődő szeretetében for-

mál engem, hogy ne maradjak olyan, 

amilyen most vagyok: az önzés és elszi-

getelődés helyett nyíljak meg bizalom-

mal, és tanuljam szeretni őt és embertár-

saimat. Minden nap velem van hűsége-

sen. Számíthatok rá minden helyzetben. 

Mindig megtalálom, nem hagy egyedül. 

Bármi történik is, az ő kezében vagyok. 

Befogadott az ő családjába, testvéri sze-

retetközösséggel ajándékozott meg: em-

berekkel, akiket szerethetek, s akiknek 

szeretetében élhetek. 

Az örök élet Jézus szerint: kapcsolat, 

szeretetközösség Istennel és az őt isme-

rőkkel. A hit azt jelenti, hogy minden 

nap ebben a kapcsolatban látom az élete-

met. Komolyan veszem a láthatatlan Jé-

zus valóságát, az ő szeretetére építek: ez 

a szeretet megtart minden nap. Komo-

lyan veszem a testvéri kapcsolatok fon-

tosságát, és a bezárkózás helyett a nyi-

tást, a bizalmat és a szeretetet választom. 

Egy közösség tagjaként tekintek magam-

ra.  

Ez a kapcsolat örök. Ez az egyetlen való-

ság, ami valóban örökké tart. Minden 

mást, amit ebben a világban ismerünk, el 

kell engednünk egyszer. Csak Jézus ke-

zét nem kell elengednünk, pontosabban ő 

nem enged el bennünket: „senki sem 

ragadhatja ki őket az én kezemből” – 

mondja (János 10, 28.) Ő végleg leszá-

molt a magánnyal az övéinek életében. A 

halállal sem egyedül kell szembenéznem. 

Ő visz át a halálon egy napon, és a vele 

és népével való szeretetkapcsolat jelenle-

gi fogalmaink szerint elképzelhetetlenül 

dicsőséges módon teljesedik majd ki az 

örökkévalóságban. Az ő ígérete nem csu-

pán annyi, hogy örökké leszünk, hanem 

örökké vele leszünk! Ez pedig – ahogy 

Pál apostol mondja – sokkal jobb min-

dennél (Fil 1, 23.) A nagypéntek és hús-

vét örömhíre: Ő veled van, s te vele él-

hetsz minden nap, örökké! 
Végh Miklós 



Szeretnénk vázlatosan beszámolni gyülekezetünk 2014. évi életéről, hogy együtt 

tudjuk megköszönni Istenünk elmúlt évben nekünk adott ajándékait.  

Minden héten a vasárnapi hirdetésekben hallhatta a gyülekezet az adott héten 

felajánlott adományok összegét. 
 

Összesítve a múlt évi fontosabb bevételi tételek, melyek gyülekezetünk gazdál-

kodásának forrását jelentették a következők voltak: 

Egyházfenntartói járulékok: 5.998.515,- Ft 

Perselypénzek: 3.034.290,- Ft 

Szandaszőlősi perselypénzek: 248.960,- Ft 

Gyülekezeti életre különböző címeken befolyt adományok: 1.606.045,- Ft 

Beruházásainkra befizetett céladományok: 1.113.000,- Ft 

Szeretetszolgálati adományok: 2.222.995,- Ft 

Bérleti díjak és harangdíjak: 723.500,- Ft 

Külső forrásból származó bevételeink: 

Hitoktatásra állami támogatás: 2.127.435,- Ft 

Közfoglalkoztatás: 449.352,- Ft 

Egyházkerületi missziói támogatás (Szandaszőlős): 600.000,- Ft 

Egyházkerületi közlekedési támogatás (Nagykörű, Szandaszőlős): 32.400,- Ft 

Banki kamatbevétel: 13.229,- Ft 
 

Az előző évi maradványra és ezekre a bevételekre építve a következő 

kiadásokat kellett fedeznünk: 

A gyülekezet forrásaiból fizetett javadalmak és közterheik: 12.838.226,- Ft 

(3 lelkipásztor, 1 irodavezető, 1 félállású egyházfi 1 közfoglalkoztatott takarító 

és 7 hitoktató végez javadalmazott munkát gyülekezetünkben) 

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

1.065.828,- 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: 2.182.934,- Ft 

Karbantartási költségek: 1.525.953,- Ft 

Biztosítási díj: 286.219,- Ft 

  

Az épületeinkkel és templomkertünkkel kapcsolatos pénzügyi kiadá-

sok mellett jelentős épülést eredményezett gyülekezeti tagjaink, mun-

katársaink számtalan órányi önkéntes munkavégzése! 

Gyülekezeti beszámoló 2014 



Közterheink: 

Közalap (közegyházi hozzájárulás): 181.750,- Ft 

Egyházmegyei diakóniára elküldött: 90.000,- Ft 

Gyülekezeten kívüli célra lekötött perselypénzek elküldése: 211.355,- Ft 

Iratterjesztésünk forgalma 621.980,- Ft volt. 

Szeretetszolgálatra (támogatások, segélyek, eseti segítségek, karácsonyi akció 

stb.) költöttünk 1.687.801,- Ft-ot. 

Gyülekezeti élet kiadásaira 593.781,- Ft jutott a jelentős mennyiségű természet-

beni 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: asszonykör, baba-mama 

kör, bibliaóra (csütörtök), szerdai bibliakör (két sorozattal: Heidelbergi Káté so-

rozat és a Hétköznapi Küldetés sorozat), cursillo, diakóniai félfogadás, Dömösi 

kör, gyermek istentiszteletek, gyermek reggelik, hittanórák, ifjúsági bibliakör, 

imaközösség, Keresztkérdések,  kórházlátogatás és istentisztelet (Hetényi, 

MÁV), munkatársi beszélgetések, pároskör, Szer-telen ifház alkalmai. 

A rendszeres alkalmak mellett sok 

egyedi alkalmon is részt vehettünk gyü-

lekezetünkben. Az alábbiakban ezek 

közül sorolunk fel néhányat. 

Január: újévi istentisztelet, ökumeni-

kus imahét. 

Február: Refisz ifinap az önkéntesség-

ről. 

Március: Ökumenikus világ imanapi 

istentisztelet (Metodista Imaház), dr. 

Keszi Krisztina missziói beszámolója, 

ifjúsági kirándulás (Mátrafüred), pres-

biteri és munkatársi hétvége Berekfür-

dőn, ifjúsági zenés istentisztelet, felnőtt 

konfirmáció 

Április: presbiteri és munkatársi ebéd, 

megbeszélés imaközösség, húsvéti ját-

szóház, egyházmegyei kanonika vizitá-

ció, Szer-telen 24 óra, Tűzoltónapi is-

tentisztelet, „Dicsérjétek az Urat!” - 

hangverseny a templomban (Jubilate, 

Kodály Kórus, Csillagfény Gyerekkó-

rus, Református Kórus), presbiteri kon-

ferencia Budapesten (10 fő) 

Május: anyáknapi ifjúsági istentiszte-

let, „Szeretethíd” önkéntes akció, pres-

biteri és munkatársi ebéd -  megbeszé-

lés - imaközösség, énekkari találkozó 

Halásztelken, regionális Ultreya 

(Cursillo - találkozó) Helvécián (20fő), 

REFISZ Foci Kupa Kecskeméten 

(szolnoki Ifi részvétel, szolgálatával) 

Június: felnőtt konfirmáció, tanévzáró 

ifjúsági istentisztelet, Cross Sound ta-

lálkozó, nyitott templom akció, 

„Kreatív tanítás” tréning munkatársak-

nak, napközis Alkotó Tábor, nyitott 

templom akció (Tiszavirág fesztivál), 

Szer-telen önkéntes tábor 

Július: Szer-telen ifi tábor Nagycse-

pely, SZefiSZ alkotó és kutató tábor 

Augusztus: Parti-túra Zenei Tábor az 

evangélikus gyülekezettel közös szer-

vezésben, dömösi ifi tábor, REFISZ 

nagytábor Balatonszárszón, Sándor 

Emma szolgálatba állása gyülekeze-

tünkben 

 



Szeptember: egyházmegyei találkozó Alsónémedi, tanévnyitó ifjúsági istentisz-

telet, országos Ultreya (Cursillo – találkozó) Budapest-Rákospalota  

Október: Vivaldi Kamarazenekar koncertje a templomban, „72 óra kompro-

misszum nélkül” önkéntes akció, reformáció ünnepi protestáns istentisztelet 

November: ökumenikus temetői istentisztelet, REFISZ Ifjúsági Nap, presbiteri 

és munkatársi ebéd – megbeszélés - imaközösség, evangelizáció, örökélet vasár-

napi istentisztelet 

December: adventi gyertyagyújtás, énekkarunk hangversenye Jászkiséren, ad-

venti játszóház, resicabányaiak vendégszolgálata (Betlehemes), adventi zenés 

áhítat, „48 szeretetben” önkéntes akció, jótékonysági borvacsora, munkatársi 

vacsora, felnőtt konfirmáció, családi karácsony (szenteste), óévi hálaadó isten-

tisztelet, ifi szilveszter. 

