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„Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, 
nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha.”

(Jn.6,35)
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Az új Jeruzsálem

A Szentírás utolsó könyvét, a Jelenések 
könyvét olvastuk el a Bibliaolvasó Kalauz 
szerint. Minden bibliaolvasó ember ta-
pasztalata, hogy az egyik legnehezebben 
érthető könyv, akkor is, ha már nem elő-
ször olvassuk. Kérdésként pedig újra és 
újra felmerül bennünk: hol tartunk most? 
Az utolsó idők jelei, eseményei sorában hol 
helyezhető el 2022 nyara?

A Jelenések könyvének utolsó két feje-
zetében sok bátorító üzenet van, hiszen 
csodálatos betekintést kapunk oda, ahova 
keresztyén emberként vágyakozunk. „Az 
új Jeruzsálem” bemutatása nem egyszerű, 
hiszen „amit szem nem látott, fül nem hal-
lott, és ember szíve meg sem sejtett” (1Kor 
2,9), azt hogyan is lehetne emberi szavak-
kal kifejezni!

Egy gyermek megfogalmazása szerint, 
aki éppen a csillagos eget nézve gyönyör-
ködött: „ha a Mennynek a földi oldala ilyen 
szép, milyen gyönyörű lehet az a másik!” 
Erről a mennyei oldalról kaptunk kijelen-
tést János apostol által. Ott már Isten je-
lenlétében a színről színre látásban leszünk 

Ővele tökéletes közösségben. Isten maga 
töröl le minden könnyet a szemünkről, és 
halál sem lesz többé, sem gyász, sem jaj-
kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé – ezt 
most még fel sem tudjuk fogni… Isten tel-
jes és tökéletes dicsősége tölti be, hiszen a 
bűn ott nincs jelen! Számunkra szokatlanul 
és nehezen érthető módon a város kocka 
alakú, és a mi ismeretünk és tapasztalatunk 
szerint hihetetlen méretekkel rendelkezik: 
a hossza, szélessége és magassága 12 000 
futam (ami 185-200 m között van), így 
több mint 2000 km! Alapja 12 alapkő, a 
12 apostol apostol nevével, hiszen így van 
megírva: „mert ráépültetek az apostolok és 
a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga 
Krisztus Jézus” (Ef 2,20). A falai 144 kö-
nyök (44,4 cm), amely többszöröse a mai 
világban ismert kínai nagy fal magasságá-
nál. A 12 kapu – minden égtáj felől 3 – jel-
zi, hogy lehet jönni minden irányból, amíg 
nyitva van! A város utcája színarany, ami 
egyszerűen felfoghatatlan. Meglepő mó-
don nincs ott templom, mert az Úr, a min-
denható Isten és a Bárány annak a temp-
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loma! Ebből fakadóan ott már nincs sem 
vallás, sem felekezet, hanem élő közösség 
az élő Istennel. Napra és Holdra sem lesz 
szükség, mert Isten dicsősége világosítja 
meg, és lámpása a Bárány, éjszaka pedig 
nem lesz! Ott van az élet vizének folyója, 
amely az Isten és a Bárány trónusából ered. 
A folyó két ága között ott van az Élet fája, 
amely egykor az Éden kertjében az ember 
számára is elérhető volt, majd elvétetett. – 
Mindezekről még olvasni is kiváltság!

Az nem lehet kérdés, hogy a Mennyor-
szág létezik! Az sem kérdés, hogy maga 
Jézus készíti el azok számára, akik hiszünk 
Benne és követjük Őt. Egyetlen kérdés van: 
bemehetek-e vagy kívül maradok! Mi alap-
ján dől el? Így olvassuk: „tisztátalanok pe-
dig nem jutnak be oda, sem olyanok, akik 
utálatosságot vagy hazugságot cseleksze-
nek: hanem csak azok, akik be vannak írva 
a Bárány életkönyvébe.” (21,27) 

„Boldogok, akik megmossák ruhájukat, 
mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek 
a kapukon a városba. Kívül maradnak az 

ebek, a varázslók és a paráznák, a gyilkosok 
és a bálványimádók, és mindenki, aki szereti 
és cselekszi a hazugságot!” (22,14-15) A bűn 
kizáró ok! Semmilyen bűnnek nincs helye 
Isten szent és tökéletes országában! 

Szomorú valóság, hogy minden em-
ber bűnös. A bűn állapotában van még a 
ma született gyermek is. Semmit sem kell 
tennünk ahhoz, hogy ebben a kárhozat-
ban lévő állapotban legyünk. Isten viszont 
ezt nem hagyja annyiban, ezért küldte 
el Egyszülött Fiát, Aki váltsághalálával 
megváltott. Egyedül Jézus Krisztus által, 
kegyelemből íratik be a nevünk a Bárány 
életkönyvébe! Minden ember számára ott 
van ez a lehetőség, amely földi életünk leg-
nagyobb döntése!

Az új Jeruzsálem valósága és elérhetősé-
ge, mindennek a bizonyossága ad reményt 
és boldog jövőképet a földi élet naponkénti 
küzdelmeiben! 

