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Járuljatok ôhozzá, mint élô kôhöz,
amelyet az emberek ugyan

megvetettek, azonban Isten elôtt
„kiválasztott és drága”; ti magatok is

mint élô kövek épüljetek fel lelki
házzá, szent papsággá, hogy lelki

áldozatokat ajánljatok fel, amelyek
kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.

(1 Péter 2,4-5)
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AA gyülekezet csodája

Miért fontos a hívő ember életében a
gyülekezet? Mitől olyan különleges,
hogy emberek időt és energiát szán
nak rá, áldozatot hoznak érte?
A húsvéti gyülekezet nem büszkélked
hetett nagy létszámokkal: néhány ta
nítvány és asszony alkották a
közösséget. Nem voltak javaik, épüle
teik, intézményeik. A környezetük sem
nagyon támogatta őket. S nem mond
hatták azt sem, hogy a gyülekezet
tagjai lettek volna különlegesen nagy
szerű emberek: ők voltak, akik Jézust
megtagadták, akik cserben hagyták,
gyáván szétszaladtak nagypénteken.
Ezek az emberek azonban abban a
közösségben a legnagyobb csodát
élik át: Jézus feltámadt és megáll a
középen. A gyülekezet azóta is ezért a
csodáért különleges és fontos. Nem
vezetői vagy emberi nagyszerűség
adja az értékét ennek a közösségnek
– Isten kegyelméből élő bűnös embe
rek vagyunk – hanem az, hogy a feltá
madott Jézus Krisztus ma is megáll
közöttünk középen láthatatlanul, de

valóságosan. Ő megígérte, hogy Igéje
és Szentlelke által ott van, ahol ketten
vagy hárman őt kereső szívvel együtt
vannak (Máté 18, 20.) Az ő élő beszé
de ma is békességet hoz az életünk
be:

Békesség nektek!

A húsvéti történet szerint Tamás – az
egyik tanítvány – nem volt ott a gyüle
kezetben, amikor a többiek találkoztak
Jézussal. Majdnem mindegy, hogy hol
volt helyette. A távollét mindig lemon
dást fejez ki: van fontosabb dolgom.
Ha várnám, hogy valami nagy dolog
történik, biztosan ott lennék – ha csak
a hátsó sorban is. Így viszont Tamás
nincs ott, amikor a többiek átélik a
csodát, kimarad belőle. A gyülekezet
közösségéhez tartozás soha nem il
lem, elvárás vagy kényszerű köteles
ség, hanem olyan lehetőség, amire
szükségünk van a hit, az élő Jézus
Krisztussal való kapcsolat megszüle

„Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük,
amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá: „Láttuk az Urat.” Ő azonban
ezt mondta nekik: „Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg
ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem.” Nyolc
nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva
voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: „Békesség néktek!” Azután így
szólt Tamáshoz: „Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a
kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő.” Tamás pedig így
felelt: „Én Uram, és én Istenem!” Jézus így szólt hozzá: „Mivel látsz engem, hiszel:
boldogok, akik nem látnak és hisznek.” János 20, 2429.
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tésében és erősödésében. Ha talál
kozni szeretnénk vele, oda kell men
nünk, ahol ő a jelenlétét ígéri.
A lehetőség folyamatosan nyitva áll,
mert Jézus Krisztus gyülekezetébe
vissza lehet térni. Tamás később be
lép az ajtón és a többiek nem szá
monkéréssel fogadják, nem zárják ki,
nem oktatják ki, hanem beengedik,
helyet adnak neki és elmondják neki,
amit átéltek: láttuk az Urat!
Aki találkozott Jézussal, tudja magá
ról, hogy kegyelemből élő bűnös em
ber és nyitott szívvel tudja fogadni a
többi bűnöst is. Az akkori és mai tanít
ványok is elmondhatják magukról:
megtagadtuk, elfutottunk, hitetlenked
tünk, gyávák voltunk, elbuktunk és
mégis eljött hozzánk Jézus. Megbo
csátott és újat kezdett velünk. Itt nem
lehet és nem is kell alakoskodni:
egyedül Jézus Krisztus kegyelméből
élünk. Neked is itt a helyed, Tamás a
kételkedéseddel együtt. Jézus gyüle
kezetében helye van minden bűnös
nek, aki őt keresi.
A gyülekezet csodája, hogy Jézus je
lenlétében megfordul az életünk: a ké
telkedőből hívő, az elveszett
emberből Isten gyermeke, a tisztáta
lanból tiszta lesz. Történik

valami, amit emberileg nem lehet
megmagyarázni. 8 nap múlva ismét
együtt vannak és Tamás is velük. A
feltámadott Jézus újra megáll közé
pen. Kiderül, hogy most személyesen
Tamásért jött, az ő hitre jutásáért.
Pontosan ismeri őt. Pontosan tudja,
mire van szüksége: szóról szóra elis
métli Tamás kételkedő szavait, és fel
ajánlja, hogy érintse meg őt, hogy
higgyen. Tamás kételkedése erre a
szóra összetörik és szívéből kiszakad
az Újszövetség legtisztább hitvallása:
„Én Uram, és én Istenem.”
Ezt a csodát éljük át ma is sokan a
gyülekezetben. Egy különleges alka
lommal megszólaló Ige, vagy találko
zások hosszú sora megfordítja,
Jézushoz kapcsolja az életemet, bé
kességet teremt bennem. A gyüleke
zet különlegességét az adja, hogy a
feltámadott Jézus Krisztus van közöt
tünk középen, megszólaló igéjével
életeket formál át templomi istentisz
teleten, kis csoportos vagy négy
szemközti testvéri beszélgetésekben.
Szeretettel hívunk: kapcsolódj be te
is, keresd velünk együtt őt!

Végh Miklós, lelkipásztor
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GGyülekezeti beszámoló 2017

A gyülekezet forrásaiból fizetett javadal
mak és közterheik: 11.700.779,
(3 lelkipásztor, 1 irodavezető és 2 közfog
lalkoztatott végez javadalmazott munkát
gyülekezetünkben)
Igazgatási kiadások (posta, telefon, úti
költség, irodaszer, banki költség stb.):
899.702,
Épületeinkkel kapcsolatos kiadások (temp
lom, gyülekezeti ház, Szeretetszolgálati Köz
pont, lelkipásztori lakás, beosztott lelkészi

lakás, szandaszőlősi közös
ségi ház, templomkert)
Rezsiköltségek:
3.572.528,
Karbantartási költségek:
1.111.707,
Biztosítási díj: 354.308,
Beruházási költségek: Parókia:
962.173,
Gyülekezeti ház karzat, vízmelegítő át
építése: 1.041.440,

Szeretnénk vázlatosan beszámolni gyülekezetünk 2017. évi életéről, hogy együtt
tudjuk megköszönni Istenünk elmúlt évben nekünk adott ajándékait.

Pénzügyeink

Az előző évi maradványra és ezekre a bevételekre építve a következő
KIADÁSOKAT kellett fedeznünk:

Összesítve a múlt évi fontosabb BEVÉTELI TÉTELEK, melyek
gyülekezetünk gazdálkodásának forrását jelentették a következők

voltak:
Egyházfenntartói járulékok:
6.793.300,
Perselypénzek:
3.444.935,

Szandaszőlősi perselypén
zek: 307.210,

Gyülekezeti életre különböző címe
ken befolyt adományok: 2.707.530,
Beruházásainkra befizetett céladományok:
• parókia festésére: 590.000,
• parókia fürdőszoba felúj.: 753.500,
• kútfúrásra: 20.000,
Összesen: 1.363.500,

Szeretetszolgálati adományok: 2.011.915,

(ebből borvacsorai bevétel: 1.340.000,)
Bérleti díjak (temető, gyül.ház) és harangdí
jak: 703.600,
Külső forrásból származó bevételeink:
Pályázati támogatás a Refomáció 500 prog
ramsorozathoz: 900.000,
Egyházkerületi missziói támogatás (Szan
daszőlős): 600.000,
Szolnok MJV Önkormányzati támogatás:
600.000,
Egyházkerületi közlekedési támogatás
(Nagykörű, Szandaszőlős): 27.360,
Közfoglalkoztatás támogatása (Kormányhi
vatal): 1.798.185,
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Szandaszőlősi harang 2. részlet:
658.262,

Az épületeinkkel és templomker-
tünkkel kapcsolatos pénzügyi kiadá-
sok mellett jelentôs épülést
eredményezett gyülekezeti tagjaink,
munkatársaink számtalan órányi ön-
kéntes munkavégzése!

