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2022. Mindszent hava

„Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, 
buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, 

hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” 
1Kor 15, 58
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Nem hiábavaló!

Egy tartalmas és nagyszerű nyarat tudhat 
maga mögött a gyülekezet. Tartalmas azért, 
mert táboraink és szolgálataink szinte az 
egész nyarat kitöltötték. Nagyszerű találkozá-
sok, felismerések, megtapasztalások vannak 
mögöttünk. Mikor elkezdek gondolkodni 
rajta, hogy ez mennyi csodát jelent, valami 
hatalmas békesség tölti el a szívemet. Megszü-
letik bennem a hála és a dicséret.

Nem mi dolgoztunk erőt meghaladó oda-
szánással, nem a mi időnk, nem a mi pénzünk, 
nem a mi képzettségünk és képességünk az, 
ami ezeket a csodákat kikényszerítette, hanem 
egyszerűen Isten kegyelmes volt. Minden róla 
szólt és szól. S ő megmutatta magát. Gyerme-
ki arcokon láthattuk mosolyát, emberi érzé-
sekben és tettekben tapasztaltuk jelenlétét. 
A mélységekben hallottuk halk szavát, imád-
ságban éreztük kézzelfogható jelenlétét. Jött 
az erő, jött a növekedés, jött az áldás. Valami 
fantasztikus módon mutatta meg magát Isten. 
Ott volt velünk a túrán, a fizikai képességünk 
határán, de akkor is, amikor éjjel közösen 
hallgattuk a csengő, pacsirta hangon megszó-
laló „Jézus nyájas és szelíd” lélekemelő dalla-
mát. S nagyon nehezen tudom abbahagyni, a 
felsorolást kedves olvasó. Csoda volt. S még 
sokáig fog tölteni bennünket a nyári istenta-
pasztalat a sötét téli napokon.

Remélem egyszer veled is közösen átéljük 
ezeket.

Isten szeretete és munkája nemcsak egy 
élmény, amelyre jó emlékezni, hanem olyan 
valóság, amely megerősít minket a hitünkben. 
Arra indít, ahogyan a bibliai vers fogalmaz, 
hogy szilárdak, rendíthetetlenek legyünk. Az 
élet minden kihívásával szemben, de a halál 
szörnyűségével szemben is az a meggyőződé-

sünk, hogy Jézus Krisztus Úr felettük. Minden 
olyan tapasztalat, amely ebben erősít minket, 
hozzájárul ahhoz, hogy Istennel való kap-
csolatunkban szilárdak és rendíthetetlenek 
legyünk. Akkor, amikor mindenki úgy hajla-
dozik, ahogy az érdeke kívánja, amikor min-
denkinek azt adják be, hogy nincs abszolút 
igazság, nagyon is furcsa emberek vagyunk 
mi a magunk rendíthetetlenségével. De min-
den igazi akaráshoz kellenek a biztos pontok. 
Archimédész mondta: „Adjatok egy fix pon-
tot, és én kifordítom sarkaiból a világot.” A 
mi fix pontunk Jézus Krisztus maga. Ebben 
a világban meg mi vagyunk a biztos pontok: 
akikre lehet számítani, akik nem változtatnak 
a szavukon, akik számonkérhetőek, terhel-
hetőek, megbízhatóak vagyunk. Ha minden 
összedőlni látszik körülöttünk, mégiscsak mi 
vagyunk, akik biztosítjuk a tájékozódás lehe-
tőségét, igyekszünk egyben tartani a világot. 
Ha utálnak is, kellünk.
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Ez a rendíthetetlen élet, sziklaszilárd bizo-
nyosság jelenik meg abban az elköteleződés-
ben is, amit Pál így fogalmaz: „buzgólkod-
jatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen 
tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló 
az Úrban.” Leírtak bennünket, de magunk 
is sokszor elveszítettük reménységünket. Ha 
magamra nézek, vagy az emberekre minden 
optimizmusom odalesz. Megtanultam úgy 
kezelni Isten országának az építését, hogy ne 
azonnali, ne nagy dolgokban, és ne is az em-
beri köszönetben mérjem. Abban a meggyő-
ződésben kell élnünk, hogy Isten az, aki mun-
kálkodik. S ha mi ebben a hitben, minden 
buzgalmunkat beletesszük, az nem hiábavaló 
cselekvés, nem kidobott pénz, nem felesleges 

időtöltés, hanem annak mindig van eredmé-
nye, gyümölcse. Nem mindig láthatom meg, s 
nem mindig veszem észre, de sohasem feles-
leges munka.

Ezen a nyáron nemcsak buzgólkodtunk, ha-
nem láthattuk az Úr munkáját megnyilvánul-
ni, életeket megváltozni, szíveket megerősöd-
ni. Ezért hálásak vagyunk, s tovább tesszük 
a dolgunkat, hogy valahogy megköszönjük 
Istennek azt, hogy alkalmassá tett bennünket, 
mint gyülekezetet arra, hogy betöltsük a ránk 
bízott szolgálatot. Hiszem, még sokszor fog-
juk látni, s nemcsak hinni, hogy nem hiába-
való a mi munkánk az Úrban.

Szanyi György lelkipásztor

Intézményi hírek
Kányádi Sándor: Jön az ősz

Jön immár az ismerős
Szél lábú deres ősz.
Sepreget, kotorász,
Meg-megáll, lombot ráz.
Lombot ráz, diót ver,
Krumplit ás, szüretel.
Sóhajtoz nagyokat,
S harapja, kurtítja a hosszú napokat.

Kányádi Sándor versével köszöntöm újra a 
kedves Olvasóinkat.

Eltelt a nyár. Változatos és eseménydús 
napokat tölthettünk újra együtt. Nyári prog-
ramjainkat már májusban elkezdtük, amikor 
a Zsuzsi vonattal a Hármashegyaljára vona-
toztunk. Ezen a napon helyi járattal mentünk 
be Debrecenbe, és onnan vonatoztunk az er-
dőbe. Nagyon szórakoztató út volt. Ott sokat 
sétáltunk és régi emlékeket idéztek fel a részt-
vevők.

Többször is voltunk Debrecenben. A Déri 

Múzeumban megnéztük a Munkácsy trilógi-
át, sétáltunk a főtéren, vásárolgattunk a Skálá-
ban, villamossal kimentünk a Nagyerdőre és 
a Békás-tóhoz. Ezeken a napokon mindenki 
örömére a McDonaldsban sajtburgereztünk 
és fagyiztunk. Vidám percek voltak, amit 
együtt tölthettünk.