Lakatos Zoltán lelkipásztor

„A zsoltárokat, a biblia vonzóbb részeit, 
emlékezetemet meghaladó idő előtt, hal-
lásból már elsajátítottam …hatodik eszten-
dős koromban… már nemcsak tökéletesen 
olvastam, de némi olvasottsággal is bírtam, 
természetesen oly könyvekben, melyek ke-
zem ügyébe kerültek, s melyekhez inkább 
vonzódtam: mint bibliai történetek, éne-
kek”, vallott így magáról Arany János.

Bizony nem mindegy, hogy milyen kö-
rülmények között éltünk, élünk gyermek-
ként. Gyermekkoromban a vasmegyei 
kisvárosban, Körmenden éltem. 10 éves 
lehettem, amikor olyan nagy hatással volt 
rám egy evangélizáció, hogy a közös imád-
kozáskor egyszer csak magam is fohász-

kodtam egyszerű szavakkal az istentiszte-
leten. 

Pál apostol élete végén egy alkalommal 
(2Tim 3,14-17) úgy szólt Timóteushoz,  
mint apa a gyermekéhez, akit meg akart 
erősíteni szavaival további, Efézusban foly-
tatott gyülekezet-vezetői (lelkipásztori) 
szolgálataiban.

Ezért aztán emlékeztette is Timóteust 
élete előzményeire, gyermekségére. Arra 
a képmutatás nélküli hitre, amelyet nagy-
anyjától és édesanyjától (Lóisz, Euniké) ta-
nulhatott meg kisgyermek korától kezdve, 
amikor mintegy 5 éves lehetett. Ebben az 
emlékeztetésben persze benne van a vele 
kialakult meghitt kapcsolat, amelyben lel-

Honnan jöttünk, és hová megyünk…?
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kileg kerülhetett közel hozzá, amikor is 
segítette a Szentírás mélyebb megértésében 
az ifjút, aki tehát az előzőek szerint már bi-
zonyosan gyermekkorában hitrejuthatott.

Jó lenne nekünk is tudnunk életünk 
előzményeiről. De helyénvaló lenne az is, 
ha fontosnak tartanánk és beszélgetnénk 
minél gyakrabban gyermekeink életkö-
rülményeiről. Mégpedig úgy, hogy ne csu-
pán futólagosak, hanem ha lehet, minél 
elmélyültebbek legyenek ezek az egymás 
közötti beszélgetések. Ezért alkalmanként 
a hit-tapasztalatok átadása, a tanulsá-
gokra való utalások legyenek természe-
tes beszédtémává. Hiszen csak így lehet 
mindannyiunknak – életkortól függetlenül 
is! – reményteljes jövendőnk.

Pál ebben az emlékeztetésében a tanulás 
tartalmáról szól, vagyis magáról a Szent-
írásról (a Biblia akkortájt az ószövetséget 
jelentette!). Pál arról a Szentírásról beszél, 
amelyet Isten Lelke ihletett, és amelyet az 
általa „küldött” emberek írtak le, majd 
adtak tovább. Ez természetesen sohasem 
lehet szentségtelen, üres fecsegés, kitalált 

mese, vagy élettelen nemzetségi táblázatok 
gyűjteménye. Sokkal inkább szólnak ezek 
a bizonyságtevők Isten nagy tetteiről, mint 
amelyek a teremtés, a gondviselés, Jézus 
Krisztus által pedig az új életre megvál-
tás és szabadítás. A másik apostol, Péter a 
Szentírásról úgy beszél, mint amely „sötét 
helyen világító lámpás,… amíg felragyog 
a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben” 
(2Pét 1,19). Bizony, az az isteni üzenet ez, 
amelyre jelenleg sajnálatos módon nincs 
szükség az európai alaptörvényben, amely 
pedig Istennek testet öltött Igéje, üzenete a 
mindenkori emberiséghez Jézus Krisztus 
által. 

Mi hát a haszna, a célja a teljes Írásnak? 
Tanít, fedd, igazságra nevel. Tanít a teljes 
életre, a világban való helytállásra. Fedd és 
megjobbít, amikor az emberiség a bűnök, 
tévelygések útvesztőiben téblábol. Jézus 
mondta azt Pilátus által történt kihallga-
tásakor, amelyet ő persze cinikusan nem 
értett meg, hogy „azért születtem, és azért 
jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek 
az igazságról” (Jn 18,37). Ma különösen 
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szükséges az Istentől adott, lehetséges al-
kalmakon a Biblia hasznáról szólnunk, 
amikor nemcsak a Prédikátor teszi fel a 
kérdést sokszor helyettünk is, hogy t.i. „mi 
haszna van az embernek minden fáradozá-
sából, ha fáradozik a nap alatt?” (Préd1,3). 
De egyre többen mondogatják is sokan 
manapság, hogy „együnk és igyunk, mert 
holnap úgyis meghalunk” (1Kor 15,32). 
Ami másképpen persze azt jelenti, hogy bi-
zony sok ember számára ma  csak az anyagi 
előbbrejutás, a karrier (az életpályán való 
minél gyorsabb siker!) és a különféle élve-
zetek hajszolása az igazán fontos. Az élet 
igazi értelméről, tartalmáról való gondol-
kozás kevésbé lényeges. Márpedig jó lenne 
végre tudomásul vennünk azt, hogy valódi 
embervoltunkat csakis Jézus Krisztusban, 
az Üdvözítőben, a Szabadítóban kaphat-
juk meg. Másképp nem maradhat ugyanis 
életben az emberiség! Csakis úgy, hogy ha 
teljes odaszánással, erős összpontosítással 
figyel Jézus Krisztusra és az általa meghir-
detett isteni üzenetre, aki „tegnap, ma és 
mindörökké ugyanaz” (Zsid 13,8).