Közterheink:
Közalap (közegyházi hozzájárulás):
200.000,

Egyházmegyei diakóniára elküldött:
90.000,
Gyülekezeten kívüli célra lekötött persely
pénzek elküldése: 208.590,
Iratterjesztésünk forgalma: 604.000,
Szeretetszolgálatra (támogatások, segé
lyek, eseti segítségek, karácsonyi akció,
szeretetvendégségek,, iskolakezdés, ti
szavárkonyi gyülekezet támogatása, va
sárnapi szállítószolgálat, élelmiszerbank
stb.) 2.417.317,Ftot költöttünk
Gyülekezeti élet kiadásaira 1.173.017,
jutott soksok természetbeni adomány
mellett. Ebből sok alkalom megvalósulá
sának körülményeit biztosítottunk.

Közösségi életünk

A vasárnapi istentisztelet közös ünnepe
mellett gyülekezeti kis körökre helyeztünk
nagy hangsúlyt. Asszonykör, babamama
kör, cursillo csoport, dömösi kör, énekkar,
ifjúsági kör, imaközösség, páros kör, szer
dai beszélgetős bibliakör, csütörtöki bib
liaóra (hétközi istentisztelet), konfirmációs
csoport, gyermek istentiszteletek adtak
lehetőséget az Istennel és egymással kis
csoportban gyakorolt közösségre. Ebben
az évben a testvéri közösséggyakorlás le
hetőségeként útjára indítottunk egy ha
vonta ismétlődő alkalmat „beszélgetés az
Ige körül” címmel, amely a vasárnapi is
tentiszteletet követően lehetőséget adott
az érdeklődőknek az igehirdetés által fel
vetett kérdések kiscsoportos megbeszé
lésére. A többi vasárnapi igehirdetést is
megkapta a gyülekezet emailen illetve
nyomtatásban, hogy a szerdai bibliaköri
alkalmon annak üzenetét mélyítsük el
testvéri beszélgetésben. Havonta egyszer
diakóniai bibliaórán beszélgettünk mind

annyiunkat érintő életkérdésekről. Ezek
az alkalmak, valamint a presbitermunka
társi hétvége a belső erősödést voltak hi
vatottak szolgálni.

Szandaszőlősön is folyik gyülekezetünk
missziói szolgálata, tovább erősödött az
ottani közösség, melyről külön beszámo
lót olvashatunk a Hírmondóban. A „Szol
nokSzandaszőlősi Református
Templomért” Alapítvány segíti, támogatja
a szandaszőlősi református egyházi éle
tet. Gyülekezetünk szandaszőlősi misszi
óját a Dunamelléki Református
Egyházkerület is támogatja évente
600.000, Fttal. A reformáció 500. évfor
dulójának évében nagy öröm érte a szan
daszőlősi közösséget: a közösségi ház
eddig üresen álló harangtornyába harang
költözött, melyet 2017. szeptember 16án
ünnepi istentisztelet keretében szentelt fel
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Dr. Szabó István egyházkerületünk püs
pöke.

Reformáció 500
2017 a Reformáció Éve volt, gyülekeze
tünkben is számos alkalommal emlékez
tünk meg a reformáció 500.
évfordulójáról:

• Március 26án az istentisztelet után a
Verseghy parkban jelképes rózsaültetés
sel és emlékkő avatással nyitottuk meg a
reformáció jubileumi éve szolnoki prog
ramsorozatát az evangélikus gyülekezet
tel együtt a város nyilvánossága előtt.
• 5 alkalmas előadás sorozatot kezdtünk a
reformátorok életéről és munkásságáról
az evangélikus gyülekezet részvételével
(áprilisjúnius)
• Az evangélikus gyülekezettel közösen
„KőRózsa” címmel irodalmi és képzőmű
vészeti pályázatot hirdettünk meg a vá
ros középiskolái és felnőtt
nyilvánossága felé.
• Június 1én a Verseghy Fe
renc Gimnázium tanárai
és diákjai által a refor
máció 500. évfordulója
tiszteletére adott ajándékkon
certet fogadhattuk templomunk
ban.
• Június 3án Tóka Ágoston orgonakon
certje kíséretében nyitottuk meg Drs. Milli
sits Máté „Sola Sciptura” című
tablókiállítását templomunkban. A kiállí
tást gyülekezeti tagjaink házigazda szol
gálatával 2 hétig tartottuk nyitva. A

megnyitón adtuk át a „KőRózsa” pályázat
díjait is.
• Június 8án gyülekezeti programba épít
ve vettünk részt a Damjanich János Mú
zeum reformáció 500. évfordulója
tiszteletére rendezett értékes kiállításá
nak megnyitóján.
• Június 11től 17ig „Luther nyomában”
címmel németországi hitmélyítő kirándu
lást szerveztünk 30 fő részvételével.
• Június 25én a vasárnapi istentisztelet
után gyülekezeti házunkban megnyitottuk
a Magyar Nemzeti Levéltár „Vissza a for
rásokhoz” című vándorkiállítását. A kiállí
tás 5 napig volt nyitva gyülekezeti tagjaink
házigazda szolgálatával.
• Július 3tól 7ig 58 gyermek és 28 mun
katárs részvételével tartottuk meg negye
dik napközis táborunkat a reformáció 500.
évfordulója jegyében „Szuperhősök –
szuperősök” címmel. Ifjúsági csoportunk

részt vett a Csillagpont Református If
júsági Találkozón Debrecenben.

• Októberben gyülekezeti há
zunkban vetített képes be

számolót tartottunk a
„Luther nyomában” ki

rándulásról; a Verseghy
Könyvtárban „Luther emlékhe

lyek” címmel a kirándulás váloga
tott képeiből kiállítást nyitottunk meg a

város nyilvánossága előtt. Ökumenikus
körben, a város vezetőivel együtt tartot
tunk reformáció ünnepi istentiszteletet,
ünnepséget állófogadással az evangéli
kus templomban és a megyeházán októ
ber 31én.
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27 gyermek
(19 fiú, 8 leány)

és 3 felnőtt
(2 férfi 1 nő)

keresztelőnek
örülhettünk.

135 csoportban
443 gyermek

részesül
református

hitoktatásban a
város oktatási

intézményeiben

8 gyermek
(3 fiú, 5 leány)

és 5 felnőtt
(2 férfi, 3 nő)

tett
konfirmációi
fogadalmat

8 pár kérte
Isten áldását
házasságára

templomunkban

21 férfi és 33 nő
testvérünktől
búcsúztunk
református
szertartás

szerint
Szolnokon

27 443 13 8 54

Anyakönyvi adatok 2017

• November 5től 19ig „Reformáció, hit,
élet” címmel kiállítást rendeztünk be gyü
lekezeti házunkban, melyre meghívtuk a
város felső tagozatos és középiskolás di
ákjait. A kiállítást gyülekezeti tagjaink há
zigazda szolgálatával tartottuk nyitva.