Néhány anyakönyvi adat gyülekezetünk az elmúlt évi életéből: 

21 gyermek (5 fiú, 16 leány) és 6 felnőtt (3 férfi 3 nő) keresztelőnek örülhettünk. 

66 csoportban 284 gyermek részesül református hitoktatásban gyülekezetünkben 

és a város oktatási intézményeiben. 6 felnőtt (3 férfi, 3 nő) tett konfirmációi fo-

gadalmat. 13 pár kérte Isten áldását házasságára templomunkban. 17 férfi és 14 

nő testvérünktől búcsúztunk református szertartás szerint Szolnokon 2014-ban. 

 
Szandaszőlősön minden vasárnap és ünnepnapokon 15 órakor van istentisztelet. 

Szerdánként 10 órakor bibliaóra, heti két alkalommal rendszeres hivatali félfoga-

dás.  Az elmúlt évben ezen kívül két népfőiskolai sorozat építette a közösséget 

(tavasz, ősz). Kéthetente csütörtökön esti bibliaórára/szülőkörre gyűlhettek össze 

testvérek. Az iskolában az elmúlt évben 70 gyermek részesült református hitok-

tatásban. Az istentiszteletekkel és szülőköri alkalmakkal párhuzamosan gyermek 

istentiszteleten, adventben és húsvét előtt pedig 1-1 alkalommal játszóházban 

vehettek részt az érdeklődő gyermekek. Az ifjúság kéthetente pénteken találkoz-

hatott, két alkalommal szerveztek filmklubot és kirándulást is. Két-két alkalom-

mal hívogattak gyülekezeti diakóniai alkalomra és bográcsolással egybekötött 

evangelizációra is. Az ökumenikus imahét programjában egy ökumenikus biblia-

órával és egy istentisztelettel kapcsolódtak be, advent 4. vasárnapján családi ka-

rácsonyi ünnepet tartottak, december 24-ét tárogatószóval köszöntötték, az óévet 

gyülekezeti beszélgetéssel és hálaadással búcsúztatták Szandaszőlősön a közös-

ség tagjai. 
 

Istennek adunk hálát a gyülekezetben elmúlt évben megtapasztalt lel-

ki és anyagi ajándékokért. Ő gondoskodott rólunk és formált bennün-

ket kegyelmes szeretettel. Köszönjük mindazoknak, akik pénzadomá-

nyaikkal, természetbeni támogatásukkal, gyakorlati segítségükkel 

részt vettek gyülekezetünk szolgálatában. Nagyon hálásak vagyunk 

azért, hogy sokan vannak! 



„És amikor asztalhoz telepedtek és ettek, ezt mondta Jézus: 

„Bizony, mondom néktek, közületek egy, aki együtt eszik velem, 

el fog árulni engem.” Erre elszomorodtak, 

és egyik a másik után kezdte tőle kérdezni: 

„Talán én?” 
 

Márk 14,18-19 

Szandaszőlős 

12 döbbenetes kérdés Jézushoz, mind 

ugyanaz és önmaga mégis. Tizenkét-

szer hangzik az utolsó vacsorán a tanít-

ványoktól: „Csak nem én? A másik is: 

Csak nem én?” (Károli ford.) Mert 

mindannyian bár elszomorodva, de lel-

kiismeretükben, hitükben, Krisztushoz 

való viszonyulásukban lehetségesnek 

tartották, hogy elárulják az Urat. Ezt az 

önmagunknak oly sokszor föltett kér-

dést, ezt az emberileg „lehetségest” 

méri meg Húsvét előtt az Istennek tet-

sző böjt. És valóban elszomorító szem-

besülni ezzel: Igen, akár én is. Bom-

lasztó beszéddel, indulattal, közönnyel 

már nem csak lehetséges, hanem sajná-

latos valóság, amint az ember a bűn 

fogságában képes feledni Istent. De 

ezen a böjti úton is Vele járhatunk, 

Húsvétig, a Feltámadás csodájáig, ahol 

az istenileg „lehetséges” felülír minden 

emberit, és ahol Krisztus Urunk meg-

váltó szeretete elfojtja legmélyebb ké-

telyeinket, és a kérdés: „ Talán én va-

gyok-e, aki elárul Téged?” - az Úrral 

való közösségben, bűnbocsánatának 

ölelésében többé ki nem mondatik. 

Szandaszőlősön a böjtben minden igei 

alkalom erről beszél. A bibliaórák szer-

da délelőttönként, vagy 12 estén át 

„Efézusi bibliakör” címmel, a fiatalok 

imaestje imabonbonokkal, istentisztele-

tek, lelki beszélgetések, és a diakónia, 

valamennyi találkozás Krisztus kegyel-

mének dicső látásában. 

Mindezek mellett Isten Szentlelkének 

szeretetáramába várjuk a gyerekeket és 

a felnőtteket egyaránt: játszóházba és 

kreatív szeretetpercekbe március 27-én 

16 órától. 

Isten áldása kísérje böjti utunkat, és 

legyen Istentől gazdagon megáldott 

Húsvéti ünnepünk! 

Stummerné Nagy Ágnes  

Imabonbonok az IFI által 



Hírek a Cursilloról 

Immár ötödik éve, hogy minden hónap 

első hétfő délutánján összejönnek a 

cursillon résztvett testvérek, hogy 

együtt dicsőítsék az Urat és ápolják a 

kapcsolatot a Református Cursilloval, 

mely nemcsak az ország területén, ha-

nem a környező magyarlakta területe-

ken is sikeresen szervezi e háromnapos 

keresztyén kurzusokat. A 2014. szep-

temberi adatok szerint több, mint 3000 

fő vett részt református tanfolyamon, 

ebből Magyarországról 1700 fő, Er-

délyből 1000 fő, s kisebb számban Kár-

pátaljáról és Felvidékről is bekapcso-

lódtak e hitújító mozgalomba a testvé-

rek. Szolnokról eddig 75-en tapasztal-

hatták meg a cursillo áldását, s ennek 

köszönhetően örvendetesen megnőtt a 

bibliakörként működő hétfői alkalom 

résztvevői létszáma, mely jelenleg 20-

30 fő alkalmanként. Mint tudjuk 

cursillon részt venni egyszer lehet, de 

szolgálni többször is. Ilyen szolgálatra 

készít fel az évente egyszer tartott 

cursillos munkatársképző, melynek 

jelenleg a balatonszárszói Soli Deo 

Gloria Konferencia Központ ad otthont. 

Idén február 5-8 között Szolnokról öten 

jutottunk el a képzésre, mely a felkészí-

tő előadások mellett játékos formában 

szituációs feladatokkal is próbára tette 

a résztvevőket. A cursillo növekedését 

jól példázza, hogy míg 2007-ben mind-

összesen 17-en voltunk munkatárskép-

zőn, most a résztvevők száma - gyer-

mekekkel együtt - meghaladta a 170-et. 