Honnan jöttünk, hová megyünkhát? Ki-
indultunk életünk körülményeiből, a kü-
lönböző módon ránk ható eseményekből. 
Hallottunk arról, hogy mit tett és tesz Is-
ten Jézus Krisztus által az emberért. Most 
végül tegyük fel a kérdést, hogy nekünk 
mit is kell tenni azért, hogy igazán életünk 

legyen? Vagyis mit várhatunk itt a földön, 
de sokkal inkább a számunkra még felfog-
hatatlan örökkévalóságban is a jövőtől? 
Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és 
hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy 
élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és 
légy alázatos Isteneddel szemben” (Mik 
6,6,8). Amikor Pál a mindenkiért való 
imádkozásról beszélt, hangsúlyozta: ez az 
abbahagyhatatlan szolgálat azért szüksé-
ges, hogy „nyugodt és csendes életet él-
hessünk”, teljes „istenfélelemben és tisztes-
ségben” (1Tim 2,2). Ma el lehet jutni erre 
az életminőségre? Hiszen Európa szerte 
bizonytalanná lett az emberélet a terror-
cselekmények, a közelünkben tomboló há-
ború miatt. Nagyon is jó lenne hát, ha ilyen 
körülmények között egyre kevésbé törőd-
nénk a felszínes külsőségekkel, de sokkal 
fontosabbnak tartanánk azt, mit mond ne-
künk Jézus Urunk. Mert csakis ekkor lehet 
sokkal tartalmasabb a jelenünk, és remél-
hetjük a gyökeresen újat formáló jövendőt.  

Igen, így lehet „az Isten embere tökéle-
tes (azaz Jézus Krisztussal folytonosan élő 
kapcsolatban lévő!), és minden jó cseleke-
detre  felkészített” (2Tim 3,17), valamint a 
gyötrő félelmektől mentes életűvé, hiszen a 
„teljes szeretet” az, amely „kiűzi a félelmet” 
(1Jn 4,18).

Rácz László lelkipásztor
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Isten kegyelméből újra lehetett tábor a 
nyáron. Gyülekezetünkből heten vehettünk 
részt. A tábornyitás hétfő este volt, Iszlai 
Endre a Nagysándor telepi gyülekezet lelké-
sze nyitotta meg.  Lukács 11, 5-10-ig tartó 
igeszakaszban Jézus egy rendkívüli aján-
lattal ajándékoz meg bennünket. A jó barát 
példázata alapján arra bíztat, hogy kérjünk, 
keressünk és zörgessünk. Kérjünk Jézustól, 
keressük az Ő akaratát és zörgessünk imád-
ságainkban másokért. 

Kedden Lakatos Zoltán szolgált. Ezen a hé-
ten Jézus néhány példázata alapján hangzik 
az igehirdetés. Jézus a tanításaiban sokszor 
használ példázatokat. A példázat olyan taní-
tási forma, amihez egy másikat állítunk, földi 
történet mennyei jelenettel. Figyelemfelkeltő 
és gondolkodásra késztető szerepe van. Máté 
5,13-16, a só és a világosság példázata szerint 
a sónak sok fontos tulajdonsága van, például 
ízesít. Jézus tulajdonságaival ízesítsük meg a 
környezetünket és a Tőle kapott világosságot 
árasszuk tovább. 

Keresztyén Károly az újlétai gyülekezet 
lelkésze a Lukács 10. 25-37-ig  az irgalmas 
samaritánus példázata alapján világossá válik, 
hogy ki volt a bajba jutott felebarátja, aki könyö-
rült rajta. Legyünk irgalmasok a testi, lelki bajba 
jutottakhoz. Éljünk cselekvő hívő életet, mert 
Jézus szeretetből, irgalomból halt meg értünk. 

Szerdán Bozsoki Jonatán a kokadi gyüle-
kezet lelkésze szolgált. Lukácsa 8,4-15-ig a 
magvető példázatáról. Ezt a példázatot Jézus 
meg is magyarázza. A magvetés ma is töké-
letesen érthető  művelet. Lelki értelemben a 
mag Isten igéje, ami egészséges, a magvető az 
Isten, aki tökéletes, a talaj a mi szívünk, ami 
a rizikófaktor. Jézus négyféle változatát említi 
a mi szívünknek. Útfél: kemény szív, sziklás, 
nincs benne kedvesség, a tövisek a növekedés 
során megfojtják a tövisek és a jó föld, a befo-
gadó szív, akik hallgatják, megtartják az Isten 
igéjét, termést hoznak, gyümölcsöt teremnek 
Isten dicsőségére. 

Karcza Sándor a monostorpályi gyüleke-
zet lelkésze a Lukács 15,1-7-ből a Jó pásztor 
példázatáról szolgált. Jézus a csodáival nem 
elkápráztatni, a gyógyításaival nem az orvost 
helyettesíteni, és nem felszabadító harcos 
akart lenni, hanem azért jött, hogy megkeresse 
és megtartsa az elveszettet. Jézusnak egy lélek 
is fontos. Miről ismerjük fel a jó Pásztort:
– ismeri a juhait     
– megszámolja őket a nap végén  
– mindegyik bárány fontos, 
    ezért az elveszett után megy   
– nincs kivétel, mind fontos 
– öröme van a megtalált bárányban 

Engedjük megtalálni magunkat  és legyünk 
örömére a jó Pásztornak, ha már megtalált.