Istennek adunk hálát a gyülekezetben
elmúlt évben megtapasztalt lelki és

anyagi ajándékokért. Ő gondoskodott
rólunk és formált bennünket kegyel
mes szeretettel.
Köszönjük mindazoknak, akik pénz
adományaikkal, természetbeni támo
gatásukkal, gyakorlati segítségükkel
részt vettek gyülekezetünk szolgála
tában. Nagyon hálásak vagyunk azért,
hogy sokan vannak!

A wittenbergi vártemplom kapuja elôtt
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ÚÚj
presbitérium
2018. január 1én szolgálatba lépett gyülekezetünk új presbitériuma.

Balázsné Figush Erika Bárány György Benedek Csaba Csorba Zsuzsanna

Csôsz György Kató József Kozák Csaba Mondok László

Nemes Gyula Pál Imréné Balázsi Éva Szathmáry István Dr. Tarjáni-Nagy Sándor

PRESBITEREK:

Tarsoly Mária Dr. Telek Judit Tokaji Gyula
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Dr. Tarjáni-Nagy Sándor

PÓTPRESBITEREK:

Csabainé Horváth Julianna Csinger János Hegedüs Ilona Lukácsné Sófi Ágnes

Tarkó Attila

GYÜLEKEZETÜNK
GONDNOKA:

Dr. Szabó Károly

Köszönjük gyülekezetért végzett szolgá
latukat Szalai János fôgondnokunknak
és Bagaméry Gáspár, Dr. Joó Péter,
Szabó Andrásné, Tóth Kálmán, és
Dr. Vincze Gyula presbiter testvéreink
nek, akik 2017. december 31én tisztsé
gükbôl leköszöntek. Isten áldja és ôrizze
meg ôket továbbra is közöttünk!

A presbitérium egyhangú döntése alap
ján Szalai János fôgondnok úr részére
a 37 éves presbiteri, 21 éves fôgond
noki hûséges szolgálatának elisme
réseként, a gyülekezet hálájának és
megbecsülésének jeléül „Tiszteletbeli
fôgondnok” címet adományoztunk.

Schwanczer Pál



GyülekezetHÍRMONDÓ

GKedves Testvérem!
Történelmi egyházhoz tartozó gyülekezet
vagyunk, 465 éves református hagyo
mánnyal, 124 éves, hitvallással felépített
templomunkkal, egy olyan városban,
ahol a hétköznapokban megélt emberi 
közösségi viszonyainkkal kapcsolatos
tapasztalásom megerôsítenek abban,
hogy nem csak emlékeznünk szükséges
az 500 évvel korábbi reformáció tézisei
re, hanem folyamatos lelki reformációt
kíván gondolkodásunk, szavaink és tet
teink összhangjának hiánya, vagyis min
dennapos bûnbánatra van szükségem 
szükségünk. Istentôl kapott hivatásunkat
akkor tudjuk betölteni, ha egyszerre aka
runk Istennel és a gyülekezet minden
tagjával olyan kapcsolati minôséget
megélni és ápolni, amely világos bizony
sága szeretetközösségre hívó Urunk pa
rancsának. „Amit csak szeretnétek, hogy
az emberek tegyenek veletek, minden
ben ugyanúgy tegyetek ti is velük, mert
ezt tanítja a törvény és a próféták.” (Mt 7,
12.) Gyülekezeti életünk megújulása Is
ten kezében van, de ez nem mentesít
bennünket munkánk elvégzésének fe
lelôssége alól. Isten szolgálatát, gyüleke
zetünk megmaradását, megújulásának
kérdését elsôsorban lelkipásztor és
gondnok közös látásában, valamint pres
bitereink egyakaratú szolgálatának gya
korlatában látom. Gondnoki szolgálatom
Igei vezetését Pál apostol Rómabeliek

hez írt levélébôl vettem:

Kérlek azért titeket, testvéreim,
az Isten irgalmasságára, hogy
okos istentiszteletként szánjátok
oda magatokat élô, szent, Isten-
nek tetszô áldozatul, és ne iga-
zodjatok e világhoz, hanem
változzatok meg értelmetek
megújulásával, hogy megítélhes-
sétek, mi az Isten akarata, mi az,
ami jó, ami neki tetszô és tökéle-
tes. (Róm 12,1-2.)

Gyülekezeti szolgálatomat, azzal a
lelki céllal kívánom végezni, hogy kö
zösségünk minden tagjának, minden
hozzánk betérô vendégünknek lehetô
sége legyen elsôsorban a Biblia tanítását
megtapasztalni, majd felismerni a kö
zösségünk megtartó erejét, valamint el
fogadni Jézus személyes meghívását az
Isten országának valóságába. Ez a cél
minden gyülekezeti Testvéremmel együtt
a saját önazonosságom megváltozásá
val kezdôdik, ebben szeretném a közös
ségem tagjait most is megerôsíteni,
személyes hitvallással.
Isten teremtménye vagyok – az Ô képére
és hasonlatosságára alkotott,
Isten gyermeke vagyok – az Ô szerete
tének közösségére hívott el,
Isten tanítványa vagyok – az Ô hangját

Gondnoki köszöntô
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meghalló, engedelmes követôje,
Isten szolgája vagyok – az Ô dicsôségé
nek élô, bizonyságtévô tanúja,
Isten közösségének, az egyháznak tagja
és egyetemes papja vagyok.
Református hagyományainknak megfe
lelôen a gondnokot elsôsorban a gyüle
kezet anyagi dolgainak sáfáraként tekinti
a gyülekezet, tehát köszöntô gondolata
imban a presbitérium azon döntéseirôl
szeretnék számot adni, amelyek az el
múlt 3 hónapban e témáról szóltak. A
gyülekezet költségvetésének elkészítése
minden évben a Szolnoki Református
Egyházközség által választott presbitéri
um feladata. A gyülekezetünk anyagi
mûködésének fenntarthatóságát azon
ban, minden egyháztagunk személyes
felelôsség vállalására kell építenünk, ter
veznünk, ezért szeretném, világossá ten
ni a presbitérium közös felismerését:

A gyülekezet költségvetése
mindnyájunk, Isten elôtti közös-
ségi hitvallása,
A gyülekezet költségvetése Isten
elôtt vállalt személyes elkötele-
zettségünk kifejezése.
A gyülekezet költségvetése az
adakozók életében Isten áldásai-
nak megtapasztalható forrása.

A gyülekezet pénzköltésének módja
egyfelôl közösségi kifejezése annak,
amit a gyülekezeti értékeinkben fontos
nak gondolunk, másfelôl világosan látom,
hogy a gyülekezet tagjainak a pénzhez

való viszonya személyes értékrendet is
megmutat. Az, hogy mire mennyit adok a
lehetôségeimen belül, egyszerû ôszinte
séggel kifejezheti, hogy mit mire tartok.
Mindenre annyit adok, lehetôségeimen
belül, amennyit az nekem ér. A gyüleke
zet tagjai is kifejezik az egyházfenntartói
adományaikban azt, hogy nekik mennyit
ér az Isten népéhez tartozni Szolnokon,
a református közösségünkben. Ez vilá
gos adottság, amit a presbitérium figye
lembe vesz a költségvetés tervezésénél
és világos korlát, amit közösségi mûkö
désünkben érvényre kell juttatnunk. Ez a
sáfár gondolkodás realitása, a többi csak
retorika!
Amikor a Biblia adakozásról beszél, azt
elsôsorban Isten népére vonatkoztatja. A
gyülekezeti adakozás ma is azok szá
mára lehetôség, akik Isten népéhez tar
tozónak vallják magukat. A Biblia által
példaként elénk állított adakozás mindig
önkéntes. (3Móz 1,2. 2,1.) Az adakozás
gondolata mögött egyetlen hitvallás áll,
hogy mindent, amit kaptunk, Istentôl
kaptuk (1Kor 4,7). Az adakozás azt fejezi
ki, hogy megtapasztaltam, hogy Isten
szeret engem, és ígérete szerint gondolt
visel rólam (Péld.11,24; Mt. 6,3134),
ezért én is ki akarom fejezni ezt – elsô
sorban az Ô számára (Mt.6,2). Aki így él,
annak egyre fontosabbá válik a Biblia út
mutatása. Az elfogadható adakozás ép
pen ezért csak az lehet, amelyet a jó
kedv és a hála munkál (2Kor 9,7).
Kedves Testvérem! Személyes tapasz
talatomat tudom ebben a témában meg
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osztani veled:
Életem azon idôszakaiban, amikor nagy
szükségét éreztem Isten eligazító taná
csának, segítségének, minden alkalom
mal akkor kaptam megoldást, ha elôször
adni tudtam:
Ha munkára volt szükségem, dolgoztam
elôször Isten dicsôségére… ha pénzre
volt szükségem, adtam azoknak, akiket
Isten rám bízott… ha tanácstalanságban
maradtam az életem eseményeiben,
megtanított Isten, hogy elôször Ô hozzá
forduljak imádságban és Ô mindenkor
válaszolt.
Kedves Testvérem! A következôkben
szeretném röviden ismertetni a gyüleke
zetünk 2018 évre vonatkozó, presbitériu
munk által hozott legfontosabb, anyagi
életünkrôl szóló döntéseit, majd hála
adással beszámolni az elmúlt 3 hónap,
Isten gondviselésének megtapasztalt je
leirôl.