Júniusban Bükkszentkeresztre kirándul-
tunk az intézmény sok tagjával. Ezen a szép 
napon – amikor a túra alatt szükség volt a 
kalapra is- füves Gyuri bácsi gyógynövényes 
kertjében meghallgathattunk egy előadást, 
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mely a sokféle gyógynövény jótékony hatása-
iról szólt. Ezután lehetőség volt a boltjukban 
vásárolni, ahol a könyvek és a teák sokasága 
várt ránk. A közös fotó készítésekor a csoport-
hoz csatlakozott Gyuri bácsi lánya is. A finom 
ebéd elfogyasztása után az Üvegmúzeum felé 
vettük az irányt. Onnan a ,,csak” 800 méterre 
lévő gyógyító kövekhez sétáltunk el. Lehet az 
a 800 méter 8 kilométer is volt? Mindenki jó-
kedvűen és vidáman szállt fel a buszra, tudva, 
hogy aznap már nem kell többet gyalogolni. 

A következő egynapos kirándulás augusz-
tusban volt. Nagyaron megnéztük a Luby-
kastélyt.

A tárlatvezetés után a pálmaházban, majd a 
zenélő rózsakertben sétálhattunk. Az ebéd  a 
kastély épületében volt. Különlegessége, hogy 
Luby-lé nevű és kék színű italt fogyasztottunk, 
és az összetevőit nem árulták el.

Délután folyamán a tákosi és csarodai re-
formátus templomok történetét hallgattuk 
meg, és közben csodálhattuk a több száz éves 
építmények falait. Útközben a tarpai száraz-
malom különleges kialakításáról hallottunk. 
Körbejártuk, és megpihentünk egy kicsit a 
malom tövében.

Szeptember első hétvégéjén részt vettünk 
a városnapi főzésen. Mi, az intézmény mun-
katársai laskás, kapros, tejszínes csülköt 
főztünk. Klubtagjaink szívesen látogattak a 
sátorhoz, ahol ismét együtt ebédelhetett a 
társaság. Ezen a napon lehetőséget biztosítot-
tunk a sátrunkhoz látogatóknak vérnyomás- 
és vércukorszint-mérésre. Sokan éltek ezekkel 
a lehetőségekkel.

Amikor a ,, napköziben” volt a kis társaság, 
az sem volt unalmas. Sok nevetéssel tölthet-
tük együtt a délelőttöket. Hétköznapjainkat 
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vidám játékokkal és filmek nézésével színe-
sítettük. Kézműves foglalkozásokon sok szép 
dekorációs tárgyat készítettek gondozottjaink.

Megünnepeltünk megannyi név- és szüle-
tésnapot. Ízletes finomságokat ettünk ezeken 
a jeles napokon.

Jó visszagondolni erre az időszakra is! Hálá-
sak vagyunk Istennek, hogy együtt tölthettük 
a nyarat!

Szeptembertől folytatódnak állandó prog-
ramjaink.

Kedves Olvasó! Mindenki lelki és tes-
ti egészségére figyelünk az intézményben. 
Ezekre az alkalmakra nagyon nagy szeretettel 
várjuk régi és új érdeklődőinket! Bárki jöhet 
közénk, aki magányos óráit élményekkel teli 
percekre szeretné cserélni.

Kiemelkedően fontos program számunkra 
a csütörtök délelőtti bibliaóra. Nagyon sokan 
szeretik hallgatni Tiszteletes Úr igemagyará-
zatát. Továbbra is lehetőség van a kedves zsol-
tárok éneklésére.

Kolbe Kálmánné Emese már több mint 3 
éve keddenként 9 órától tart senior örömtánc 
foglalkozást a gyülekezeti teremben. Itt tanul-
hatunk körtáncot vagy ülő táncot is. Nagyon 
hangulatosan szokott telni ez az egy óra. 

Szerda 9 órától Fehérné Aydin Fatma 
gyógytornát tart. Széken ülve, különböző esz-
közök segítségével tetőtől talpig átmozgathat-
juk a testünket. Szeretnénk hétfő délutánon-
ként zenés tornát tartani. Erre az alkalomra is 
várjuk az érdeklődőket.

Ne feledjék el, hogy ezek a programok in-
gyenesek Mindenki szára! Aki szeretne a 

programokon részt venni, - de önmaga nem 
tud az intézménybe bejönni valamilyen egész-
ségi ok miatt -, telefonon egyeztetett időpont-
ban a kisbusszal térítésmentesen elhozzuk, 
majd haza is szállítjuk !

Aki szívesen lenne e szeretetteljes nagy 
család tagja, vagy bármilyen segítségre lenne 
szüksége, megkérjük, jelezze nekünk!

Bárkinek bármi kérése, kérdése van, biza-
lommal hívja munkaidőben a telefonszámun-
kat.  Mi, az intézmény munkatársai szeretettel 
fordulunk a segítséget kérőhöz!

Telefonszámunk: 06-52/640-737
Isten áldását kérjük minden kedves klubta-

gunkra, leendő klubtagunkra, és azok család-
tagjaikra!

Az intézmény munkatársai

Nappali intézményünk térítésmentesen vehetők igénybe, 
szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt és jelentkezőt!

Házi segítségnyújtás szolgáltatása 120 Ft/óra díj ellenében vehető igénybe.
Érdeklődni és jelentkezni lehet minden hétköznap az intézményünkben 

8:00-tól 16:30-ig!!

„Az igazak segítséget kapnak az Úrtól, erőt a szükség idején.” (Zsoltárok 37:39)
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Pünkösdi családi nap 
pillanatképei

Többen kerékpárral tették meg a nem is olyan 
kicsi utat.

Sokan érkeztek a szabadtéri istentiszteletre.

A gyönyörű környezetben lehetőségünk volt 
elcsendesedni az Ige mellett.

Isten dicsőítése a zenészek irányításával.

A fiatalok palacsintát sütöttek és árusítottak, 
a gyülekezet nagy örömére. A pénzt hasznos 
célra, az EXODUS-program költségeire fordí-
tották.
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Vakációs Bibliahét
Ezen a nyáron is megrendezésre került gyüle-
kezetünkben a Vakációs Bibliahét.