Egyházmegyei tábor 2022. 06. 27-től 07. 01-ig Berekfürdőn
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Csütörtökön Pótor Áron a Füredi úti gyü-
lekezet lelkipásztora szolgált a királyi me-
nyegző példázatáról, Máté 22,1-14. A király 
menyegzői vacsorát készít és a hivatalosak-
nak üzen, készen van minden, jertek el a va-
csorára. A hivatalosak elutasítják és gonoszul 
cselekszenek a szolgákkal. Jézus a Bárány 
menyegzőjének  vacsorájára hívogat, amit 
szintén elutasítanak. 

Mennyi kifogás van ma is, hogy miért nem 
megyek templomba. Aztán a király újra kül-
di a szolgáit, kényszerítsenek be mindenkit. 
A vendégek kapnak fehér menyegzői ruhát.  
Jézus szerezte meg a menyegzői ruhánkat ott 
a Golgotán. A példázat szerint egy vendég-
nek sem kellett, jónak találta a saját ruháját. 
A meghívást elutasítókra kemény büntetés 
várt. Itt lehet nemet mondani Isten hívó sza-
vára, de az örökkévalóságban már nem lesz 
változtatási lehetőség.

Hadházi Tamás esperes úr a Lukács 15,4-
9-ből szolgált. Ez a három példázat az elve-
szettségről szól. Az elveszett juh, az elveszett 
drahma  és az elveszett fiú: 
- az elveszett fiú magába száll, hazamegy, bo-
csánatot kér az Atyjától
- az elveszett juh bégetni tud, megtalálja a jó 
Pásztor és hazaviszi
- a drahma  egyiket sem tudja, de hiányzik a 
gazdaasszonynak és keresi míg meg nem találja 

Isten is így keres bennünket és nagy öröm 
van a mennyben egy bűnös ember megéré-
sén. Úrvacsorai közösséggel zárult az este. 

Péntek reggeli áhítat után egy morzsasze-
degetésre maradhattunk, majd ebéd után ha-
zaindultunk. Legyen hála Istennek a példá-
zatok mondanivalójáért. Hozzon változást, 
megújulást életünkben.

      Kompár Ferencné presbiter

Huszonhárom éve járok a Csapókerti Refor-
mátus Gyülekezetbe. Sokat hallottam a gyüle-
kezeti táborról a testvérektől, hogy mennyire 
más ott hallgatni az igét és annak magyará-
zatát. Régóta szerettem volna elmenni, de a 
körülményeim miatt eddig nem sikerült. Be-
szélgettem Lakatos Zoltán lelkészünkkel, és 
jelentkeztem az idén a Berekfürdői táborba. 

Isten elrendezte nekem ezt a lehetőséget, 
kiemelt a mély gödörből, gondoskodott az itt-
honi akadályokról. Nagyon vártam az indulás 
napját, melegség töltötte el a szívemet, imád-
koztam, hogy minden Isten akarata szerint 
történjen. Ha Ő velünk van, gondot visel ránk. 
Érkezésünk után az esti áhítat előtt tájékozta-
tást kaptunk a napirendről, igehirdetésekről, 
a csoportos beszélgetések menetéről. Mind a 
négy napon a példázatokról szólt az igehirdetés, 
majd a csoportos beszélgetések is. Én a lelké-
szünk csoportjába kerültem. Nagyon áldottak 
és tartalmasak voltak az alkalmak. 

Hallhattunk bizonyságtételeket, amikből 
épülhettünk.

Ráébredtem, hogy Isten szeret engem, nem 
hagy elveszni, ad mellém segítőket, testvéreket, 
erőt ebben a nehéz helyzetben. Még jobban ki-
tártam szívem kapuját, és befogadtam az én 
Megváltómat. Jobban értem az igét, el mer-
tem mondani azt, ami a szívemben volt, igaz 
nagyon izgultam. Néha úgy éreztem, hogy ez 
nem én vagyok, hanem a Szentlélek vezet en-
gem és erősít. Sok éneket is tanultunk, dicső-
ítettük Istent. Az utolsó nap úrvacsoraosztás 
után bibliai vetélkedő volt, ahol rádöbbentem, 
hogy jobban odafigyelve kell olvasnom az igét, 
meghallani üzenetét, mert hiányosak az isme-
reteim. Feltöltődve, megerősödve jöttem haza. 

Hálát adok Istennek, hogy elmehettem, 
hogy szeret engem, és minden nap megújul 
szeretete. Ha lesz lehetőség, szeretnék menni 
a következő alkalommal is.

Hajdu Gyuláné Rozika

Első alkalommal a Gyülekezeti táborban
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Feleségemmel régi álmunk vált valóra 
az idei nyáron. Hat napot tölthettünk ha-
zánk lenyugatibb területén, az Őrségben. 
A szállásunk Bajánsenye községben volt. 
Az őrségi településeken már érezhető az 
osztrák hatás. A telkek között elvétve van 
kerítés, a porták tiszták, gondozottak. Nem 
hivalkodóak, nem látható a gazdagság ma-
gamutogatása sem. Az emberek barátságo-
sak, segítőkészek.