Egyházfenntartói járulék
A presbitérium egyhangúlag elfogadta a
gyülekezetünk egyházfenntartó járulék
ajánlott mértékének emelését, azzal a ki
egészítéssel, hogy ezt a mértéket min
den presbiter magára nézve kötelezôen
elfogadja. Ezek alapján:
az egyházfenntartói járulék mértékét a
nettó jövedelem 2%ában határozta meg,
oly módon, hogy az ajánlott minimum
összeget, a korábbi évhez képest 20%
kal megemelni javasolta, tehát a 2018
évre:

aktív dolgozó Testvéreknek 3.000
Ft/hó összeget javasol, tehát évente
36.000 Ft-t.
nyugdíjas Testvéreknek 1.200 Ft/hó
összeget javasol, tehát évente
14.400 Ft-t.
diák Testvéreknek 300 Ft/hó össze-
get javasol, tehát évente 3.600 Ft-t.

Beruházások
• A presbitérium egyhangúlag elfogadta,
hogy az egyházközség területén, ener
gia felhasználás csökkentése érdeké
ben, megújuló energiaforrást biztosító
napelemek kerüljenek kiépítésre
2.115.000 Forint értékben, amelyre cél
adakozást hirdetett. Hálaadással szá
molhatok be, hogy a beruházás
megtörtént, gyülekezetünk fenntartási
költségei éves szinten legalább 240.000
forinttal csökkenhetnek.

• A presbitérium egyhangúlag elfogadta,
hogy közösségi tereink karbantartó fes
tése szükséges, ezért a Szeretetszolgá
lati Központunk elôterét és nagytermét, a
gyülekezeti házunk teljes emeleti részét
és földszinti kishelységét, valamint a be
osztott lelkészlakás szobáját kifestettük,
összesen 400.000. Ft értékben. Hála
adással számolhatok be, hogy a munka
február hónapban elkészült.

• A presbitérium egyhangúlag elfogadta a
gyülekezet ingóságainak, használati
eszközeinek biztonságos és áttekinthetô
tárolási rendjét biztosító szekrény rend
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szer kiépítését a Szeretetszolgálati Köz
pont termében, erre 1.650.000. Ftt biz
tosított.
Hálaadással számolhatok be, hogy a
munka március 23án befejezôdött, a kö
zösség használati tárgyainak megbe
csülését és hatékony, gazdaságos
gyülekezeti mûködést szolgálva ezzel a
tároló kapacitás bôvítéssel.

Hivatali rend
A presbitérium egyhangúlag elfogadta,
hogy a gyülekezet által fenntartott, Sze
retetszolgálati Központunkban mûködte
tett irodahelység használatát, félfogadási
idôpontját szigorítsuk meg oly módon,
hogy a félfogadáson kívül esô idôben
csak a vezetô és a beosztott lelkipásztor
és az iroda vezetôje tartózkodhassanak
a lelkészi hivatalban. Ezt a rendet külö
nösen az irodát felkeresô gyülekezeti és
nem gyülekezeti tagok felé kell egysége
sen, presbiteri határozatban rögzítetten

kommunikálni. Be kell vezetni a gyüle
kezetben a szeretetteljes együttmûködés
kultúráját, a zavartalan irodai munka
végzés érdekében. Ez alapvetôen az
ügyintézések elôjegyzésével biztosítha
tó.
A lelkipásztorok, vagy az irodavezetô el
érhetôsége:

telefonon: 06-56/376-810,
elektronikusan: szolnok.ref@gmail.com

személyesen félfogadási idôben:
H-SZ-P: 9-12 óra , K-Cs: 13-17 óra között.

Szeretettel kérem a Testvéreket, hogy a
gyülekezeti ügyintézés kapcsán legye
nek tekintettel a fentiekre. „Azonban
minden illendôen és rendben történjék!”
(1Kor14,40.)

TEMPLOMFELÚJÍTÁS 2018
Végezetül egy nem tervezett, de a presbitérium által február 15én egyhangúlag
elfogadott határozatról szeretnék még beszámolni. A Dunamelléki Református
Egyházkerület a Magyar Államtól kapott, 87.249.000, Forinttal támogatja a szol
noki református templom felújítását. Presbitériumunk hálás és örvendezô szívvel
látja, hogy ezzel a támogatással Isten várakozáson felüli lehetôséget nyitott szá
munkra istentiszteleti helyünk méltó rendbetételére. Ezzel együtt közösen felis
mertük, hogy ez az ügy szélesebb körû kapcsolatépítésre szóló meghívó
gyülekezetünkben, városunkban és azon túl is. Fontosnak tartjuk, hogy mind
annyian hittel lássuk: nem a véletlen vagy emberi lobbi tevékenység áll az ese
mény hátterében, hanem Istenünk ajándékozó szeretete, akinek konkrét terve van
gyülekezetünkkel. Ô pont most és pont ilyen mértékben akarta ezt a támogatást
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elkészíteni számunkra. Ô pont ezt a presbitériumot, ezt a gyülekezeti közösséget,
minket akar megbízni azzal, hogy 124 évvel ezelôtt, hittel és összefogással felépí
tett templomunk jelenlegi sáfáraiként ezzel a lehetôséggel bölcsen és elôdeink hi
téhez méltó módon, összefogással éljünk, hogy a kôbôl épült templom mellett a
lelki templom is megújuljon és épülhessen Szolnokon!
Templomunk felújításának támogatására – mely Szolnok egyik szimbolikus épüle
te – széles körû összefogásra hívjuk gyülekezetünk tagjait és Szolnok város kö
zösségét. Jelenlegi ismereteink szerint, legalább 20.000.000. forintot kell
összegyûjtenünk 2018. szeptember végéig, templomunk teljes megújulása érde
kében. Ez emberi gondolkodással és erôfeszítéssel nem elképzelhetô, de Urunk
soha nem a teljesítményeinket, hanem gyülekezeti kapcsolatainkban megélt Is
tenszeretetünket áldotta meg. Tehát a pénzgyûjtést elsôsorban közösségi értéke
ink egységes hitbeli képviseletében és abban a bizonyságtételben látom, amivel
elôször önmagunkat szánjuk „Istennek kedves áldozatul”.
Presbitériumunk egységesen vállalta, hogy 2018. március 31ig – titkos formában,
de elôre számítható módon – borítékos adakozás formájában kifejezzük egyen
egyenként, templomfelújításra szánt, szeptember végéig vállalt adományainkat.
Kérjük Testvéreinket is, hogy templomunk felújítására szánt támogatásaikat vagy
az egyházközség pénztárába fizessék be, vagy az alábbi elkülönített számla
számra utalják át 2018. szeptember 15ig. A megjegyzés rovatba írják be: „Temp
lomfelújításra”

Számlaszám: 104049930002689700000004

Tanúskodom arról, hogy erejük sze-
rint, sôt erejükön felül is önként

adakoztak, és erôsen sürgetve kér-
ték tôlünk, hogy a szentek iránti

szolgálatban adakozással részt ve-
hessenek. És nemcsak azt tették,

amit reméltünk, hanem elôször ön-
magukat adták az Úrnak, és aztán

nekünk, az Isten akaratából.
(2Kor 8,3-5.)