Idén is több mint száz gyerek vett részt a 
táborban, ahol az ifink is jelen volt és segített 
a táboroztatásban. Minden reggel egy közös 
áhítatra gyűltünk össze és a feladatok leosztá-
sa után megkezdődött a nagy munka. Regge-
lente egy regisztrációs csapat fogadta a gyere-
keket és szülőket. A regisztráció befejeztével 
a csoportok a vezetőikkel bevonultak a temp-
lomba. Minden reggel dicsőítő csapatunkkal 
együtt énekelhettek és megnézhették az azna-
pi történetet, amit ifiseink adtak elő. Az idei 
év témája Jákob és Ézsau története volt. Egész 
héten a kettejük kapcsolatáról tanulhattunk. 
Megtudhattuk, hogy nem szabad becsapni a 
másikat, és azt is, hogy tudnunk kell megbo-
csátani egymásnak. Ehhez kapcsolódott a fő 
aranymondás is: „Mert csak én tudom mi a 
tervem veletek -így szólt az Úr-: jólétet és nem 
romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amit 
nektek szánok” (Jer 29,11) Közös tízóraizás 
után a kiscsoportok feldolgozták a történetet. 
Ebéd után különböző programok színesítet-
ték a délutánt: kézműveskedés, agyagozás, 
sportolás, vizes játékok napja. Idén a külön-

legesség a fiú-lány nap 
volt. Ezen a délutánon a 
lányok fűzhettek, táncol-
hattak. Míg a fiúk külön-
böző feladatok, próbák 
teljesítésével bizonyíthatták be, hogy milyen 
erősek. A gyerekek nagyon élvezték ezeket 
a programokat és mi is örültünk neki, hogy 
segíthettünk egy gyerekhét lebonyolításában. 
A napot közös énekléssel zártuk. Bár nagyon 
elfáradtunk, de így is minden nap alig vártuk, 
hogy másnap találkozhassunk a gyerekekkel.

Remélem jövőre sok ismerős arccal fogok 
találkozni! 

Programunk megvalósításához segítsé-
get nyújtott a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt 
pályázati támogatása. (400 000 Ft, EKCP-
KP-1-2022/3-000714)

Mányi Viktória
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„Áldás leszel” 
- Mátraszentimrei 
gyülekezeti tábor

Isten kegyelméből augusztus 11-én mintegy 
80 fővel indult el Mátraszentimrén a 2022. évi 
gyülekezeti táborunk. Fontosnak tartottuk, 
hogy semmiképpen ne a kirándulás legyen a 
fókuszban, hanem az élő Ige. A missziói meg-
beszélések során, amikor a tábort szerveztük, 
igyekeztünk nagy hangsúlyt fektetni arra, 
hogy valóban Jézus legyen a középpontban 
az evangelizációk, a dicsőítések, a csoportbe-
szélgetések alkalmával. Sikerült rálelni a mát-
raszentimrei Stella apartmanhotelre, ami jó 
választásnak bizonyult minden szempontból.

Megérkezésünk estéjén kicsit feszengve 
éltük meg az első evangelizációt, ami az el-
csalt áldást mutatta be nekünk Jákób és Ézsau 
lencse vacsorájának történetén keresztül. „A 
minden is semmi Isten nélkül! DE a semmi 
is minden Istennel!” – zárta le az első este 
igehirdetését Szanyi György tiszteletesünk. A 
dicsőítést vezető csapat által hozott énekekkel 
kezdett feloldódni a kezdeti távolságtartás. A 
közös „lóverseny” játék pedig már szinte min-
denkinek mosolyt csalt az arcára.

Péntek reggel Ábrahám elhívásán keresztül 
közelíthettük meg az áldás kérdését. „Az ál-
dás mozgatóerő az Istennel való élet kitelje-
sedésére. Valljuk be, mi magunk is vágyunk 
Isten áldása után, de nem akarunk kilépni a 
komfortzónánkból. Ábrahám ezt megtette.” 
Az előadás után 8 fős kicsoportokban folytat-
tuk egymás megismerését, és az átélt, megélt 
áldásokról beszélgettünk. Már az első alka-
lommal is érezhetővé vált az az őszinte, tiszta 
légkör, ami elengedhetetlen alap volt ahhoz, 
hogy egymás hitéből épülni tudjunk. A dél-
utáni Kékestetőn tett látogatásunk kellőkép-
pen hozzájárult ahhoz, hogy a lélek után a 
testünk fizikailag is megkapja napi adagját. Az 

esti evangelizáció 
során Jákób apjá-
tól, Izsáktól kicsalt 
áldást jártuk körül. A romlottság eszközei, 
módszerei az álarcok. Ez mind az előnyszer-
zés oltárán áldoztatik, ám Istent nem lehet be-
csapni. „Kinek játszol? Minek játszol? Miért 
játszol? Isten úgy ahogy vagy, szeret. A kulcs: 
az áldás mindenkinek szól, de csak Krisztu-
son keresztül, hiszen megvette számunkra 
vérén.” Az esti alkalom végén egy spontán bi-
zonyságtételnek lehettünk fültanúi: a dicsőítő 
csapat jeles tagja, Szilvia osztotta meg velünk, 
hogyan lett Isten gyermeke, beszélt csodála-
tos gyógyulásáról, amit Jézusnak köszönhet. 
E gondolatok mentén alakultak késő estig a 
beszélgetések.

Szombat reggel Ábrahám elhívásának foly-
tatásában az áldást egy képen keresztül láthat-
tuk: egy terebélyes fa, melynek lombja alatt is 
áldás van. Ábrahám környezetére is kiterjed 
az áldás az ő személyén keresztül. Láthatjuk 
ezt Lót életében, az áldás kiáradt rá is. Isten 
terve szerint egy népen keresztül történne 
meg a világ áldása, de ez kudarcba fullad. A 
zsidók megtartották maguknak az áldást, amit 
át kellett volna engedni, mások javára lenni. A 
csoportbeszélgetésen az áldássá lenni „prog-
ram” volt terítéken, ami mozgatórugója a hívő 
ember életének. Áldást kaptam, ami áthatja 
életem, és Isten iránti hálából igyekszem szol-
gálni az emberek felé, megosztani másokkal. 
Délután a recski munkatáborban és a siroki 
várban tettünk látogatást. Az esti evangelizá-
ció Jákób álmát hozta elénk. Jákób menekülé-
se során megfáradva álomra hajtja fejét, ahol 
Isten ígértet tesz neki. Jákób sokáig mégis a 
maga feje után megy, csak később döbben rá: 
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ahhoz, hogy Isten segítsen meg kell adni ma-
gam neki, azaz hinnem kell! Mondanom sem 
kell, volt miről beszélgetni lefekvésig.