Az alábbi két fotón a helyi, egyben az 
Őrség legfiatalabb református temploma 
látható:

A településhez nem messze van a 
magyar-szlovén-ausztriai hármas határ, 
amely egy szép turistaúton közelíthető meg 
Felsőszölnök településről. A régió legna-
gyobb települése/központja Őriszentpéter. 
A város környéke szintén remek turista 
célpont lehet. Őriszentpéteren egy 13. szá-
zadi templom is található. Az alábbi fotó-
kon látható a templom és a történetét leíró 
emléktábla:

Nyaralás az Őrségben
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Mivel nagyon közel volt a szlovén határ, 
így tettünk egy kirándulást a szomszéd or-
szágba is. Egyik különleges élmény az volt, 
hogy megnézhettük közelről Szlovénia 
egyetlen református templomát Szentlász-
ló településen. 

A templom és a mellette látható Kálvin 
szobor fotója: 

A templom történetét leíró emléktábla 
fotója:

„Ön most Szlovénia egyetlen 
református temploma előtt áll.

A (Szécsi) Szentlászlói 
református templom 1967-ben épült.

A reformáció 500. évfordulóján Szlovénia 
első Kálvin szobra is itt lett felavatva.”

Nyaralásaink során igyekszünk meg-
nézni minden templomot, ami elérhető az 
adott településen, s ahol arra lehetőség van, 
ott be is megyünk egy rövid elcsendesedés-
re. Hiszem, hogy a nyaralás sikerét is segí-
tik ezen templomlátogatások.

Potyók Áron presbiter
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Egy év kihagyás után, idén nyáron végre 
újra együtt lehettünk a hittanos, a vasár-
napi óvodás és iskolás gyermekekkel nyári 
táboros kereteken belül és az emberi test 
felépítésének megismerése mellett arról 
beszélgettünk, hogy ki az, aki megalko-
tott bennünket. Ki az áldott Orvos, akinek 
van hatalma meggyógyítani a lelkünket és 
a testünket is. Ezúton szeretnék köszöne-
tet mondani Istennek, hogy kegyelmével 
megőrzött bennünket újra és minden szol-
gálatot végző felnőttnek és gyermeknek 
a munkáját, a gyülekezet imádságát, ado-
mányokat, felajánlásokat. Isten áldjon meg 
mindenkit a szeretetéért!

KÉK CSAPAT BESZÁMOLÓ
A KÉK csoporthoz tartoztak a gyüleke-

zeti gyermektábor legidősebb résztvevői, 
ötödik és hatodik osztályos fiatalok, négy 
lány és nyolc fiú. A nap nagy részét az egész 
tábor együtt töltötte: közös áhítatok, ének-
lés, szabadidős feladatok tarkították a na-

pot. A KÉK csoportba tartozó gyerekek a 
közös programok közül leginkább a keddi 
állomásversenyt szerették: megismerked-
tünk az emberi csontozattal, az elsősegély 
nyújtás alapjaival, a vérnyomás és a véroxi-
gén szint mérésével és a fogak ápolásáról 
is tanulhattunk. A szabadidős foglalkozá-
sok közül nagyon népszerű volt a focizás. 
A reggeli közös áhítatot követően minden 
csapat, így mi is, külön vonultunk és egy-
egy bibliai történeten keresztül tanultunk 
Isten gondviselő szeretetéről, üdvtervéről, 
s arról, hogy ő gyógyítja meg a testi és lelki 
bajainkat, betegségeinket, hiszen ő a cso-
dálatos orvos. A délelőtti csoportfoglalko-
zásokon átismételtük az aranymondásokat 
is, s feladatlapokkal, memóriajátékkal, csa-
patépítő játékos feladatokkal mélyítettük el 
az aznap tanultakat.

Dr. Tóth Anna

DOKTOR TÁBOR – Ki lehet az orvosok Orvosa?

„Minden féltve őrzött

dolognáljobban óvd szívedet,

mert onnan indul ki az élet!

Példabeszédek könyve 4,23
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„Ne félj, csak higgy!” (Mk 5,36)
SÁRGA CSAPAT BESZÁMOLÓ

Tarcsai Katalin vagyok, én voltam az 
idei gyermek evangelizációs héten a Sár-
ga csoport vezetője. Már az, hogy részese 
lehettem a Doktor Tábornak az Úr által 
eltervezett „véletlen” találkozással kezdő-
dött. Lakatosné  Judittal már nagyon rég 
találkoztunk, amikor egy áruházban össze-
futottunk, beszélgetni kezdtünk… és már 
el is kezdődött a közös kalandom a csapó-
kerti református gyülekezettel. 

Az előkészületek után elérkezett a tábor 
első napja, a gyerekekkel együtt én is kicsit 
megilletődve léptem be az udvarra, a temp-
lomba, viszont első perctől kezdve olyan 
kedvesség és szeretet fogadott, hogy na-
gyon hamar otthon éreztem magam. Jézus 

Krisztusban mind egy közösség vagyunk, 
egy gyülekezet tagjai.