Áldott, Urunk áldozatában megerôsödô
és feltámadásában reményt adó Húsvéti
ünnepeket kívánok!

Szeretettel: Dr. Szabó Károly, gondnok
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É
A szolnoki református templom
Egyedi formavilágú templomunk a felvidéki
evangélikus családból származó
budapesti műépítész, Sztehlo
Ottó tervei alapján az 1894. év vé
gére épült fel. A neogótikus stílusú épület
külső, várkastély szerű megformálása a
két 19 méter magas lépcsőtoronnyal
eszünkbe juttatja az Istenünk menedéket
nyújtó kegyelméről szóló bibliai üzenetet:
„Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről
nemzedékre” (90. zsoltár 1. vers), „Isten a
mi oltalmunk és erősségünk” (46. zsoltár 2.
vers). A főbejárat fölött felirat hív Isten imá
dására, emlékeztetve bennünket a temp
lom hivatására. Belépve szabályos ötszög
alaprajzú, centrális térbe jutunk, melynek
középpontjában a templom központi to
ronykupolája alatt az úrasztala áll, hangsú
lyozva, hogy a gyülekezet közösségében
az Igéje és Lelke által jelen lévő Jézus
Krisztus van középen, Ő az Úr. Az ötszög
motívum nem csak az épület alaprajzában
fedezhető fel, de következetesen végigvo
nul az épületen az úrasztalától, a rózsaab
lakokon át a homlokzati díszítő tondók

mintájáig.
Az úrasztalánál történik a sákramentumok
(szentségek) kiszolgáltatása: a keresztelő
és az úrvacsora. A gyülekezet Isten csa
ládjaként foglal helyet az oldalhajókban az
úrasztala körül, s hallgatja Isten Igéjének
hirdetését, amely az ötszög főbejárattal
szemben lévő csúcsánál elhelyezkedő
szószékről hangzik. A gyülekezet énekét a
templom eredeti berendezéséhez tartozó
orgona kíséri, melyet a pécsi Angster cég
épített.
Az épület központi tornyából 4 harang hí
vogat az istentiszteletre, egyikük a temp
lommal egyidős, a többi 1948ban készült.
A torony csúcsán látható rézkakas egy
részt emlékeztet arra, hogy a templomban
elhangzó Ige által Isten a halálos lelki
álomból ébreszt bennünket, másrészt Pé
ter nagypénteki tagadását felidézve figyel
meztet arra, hogy maradjunk hűségesek a

mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz
minden körülmények között bát
ran vallást téve Róla.

1894

„Élô kövek” – megújul a
szolnoki református templom

2018
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"Közösségépítô épület"
Isten gondolata az ember életéről az, hogy
szeretetkapcsolatokban éljünk. A mi Istenünk
közösségépítő Isten. Isten szándéka szerint a
kőből épült templom feladata az, hogy létével
és mindazzal, ami benne történik, kifejezze
és szolgálja az igazi célt: a szeretetközösség
építését.A templom tehát jel, ami túlmutat ön
magán: egy lelki ház felépülésének szüksé
gességére. Így ír erről a Biblia: „ti magatok is
mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá” (1Pé
ter 2, 5.) A templom városunkat erre a „lelki
házra”, az Isten álma szerinti szeretetközös
ségre emlékezteti, az istentisztelet résztvevőit
pedig ebbeaközösségbevonja be.
Ilyen értelemben a templom eszköz, mely ál
tal élő kövekből közösség épül. A templom
összeköt.

1. Összetartozásunk tudata embervoltunk
kincse. A kötődés, a közösséghez tartozás
érzelmi biztonságot, szilárd lelki hátteret ad
életünknek. Közösség nélkül sodródunk a vi
lágban. Egy közösség, egy család értékeit, a
kötődés mibenlétét lehetetlen szavakkal pon
tosan és minden részletre kiterjedően leírni.
Élmények, kapcsolatok, érzések hosszú
évek alatt kialakult összetett együttese ez,
melyet egyegy egyedi, páratlan szó, íz, illat,
dallam, vagy tárgy egy pillanat alatt előhív és
megerősít: igen, én oda tartozom, „ott vagyok
honn”.
A gyülekezet 124 évvel ezelőtt nem csupán
istentiszteleti helyet akart építeni, hanem egy
olyan épületet, amelyik méltón illeszkedik a
város képéhez és maradandó kincse lesz
Szolnok város közösségének, szimbóluma a
„szolnokiságnak”. A tervpályázatban szere
pelt, hogy a presbitérium „történelmi múltra
emlékeztető, emlékszerű, városépítésbe
beillő, korszerű, modern templomot” szeret
ne. Ezt a szándékot így ismeri el a korabeli új
ságcikk, a frissen felépült templomot

bemutatva: „Szolnok rohamosan fejlődő
város, melynek középületei a magasabb
igényeket is kielégítő niveaun állanak, egy
az emlékszerűség híjával tervezett temp
lom tehát céltévesztett lett volna.” (Jász
NagykunSzolnok Megyei Lapok, 1895. júni
us 9. vasárnap)

Így lett a szolnoki „kakasos” temp-
lom nem csak a református közös-
ség lelki otthonra emlékeztetôje, de
otthonukra emlékeztetôje azoknak
is, akik szívvel lélekkel kötôdnek
Szolnok városához.

Páratlan szimbólum, mert nincs belőle
másik ugyanilyen a világon. Ha meglá
tom, azonnal Szolnok jut eszembe, s az,
hogy ez az én otthonom: szolnoki va
gyok. Túlélte a történelem viharainak
pusztítását, s ma is Szolnok értékes ék
köve, melyet együtt kell megőriznünk.

2. A közösség megszületésének feltétele a
közös értékek felismerése, melyek mindnyá
junknak egyaránt fontosak. A közösség ereje
az a tudat, hogy ezekért az értékekért együtt
vagyunk felelősek. A kapcsolatot, kötődést
elmélyíti, megerősíti az a tapasztalat, hogy
együtt dolgozhatunk egy közös ügy érdeké
ben.
A szolnoki református templom már épü
lése idején is Szolnok közös ügye volt,
ami összekapcsolta a város lakóit feleke
zetre és társadalmi különbségekre való
tekintet nélkül: Szolnok város egységé
nek egyik szimbóluma. Felépülése szé
leskörű összefogás eredménye: a telket
JászNagykunSzolnok Megye adomá
nyozta, az építkezés országos támoga
tásban részesült, segített Szolnok város
vezetése, és lakossága felekezetre való
tekintet nélkül.
Maga a szentelési ünnepség kifejezte Szol
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nok város egységét. „Ezen magasztos ün
nepben részt vesz Szolnok egész társadal
ma… nem csak ezért, hogy együtt
örülhessen református testvéreinkkel azon,
hogy most már ők is saját, kiváló, dicső hajlé
kukban dicsérhetik az Urat; hanem leginkább
azért, hogy manifestálja, még jobban megpe
csételje azon szoros összetartozandóságot,
mely a város társadalmát összefűzi.” (Jász
NagykunSzolnok Megyei Lapok, 1895. júni
us 9. vasárnap)
A megújuló református templom ma újra
Szolnok város összefogásának, egységé
nek szimbóluma lehet. Felújításának ügye
és öröme ma is összeköt bennünket.