Az elmúlt években a szolnokiak közül 

is többen szolgáltak, s az Úrnak hála 

most is két testvérünk készül e szép 

feladatra. Ezúton is szeretettel ajánlom, 

azon testvérek figyelmébe a cursillo 

alkalmait, akik még nem éltek a hitmé-

lyítés ezen lehetőségével! 

Áldás, Békesség! 

Dr. Telek Judit 

Cursillos tanfolyamok:  

2015. április 16-19. Balatonszárszó SDG Konferencia Központ 

2015. április 16-19. Nyárlőrinc Emmaus Ház  (várólista!) 

2015. május 7-10. Monoszló, Erdei Iskola 

2015. május 14-17.Berekfürdő Megbékélés háza 

2015. július 16-19. Püspökszentlászló (Pécs mellett) 

2015. szeptember 17-20. Terény (Nógrád megye) - 18-30 év közöttieknek  

Jelentkezési lap kérhető: Dr. Telek Judit, Csősz György, Pálné Évike,              

    Csorba István és Zsuzsanna, Pál János. 



A Szolnoki Református Gyülekezet Énekkara 

Évtizedek óta megszakítás nélkül mű-

ködő, szolgáló kamara méretű énekka-

runk létszáma az utóbbi évek alatt nem 

változott számottevően: egy-két ember 

minden évben csatlakozik hozzánk, ám 

ugyanennyien el is mennek.                                                                                                                                                        

Közülünk többen nem gyülekezetünk 

tagjai, azonban szolgálataink alkalmá-

val részeseivé válnak istentiszteleteink-

nek. Így hát az énekkari próba a misszi-

ós lehetőségek egyike. Hetente két pró-

bát tartunk. Az éppen soron következő 

szolgálatra összeállított művek gyakor-

lása mellett nélkülözhetetlenek a hang-

képző- és intonációs gyakorlatok, a 

kórushangzás kialakítására való törek-

vés. Énekelni nem lehet és nem is érde-

mes megfelelően képzett hang, kicsi-

szolt hallás nélkül. Ez azonban nem 

megy egyik próbáról a másikra, de még 

egyik hónapról a másikra sem. A kó-

rustagoknak olyan jártasságot kell sze-

rezniük, amely csak évekig tartó rend-

szeres gyakorlással valósítható meg. 

Pedig mindez csupán a zenélni tudás 

technikai vetületét alapozza meg – ez 

esetben az emberi hang a lényegi tartal-

mat hordozó eszköz. A szöveg által 

közvetített tartalom: a Lélek által író-

dott bibliai szövegek, zsoltárok kijelen-

tései, valamint a zene semmi mással 

nem helyettesíthető ereje, amelyben az 

imádságok – hálaadás, dicsőítés, kö-

nyörgés, bűnvallás – Isten elé jutnak.                                                                                                                                          

Szolgálataink bizonyságtételek: a szol-

gálatra készülés útján való (emberi kor-

látaink szerinti) megtapasztalásaink 

bizonyítékai, amelyek formálják a lel-

ket: engedik közelebb az Isten végtelen 

szeretetének átéléséhez, és egymás sze-

retetben való elhordozásához. 

Tamás Margit 

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. 

Dömösi kör 



Egy hálás szó Pristinából 

 

Kedves Gyülekezetem, drága Testvéreim! 

Pristinába talán egy kicsit később érkezett meg a tavasz, mint a mi szép 

Tisza-partunkra. Hideg, rossz fiú volt a tél, megviselt minket. Fájdalmas a 

távollét is a szeretteinktől, a barátoktól, kinek-kinek a hitbeli testvéreitől. A 

feladat is – ami végett ide jöttünk – ránk morrant néha. 

Minden, minden oda vezetne, hogy elkeseredve, egymást ráncigálva, búsan 

toljuk magunk előtt a napokat. 

Isten, a mi gondoskodó, minket végtelenül szerető Urunk nem hagyja! 

Az elmúlt szombaton 48-at ünnepeltük. A Szózat alatt egy kis énekesmadár 

repült át az alakuló tér felett, és kedvesen, szépen, de jó hangosan trillázott 

bele a zenébe. A kötelességből hallgatott műsor, a kényelmetlen katonai 

drill hirtelen nem volt sem rossz, sem terhes már. 

A napokban két kollegám elkezdte csúnyán megkeseríteni egymás életét. 

Aztán itt egy kis utazás, ott egy kicsivel több, de hasznos feladat – és mind-

ketten más szemmel néznek a másikra. 

Elviselhetetlennek érzett lelki terhek jelentkeznek, aztán egyszer csak né-

hány jó szó jön a családtól, és megjelenik az elektronikus levelezésben egy 

felhívás imaközösségre, egy másik felhívás bizonyságtétel írására…  

Uram! Hálás szívvel köszönöm Neked, hogy törődsz velünk. Köszönöm, 

hogy Te mindig azt és akkor teszed velünk, amikor azt kell! Köszönöm, 

hogy itt és most is megláttatod velem a Te világod gyönyörű voltát – az itte-

ni táj szépségében, egy madárka dalában, egy kisgyermek nevetésében. 

Áldott tavaszt kívánok az én kedves Gyülekezetemnek is, 

szeretettel, 

                                                
                                             Joó Péter 



Asszonykör: Egymás hite által... 

Az „asszonykör” egy különleges ré-

tegalkalom, mert férfitestvérek részvé-

tele nélkül vagyunk együtt; de, nem 

csupán asszonyok jöhetnek közénk. 

Szinte a legidősebb korosztály igényli 

ezt az alkalmat. Két hetenként hétfőn 

vagyunk együtt. 

A névből eredően férfiak nem vesznek 

részt az alkalmainkon. De ha ilyen 

előfordulna, az első meglepődésünk 

után természetesen örömmel látnánk 

vendégünket. 

Nevünk megválasztása nem a legsze-

rencsésebb, inkább nevezhetnénk ma-

gunkat „idősebb nők körének”, de már 

megszoktuk a régit, így tehát eszünkbe 

sem jut változtatni. Viszont: szeretet-

tel hívunk és várunk minden érdeklő-

dőt, korától és családi állapotától füg-

getlenül. 

Örömünkre szolgál, hogy utóbb már 

nem csak a még mozdulni tudó legidő-

sebbek élnek a lehetőséggel. Viszont 

aktív- és középkorúak csak elvétve 

vannak köztünk. 

A kétheti rendszerességnek különleges 

varázsa van. Egy hét olyan hamar el-

repül, hogy talán jobban kihagynánk 

egy-egy alkalmat. Viszont a második 

hétfőt szinte már türelmetlenül várjuk, 

és nagyon örülünk a találkozásnak. 

E csoport „vezetését” több mint egy 

éve vállaltam el, folyamatosan hálát 

adva Istennek ezért a szolgálati lehető-

ségért. Többnyire a napi ige mellett 

csendesedünk el, ahol egyre rövidebb 

bevezető gondolatokat osztok meg a 

testvérekkel, hogy mindenki szót kap-

hasson bizonyságtételre, örömének, 

bánatának elmondására, vagy esetle-

ges kérdéseinek feltevésére. Így való-

sággá válik, hogy egymás hite által 

növekszünk lelki életünkben. Az al-

kalmakat imaközösséggel zárjuk. 

 

Az összlétszámunk 15 fő, amiből al-

kalmanként, általában 8-10-en tudunk 

részt venni. Ezúton is biztatjuk a kö-

tetlen, beszélgetős igei alkalomra vá-

gyakozókat, kapcsolódjanak be 

„Asszonykörünkbe”. 

                    Nagyné Katona Katalin, 

nyugdíjas református lelkipásztor 



Az elmúlt évben nagy változások történ-

tek a szolnoki református ifikörben. Au-

gusztusban a fiatalok lelki vezetését 

Sándor Emma vette át, aki Vértesacsáról 

érkezett közénk. Rögtön elkezdődött a 

tervezgetés, lelkesen agyaltunk ki új 

programokat, új lendületet vettek az 

ifialkalmak. 