Judit Szegediné Eszter nénivel osztott be 
egy csoporthoz minket. Nagyon hálás va-
gyok ezért. Eszter néni nagyon csodálatos 
ember, aki nagy szeretettel figyelt rám, és 
mindig a segítőm volt, pedig valójában én 
tanultam tőle folyamatosan a tábor alatt. 
A személyisége, a beszédstílusa, a tudása, 
a hite, az egész lénye minden nap a táma-
szom volt.  A délutáni feladatokon Eszter 
néni kísérte a Sárga csoportot, és mindig 
büszkén mesélte, milyen ügyesek voltak a 
gyerekek, és milyen sok új ismerettel lettek 
gazdagabbak. 

A csoportunk fantasztikus volt: nyitott 
és érdeklődő. Volt, aki minden apró rész-
letet megfigyelt. Volt, aki kicsit türelmetle-
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nebbül várta a játékok idejét. Volt, aki ha 
tehette volna, reggeltő délutánig hintázott 
volna. Volt, aki megfigyelt mindent és 
mindenkit, zárkózott volt, de mégis részese 
annak, ami történt velünk. A sok elkészí-
tett kézműves tárgyból biztosan sok barát, 
rokon számára lett kedves, örömöt hozó 
ajándék. A viták, amelyek néha-néha meg-
jelentek a játék hevében, végül elcsitultak, 
jelentéktelenné váltak. Az állatkert nem 
is tűnt olyan vonzónak néhány gyermek 
szemében, mert már olyan sokszor járt 
ott, majd a nap végén megpihenve a nagy 
hőségben mégis rájöttünk, hogy a meg-
szokottnak, ismertnek tűnt helyszínek és 
állatok is tartogattak még csodás, vicces, 
aranyos meglepetéseket. 

A közös éneklések és a meghallgatott 

bizonyságtételek közelebb hoztak egymás-
hoz és felemeltek minket. 

A bibliai történeteken keresztül megér-
tettünk sok olyan dolgot, melyet nem is kell 
megfogalmaznunk csak megérezni. Jézus-
hoz csak közelebb kell mennünk, mernünk 
kell szólni hozzá, ha kell, akár kiáltani. Ő 
nem haragszik meg, hogy megzavarjuk őt, 
meg fogja hallani a hangunkat, és megérzi, 
ha csak megérintjük a ruhája szegélyét. Az 
ő számára nincs lehetetlen. Ha már min-
den remény elveszett, ő akkor is így szól: 
„Ne félj, csak higgy!” (Mk 5,36) És a hitünk 
meghozza a gyümölcsét, amely elképzelhe-
tetlen örömöt hoz számunkra.

Mi is így jártunk ezen a héten. Én leg-
alábbis biztosan. Mire péntek lett, már nem 
szerettem volna, hogy véget érjen a hét, 
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mert vártam a következő napot, a követke-
ző találkozást. Így lettünk mi Jézus Krisz-
tus közelében egy közösséggé pár nap alatt.

Tarcsai Katalin

ZÖLD CSAPAT BESZÁMOLÓ
„Hála Istennek, hogy újra úgy készül-

hettünk a gyülekezeti hittantáborra, hogy 
egész napos együttlétek, foglalkozások le-
hettek. A mi csoportunk első, másodikos és 
harmadikos gyerekekből állt. Áldott volt a 
köztük való szolgálat, hiszen a kiscsopor-
tos foglalkozások során nagyon aktívak 
és befogadóak voltak az ige iránt. Minden 
igénél, történetnél voltak jó meglátásaik és 
érdekes kérdéseik. Rácsodálkoztak az Úr 
Jézus végtelen hatalmára, hogy számára 

minden lehetséges. Hiszen ahol a mi embe-
ri erőnk véget ér, ott kezdődik az Ő minde-
nek feletti ereje, hatalma. Korosztályukból 
adódóan a kapernaumi tisztviselő fiának 
meggyógyításának és Jairus lányának fel-
támasztásának a története tetszett nekik 
a legjobban. A foglalkozásokon kívüli 
programok is nagyon tartalmasak voltak, 
hiszen a gyerekek nagyon szerették a ví-
zibombázást, a kézműves foglalkozásokat, 
sport programokat, na meg a finom enni- 
és inni valókat.

 Istentől megáldott hét volt, ahol remé-
nyeink szerint el tudtunk ültetni a gyerekek 
szívében egy-két magot, Isten dicsőségére.

Benedek Barna 
és Benedek-Földesi Andrea
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PIROS CSAPAT BESZÁMOLÓ

Istennek hála, hogy idén megrendezésre 
kerülhetett gyülekezetünkben a Doktor tá-
bor, közel 60 gyermek részvételével.

Áldott lehetőségnek, de ugyanakkor 
nagy felelősségnek tartom, ha a legfiatalab-
baknak tolmácsolhatjuk az evangéliumot. 
A legkisebbek csoportjába 14 gyermek (10 
fiú és 4 lány) tartozott, akik nap mint nap 
nagy érdeklődéssel hallgattak Jézus cso-
datételeiről, gyógyító hatalmáról és arról, 
hogy Ő a halál felett is Úr. A mi szívünket is 
meg tudja gyógyítani a bűn betegségéből, 
örök élettel  ajándékoz meg bennünket, 
csak rajtunk áll, hogy elfogadjuk-e vagy 
sem. Adja Isten, hogy minél több gyermek 
elfogadja Istennek ezt a kegyelmét és meg-

tapasztalja a bűnbocsánat örömét és bizo-
nyosságot nyerjen az örök élet felől. 