Vasárnap reggel az evangelizáció zárásaként 
Jákób tusakodásáról hallottunk. Itt már Jákób 
számára elevenné válik Isten, tulajdonába 
veszi Jákóbot, uralomátadás történik, hiszen 
elnevezi Izraelnek. Jákób megadta magát Is-
tennek. Az istentisztelet előtt egy kedves idős 
házaspár jelent meg közöttünk, akikről ki-
derült, hogy gyülekezetünk volt lelkipásztor 
házaspárja: Szabó József és kedves felesége, 
Edit néni, akik 1980-84 között szolgáltak gyü-
lekezetünkben. Érzelemdús köszöntés hang-
zott el Józsi bácsitól, könnyek között köszön-
te meg Istennek, hogy a magvetés szolgálata 
eredményesnek bizonyult.  A kiscsoportos 
beszélgetések zárásaként, „morzsaszedege-
tés” közben mindannyian hálásak voltunk Is-

ten közelségének, az együttlét örömeinek, az 
őszinte megnyilvánulásoknak, és mindezt 
imaközösségben köszöntük meg a minden-
ható Istennek. Tudom, hogy az alkalmakat, 
közös dicsőítéseinket, beszélgetéseinket Jézus 
közelsége hatotta át. Áldásként élhettük meg a 
tábor minden percét.

Szeretnék itt köszönetet mondani minden 
szervezőnek, szolgálatot végzőnek, résztve-
vőnek, és a dicsőítő csapatnak ezért a néhány 
nap feledhetetlen együttlétért. Hálás vagyok 
Istennek, hogy én is részese lehettem. SOLI 
DEO GLORIA. 

Istenben bízva remélem, hogy folytatása 
következik!  

Veres Tamás 
presbiter

A gyülekezeti tábor margójára:
„Kisgyermekes családanyaként meg mondom őszintén, hogy féltem a 
tábor szó mögött húzódó részletektől. Mi és hogyan fog zajlani pon-
tosan ez alatt a négy nap alatt, de hamar rájöttem, hogy kár volt ag-
gódnom.  Az odaadó közösség és a csodálatos helyszín biztosította szá-
momra a tökéletes négynapos lelki feltöltődést és a testi kikapcsolódást.  
Az evangelizációk során tapasztalhattam, hogy az életemre is milyen 
mély benyomást tesz az Ige. Az áldás, békesség református, keresztyén 
köszöntésünk, számomra ezután a tábor után másabb, meghittebb kö-
szöntéssé vált. A jövő évi táborban biztosan részt fogunk venni, ha Isten 
is úgy akarja!” 

Mányi Gáborné Gabriella 

„Soha nem voltam még református táborban. Most egy kedves rokonom felhívta a figyelmem 
erre a lehetőségre, és a kis családommal igent mondtam. A dicsőítés volt számomra minden 
alkalommal a legfelemelőbb. Persze az ige mondandója is átjárta mindenemet. Az evangelizá-
ció utáni délutáni programok pedig nemcsak a lelkünket, hanem a testünket is megmozgatták. 

A csoportbeszélgetések által közelebb kerülhettünk egymáshoz. Az elkövetkezendő táboro-
zásokon, ha Isten megtart bennünket, akkor biztosan ott leszünk.

Köszönjük a szervezők és a lebonyolítók lelkes munkáját.”

Mányi Gábor
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Ifjúsági programok - szolgálatok
IfItÁBor 

– PIlIscsABA

Nyáron a sok szolgálat kö-
zött ez volt az a tábor, ahol 
magunkkal és az Istennel 
való kapcsolatunkkal fog-
lalkozhattunk. Örültem, 

hogy erre a hétre az Exodus előtt került sor, 
mivel így tisztázhattam a saját dolgaimat, és 
szolgálni már teljes elköteleződéssel, és odafi-
gyeléssel tudtam menni. Ez a hét tényleg teljes 
mértékben a miénk volt. A témánk a választás 
volt amit változatos és érdekes történeteken 
keresztül érthettünk meg. Minden délelőttöt 
és délutánt közös áhítattal kezdtünk, ahol kö-
zösen olvastuk a Bibliát. Áhítat után csoport-
beszélgetésekre került sor, ahol átbeszéltük 
az aznapi történetet és fontos kérdéseket vá-
laszoltunk meg vele kapcsolatban. Számomra 
az egyik kedvenc program volt a csoportbe-
szélgetés, mert kifejthettem véleményem a 
témával kapcsolatban, és jó volt hallani, hogy 
mások hogyan vélekednek az adott dologról.

Emellett sok közös programunk volt, mint 
például a csapatjátékok, ahol nagyon sokat 
nevettünk és összekovácsolódtunk.

Egy másik nagy élmény a túra volt, ami nem 
ment éppen döccenőmentesen, mivel kicsit 
eltévedtünk, de ez nem okozott különösebb 
problémát, sőt ez által még izgalmasabbá vált 
számunkra. Nem csak Isten közelében töltöt-
tünk el sok időt, hanem egymás közelében is. 
Nagyon sokat beszélgettünk, „vizsgálgattuk” 
egymás lelkét, és mindig érdeklődő fülekre 
találtunk egymás mellett. A tábor érzelmes 
pillanata a csütörtöki tábortűz volt, ahol sza-
lonnát sütöttünk, és egy ismerkedős játékot 
játszottunk, melynek segítségével mélyebben 
megismerhettük egymást. A játék neve a forró 
szék volt, ami lényegében egy kérdezz-felelek 
játék. Mindenki kapott 5 kérdést, amire köte-
lező volt őszintén válaszolnia. Voltak érdekes 
és érzelmes szituációk egyaránt.

Az én kedvenc pillanatom ebben a táborban 
az imaséta volt. Ez egy olyan Isten-élmény 
volt, amire örökre emlékezni fogok, hiszen 
nagy hatással volt rám. Aztán ott volt persze a 
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közös dinnyeevés és a közös takarítás, ami sok 
boldog és örömteli percet okozott nekünk. 

Őszintén hálás vagyok azért, hogy ilyen él-
ményekben lehetett részem, és örülök, hogy 
Isten egész héten vigyázott ránk és megtartott 
minket.

Hálás vagyok az ifiben levő emberekért, 
akikre bármikor számíthatok, mert tudom, 
hogy ez egy olyan közösség, amilyet máshol 
keresve sem találnék.

Fekete Zsófia

Ez Az A NAP
 - BudAPEst

Július 23-án a gyüle-
kezetünk ifisei is részt 
vettek az „Ez az a nap” 
rendezvényen, ahol több 
mint 40 000 jegy kelt 

el. Leírhatatlan érzés volt, amikor több ezer 
emberrel együtt dicsőíthettük Istent. Habár 
a hazafelé tartó vonat korai indulása miatt 
nem maradhattunk végig, így is egy áldott 

napot töltöttünk el Budapesten, a Puskás Aré-
nában. A rövid ott tartózkodásunkon olyan 
előadók szerepeltek többek között, mint az 
LCGC, Noel Robinson, Noel Richards, Mező 
Misi, Gável András és Gellért, Oláh Gergő, 
Caramel. 