A hetek során egyre jobban összeszok-

tunk, új tagokkal is bővült a csapat, így 

már közösen kezdhettük el tervezni, 

hogy mit szeretnénk megvalósítani a 

közeljövőben. A hagyományos istentisz-

teleti szolgálatok természetesen nem 

maradhattak el, ilyenkor igyekeztünk 

közelebb hozni a gyülekezethez azokat 

az énekeket, amiket mi szoktunk énekel-

ni. Gyerekreggeliken segítettünk az elő-

készületekben, hogy mindegyik apró-

ságnak jusson elég nutellás kalács, a 

közös éneklés is jó hangulatban, Istent 

dicsőítve telt. 

A tavalyi évben lehetőségünk nyílt arra 

is, hogy a gyülekezetben ifjúsági napot 

szervezzünk a Református Fiatalok Szö-

vetségével karöltve. A témát a reformá-

ció napja adta, a rendezvény keretében 

elmélyítettük Kálvin Jánosról szerzett 

tudásunkat, és új barátokkal, új élmé-

nyekkel gazdagodhattunk. 

Az ifi részéről teljesen új kezdeménye-

zés volt az adventi zenés áhítat, melyre 

taizéi énekekkel készültünk. Már a gya-

korlás során is megérintett bennünket 

ezeknek a többszólamú énekeknek a 

szépsége, és nagyon különleges érzés 

volt őket a templomban megszólaltatni. 

Csak kis teamécsesekkel világítottunk, 

ami nem csak meghitt hangulatot terem-

tett, hanem segített lelkileg is elcsende-

sedni, befelé és fölfelé figyelni. Az Is-

tenre hangolódásra, a hétköznapokból 

való kilépésre szerettünk volna biztatni 

ezzel minden résztvevőt. Arra, hogy 

vegyük észre, hogy Isten törődni akar 

velünk és Őt nem az érdekli, hogy mi-

lyen tiszta lesz az otthonunk karácsony 

napjára, sokkal inkább a szívünk tiszta-

sága foglalkoztatja. 

Immár második alkalommal a Szilvesz-

tert is együtt tölthettük, lezárva az óévet 

és felkészülve az újesztendőre. Meghitt, 

családias hangulatban telt az alkalom, a 

közös játék mellett helyet kapott az Is-

tennel töltött idő, együtt imádkoztunk 

egymásért és a következő időszakért. 

Idén az ökomenikus imahéten is szol-

gálhattunk, bár most a tavalyiakhoz ké-

pest kicsit más felállásban. Míg a tava-

lyi istentiszteleten minden gyülekezet 

ifizenekara külön-külön vezethette a 

dicsőítést, ebben az évben egyesítettük 

erőinket, és közösen dicsérhettük Istent. 

Hihetetlen élmény volt, ahogy szépen 

lassan összeszokott a csapat és egyre 

tisztább hangok szólaltak meg. A meto-

dista, az evangélikus és a református ifi 

is képviseltette magát ebben a különle-

ges formációban, ahol a csellótól kezdve 

a zongorán át mindenféle hangszer he-

lyet kapott. Az istentisztelet által lelki-

ekben is gazdagodhattunk az Ige üzene-

tén keresztül.A sikeren felbuzdulva arra 

vállalkoztunk, hogy a Szer-telen 

Ifiházzal közösen minden hónapban 

egyszer nyitott kapus ifjúsági alkalmat 

tartsunk, amelybe bármikor bárki be-

kapcsolódhat. Reméljük, hogy ilyen 

módon sikerül a fiatalokat közelebb 

hozni Istenhez és megszólítani őket, 

törődni velük.  

A szolnoki református ifi 



Az első istentiszteletet február 14-én 

rendeztük, ez egy bevezető alkalom 

volt, amikor kicsit ráhangolódtunk egy-

másra és az Igére figyeltünk. Isten áldá-

sát szeretnénk kérni a jövőben is ezekre 

az estékre. 

Bár még nem tudjuk pontosan, hogy 

idén milyen szolgálatokban veszünk, 

vehetünk majd részt, terveink között 

szerepel, hogy képviseltessük magunkat 

a Csillagpont fesztiválon. Úgy gondol-

juk, ez kiváló alkalom lenne arra, hogy 

megszólítsunk Istentől lelkileg távol élő 

fiatalokat és megmutassuk nekik azt, 

hogy Jézusban hinni csodálatos dolog és 

hogy ez valódi értelmet ad az életünk-

nek. 

De addig is, amíg ez megvalósul, folya-

matosan várjuk a kíváncsi fiatalokat a 

szombatonként négy órakor kezdődő 

ifire a gyülekezeti házba. Nagyon jó 

látni, ahogyan egyre többen érdeklőd-

nek az iránt, amit képviselünk és hálát 

adunk Istennek, hogy adott nekünk egy 

ilyen közösséget, ahol egyre jobban 

megismerhetjük Őt és új barátságokat 

köthetünk. 

Kukri Márta 

Refisz Téli Konferencia 
Párkapcsolati kérdésekkel foglalkoztak 

a Református Fiatalok Szövetségének 

idei téli táborában, Kecskeméten az 

Emmaus Házban. A konferencia témája 

az Isten szerinti párkapcsolat volt, ami-

hez kitűnő lehetőséget nyújtott a hely-

szín adta elcsendesedés, elvonulás, Is-

tenre és egymásra figyelés. Olyan téma, 

ami ma a divatos területekhez sorolható, 

amivel könyvek, honlapok százai foglal-

koznak, de sokszor elfeledkeznek arról a 

Személyről, aki minden élethelyzetünk-

ben világos választ ad: Ő Isten, és a 

konferencián az Ő válaszát kerestük 

mindannyian. Fantasztikus élmény, mi-

kor 110 fiatal egyszerre énekli az elő-

adóteremben, hogy „Tegyél engem pe-

csétnek"  idézve az Énekek Énekének 

híres igéjét. Erről a pecsétről szólt a hét-

vége, olyan témákat érintve, mint az 

egymás tisztelete, önmagunk megalázá-

sa Isten előtt, a zavartság - felfedezés -

meghódítás hármassága. Azt is hallottuk 

hogy Isten mindannyiunk számára bol-

dogságot készített el, azonban ha önma-

gunkat 100 százalékosan helyesnek vél-

jük, társunk szükségszerűen csak 0 szá-

zalékban lehet értékes - amint engedünk 

önmagunk tökéletességéből, a másiknak 

is van esélye értékessé válni. Istennel 

szemben is hajlamosak vagyunk Ádám 

és Éva óta arra, hogy mindent jobban 

tudjunk a Teremtőnél, hogy ne adjunk 

Istennek esélyt a mi formálásunkra. A 

hétvége központi igéje a Zsolt 144,12. 

volt: „Fiaink, legyenek olyanok ifjúko-

rukban, mint a nagyra nőtt palánták, 

leányaink pedig, mint a faragott oszlo-

pok…" a nők erős támaszként élnek a 

férfiak mellett, akik akkor tudnak nagy-

ra nőni,  ha ebben ez a „faragott oszlop" 

a segítségükre van. Vasárnap úrvacsorás 

istentisztelet keretében hallottuk, hogy 

Krisztus mellettünk van lélekben éle-

tünk mindennapjaiban, ahogy az 

emmausi tanítványok életében is megje-

lent. Az újjászületés, a párkapcsolat 

mind Isten elkészített ajándéka az em-

bernek, hogy életünk valóban teljes és 

Krisztusban felszabadult legyen!   

Somogyi Csaba és  

Végh Hanna 



2015.febr.14-én 

egy új, fiatalo-

kat megszólító 

programot indí-

tottunk el a 

SZefiSZ, Kalló-

dó Ifjúságot 

Mentő Misszió 

(KIMM) és a Szolnoki 

Református Egyház- 

DiCsi névvel. 

 

Ezen a Lélekemelő al-

kalmon sokan összejöt-

tünk, hogy együtt dicső-

ítsük a mi Urunkat! 