3. A templom különleges épület, amelyik
az élő Istennel való kapcsolatunkra emlé
keztet bennünket és ezt a kapcsolatot épí
ti. Ezért lehet az életet építő, gyógyító áldás
jele és eszköze, ahogy a bibliai kép kifejezi:
„…víz fakadt a templom küszöbe alól. Ez a
víz a tengerbe ömlik, a sóssá vált tengerbe,
és meggyógyul tőle a víz… Élni fog benne
minden, ahová csak eljut a patak.” (Ezékiel
47, 1.89.)
Társadalmunknak gyógyulásra van szük
sége. „Élő vízre”, ami lelkeket gyógyít,
ami kapcsolatokat, közösségeket tesz
éppé – épít. A református gyülekezet így
végez gyógyító szolgálatot Szolnokon az
útkereső fiatalok, a szociálisan rászorul
tak és a szenvedélybetegséggel küzdők
között. A gyülekezet közösségében Isten
megváltoztatja, meggyógyítja életünket,
hogy így legyünk építő tagjai Szolnok kö
zösségének. A templom gyógyító, építő
áldás városunk életében.

4. A templom emlékeztet, összekapcsol
bennünket múltunkkal: azokkal, akik előt
tünk jártak és ennek a közösségnek a ré
szeként értékteremtő módon szolgálták
városunk életét. Akikről mi mai szolnokiak

példát vehetünk. Templomunk őrzi Szegedi
Kis István református püspök, európai hírű
tudós emléktábláját, aki a török időkben a vár
foglyaként, láncok között prédikálva vigasz
talta az embereket és Szolnokon gyülekeze
tet alapított. Ennek a gyülekezetnek
századokkal későbbi vezetője volt városunk
első polgármestere Hubay Ferenc, aki álmo
dott a templom felépüléséről, KüryAlbert alis
pán, aki gondnokként már ezt a templomot
vigyázta, és Dancsi József, akinek 1956os
helytállása emlékét a templommal szemben
táblaőrzi.

5. A múlt emléke és a jelen élete mellett a
templom a jövő reménységét is hordozza,
a jövőbe is hidat ver.Aki diófát ültet a követ
kező generációra gondol. Aki templomot épít
és újít fel nem évtizedekben, hanem évszá
zadokbangondolkozik.

A reménység ad erôt ahhoz, hogy a
pillanatnyi elônyökért ne áldozzuk
fel a jövôt, hanem a maradandót
keressük.

A templom az örökkévaló Istenre emlékeztet
bennünket: aki van, aki volt és aki eljövendő.
Emlékeztet arra, hogy utánunk is lesz élet – s
mi felelősek vagyunk azért, hogymit hagyunk
magunk után. Ezt komolyan véve építhetjük
az utánunk jövő generációk életét. Emlékez
tet arra, hogy van életünk „utána is”: az örök
Isten ígérete szerint a földi élet után is van
élet azok számára, akik élő kövekként be
épültek Isten családjába. Ez indíthat ma is
arra, hogy együtt tegyünk értékeink meg
őrzéséért, városunk jelen és jövőbeli éle
téért. „Ezért, szeretett testvéreim, legyetek
szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok
mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjá
tok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az
Úrban.” (1Kor 15, 58. )
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MMissziói munkaterv 2018

Az új presbitérium januárban munkához
látott és többek között megtervezte a
2018. év gyülekezeti munkájának hang
súlyait. Ennek néhány fontosabb pontjá
ról szeretnénk a gyülekezetet az
alábbiakban tájékoztatni a teljesség igé
nye nélkül.

A presbitérium felismerte, hogy a szolgá
latunkban az eddigieknél következete
sebben kell figyelnünk arra, hogy mind a
tervezés, mind a megvalósítás közösségi
folyamat legyen, vagyis együtt tervezzünk
és szolgáljunk a gyülekezetben. Ennek
érdekében a presbiteri munka 3 bizott
ságban  missziói, gazdasági és diakóniai
bizottság  folyik. Ezek közül valamelyik
ben minden presbiter és pótpresbiter te
vékeny munkát vállalt. A bizottságokban
megbeszélt és elfogadott javaslatok alap
ján hozza meg a presbitérium közös lá
tással határozatait. Már a januári
tervezést is ezzel a munkamódszerrel
kezdtük el.

A presbitérium közös látása szerint a
2018. év fô missziói hangsúlyát így fogal
maztuk meg: Isten felismert akaratához
megtérve, igazodva célunk, hogy a gyüle
kezet egységét, vonzó szeretetközösség
gé formálódását úgy keressük, hogy a
gyülekezetet vezetô presbitérium vonzó
szeretetközösséggé formálódásán mun
kálkodunk elsôsorban. Szeretnénk, hogy
a presbitérium olyan testvéri közösséggé,
lelki családdá váljon a gyülekezeten be
lül, amelyik egy szívvel és egy lélekkel
együtt végzi szolgálatát a gyülekezet felé.
Hisszük, hogy a gyülekezet egységét,
szeretetközösséggé formálódását és vá
rosunk lelki ébredését is azzal szolgáljuk
leginkább, ha magunkon kezdjük a meg
térést, Isten akaratához igazodást.

A missziói munkaterv elsôdleges célkitû
zését komolyan véve a presbitérium tag
jai hûségesen részt vesznek a vasárnapi
istentiszteletek mellett azokon az alkal
makon, amelyeken presbiteri közösség

„Az Isten irgalmára kérlek tehát
titeket, testvéreim, hogy okos is-

tentiszteletként szánjátok oda
testeteket élô és szent áldozatul,
amely tetszik az Istennek; és ne
igazodjatok e világhoz, hanem

változzatok meg értelmetek meg-
újulásával, hogy megítélhessétek:
mi az Isten akarata, mi az, ami jó,

ami neki tetszô és tökéletes.”
(Róma 12, 1-2.)

„Új parancsolatot adok nektek,
hogy szeressétek egymást: aho-
gyan én szerettelek titeket, ti is
úgy szeressétek egymást! Arról
fogja megtudni mindenki, hogy
az én tanítványaim vagytok, ha
szeretitek egymást.”
(János 13, 34-35.)
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ben találkozhatnak egymással gyakorol
va egymás felé a szeretetet, és együtt fi
gyelhetnek Istenre keresve az ô akaratát,
megerôsödve az ô szeretetében. Ezeket
a presbiteri találkozókat helyeztük el elô
ször gyülekezetünk programrendjében,
és pirossal jelöltük a naptárunkban.

Ilyenek a presbitertanítványi kör alkal
mai, melyeket havonta egy elôre kijelölt
vasárnapon az istentisztelet után fél 12
tôl 14 óráig tartunk. Egyszerû közös ebéd
után idôt szánunk az egymással való is
merkedésre, majd az elôre kiküldött és az
istentiszteleten is elhangzó igei tanítás
alapján feltett kérdésekrôl beszélgetünk
kis csoportokban. A megbeszéltek
összegzése után közös imádsággal zár
juk a találkozót.

2018. április 2930án Kunhegyesen két
napos presbitertanítványi hétvégét szer
vezünk. A találkozás célja az ismerkedés
és közösség építés mellett az imádság
ban, Isten igéjére figyelve folytatott közös
gondolkodás gyülekezeti életünkkel kap
csolatban. A hétvége témája: Gyülekeze
tünk missziói küldetése.