A rendezőktől egy limitált kiadású Jézus 
Bibliát kaptunk. A közös dicsőítés mellett 
több lelki üzenettel is gazdagodtunk, és ha Is-
ten is megsegít, legközelebb végig maradunk, 
mert megéri!

Varga László
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IfjúsÁguNk 
MAgyArkécEN 

(Erdély)
2022 Exodus 

tEAM 71

Augusztus első he-
tében az egyik ifi 
csapatunk, a Team 
71 megkezdte az 
Exodus program 

missziós táborát Magyarkécen, a Partium te-
rületén található kis faluban, ahol cigánymisz-
sziót végeztünk. A tábor nagy kihívások elé 
állította csapatunkat, hiszen az eddigi tábo-
roktól eltérő feladatokkal kellett megbirkóz-
nunk a kéci romatelepen. Az ottani családok 
mélyszegénységben élnek, ahol nomád kö-
rülmények vannak, és többnyire állattartással 
foglalkoznak. Csapatunk 2 tagja a szálláshe-
lyünkön maradt, a kéci iskolában, ahol a helyi 
gyülekezet óvodásainak tartottak csoportfog-

lalkozást. Nem tudtuk, hogy mire számítsunk, 
de Istenben bízva a kéci ifisekkel lementünk a 
romatelepre, és megkezdtük a missziót. Több 
mint hatvan gyerek szaladt oda hozzánk a 
mezőre a házaikból. Eleinte óvatosan figyeltek 
minket, majd egyre jobban közeledtek, végül 
a hétvégére a legnagyobb szeretettel vártak 
minket minden nap. Éneklés után történet-
mesélés, aranymondás tanítása, ismétlése, 
majd sok játék következett, amit a gyerekek 
nagyon élveztek. A hét témája Ábrahám éle-
te volt, akiről sokat tanulhattak az énekek és 
a történetek segítségével. Hétfőn és kedden 
a juhokkal, kutyákkal, lovakkal, kecskével és 
még sok más állattal teli mezőn találkoztunk 
a gyerekekkel, majd a tisztább környezet érde-
kében szerdától egy közeli erdő szélén szolgál-
tunk. Az erdő csodálatos volt, és hűvös helyet 
adott a nagy melegben. Különböző körjáté-
kokat, sorversenyt, és ügyességi játékokat ját-
szottunk a hét során, miközben több román 
játékot, és szót is tanulhattunk tőlük. A gyü-
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lekezet gyerekeinek a többi program mellett 
kézműveskedéssel is készültek a szálláshelyen 
szolgáló csapattagjaink, akik nagyon meg-
szerették őket. Az alkalmaink a gyerekeknek 
délelőtt voltak, viszont kedden és csütörtö-
kön a magyarkéci református templomban az 
idősebb fiatalokkal is találkozhattunk. Eze-
ken az alkalmakon közösen dicsőíthettünk és 
játszhattunk velük. Szerdán meghívott a helyi 
gyülekezet egy közeli kalandparkba, ahol egy 
nagyszerű élményben lehetett részünk a kéci 
ifisekkel. A napot egy közös éttermi vacsorá-
val zártuk. Csütörtökön a délelőtti foglalkozás 
után a templomban meghallgathattuk a helyi 
zenekart, az újonnan alakult Kabát együttest, 
majd az ifi csapatunk két tagja is megtehette 
élete első bizonyságtételét. Ezeken az alkal-
makon a helyi baptista ifisek is részt vettek, és 
egy kórussal is készültek, innen is hálásak va-
gyunk nekik, hogy eljöttek! Pénteken befejez-
tük a missziót és elbúcsúztunk Magyarkéctől. 
A gyerekek nagyon a szívünkhöz nőttek, a 
hely varázslatos volt, az ott élő emberektől 
hatalmas tiszteletet kaptunk. A kéci ifisekkel 

rengeteg közös vidám percet és élményt sze-
reztünk. 

Hálásak vagyunk Istennek, hogy egy olyan 
szolgálatra hívott el minket, ami örökre emlé-
kezetes marad. Isten gazdag áldását kívánjuk 
Magyarkécre, a gyülekezetre, és az ott élő gye-
rekek életére! A tábor lezárása után csapatunk 
elindult az Exodus által szervezett Bush Camp 
helyszínére, Zutorba.

Varga László

fElkészülés A szolgÁlAtrA
Exodus – Bush cAMP

Augusztus 5-én pénteken délután megkez-
dődött a két sámsoni csapat Bush Camp-je. 
A Team 71 szolgálat után, míg a Team 72 
szolgálat előtt érkezett Zutorba, az Exodus 
erdélyi központjába. Rajtunk kívül ott volt 
egy harmadik csapat is, a Magyaralmási Re-
formátus Gyülekezet ificsapata is, akiket egy 
csapatbemutató játéknál a tábortűznél jobban 
megismerhettünk. A napot közös dicsőítéssel 
zártuk. Másnap korán reggel elmentünk egy 
közelben élő román pásztorhoz, akitől kér-
dezhettünk. Kiderült, hogy úgy őrzi és vezeti 
a juhait, ahogyan Jézus vezet minket, egy bá-
rányt sem hagy hátra, és mindig ott van mel-
lettük. A beszélgetés után követhettük a bir-
kanyájat egy dombon, a kilátás gyönyörű volt. 

A domboldalon többször elmélyülhettünk, 
majd a mi pásztorunkról, Jézusról beszél-
tünk. A juhok kísérése és a táj megcsodálása 
után visszamentünk a szállásunkra, majd egy 
gyermekmunka tréningen vettünk részt, ahol 
közösen beszéltünk és ötleteltünk a bibliahét 
lehetőségéről, és annak programjairól.

A gyermekmunka tréning után kiderült, 
hogy az idei téma a keresztényüldözés. Infor-
mációink szerint napjainkban 50 országban 
több mint 340 millió ember szenved a keresz-
tény hite miatt. Azért, hogy mi is jobban el 
tudjuk képzelni ezt a súlyos helyzetet, egy já-
tékban vettünk részt. A Bush Camp területén 
volt egy kerítéssel elválasztott dombos erdő, 
ami egy olyan országot képviselt, ahol üldö-
zik a keresztényeket. A feladat az volt, hogy 
megszabott eszközökkel valódi komolyságú 
határon átjutva mindhárom exodus csapat 
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szerezzen beépült őröktől egy-egy térképet, 
majd annak segítségével titokban meg kel-
lett találni egy Bibliát. Az Exodus mottójához 
(Step Out) hűen kiléptünk a komfortzónánk-
ból. A játék délután kezdődött, majd másnap 
reggel lett vége, addig az esti tábortűzön kívül 
nem hagyhattuk el az országot. 10 percünk 
volt összepakolni, majd át kellett jutni a ha-
tárellenőrzésen. Az országban volt egy fontos 
szabály, az őrök nem tudhatták meg, hogy mi 
keresztények vagyunk, ezért, ha kimondtuk 
például a keresztény, Jézus, tiszteletes, vízen 
járás, karácsony és még hasonló szavakat, ak-
kor az őrök vízipisztollyal kínálták meg a le-
bukott táborozókat. A játék mögött ott volt a 
tudat, hogy jelen pillanatban is vannak olyan 
országok, ahol ezeknek a szavaknak az el-
hangzása komoly következményekkel jár. 