Ismeretlen Ismerős Ven-

dégeket is köszönthet-

tünk, a Ráckeresztúri 

Drogterápiás Otthonból 

érkezett szabadult és 

szabadulni vágyó fiatal-

jait, akik bizonyságte-

véssel, zenével, és ének-

szóval szolgáltak, ezzel 

is gazdagítva áldott 

együttlétünket! 

 

Kozák Csaba SZefiSZ 

elnök megnyitó szavai 

után énekekkel készül-

tünk az Igére. Ezután 

Sándor Emma hirdette 

Isten Igéjét. Az Igeszol-

gálat után egy mindany-

nyiunk számára igen 

áldott bizonyságtételt 

hallhattunk az egyik 

Ráckeresztúri fiataltól, 

nem megszokott témá-

ban, a számítógépes já-

tékszenvedélyéről be-

szélt a jelenlévő 

fiataloknak.    

 

Végül ismételten 

énekeltünk, s úgy 

érzem hogy mind-

annyian Lélekben 

feltöltődve távoz-

hattunk otthonainkba! 

 

Aki maradt, részese le-

hetett az alkalom utáni 

Farsangi SZER-JAM-

nek! 

Volt itt minden: Szere-

tetvendégség, karaoke, 

fergeteges táncház, tom-

bola és persze nagyon jó 

hangulatú beszélgetések

- természetesen alkohol 

és drog nélkül!  

Hálásan köszönjük Is-

tennek ezt a csodálatos 

alkalmat! 

Pocok 

DiCsi lélekemelés sok zenével 

Szer-telen Ifiház 



E program célja a szer-telen szórakozás 

alternatíváinak, az értelmes és még-

is szórakoztató programle-

hetőségeknek a megis-

mertetése. Minden 

évben csatlako-

zunk ezzel a pro-

jektünkkel a 

KEF városi 

programjához. 

Az innovatív, 

24 órán át tartó 

program néhány 

eleme az informá-

cióközlésen alapul, 

keverve a készségfej-

lesztő programokkal. 

Célunk, hogy a fiatalok ön-

maguk fogalmazzanak meg a helyzet-

gyakorlatok kapcsán olyan belülről fa-

kadó gondolatokat, amelyek segítik a 

későbbiek folyamán őket a nemet mon-

dásban, a tudatos élet gyakorlásában. 

Cél a fiatalok szemléletének megvál-

toztatása hiteles példák, játékos felada-

tok, alternatív megoldások bemutatása 

révén, segítségül hívva a nem formális 

oktatás módszereit. Évente egyszer ren-

dezzük meg, középiskolák közötti csa-

patverseny formájában. A városban 

állomásokon kell a fiataloknak felada-

tokat teljesíteniük, majd az éjszaka fo-

lyamán zárt helyszínen, szintén külön-

féle játékos és kreativitást igénylő fel-

adatokat oldanak meg. A nap folyamán 

van lehetőségük találkozni több szaba-

dult szenvedélybeteggel (kábítószer, 

alkohol), akik mint „Bőrbe kötött 

szemléltetőeszközök” beszélnek az éle-

tük tapasztalatairól. Ezek a bizonyság-

tevők a szolnoki Dömösi Kör, az 

MKKE és a Ráckeresztúri 

Drogterápiás Otthon 

szabadult alkohol 

és drogbetegei, 

akik az ország 

számos pontjá-

ról örömmel 

vesznek részt 

a programon, 

bizonyságot 

téve a fiatalok-

nak az életük 

mélységeiről. 

Részt vevők szá-

ma:100-120 fő. 

Ez a projekt 24 órán át 

tartó előre kidolgozott direkt és indirekt 

prevenciós program. Ez idő alatt a 

résztvevő fiatalok felügyeletéről és ét-

keztetéséről is nekünk kell gondoskod-

ni. A felügyeletben és étkezések bizto-

sításában, a díjazásban nagyrészt a 

szolnoki Református Egyházközség 

segítségére támaszkodhattunk a 2014-

es évben is. 

Bízunk abban, hogy a 2015 évben is a 

szolnoki református gyülekezet a prog-

ram mellé áll és segíti annak létrejöttét, 

megvalósítását. 

Aki személyesen szeretne a program-

ban részt venni, az étkeztetésben, fel-

ügyeletben esetleg a program kidolgo-

zásában segíteni, várjuk szeretettel az 

előzetes megbeszélésen a Szer-telen 

Ifjúsági Házban 2015. április 11-én 

szombaton 15 órakor. 

Kozákné Ildikó, SZefiSZ                                                

Szer-telen 24 óra 2015. április 25-26 



Tiszafüred 

Áldott Urunk, Istenünk, jó Atyánk! 

Áldunk, és magasztalunk Téged, min-

den jóságodért, szeretetedért. Áldunk, 

az elmúlt év áldásaidért. Az egyházi 

alkalmainkért, a közös, és az egyéni 

életünkért. Elhordoztál, segítettél, ve-

zettél. Kegyelmedet tapasztaltuk na-

ponként, örömben, és nehézségben. 

Köszönjük, hogy ünnepre készülhe-

tünk. Légy velünk ezen a Húsvéton is, 

hogy közösségként is átjárjon minket 

szabadításod öröme. 

Hálát adunk idősekért, fiatalokért, 

gyerekekért. Hála néked, hogy az egy-

házban, és az egész városban van hit-

oktatás. Hála, a hitoktatókért, minden 

munkatársunkért, presbiterekért, lelké-

szeinkért. Hála néked, hogy minden-

hez adtál kitartást, és erőt. Hála néked, 

hogy van imaközösségünk, akik min-

den alkalommal előtted hordozzák az 

egyház fontos dolgait, gondjait, és a 

testvérek egyéni szükségeit, örömeit, 

gondjait. Hála neked, hogy tanítasz 

minket, hogyan álljunk helyt, mikor, 

mit tegyünk, vagy mondjunk a külön-

böző helyzetekben, a tőled kapott, és 

személyre szabott, hétköznapi keresz-

tyén küldetéseinkben. Kérlek, légy 

türelmes velünk, és taníts tovább, 

hogy a néked mindig kedves életutakat 

válasszuk, és azokon járjunk, és veled 

maradjunk. Urunk, segíts, a nyáron 

sorra kerülő családi nap megrendezé-

sében, és áldásos lebonyolításában. 

Lelked által készítsd az emberek szí-

vét és idejét erre a lehetőségre, beszél-

getésre, és legyen találkozásuk álta-

lunk veled. Addig is segíts, hogy mi is 

lélekben készülhessünk erre az alka-

lomra. Bevalljuk, nem könnyű ez, 

mert sokszor, sokfele húz a bűnös szí-

vünk. Ezért, sokszor, nem azt mond-

juk, tesszük, amit kellene. Bocsásd 

meg hát tévedéseinket, rossz döntése-

inket. Az összes, téged nagyon bántó 

bűnünket. Atyánk adj igazi bűnbána-

tot, és, segítséget, hogy ne vétkez-

zünk! A Krisztus nevében kérünk. 

Ámen! 

Csorba István: HÁLAADÁS AZ URNAK 

Március 21-én került sor gyülekeze-

tünkben a Magyar Református Presbi-

teri Szövetség szervezésében a presbi-

teri konferencia soron következő alkal-

mára, Református kegyességi életgya-

korlatok címmel. Az alsónémedi kezdő 

alkalom folytatásaként, és annak áldá-

sainak, tapasztalatainak birtokában 

nagy várakozással készülődtünk az al-

kalomra. A közös megbeszélések, 

imádságok, mind egyéni, mind gyüle-

kezetünk életében erősítették a készü-

lésre való odaszánásunkat.  

 

A mi Urunk csodásan működik ma is! 

Nagyon hálás szívvel gondolhatunk 

vissza, hogy legyen bár szó a lelki vagy 

fizikális szükségekről, Urunk minden-

ről gondoskodott. Legyen hála ezért a 

mi Istenünknek és minden Testvérünk-

nek, akik bármilyen módon is, de részt 

vettek ebben a szolgálatban. 