Hála és köszönet Isten után minden 
gyermeknek és szolgálattevőnek, aki vala-
milyen formában részt vett a táborban. 

Ágostonné Lakatos Márta

GYEREKEK 
A DOKTOR TÁBORRÓL

Tardi Réka: „A legjobban azt szeretem, 
amikor beszélgettünk.”

Szilágyi Julianna (Julcsi): „A kedvenc 
történetem, amikor Nikodémusról tanul-
tunk. Az tetszett, hogy Isten megsegítet-
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te, hogy tiszta legyen a lelke. A kedvenc 
elfoglatságom a fonás.”

Benedek Anna: „A tisztviselőnek halálos 
beteg lett a fia és megkereste Jézust és kérte, 
hogy gyógyítsa meg. Jézusnak nem is kel-
lett odamennie, úgyis meggyógyult a fia. 
Két barátot is szereztem a táborban.”

Korcsmáros Liliom: „Sok dolgot lehet csi-
nálni a táborban. A kedvenc bibliai törté-
netem az, amikor Jézus meggyógyította 
Bartimeust.”

Korcsmáros Jázmin: „Jó, hogy a templom-
ban lehet énekelni és imádkozni, a kedvenc 
énekem a Szívem csendben az Úrra figyel. 
Nagyon jó, hogy voltunk az Állatkertben, a 
legjobban a pingvin tetszett.”

Jeczó Sarolta: „Lehet kézműveskedni és so-
kat tanulni, segíteni a felnőtteknek.”

Macsári Mirtill: „A sok program tetszik, 
tavaly is voltam, de akkor nem volt ilyen 
sok a program. Én azt szeretném kérni Jé-
zustól, hogy megérintse a lelkemet.”

Csizmadia Liliána: „Lehet választani, hogy 
mit szeretnék csinálni. A bibliai történetek 
mind nagyon jók voltak. Jézustól azt kér-

ném, hogy költözzön a szívembe.”

Jäger Barbara: 
„Türelmet és örömöt kérnék Jézustól.”

Erdei Linda:  „A kedvencem a fonás, Krisz-
ti néni befonta a hajamat. Jézustól nyugal-
mat és békességet kérnék.”

Csernyi Nóra: „Jól érzem magam, mert na-
gyon sok a program, a Bartimeus története 
tetszett a legjobban, Jézus meggógyította őt 
és most már lát. Én Jézustól egészséget és 
békességet kérnék.”

Ágoston Dorottya: „Nagyon jól érzem ma-
gam a táborban. Szereztem új barátokat. 
Bartimeus volt a kedvenc bibliai történe-
tem, akin senki sem tudott segíteni, csak 
Jézus.  Jézustól türelmet kérnék, mert néha 
türelmetlen vagyok.”

Bodnár Puskár Liliána: „Fonás, játék, amit 
szeretek. Mindegyik bibliai történet tet-
szett, de a legjobban Nikodémus. Jézustól 
azt kérném, hogy szeressen.”

Molnár Dániel: „Mindent szeretek a tá-
borban, a madárlest nagyon szeretem, az 
Állatkertben tollakat gyűjtöttem. Eléggé 
szeretem a madarakat.”
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2022. 07. 16-án reggel 6 órára volt meg-
beszélve a találkozás azokkal a gyülekezeti 
tagokkal, akik részt kívántak venni a kirán-
duláson. Egy egész napra tervezett és igen 
tartalmas napnak néztünk elébe. Az idő ra-
gyogó volt. 59 fő várta epedve az indulást. 2 
busz érkezett, egy nagyobb és egy kisebb. Így 
megoszlott a gyülekezet. Isten áldását kértük 
utunkra, és nagy lelkesedéssel elindultunk. 
Nagyon jó hangulatban testvéri szeretetben 
együtt Isten gyermekei.

Voltak, akik sütöttek finomságokat, és kör-
bekínálták a testvéreket. Volt, aki éneklésbe 
kezdett, de sajnos az erősítés a kisbuszban 
volt. Lassan, de biztosan megérkeztünk az 
első állomásra, ami Okány volt. Csodaszép, 

tiszta település, szemnek is kellemes látványt 
nyújtott. Ahogy közelebb érkeztünk elénk 
tárult egy különlegesen szép kis templom. 
Először arra gondoltam, hogy egy régi típusú 
falusi templomot fogunk látni, de nagy meg-
lepetésemre egy gyönyörű, szépséges Szent-
hajlék tárult elénk. Már az ajtóban fogadott a 
gyülekezet, köszöntéssel vártak ránk.

Ahogy beléptünk e templom belsejébe, 
mintha egy ékszerdobozba léptünk volna be. 
Csodálatos ólomüveg ablakaival, szemet gyö-
nyörködtető belsejével lenyűgöző volt. De 
Istentisztelet nélkül nem lett volna egész. La-
katos Zoltán lelkészünk az idő hiánya miatt 
csak röviden ismertette az aznapra szóló Igét. 
„Mi azonban építettük a várfalat, és már az 

Lelki feltöltődés a testvérekkel a kiránduláson
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egész várfal elkészült félmagasságban, mert a 
nép nagy kedvvel dolgozott”. Nehémiás 3,38  
Még idetartozik, hogy a befogadóképessége 
700 fő. Imádság és éneklés után átmentünk a 
gyülekezeti házba.