A gyülekezet alkalmainak, kisköreinek és
szolgálatainak elôkészítésére és megva
lósítására minden alkalom és szolgálat
esetében legalább kéthárom fôs testvéri
munkatársi közösséget hozunk létre, illet
ve a már létezôket megerôsítjük. Ezek a
közösségek imádságban hordozzák,
megtervezik, majd értékelik az adott szol
gálatot, melyet szükség szerint további
segítôk bevonásával végeznek el. Felis
mertük, hogy azok az alkalmak és szolgá
latok építik igazán gyülekezetünk
közösségét, melyekért elkötelezett szol
gáló kör (legalább 23 testvér) imádkozik
és munkálkodik.

A vasárnapi istentisztelet a gyülekezet
közös ünnepi alkalma, melyen a temp
lomban, a gyermek istentiszteleti csopor
tokban és a babamama szobában
egyaránt együtt szolgálva dicsôítjük a mi
Istenünket. Az istentiszteleten résztvevôk
nem közönséget, hanem közösséget al
kotnak, amelyben mindenki „tiszteli”
vagyis szolgálja Istent énekével, imádsá
gával, adakozásával, Igére figyelô jelen
létével. Emellett a gyülekezet megbízása
alapján több testvérünk speciális szolgá
latot lát el a közös istentiszteletben. A lel
kipásztori, igehirdetô szolgálat mellett
ilyen például a kántori szolgálat, a gyer
mek istentiszteletek vezetése, igeszolgá
lata, az iratterjesztés, az adományok
bevételezése, az istentisztelet külsô kö
rülményeit (fûtés, szellôztetés, énekszám
kirakás, hangosítás, sepregetés, ajtónyi
tás, harangozás stb.) biztosító egyházfi
szolgálat, a gyülekezetet fogadók és hir
detôlap osztók szolgálata stb. Annak ér
dekében, hogy istentiszteleti szolgálatunk
szép rendje valóban Istenre mutasson, Ôt
dicsôítse ezeket a szolgálatokat részlete
sen leíró, összefoglaló „istentiszteleti
rendtartást” fogadtunk el. A gyülekezet
presbiterei önkéntesen vállalt heti beosz
tás szerint vesznek részt a vasárnapi is
tentisztelet szolgálataiban, mint
házigazdák és a vasárnapi istentiszteleti
szolgálatok vezetôi.

Istennel és egymással gyakorolt szeretet
közösségünk kiemelten fontos alkalma a
közös imádság, melyet a különbözô test
véri találkozások mellett havonta egy va
sárnap 9 órakor, az istentisztelet elôtt
együtt is gyakorolhatunk. Erre szeretettel
hívjuk a gyülekezet tagjait.
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A gyülekezet testvéri közösségének erô
sítését szolgálva 8 kijelölt alkalommal az
évben családi vasárnapot tartunk. Ezek
az alkalmak 9 órakor gyerekreggelivel
kezdôdnek, az istentiszteletet együtt
kezdjük a gyermekekkel, majd az isten
tisztelet után tea, kávé, sütemény mellett
gyülekezeti beszélgetést hirdetünk: 4 al
kalommal kötetlen beszélgetést közös
ségépítô céllal (anyák napja, tanévzáró,
tanévnyitó, advent), további 4 alkalommal
kiscsoportos beszélgetést az igehirdetés
által felvetett kérdésekrôl (beszélgetés az
ige körül).

A vasárnapi istentisztelet mellett hitéb
resztés és hitmélyítés, valamint a testvéri
közösség megélésének és gyakorlásá
nak fontos eszközét látjuk a kiscsoportos
bibliakörben, melybe törekszünk bevonni
a gyülekezet lehetô legszélesebb körét.
Ennek témáját február 14tôl 10 héten ke
resztül a „Keresztkérdések” címû gyüle
kezeti evangelizációs sorozat adja. A
szerda esti alkalom mellett egy reggeli
csoportot is indítunk azok számára, aki
nek az esti idôpont nem alkalmas. A kis
csoportos találkozásra adnak lehetôséget
továbbra is gyülekezetünkben a speciális
kört érintô „rétegalkalmak” (asszonykör,
babamama kör, dömösi kör, énekkar, pá
roskör, ifjúsági csoport) és a csütörtöki,
hétközi istentisztelet valamint a havonta
egyszer a Cursillo  csoport is.

A Biblia szerint hitünk egészséges
fejlôdéséhez az egyéni bibliaolvasás
és imádság mellett szükségünk van a
testvéri közösség rendszeres gyakor
lására is. Célunk, hogy a vasárnapi is
tentisztelet közös ünnepe mellett
minden gyülekezeti tag bekapcsolód

jon egy gyülekezeti kiskörbe, mely le
hetôséget ad a valódi testvéri
kapcsolat megélésére.

Gyülekezeti közösségépítô alkalomként
kétnapos kirándulást szervezünk (egy éj
szakás szállással) a nyári idôszakban. A
kirándulás pontos idôpontjáról és prog
ramjáról késôbb adunk majd hírt.

Gyülekezetünk ifjúsági csoportja a kör
nyezô református gyülekezetek fiataljai
val közös nyári táborba készül júliusban,
augusztusban pedig ismét bekapcsoló
dunk a Partitúra Zenei Tábor szervezésé
be az evangélikus gyülekezettel
együttmûködve.

Ebben az éven is szeretnénk szólongatni
azokat, akik még nem tartoznak gyüleke
zetünk közösségéhez városunkban. Ezt a
célt szolgálja többek között júniusban 5.
és 8. között Bódis Miklós lelkipásztor
evangelizációs szolgálata és a Tiszavirág
fesztivál idején, június 19. és 23. között
tervezett „nyitott templom misszió.”

A hittanra járó és egyéb érdeklôdô gyer
mekek családjai felé szeretnénk továbbra
is nyitni a játszóházak alkalmaival és nyá
ri napközis táborunkkal.

A missziói gondolkodás részeként a pres
bitérium missziói munkatervben rögzítet
ten veszi számításba a „Szertelen
Fiatalokért Szolnok” Közhasznú egyesü
let által üzemeltetett „Talifish” teaházat a
gyülekezeti alkalmak lehetséges helyszí
neként és a város felé végzett missziónk
eszközeként. A teaház házigazdáival
egyeztetve jelöljük meg azokat a konkrét
alkalmainkat és találkozásainkat, melye
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Hogyan jelentkezhetek isko-
lai református hittanra?
Kedves Szülők, Nagyszülők!
Bizonyára hallottak már arról, hogy a
nemzeti köznevelési törvény szerint az
általános iskola minden évfolyamában
kötelezően bevezették az erkölcstan tan
tárgyat. Ez órarendbe beépített tantárgy
ként etikai és erkölcsi kérdéseket jár
körbe.
A jogszabály megengedi, hogy az er
kölcstan tantárgy helyett a szülő gyer
mekének a református hit és
erkölcstan tantárgyat válassza, mely a
bibliai hittel ismerteti meg a gyermeke
ket. Hit és erkölcstan órán az erkölcsi,
emberi életkérdéseket is a Biblia szem
szögéből beszéljük meg. Ezeket az
órákat református hitoktatóink és lelki

pásztoraink tartják az iskolákban óra
rendi keretbe illesztve (rendszerint egy
másik tanteremben párhuzamosan az
iskola által szervezett erkölcstan órá
val.)
Az általános iskola 1. osztályába lépő
gyermekek esetén beiratkozáskor kell
a szülőnek írásban nyilatkoznia arról,
hogy a református hit, és erkölcstant
választja gyermeke számára. Egyéb
évfolyamba lépő gyermek esetén, ha
az előző évhez képest változtatni sze
retnének, erről 2018. május 20ig szin
tén írásban kell nyilatkozni.
A református hit és erkölcstanra való be
iratkozás kizárólag a szülő döntésén mú
lik, nem feltétele a református szertartás
szerinti keresztség. Minden érdeklődő
gyermeket szeretettel várunk.

ket ezen a helyszínen szervezünk meg
majd.
Gyülekezeti munkatervünket érintô fon
tos változást jelent az, hogy a presbitéri
um úgy határozott, hogy eddigi
gyakorlatunkat megváltoztatva misszió
munkánk tervezése szempontjából iga
zodunk a gyülekezet életét is nagyban
befolyásoló tanév rendjéhez. Ezért
misszió tervünket a 2018/19es tanévvel
kezdôdôen szeptembertôl augusztusig
készítjük el. A missziói tervezés idôsza
ka így január helyett augusztus utolsó két
hetére esik majd.