Beszámoló a presbiteri konferenciáról 



Szép számmal jelentkeztek a résztve-

vők és a szolgálatokra vállalkozók is. 

Hét témacsoportba lehetett jelentkezni, 

melyek a következők, a szolgálatban 

résztvevők neveivel együtt: 

I.Hitre jutottam. Miből tértem meg? 

Személyes hitem megélése. 1Pét 2,25. 

Dr. Telek Judit-Tóth Kálmán 

II.Napi csendesség. Mindig 

megértem? Biblia olvasás. 

2Tim 3,16-17. Dr. Szabó Károly-  

Dr. Tarjáni - Nagy Sándor 

III.Imaélet. Hogyan formál át?  

Párbeszéd Istennel. Máté18,19-20. 

Csorba Zsuzsanna - Csorba István -

Tarsoly Mária 

IV.Vasárnap megszentelése.  

Mire figyelek az életemben? Időtized. 

2Mózes 20,8-11. Dr. Judák Endre - 

Pálné Évike 

V.Bizonyságtétel. Kinek mondjam el? 

Életed az ötödik evangélium.  

Kol 3,16-17. Knuel János -  

Balázsné Figusch Erika 

VI.Sáfárság. Mit kaptál az Istentől és 

mire használod? Teljesítmény vagy 

hűség? 1Péter 4,10-11. Vass Pál - 

Kozákné Ildikó 

VII.Diakónia. Szeretetben akarod-e a 

szenvedést hordozni? Hiteles élet. 

Jakab 1,27. Bárány György - 

Bagaméry Gáspár  

 

Áttekintve a témákat, láthatjuk, hogy 

mindegyik nagyon fontos református 

hitünk mindennapi megéléséhez. 

A nap a regisztrációt, ismerkedő 

beszélgetést, örömteli találkozást köve-

tően templomunkban áhítattal indult, 

Végh Miklós nagytiszteletű úr szol-

gálatával, majd Barta Károly egyház-

megyei lelkészi főjegyző köszöntötte a 

résztvevőket a Délpesti Egyházmegye 

nevében. Végül, de nem utolsó sorban 

Pogrányi Károly egyházmegyei főgon-

dok testvérünk mondta el áldást kívánó 

szavait. 

 

Ezután átmentünk a Verseghy Gimná-

ziumba, egy imaséta keretében készül-

tünk fel lelkileg a kiscsoportos foglal-

kozásokra. Elcsendesedésünk végén 

Dr. Szabó Károly testvérünk lelki taní-

tására figyelhettünk, majd közös ének-

lés és imádság után megkezdtük a kis-

csoportos foglalkozásokat.  

 

Nagyon csendes, nyugodt környezetben 

tudtunk Urunk tanítására, egymás bi-

zonyságára, kérdéseire figyelni. A 10-

14 fős kiscsoportokban elmélyült és 

építő tanítások és beszélgetések történ-

tek. 

 

A közel három órás lelki táplálkozást 

egy nagyon finom, tápláló ebéd követ-

te, igen finom süteményekkel és sze-

mélyes beszélgetésekkel. 

Ezután gyülekezetünk bemutatkozása 

következett, a különböző szolgálati 

területek, kiscsoportok vezetőivel, 

munkatársaival. 

 

Végül úrvacsorás istentiszteleten ad-

tunk hálát Urunknak ezért a különleges 

közösség- és hitépítő napért. 

A búcsúzást követően, mi csoport-

vezető munkatársak és segítőink közös 

megbeszélésen, háladó imádsággal zár-

tuk a hosszú napot.  

 

Soli Deo Gloria! 

Bárány György 



A keresztyén tanítványság lényeges 

vonása az, hogy nem magunknak kell 

kitalálni, hogy hogyan éljünk - Isten-

nek konkrét terve van az életünkre 

nézve. Ez ugyanúgy igaz az egyéni, 

mint a gyülekezeti életünkre. 

A tanítvány első kérdése: „ Mit te-

gyek Uram?” Erre a kérdésre már Is-

ten gyermekeiként várjuk a választ, 

Krisztusban életünk végéig tartó lelki 

formáltatás vár ránk, tehát tanítvá-

nyok lettünk. Önazonosságom egyet-

len pontos felismerése az, ha megis-

merem, hogy kicsoda Isten és mit tesz 

értem. Jézus Krisztussal való kapcso-

latomban fedezhetem fel, ki vagyok 

és mi a létezésem célja. Ma egyetlen 

kérdésre összpontosítsuk a figyel-

münket. Mi a tanítványi életem értel-

me? 

 

 

 

 

Az élet értelmének kutatása évezre-

dek óta fejtörést okoz az embernek, 

mégpedig azért, mert többnyire hely-

telen kiindulópontot választ: önmagát. 

Kérdései önmaga körül forognak: „Mi 

akarok lenni? Mit kezdjek az életem-

mel? 

Életem értelme nem 

önmagam létezésében 

fedezhető fel. 

Tanítványság 



Életem értelme jóval túlmutat saját 

elégedettségem, szellemi megbékélé-

sem vagy éppen boldogságom kérdé-

sén. Túlmutat családomon, karriere-

men, még álmaimon és céljaimon is. 

Ha szeretném kideríteni, miért is szü-

lettem meg erre a bolygóra, Istennél 

kell kezdenem: hiszen az ő szándékai 

szültek engem és titeket is az Ő te-

remtő gondolatából. Istenért terem-

tettem és nem fordítva, hogy Ő hasz-

nálhasson engem, a saját képére for-

mált teremtményt.  

Ahhoz, hogy betöltsem a tervet, 

amelyre Isten teremtett, meg kell 

kérdőjeleznem a gondolkodásom 

begyakorolt normáit, és bibliai ké-

pekkel kell helyettesítenem azokat. 

A Biblia azt mondja, hogy „ne iga-

zodjatok e világhoz, hanem változ-

zatok meg értelmetek megújulásá-

val, hogy megítélhessétek: mi az 

Isten akarata, mi az, ami jó, ami 

neki tetsző és tökéletes.”  

Róm12,2. 

Életünk aszerint alakul, hogy milyen 

képünk van Urunkról. Életünk folyá-

sát nagyban befolyásolja az életről 

alkotott képünk. Ez a látásmód kihat 

arra, ahogy az időnkkel és a pén-

zünkkel bánunk, ahogy a képessége-

inket kamatoztatjuk, és a kapcsolata-

inkat megéljük. A Biblia három ké-

pet tár elénk, amelyekből kiderül, 

hogyan tekint Isten az ember életére. 

Próbatétel, - kísértés, megvizsgálás 

szavak és szinonimáik több mint két-

százszor jelennek meg a Bibliában - 

Isten folyamatosan figyeli, hogyan 

reagálunk a különböző emberekre, 

nehézségekre, sikerekre, konfliktu-

sokra, betegségekre, csalódásokra és 

mindezekre az eseményekre az éle-

tünkben. Jellemformáltatásunk, tanít-

ványi gondolkodásunk fejlődése ér-

dekében vannak ezek elkészítve, 

hogy növekedjünk az Isten ismereté-

ben.  

Azt vettem észre, hogy Isten a hite-

met nehézségeken keresztül, remény-

ségemet a tulajdonom kezelésén ke-

resztül, a szeretetemet pedig az em-

bereken keresztül teszi próbára. 

A hálára indító az egészben az, hogy 

Isten azt szeretné, ha kiállnánk az 

életünk összes próbatételét, és ezért 

soha nem engedi, hogy a próbatéte-

lek nagyobbak legyenek a kegyelem-

nél, amelyet elviselésükhöz rendel-

kezésünkre bocsát: „Isten pedig hű-

séges, és nem hagy titeket erőtökön 

felül kísérteni; sőt a kísértéssel 

együtt el fogja készíteni a szabadu-

lás útját is, hogy elbírjátok azt vi-

selni.”1Kor10,13. 
 