A csapatoknak különböző játékokkal pénzt 
kellett gyűjteni az éjszakai sátrazáshoz. A játé-
kok nagyon szórakoztatóak voltak. Az egyik 
játék arról szólt, hogy az erdőben található 
eszközökből eladható tárgyakat kellett ké-
szíteni. A csapatok nagyon kreatívak voltak. 
Készült íj, seprű, baba, papírcsákó, festmény, 

asztaldísz, és még sok más kreatív tárgy. A 
vacsora után eljött a vásárlás ideje. Az ösz-
szegyűjtött pénzből sátorelemeket: kötelet, 
fóliát, madzagot, kalapácsot, fűrészt, szeget, 
melegítőfóliát és egyéb eszközöket lehetett 
venni, amiknek a segítségével a naplemen-
tében sátrat kellett építeni az erdő területén. 
Jó tervezéssel és csapatmunkával sikerült fel-
állítani a csapatoknak a sátraikat. Az éjszakai 
tábortűz és bizonyságtételek után folytatódott 
a játék, ahol kiderült, hogy mindhárom csapat 
megtalálta az eldugott Bibliáját. Az éjszakai 
pihenés nagyon élvezetes volt a jó levegő és 
a gyönyörű kilátás miatt. Nagyon sokat tanul-
tunk ebből a játékból, ami betekintést adott a 
szomorú valóságba, hogy emberek százmilli-
óinak hitüket elrejtve kell élniük napjainkban. 

A Bush Camp záróáhítattal, dicsőítéssel, 
majd csapatmegbeszéléssel ért véget. A Bush 
Camp alatt nagyon sokat erősödtünk a hi-
tünkben, és közelebb kerültünk Istenhez. 
Imádkozzunk az üldözöttekért, akik ilyen 
körülmények között is büszkén felvállalják 
hitüket!

Varga László
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IfjúsÁguNk szol-
gÁlAtA 

PAPtAMÁsIBAN
Exodus tEAM 72 

8 fős csapatunkkal Ro-
mániában, a paptamási 
gyülekezetben szolgál-

tunk egy Bibliahéten. Augusztus 7-én vasár-
nap indultunk a Bush Camp-ből Paptamási-
ba, ahová délután érkeztünk meg. Az ottaniak 
nagy szeretettel és finom vacsorával vártak 
minket. Kipakolás után egy közös játékos is-
merkedés vette kezdetét az ottani ifisekkel, 
később sor került egy utolsó megbeszélésre 
csapatunkkal a hétfői kezdéssel kapcsolatban. 

Másnap egy közös áhítattal kezdtük a reg-
gelt, és újult erővel bele is vágtunk az első 
napunkba. Rögtön egy nehézségbe ütköz-
tünk, hiszen a megbeszéltektől eltérően több 
ovis gyerek volt, ezért két csoportra osztot-
tuk őket. Isten segítségével naponta legalább 
60 gyerekkel foglalkoztunk. A napunk reggel 
10-kor énekléssel, történetmeséléssel, imával 
és aranymondás tanításával kezdődött, majd 

a korosztályok szerint beosztott csoportokkal 
külön dolgoztuk fel a napi történetet. Minden 
délutánra más-más programot szerveztünk, 
mint például a gyöngyfűzés, kreatív játékok, 
sportolás.  A paptamási ifivel közösen is sok 
programon részt vettünk, sokat beszélgettünk, 
mentünk a helyi strandra, és meglátogattuk 
Nagyváradot. A hét végére velük is nagyon 
jó kapcsolatokat alakítottunk ki. A legcsodá-
latosabb dolog az egész hétben az volt, hogy 
a gyerekektől rengetek szeretetet kaptunk, ba-
ráti kapcsolatok is kialakultak. Két este elláto-
gattunk családokhoz vacsorára, akik nagyon 
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finom étellel és szeretettel vártak minket. 
 A hétvégén már eléggé fáradtan, de hálás 

szívvel zártuk szombaton a bibliahetet a gye-
rekek nagy szomorúságára. A vasárnapi rá-
adás egy délutáni családi nap volt. Készültünk 
a gyerekekkel énekekkel, ill. a csapatunk két 
bizonyságtétellel, néhány énekkel. 

Este könnyes búcsút vettünk a gyerekektől 
és a falu népétől. Nagyon megszerettük a he-
lyet, az emberek nagyon a szívünkhöz nőttek, 
és amit ezen az egy héten tapasztaltunk felejt-

hetetlen volt mindannyiunk számára. Érezni 
és átélni Isten szeretetét elképesztő, mindvé-
gig velünk volt és vezetett a héten. Bármilyen 
nehézségünk volt vele megoldottuk, s az Ő 
eszközei lehettünk, erőt adott, türelmet. Vele 
sikerült egy csodálatos élményt adnunk és 
kapnunk. Hálásak vagyunk Neki, hogy egész 
héten dicsérhettük Őt, hálásak vagyunk a hit-
beli fejlődésünkért, hogy hirdethettük az Ő 
igéjét. Ámen.

Szanyi Réka

református asszonyok, 
lányok találkozója

Ez év szeptember tizedikén, a Hajdúvidéki 
Egyházmegye, valamint Nt. Sándor Enikő, 
mint nőszövetségi egyházmegyei összekötő 
szervezésében a fenti címmel megrendezésre 
került találkozóra meghívást kapott gyüleke-
zetünk is. Az összejövetelnek a Hajdúhadházi 
Református Egyházközség és templom adott 
otthont.

Bár a konferencia témája a „Nőszövetség, 
mint a gyülekezet belmissziói csoportja” volt, 
Nt. Őz Lajos, a Hajdúvidéki Egyházmegye 
esperese már áhitatában  arra mutatott, hogy 
mit jelent ma, vagy mit kellene jelentsen ma 
református asszonynak, lánynak lenni. 