Rendszeres kiskörök, szolgálatok:
• Asszonykör
• Babamama kör
• Cursillo

• Diakóniai félfogadás
• Dömösi kör
• Énekkar
• Gyermek istentiszteletek
• Hétközi istentisztelet
• Hírmondó, hirdetôlap, hirdetôfelületek
• Hitoktatás iskolákban, óvodákban, isko
lai áhítatok
• Honlap
• Ifjúsági csoport
• Keresztkérdések/Hitmélyítô bibliakör
(+ „reggeli” csoport)
• Kórházi istentiszteletek (Hetényi, MÁV)
• Látogatás
• Lelkészi Hivatal félfogadás
• Napi üzenet (Szolnok TV)
• Páros kör
• Szeretetotthonokban istentisztelet
• Talifish alkalmak, szolgálatok

Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
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A hit Isten ajándékaként, „Krisztus be
széde által” a mennyből táplálkozik. A
misszió minden szempontja fölé ez az
egy magasodik: a legfőbb tanúságtétel
az evangélium hirdetése. Ez az Isten né
pének egyetlen oly erőssége, ami „hal
lásból” élő hitet eredményez.
2018ban Szandaszőlősön is minden igei
alkalom ennek rendeltetik alá, sokféle
keretet adva Isten kegyelméből az Ige
meghallásának és megszívlelésének.
A szandaszőlősi református közösségi
ház megépülésének is köszönhető, hogy
sokan lelki otthonra találnak a gyüleke
zetben. Az istentiszteleteken kívül rend
szeresek a hosszúra nyúlt bibliaórák
vagy pl. a konfirmáció előkészítők. A
testvéri közösségben egymást támogat
va mindenki meglelheti a neki rendelt
szolgálatot (diakónia, kántor, takarítás,
területrendezés, iratterjesz
tés, hitoktatást segítő, stb.)
Idén is szeretnénk az immár
hagyományos alkalmainkat
megtartani, pl. bibliaóra disz
nótorossal, istentisztelet után
a gyászoló család maraszta
lása, adventi Betlehemes tá
rogató.
Rendszeres alkalmaink mel
lett várjuk a testvéreket a ge
nerációs bibliaórára,
szülőkörbe, az ökumenikus
alkalmainkra, esti bibliaórára,
az IFIre, a KISIFIre, filmes
tekre és a meghívott elő

adókkal református népfőiskolai estekre.
Szandaszőlősön jelenleg 29 csoportban
146an vesznek részt a hittanoktatásban,
ezért folyamatos a hittanos családok lá
togatása. A gyermekeknek idén is leg
alább két játszóházzal kedveskedünk,
melynek teljes koordinálásában újabb két
édesanya segítségére számíthatunk.
Készülünk a konfirmáció ünnepére,
Szandaszőlősön idén 7 fiatal és 5 felnőtt
tesz bizonyságot hitéről a gyülekezet kö
zösségében. A nyáron szeretnénk csalá
di hétvége keretében együtt bográcsolni,
több korosztályban kirándulni, megkö
szönve a „SzolnokSzandaszőlősi Re
formátus Templomért” Alapítvány
rendszeres támogatását.
Szeretnénk szolgálatainkkal és adomá
nyainkkal hozzájárulni a szolnoki temp
lomunk felújításához, ezért tervezzük

Szandaszôlôs

SSzandaszôlôsi
missziói terv

„A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde
által.” (Róm 10,17)

Generációs bibliaóra 2017.
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annak együttes meglátogatását, szolgáló
közösségben.
Ugyanakkor továbbra is imádságban
hordozzuk el a szandaszőlősi templom
építés lehetőségének gondolatát.
Bármihez is fogunk, az hitkérdés.

Tesszük ezt úgy, mint akiknek szívét be
tölti „hallásból” az evangélium, s „úgy
hirdetjük azt, mint akik nem embereknek
akarunk tetszeni, hanem a szívünket
vizsgáló Istennek.” (1Thessz 2,4)

HHúsvéti áhítat

„Amikor Jézus meglátta, hogy ott áll anyja és az
a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához:

Asszony, íme, a te fiad. Azután így szólt a
tanítványhoz: Íme, a te anyád! És ettôl az órától

fogva otthonába fogadta ôt az a tanítvány"
(Jn 19, 26-27)

Az Úr Jézus „hét utolsó szava” közül a ke
reszten ez az egyik. Mielőtt egyszeri és
tökéletes váltságművét elvégezné, és mi
előtt a feltámadás csodájában és örömhí
rében részeltetné az övéit, legnagyobb
szenvedésében is utoljára az embert
részvéte felől biztosítja. Az ott álló Máriát
és Jánost egymás gondoskodó szerete
tére bízza, örök befogadásra tanítja. „Íme
a te fiad, és íme a te anyád.” Szentlelke
erejének fenségével, szelíden szól a ke
reszt tövében állókhoz, egymást szívük
jóindulatába és a mennyei Atya oltalmába

ajánlva. Ez a szent örökbefogadás lendül
bennünk tovább az anyaszentegyház

ban, mely Krisztus teste (1Kor 12,27).
Nézem, ahogy Szandaszőlősön a húsvéti
játszóházban formákat együtt festenek,
minden szülő mindenek gyermekeivel, ki
színezett pillanatai az örökkévalóságnak.
Testvérek, gyermekek és szülők, akik az
Ige alkalmaira, az Isten hajlékába hazajö
vünk. Hogy amikor a lélek a legnagyobb
szárnyalását teszi Krisztus értünk hozott
áldozatában, a megváltottak boldogságát
legyen kivel megosztani. Mert mindenki,
aki a Feltámadottal találkozik, azt boldo
gan tovább akarja adni. A Megváltó sze

retete körül van a
legigazabb szeretet
közösség. Keresztje
körül a kérő tekinte
tek felbátorodnak, ott
minden önös meg
akad, s a szívben,
ami bűnös, megsza
kad.
Legyen Istentől gaz
dagon megáldott,
boldog Húsvéti ün
nepünk!

StummernéNagyÁgnes,beosztott lelkipásztor

Húsvéti játszóház Szandán 2018.



HÍRMONDÓ

Táboraink 2018-ban

Napközis tábor

Helyszín: szolnoki református gyüle
kezeti ház
Időpont: július 26.
Minden nap 8tól 16 óráig
Költségtérítés: 12.000, Ft/fő
Bővebb információ és jelentkezés a
Református Lelkészi Hivatalban

Partitúra Tábor

Helyszín: szolnoki evangélikus gyüleke
zeti ház és templom, szolnoki református
gyülekezeti ház és templom.
Időpont: 2018. július 29 – augusztus 4.
Bentlakásos
Költségtérítés: 23.000, Ft/fő
Jelentkezéskor 5000, Ft előleg fizetendő.
Korosztály: ált isk. első osztálytól 21 éves
korig
Bővebb információ, jelentkezési lap
igénylése és jelentkezés: Győri Péter
Benjámin evangélikus lelkésznél az
Evangélikus Lelkészi Hivatalban
Jelentkezési határidő: 2018. április 30.

Szolnoki Református Egyházközség
5000 Szolnok Tiszaparti sétány 1.
tel: 06 56 376 810, 06 30 416 5646

Honlap: szolnokref.hu, Email: szolnok.ref@gmail.com
Számlasz.: K&H  104049930002689600000005
Szeretetszolgálat: 104049935052657570511036