Az élet ajándék, vagy más szóval, 

letét - ez második bibliai képünk. A 

földön eltöltendő időnk, erőnk, intel-

ligenciánk, lehetőségeink, kapcsola-

taink és erőforrásaink mind-mind 

Istentől kapott ajándékok, amelyeket 

a gondjainkra bízott. Gazdái, sáfárai 

vagyunk mindannak, amit kapunk 

tőle. A sáfárság fogalmában az el-

sődleges tényező, hogy a földön 

mindennek és mindenkinek  



Isten a tulajdonosa: „Az Úré a föld és 

ami betölti, a földkerekség és a raj-

ta lakók.” Zsolt24,1 Az első feladat 

tehát, amelyet az ember Istentől ka-

pott, az volt, hogy viselje gondját 

mindannak, ami Istené, és ezt azóta 

sem helyezte hatályon kívül. Ma is 

életfeladatunk része kell, hogy legyen. 

Bármi legyen is, amit élvezhetünk, 

letétnek kell tekintenünk, amelyet Is-

ten helyezett el a kezünkben. A Biblia 

így ír erről: „Mid van, amit nem 

kaptál? Ha pedig kaptad, mit di-

csekszel, mintha nem kaptad vol-

na?” 1Kor4,7. Röpke földi tartózko-

dásunk során valójában semmi nem a 

mi tulajdonunk: Isten csak kölcsönad-

ja a földet arra az időre, amit itt töl-

tünk. Az övé volt, mielőtt megérkez-

tünk, és valaki másnak adja majd köl-

csön, miután meghalunk. 
 

A Bibliából megértett harmadik kép: 

az életünk ideiglenes állomáshely. A 

Biblia többször is az ideiglenes külföl-

di kiküldetéshez hasonlítja földi éle-

tünket. Nem itt van a végleges ottho-

nunk, nem ez a végállomás. Csak át-

utazóban vagyunk, látogatóként jöt-

tünk e földre: ezt igazolják az olyan 

bibliai kifejezések, mint az idegen, 

jövevény, vándor, látogató, utazó. Ah-

hoz, hogy a legtöbbet tudjuk kihozni 

életünkből, soha nem szabad megfe-

ledkeznünk két igazságról. Először is, 

az örökkévalósághoz képest az élet 

hihetetlenül rövid. Másodszor pedig, a 

föld csak ideiglenes lakhelyünk. Nem 

leszünk itt túl sokáig, úgyhogy nem 

érdemes túlságosan kötődni hozzá. 

Érdemes viszont megkérni Istent, 

hogy segítsen úgy tekintenünk a földi 

életre, ahogy Ő teszi. Dávid így imád-

kozott: „Add tudtomra, Uram,  

életem végét, meddig tart napjaim 

sora, hadd tudjam meg, milyen mu-

landó vagyok.” Zsolt39,5. 

Az a tény, hogy a föld nem végső ott-

honunk megmagyarázza, hogy Jézus 

követőiként miért kell annyi nehézsé-

get, szomorúságot és elutasítást el-

szenvednünk ebben a világban. Arra is 

magyarázatot ad, miért tűnik betelje-

sületlennek Isten némelyik ígérete, 

megválaszolatlannak valamely imánk 

és igazságtalannak néhány körülmé-

nyünk. 

Az a felismerés, hogy a földi élet 

pusztán ideiglenes állomáshely, radi-

kálisan át kell, hogy alakítsa értékren-

dünket. Döntéseinket örökkévaló, nem 

pedig ideiglenes értékekre kell alapoz-

nunk. Ahogy C.S. Lewis megfogal-

mazta: „Ami nem örök, az mind vég-

telenül haszontalan.” 

A Biblia pedig így ír: „Nem a látha-

tókra nézünk, hanem a láthatatla-

nokra, mert a láthatók ideig valók, 

a láthatatlanok pedig örökkéva-

lók.”2Kor4,18. 

A világon minden Isten          

szeretetéből teremtetett, hogy 

megmutatkozzon benne          

Isten dicsősége,                     

minden - beleértve életemet is - 

ezért létezik. 



Hol található meg Isten dicsősége? Elég csak 

körülnézni: minden, amit Isten teremtett, va-

lamilyen formában ezt a dicsőséget tükrözi.  

 

Mindenhol ez tárul elénk, a legkisebb mikro-

szkopikus méretű életformában éppúgy, mint 

a fenséges Tejútban, a naplementékben, a 

csillagokban vagy az évszakokban. A terem-

tett világ felfedi a Teremtő dicsőségét. 

Isten által teremtett emberekként fel kell is-

mernünk, dicsérnünk és tükröznünk kell Isten 

dicsőségét, és ezért kell élnünk. 

 

 

 

 

 

 

Hogyan dicsőíthetjük Istent? 

Istent dicsőítjük, ha megtanuljuk szeretni csa-

ládjának többi tagját. Erről tanít a Biblia a 

közösségről, amely felkészülést jelent az 

örökkévalóságra, ahol mindazok, akik befo-

gadták Isten Fiát, Jézust, örökké közösségben 

lesznek egymással. 

 

Istent dicsőítjük, ha Krisztushoz hasonlóvá 

válunk. Miután lelkileg beleszületünk Isten 

családjába azáltal, hogy elkötelezzük magun-

kat Krisztusnak, ő azt akarja, hogy növeked-

ve elérjük a lelki érettséget. Mit is jelent ez? 

Nem mást, mint hogy Jézushoz hasonlóvá 

váljunk, mégpedig gondolkodásmódunkban, 

érzelemvilágunkban és cselekedeteinkben 

egyaránt. Minél jobban kifejlődik bennünk a 

krisztusi jellem, annál jobban dicsőítjük Is-

tent életünkkel. 

Dr. Szabó Károly 
 

(Elhangzott a Presbiteri Konferencián, Szolnokon, 
2015. március 21.) 

Istent dicsőítjük, 

ha megismerjük és 

szeretjük őt. 



Reformáció 500: 

kirándulásterv Wittenberg-Lutherstadt úticéllal 

2017-ben lesz 500 éve, hogy Luther 

Márton 1517. október 31-én a kiszö-

gezte a wittenbergi vártemplom 

(Schlosskirche) kapujára 95 tételét, 

melyet a reformáció nyitányaként tar-

tunk számon. 

 

Az évforduló kapcsán, elegendő érdek-

lődő jelentkezése esetén szeretnénk 

közös tematikus, hitmélyítő gyüleke-

zeti kirándulást szervezni szolnoki 

reformátusok és evangélikusok 

együtt. 

 

A kirándulás során meglátogatnánk 

német testvérgyülekezetünket 

Hoyerswerdában (Hoyerswerda 150 km

-re van Wittenberg-Lutherstadt-tól). Az 

autóbuszos oda- és viszaút egy-egy 

napot vesz igénybe, így a kirándulás 

ideális időtartama egy teljes hét. 

 

A testvérgyülekezettel töltendő leg-

alább fél napon kívüli lelki és kulturális 

programra javaslatként az alábbiak fo-

galmazódtak meg: 

 - 1 nap Wittenberg: a Schlosskirche, a 

Stadtkirche (benne Cranach oltárkép), 

a Luther-haus, Melanchton-haus és egy 

jó séta a már jó pár éve felújított óvá-

rosban; 

- 1 nap Drezda: Kreuzkirche, Dóm, 

Palota - Zwinger és egy séta az óváros-

ban - szintén felújított; 

 lehetséges úticél még: 

- Cottbus - óváros; 

- Görlitz - óváros; 

- Bautzen - óváros; 

 Természetesen a helyiek még sok ki-

sebb, kevésbé ismert, de szintén gyö-

nyörű helyet is tudhatnak, és szeret-

nénk időt szánni a közös gyülekezeti 

alkalmakra is. A végleges útitervben a 

szállás és útvonal egyeztetésétől függő-

en esetleg egyéb célok is helyet kaphat-

nak.   