János evangéliuma 11. fejezetének 11-16. 
versei (Lázár feltámasztása) alapján fejtette 
ki, hogy mi a felelősségünk a barátság meg-
tartásában, egy olyan világban, amikor nin-
csenek örömünnepként megtartott névna-
pok, születésnapok, csak smile-kat küldünk, 
mert nem a másik, hanem az én az első. Az 
önmegvalósítás a cél, ezért pillanatkapcsola-
tok, érdekkapcsolatok vannak. Hit és szeretet 
nélkül nincsen mély érzésű barátság. Jézus 

Krisztusnak is igaz barátaivá csak hittel, sze-
retettel válhatunk. Ez biztos jövőnk záloga: 
Jézus Krisztusnak igaz barátai vagyunk. Nem 
vagyunk egyedül, mert velünk az Úr! Menni 
Jézushoz, vinni Hozzá a magányosokat, egye-
dül maradottakat, mert csak a Jézusba vetett 
hit őrizheti meg életüket, életünket. Vállal-
juk bátran Krisztust, ahogyan Tamás is tette: 
„Menjünk el mi is, hogy meghaljunk vele.” 
Kövessük hűen, kitartóan, hittel, igazán. Re-
formátus hitvallásunkat nyilvánítsuk ki, és 
adjuk át, amit református hitünkben kaptunk.

A program fő témájának előadója P. Tóthné 
Szakács Zita lelkipásztor, a Református Nő-
szövetség elnöke volt, aki elsőként az identitás 
meghatározásával kezdte, mert megítélése, 
hogy nem vagyunk tisztában önmagunkkal. 
A Ki vagyok én? - kérdésre, keresztyén nő. - a 
válasz. Ez az identitásunk. Ez határozza meg, 
hogy kihez, mihez tartozunk, mik az értéke-
ink, mi motivál bennünket. Hitvallásunk, a 
Heidelbergi Káté 1. kérdése és válasza: „Mi 
életedben és halálodban egyetlen vigasztalá-
sod? Az, hogy testestől-lelkestől – akár élek, 

„A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, 
az imádkozásban állhatatosak.” (Róma 12,12)
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akár halok – nem az önmagamé, hanem az 
én hűséges Uramnak és Megváltómnak, Jé-
zus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ő drága 
vérével minden bűnömért maradéktalanul 
megfizetett, és az ördög hatalmából megsza-
badított. Úgy megőriz, hogy mennyei Atyám 
akarata nélkül egy hajszál se hullhat le fejem-
ről, sőt mindennek üdvösségemre kell szol-
gálnia. Ezért Szentlelkével bizonyosságot ad 
örök életemről, és szív szerint hajlandóvá és 
késszé tesz arra, hogy szüntelenül neki éljek.” 
A keresztyén nő nem tud másként élni, mint 
az Úrnak szolgálni. Élete Jézus Krisztusé, in-
nen ered identitása.

A nőszövetség mai belmissziói munkája 
a reformátusok között végzett munka, azok 
felkutatása, akikről tudott, hogy reformátu-
sok, de valamiért nem járnak a gyülekezetbe. 
A külmissziói munka ma már annak elérése, 

hogy hogyan lehet egy nyelvet beszélni bár-
kivel. A küldetés: a másik megmentése. Isten 
felemelt, megigazított, alkalmassá tett munka-
társaiként, Isten Jézus Krisztusban adott szere-
tetéről, a megváltásunkról kell beszélni. Isten 
eszközül használ minket, ha hagyjuk. A nő-
szövetség tagjai a lelkipásztor és presbitérium 
segítői, akik az ige köré gyűlve tartják alkalma-
ikat és legfőbb feladatuk, hogy Isten közelébe 
szeressék az embertársaikat. Heidelbergi Káté 
54. kérdés és válasz: „Mit hiszel az egyetemes 
keresztyén Anyaszentegyházról? Hiszem, hogy 
Isten Fia a világ kezdetétől a világ végezetéig az 
egész emberi nemzetségből Szentlelke és igé-
je által az igaz hitben megegyező, örök életre 
kiválasztott gyülekezetet gyűjt magának, ezt 
oltalmazza és megtartja. Hiszem, hogy ennek 
a gyülekezetnek is élő tagja vagyok, és örökké 
az is maradok.” Elnök asszony szavaival élve a 
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„építkezések a gyülekezetben”

templom északi homlokzata

A legfontosabb történés a gyülekezet éle-
tében, hogy az évekkel ezelőtt elkezdett 
templomfelújítási folyamat újabb ütemét si-
került megvalósítani. Pályázati forrás felhasz-
nálásával 2022 nyarán befejeződött a temp-
lomunk északi homlokzatának állagmegóvó 
tatarozása. (Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT 
EEÖR-KP-1-2021/1-001895) 

A munka részeként megújult a lemállott va-
kolat és tartós műemléki festék került az így 
elkészült homlokzatra. Egyidőben újrafestet-
ték az oldalhajó ajtaját és az ablakkereteket is. 
Kicseréltük a betört ablaktáblákat, valamint 
átmeneti megoldással ugyan, de a csapadék-
víz elvezetése is megtörtént. Ez utóbbi kérdés-
ben minden szakember véleménye egységes 
volt, hiszen a tetőről lezúduló vízmennyiség 
elvezetése a falak alól komoly előttünk álló 
feladat. A tatarozást Ónodi Gábor és csapata 
végezte, a műszaki ellenőri feladatot Virányi 
Zsolt műszaki ellenőrre bíztuk. A beruházás 
több mint 15 millió forintba került.

Beszámoló az elmúlt másfél évben történt állagmegóvó, felújítási munkálatokról

nőszövetség a gyülekezet előszobája. A tagok-
nak Isten megváltó szeretetéből fakadóan van 
kötelességük: a példamutatásban (Máté 12, 34-
35), az adakozásban (1 Kor. 16,2), egymásra 
figyelésben (Fil. 2,4), a teherhordozásban (Gal. 
6,2), egymás iránti szeretetben (János 13, 34-
35), abban, hogy Krisztus jó illatává legyenek 
(2 Kor. 2, 15). Küldetésük lényege a keresztyén 
értékek felmutatása, közösségépítés, az értékek 
átadása.

A találkozót Nt. Tiba Zsolt szatmárcsekei 
lelkipásztor orgonajátéka és több műfajú ze-

nei darab előadása színesítette, az imasétán 
további lélekemelő perceket élhettünk át.

Hála teli szívvel köszönjük mindenható 
megváltó Urunk, hogy a Te lelkeddel újulha-
tunk meg nap, mint nap, erősödhetünk meg 
hitünkben. Te tanítasz bennünket szeretetre, 
alázatra, engedelmességre, hogy szövetségesei 
legyünk egymásnak Tebenned az evangéliu-
mért, a Te szent és nagy neved dicsőségére!

  
Lakatosné dr. Mányi Klára Krisztina 

presbiter 
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templom fűtése

A gyülekezet régi vágya volt a templom téli 
használatának komfortosabbá tétele. Az el-
múlt időszak járványveszélye újabb lökést 
adott ennek az ügynek, hiszen a gyülekezeti 
teremben nem lehetett a szép számú gyü-
lekezetünket összezsúfolni. Aktualizáltuk 
hát a tervünket, hogy padfűtéssel lássuk el 
templomunkat. A bekért árajánlatok közül 
egy - kiváló referenciákkal rendelkező- hatá-
ron túlról érkező csapat ajánlata bizonyult a 
legkedvezőbbnek. A kivitelezést- vállalásuk-
nak megfelelően- 1 hét leforgása alatt, magas 
minőségben el is végezték. A munkálatokhoz 
saját forrást használtunk fel kb. 3,5 millió fo-
rint értékben. A hideg márciusi vasárnapo-
kon már érezhettük áldásos melegét jónéhány 
padban, igaz nem mindenhol. A teljes üzem 
azt követően áll működésbe, miután a temp-
lom villamos hálózata végre megújul.  A lépé-
seket ebben a vonatkozásban is megkezdtük, 
jelenleg a szolgáltató részéről a kapacitásbő-
vítésére várunk.



GLÓRIA  ♦ XIII. évfolyam  ♦ 2. szám22

orgona felújítása

A tavasz folyamán befejeződött a templomi 
orgona felújítása. A jónevű orgonaépítő mes-
ter, Péntek Gergely a sípokat újrahangolta, a 
farészeket restaurálta, a légmotort korsze-
rűre és legfőképp hangtalanra cserélte.  Az 
impozánsan megújult hangzást azóta már 
sok vasárnap hallhattuk. A beruházásra 2 
millió forintot nyert a gyülekezetünk az Em-
beri Erőforrások Minisztériumától. (VKT-
FELÚJÍTÁS-21-055) A fennmaradó 1 millió 
forintot közadakozásból pótoltuk. Ezúton is 
hálásak vagyunk a gyülekezet adományaiért. 

szocreálból modern 
-  bejárati ajtó és ablakok cseréje

Készülve a lelkészünk beiktatására tovább 
szépítgettük a környezetünket. Kora tavasszal 
megújult a gyülekezeti terem bejárati üvegfala 
és ajtaja, ezzel egyidőben tisztító festés történt 
a gyülekezeti terem előterében és az intéz-
mény helyiségeiben. A munkálatok a Refor-
mátus Templomért Alapítvány támogatásával 
valósultak meg, közel 1,5 millió forintból.

szociális intézményünk fejlesztései

Amint az már minden gyülekezeti tag előtt 
ismert lehet, 3 évvel ezelőtt sikerült megvá-
sárolni az önkormányzattól a Kossuth u. 3 sz. 
alatt lévő patinás ingatlant. A tervünk, hogy 
itt komoly gyülekezetépítés, intézményi mun-
ka folyjon, valamint nem titkolt cél a templom 
körüli térnyerés. Az épület felújítására szer-
ződésbe foglalt kötelezettségünk van. Ennek 
megfelelően 2022-re 2 feladat megvalósítását 
tűztük ki célul: a tető felújítását és az ingatlan 
bekerítését.

A tetőfelújítást ugyancsak jó referenciával 
rendelkező, határon túlról érkező mesterre 

bíztuk. Megtörtént a tető faszerkezetének fel-
újítása, valamint időtálló előkorcolt bádog-
tető héjazatot kapott az épület, és megújult 
a csapadékelvezetés is. A munkálatok közel 
13 millió forintba kerültek, az ajánlat lénye-
gesen kedvezőbb volt, mint a magyarországi 
vállalkozók ajánlatai. A munkálatok állandó 
felügyeletét Kiss László presbitertársunk látta 
el, idejét nem kímélve. 

Az év hátralévő építési feladata a kerítés 
megépítése lesz. A presbitérium döntött a 
teendőkről, reménység van a munkák 1 hó-
napon belüli elkezdésére. Terveink szerint a 
munkálatokat ugyancsak Kiss László presbi-
ter vezetésével, a gyülekezet fizikai segítségé-
vel valósítjuk meg.  

Dr. Fekete István
presbiter

Építésügyi Bizottság elnöke
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AlAPÍtVÁNyI hÍrEk - AdoMÁNyok

Köszönjük minden jókedvű adakozónak, hogy adományával, az egyházfenntartói járulék be-
fizetésével, személyi jövedelemadója 1 %-val segítette gyülekezetünk céljainak megvalósítását. 
Kérjük továbbra is támogassa gyülekezetünket és alapítványunkat.

EgyhÁzfENNtArtÓI jÁrulék BEfIzEtéséNEk hAtÁrIdEjE: 
2022. DECEMBER 31.

gyülekezetünk számlaszáma: 60600101-11063881

(Az utaláskor kérjük, hogy a közlemény rovatba írjanak nevet, címet, és hogy mire fizetnek be.)
hajdúsámsoni református templomért Alapítvány               adószáma: 18995657-1-09
             számlaszáma: 60600101-11122874

Isten áldása kísérje a közel és távol élő támogatóink életét!

ÁllANdÓ AlkAlMAINk
Hétfő   8:00 Intézményi munkatársak hétkezdő áhítata
Kedd   16:15 Gyermekkórus
Szerda   18:00  Bibliaóra
Csütörtök   9:00  Idősek bibliaórája
Péntek   18:00  Ifjúsági bibliaóra
Szombat   11:00 Konfirmációs felkészítő
Vasárnap   9:30 Férfiak imaközössége
Vasárnap   10.00 Istentisztelet, párhuzamosan gyermek-istentisztelettel

lElkészI hIVAtAl NyItVAtArtÁsA: 
Mindennap 8 és 12 óra között.

közérdekű hirdetések

Kiadja a Hajdúsámsoni Református Egyházközség. 
Szerkesztő: Csontosné Ozsváth Éva.

Előkészítés és nyomás: Litográfia Nyomda, Debrecen. 
A kiadvány ingyenes. Bizonyságtételeket, írásokat az evaozsvath1226@gmail.com e-mailre várjuk. 

A kapott anyagokban a változtatás jogát fenntartjuk.
köszönetet mondunk mindenkinek, aki az egyházfenntartói járulék befizetésével, 

adományaival, adója 1%-ával támogatja a gyülekezetet!
Hajdúsámsoni Református Templomért Alapítvány adószáma: 18995657-1-09

4251, Hajdúsámson, Rákóczi u.2.; telefon:52/640-737
www.facebook.com/hajdúsámsoni református egyházközség • https://hajdusamsonreformatus.hu