Jelenlegi becslés szerint az akkor aktu-

ális szállás illetve kilométerköltségtől 

függően nagyságrendileg 100.000,- Ft/

fő lenne a részvételi díj.  



A kirándulásra 2017. nyarán ke-

rülne sor lehetőleg olyan időpont-

ban, amikor nálunk már elkezdő-

dött viszont Németországban még 

nem kezdődött el a nyári szünet. 

(Ebben az időszakban tapasztala-

tok szerint olcsóbbak a turisztikai 

szolgáltatások) 

 

Kérjük a testvéreket, hogy fontol-

ják meg, részt kívánnának és tud-

nának-e venni egy ilyen kirándulá-

son, és kérjük, hogy 2015. május 17

-én vasárnapig jelezzék részvételi 

szándékukat! 

 

A korai igényfelmérésre azért van 

szükség, hogy a hoyerswerdai test-

vérgyülekezettel a német precizitás-

nak és előrelátásnak megfelelően tud-

junk egyeztetni, illetve időben gon-

doskodni tudjunk a szállás megszer-

vezéséről. 2017-ben Németországban 

nagy rendezvények lesznek a 

„Reformation 500” keretében, ezt is 

érdemes figyelembe vennünk. 

 

Az évfordulóval kapcsolatban az 

alábbi honlapokon találhatunk bő-

vebb információt: 

http://www.luther2017.de/ illetve 

http://www.reformacio500.hu/ 

 

 

Végh Miklós, lelkipásztor 

http://www.luther2017.de/
http://www.reformacio500.hu/


Szabó Andrea vagyok, a 

Szolnoki Református 

Gyülekezet hittanosa. 

Már másodjára vettem 

részt a szentesi Multimé-

diás Hittan versenyen. 

Idén Raber Sárával in-

dultunk párban. Korán 

indultunk, így még min-

denki álmos volt és 

majdnem aludt is. A gyü-

lekezőn és a reggeli áhí-

taton szerintem minden résztvevő nagyon 

izgult. Rajtam és Sárin kifogott a technika, 

ugyanis el sem tudtuk indítani a feladatokat a 

laptopon. Majd minden hangyaméretűben 

jött be és bele kellett bújnunk a képernyőbe, 

hogy lássuk. Jó bibliaismeretünk volt, de 

sajnos az izgalomtól összekeveredett a tudá-

sunk. Négy feladat hibátlan lett, viszont a 

"technika ördöge" a többit nem engedte. A 

verseny utáni  sport nagyon jó volt. Összes-

ségében jól éreztük magunkat. Az eredmény-

hirdetésen lazítottunk - gondoltuk úgy se kell 

kimennünk- de tévedtünk, ugyanis harmadi-

kok lettünk. Haza felé nagyon boldogok vol-

tunk a 3. hely miatt.  

Raber Sára vagyok, a Szolno-

ki Református Gyülekezetbe 

járok. Március 6-án a reformá-

tus templom elől indultunk el 

Szentesre. Indulás előtt, hitok-

tatónk,  Edit néni azt mondta, 

hogy nem várja el tőlünk hogy 

nyerjünk, csak érezzük jól ma-

gunkat! A helyszínen nagy sze-

retettel vártak minket, megkí-

náltak pogácsával, teával, sőt 

még ajándékot is kaptunk. Ez-

után megkezdődött a verseny. 

A feladatokat számítógépen 

kellett megoldanunk. Rengeteg 

érdekes feladat volt, például: a 

10 parancsolatból kérdeztek, 

igehelyeket kellett tudni, Az én 

kedvenc feladatom az énekfel-

ismerés volt, mikor egy dallam 

alapján kellett felismerni egy 

református éneket. Az egész 

versenynek nagyon jó hangula-

ta volt, rengeteg kedves diákkal 

ismerkedtem meg és nagyon jól 

éreztem magamat. Andival a 

párommal nagyon jól kiegészí-

tettük egymást. Mikor az ered-

ményhirdetésre került sor az 

esélytelenek nyugalmával ül-

tünk a széken. Ám kimondták a 

nevünket, s mi nem akartunk 

hinni a fülünknek annyira örül-

tünk, hogy szinte sprintelve 

futottunk ki a színpadra. Ezt a 

díjat felkészítő tanáraimnak 

Edit néninek, Ildi néninek és 

Gyuri bácsinak köszönhetem, 

de LEGFŐKÉPP ISTENNEK 

adhatok hálát! 

A Szentesi Hittanverseny a résztvevők tollából 



Uram, 

olyan ne-

héz! 

Kérlek, 

vágd rövi-

debbre! 

Oh, Uram! 

Annyira  

köszönöm... 

Ha valaki utánam akar jönni, tagadja 

meg magát, vegye fel a keresztjét, és 

kövessen engem. Márk 8,34 

Szakadék? 

Használjuk fel ke-

resztjeinket hídként, 

így át tudunk menni. 

Uram, vágj még egy 

kicsit… Jobban tudnám 

hordozni. 

 

Forrás: Pinterest 

?! 



A gyülekezet presbiter-munkatársi kö-

zösségében együtt imádkozva és keres-

ve Isten akaratát született  meg egy 

olyan missziói nap gondolata, melyben 

együtt szolgálhatunk Urunknak a tőle 

kapott örömhír továbbadásával. Az ál-

talános iskolai hit– és erkölcstan okta-

tás bevezetésével még több gyermeket 

nevelő család került kapcsolatba gyüle-

kezetünkkel.  Ezeket a kapcsolatokat 

nagyra értékelve a gyermeket nevelő 

családoknak szeretnénk családi napot 

szervezni június 6-án, szombaton, hogy 

az Úr Jézus szeretetével szolgáljunk 

feléjük segítséget felajánlva a szülők-

nek a gyermeknevelés nehéz kérdései-

ben és evangéliumi közösségi élményt 

nyújtva a gyermekeknek.  

Ahhoz, hogy ezen a napon Isten áldása 

lehessen szükség van arra, hogy a gyü-

lekezet minél szélesebb köre egy szív-

vel és egy lélekkel hordozza ezt  imád-

ságban, és hogy minél többen részt ve-

gyünk a nap előkészítésében, feltételei-

nek biztosításában és a hívogatásban.  

Szeretettel kérjünk tehát a testvére-

ket, hogy imádkozzanak ezért a na-

pért! 

Kérjük a gyermekes családokat, 

hogy jöjjenek el erre a napra és az 

iskolában, baráti körben bátorítsa-

nak erre más családokat is!  

Kérjük a gyülekezet többi tagját is, 

hogy hívogassanak gyermeket nevelő 

családokat ismeretségi körükből és 

kísérjék el őket erre a napra! Vegyük 

körül a meghívást elfogadó családo-

kat szeretettel!  

Kérjük, hogy adományaikkal segít-

sék a nap megvalósulását! Erre a cél-

ra szánt adományaikat akár átuta-

lással akár készpénzben „családi 

nap” megjegyzéssel fizethetik be a 

gyülekezet pénztárába. 

A nap programját az itt szereplő hirde-

tésen olvashatják. A családi nappal 

kapcsolatos további kérdéseiket tegyék 

fel bátran a  gyülekezet lelkipásztorai-

nak és munkatársainak!   

 

Családi Nap 





Szolnok, Tiszaparti sétány 1 

Hétfő  9.00-12.00  

Kedd  13.00-17.00 

Szerda 9.00-12.00 

Csütörtök 13.00-17.00 

Péntek 9.00-12.00 

Szandaszőlős, Munkácsy M. utca 

Szerda  9.00- 13.00 

Csütörtök  16.00- 20.00 
 

Hivatali nyitvatartás 

Szolnoki Református Egyházközség 

5000 Szolnok Tiszaparti sétány 1.  

tel: 06 56 376 810, 06 30 416 5646  

Honlap: szolnokref.hu, E-mail: szolnok.ref@gmail.com 

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

Szeretetszolgálat:  10404993-50526575-70511036 

Diakóniai félfogadás 

Hétfő  16.00-18.00  Szerda  16.00-18.00 