Szeretetvendégséggel vártak bennünket. 
Tárnokné Mártika elmesélte, hogy hogyan 
éltek itt, Tamás lelkészünk itt született, és 
gyerekeskedett. Majd elköszöntünk és útnak 
indultunk..

A következő állomás Gyula volt. Elsőként 
a várat néztük meg, idegenvezető segítsé-
gével kaptunk tájékoztatást. Kiváló vezető 
volt, sokoldalú, sok érdekességgel és látniva-
lóval kápráztatta el a látogatókat. Közel egy 
órán keresztül kaptuk az információt. Majd 
a tárlatvezetés után egy nagyon finom ebéd 
várta a gyülekezetet. Amikor már minden-
ki jóllakott, elindulhattunk újabb úti célunk 
felé, Szarvasra. Itt két program is várt ránk, 
az arborétum és a sétahajózás. Mivel csak 
30 fő szállhatott egyszerre a sétahajóra, így 
ketté oszlott a kis csapat. Amíg sétahajóztak, 

addig a többiek megnézték az arborétumot. 
Aztán csere következett. Közel 1 órás séta-
hajózás igazán remek volt, a hajó kapitánya 
történetekkel, mesékkel és viccel tartotta és 
szórakoztatta az utazó közönséget. Egy na-
gyon érdekes pontra is felhívta a figyelmet, a 
nagy Magyarország közepe, itt volt található 
a Trianoni emlékmű. Sokan fotóztak, hátha 
valakinek megvan, és be tudjuk tenni az új-
ságba, hogy azok is lássák, akik nem tudtak 
részt venni a kiránduláson. Élményekben 
gazdagon, kellemesen elfáradva tértünk visz-
sza a buszunkhoz. Elbúcsúzva a nap látvá-
nyosságaitól elindultunk haza. A testvérgyü-
lekezettől elköszöntünk, és a cél Debrecen. 
Megérkeztünk, Tárnokné Mártika imádság-
ban megköszönte Istennek, hogy velünk volt 
és épségben hazasegítette a gyülekezet tagjait. 
Emlékezetes és tartalmas kirándulás volt, a 
feltöltődés teljes mértékben sikerült. Köszö-
net és hála Istennek.

Testvéri szeretettel: László Ilona presbiter
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Hálás a szívünk, hogy két év halasztás után 
július 23-án összegyűlhettünk a Puskás Aré-
nában, hogy Istent dicsőítsük és közösségben 
legyünk egymással. Ezen a 20 éves jubileumi 
rendezvényen 30 nemzetből mintegy 40 ez-
ren vehettünk részt. A rekkenő hőség ellené-
re a találkozón az összes felekezet egy szívvel 
dicsérte Istent. A program gerincét ismert 
hazai és külföldi keresztyén zenei produkci-
ók adták, amelyek között rövid üzenetek, bi-
zonyságtételek hangzottak el. 

Számomra a nap legáldottabb része Mike 
Sámuel evangélizációja volt, ahol Isten “hár-
mas gólöröméről” hirdette az Igét három is-
mert történeten keresztül: 
- Az első a Jó pásztor története volt. Elhang-
zott, hogy Istennek nem farkasai és bárányai 
vannak, hanem elveszett és megtalált bárá-
nyai. Isten ma is keresi az elveszett bárányo-
kat, keres  bennünket.
- A második az Elveszett drahma példázata 
volt. Úgy ahogyan a példázatbeli asszony sem 
mond le az elgurult drahmáról, úgy Isten 
sem mond le rólunk. Az Ő szemében nin-
csenek értékes és értéktelen emberek, hanem 
vannak szemétbe esett   és megtalált kincsek. 
Akármilyen mélyre kerültünk a bűnben, Is-
ten nem mond le rólunk, keres bennünket, 

mert az Ő szemében értékesek vagyunk. 
- A harmadik a Tékozló fiú története volt. 
A tékozló fiút lázadónak, a testvérét pedig 
duzzogónak nevezte az igehirdető. A láza-
dók a világban vannak, a duzzogók pedig a 
templomokban, akik nem tudnak örülni Is-
ten örömének. Isten ma is  hívja megtérésre a 
lázadókat és  a duzzogókat egyaránt. 

Isten elküldte Jézust a Jó pásztort, hogy ke-
resse az elveszett bárányokat, hogy keresse a 
szemétbe esett kincseket, és haza hívja a láza-
dókat és magához hívja a duzzogókat. 

Hálás vagyok Istennek, hogy családom-
mal együtt részt vehettem ezen az alkalmon. 
SDG!

Ágostonné Lakatos Márta

Ez az a nap! 2022



19

A Konyári Református Egyházközség lel-
kipásztora 2022. júl. 31. napjával nyugállo-
mányba vonul. Erdőhátiné Fürj Anikó 40 
éves szolgálat után kérte nyugdíjazását, eb-
ből a 40 évből 33 évet a konyári gyülekezet-
ben töltött. Az alkalom kezdetén a közösség 
legidősebb tagja szavalt egy szép verset. A 
gyülekezetből Oláh Lajos főgondnok meleg 
szavakkal búcsúztatta, méltatta lelkészi szol-
gálatát áldozatos, szeretteljes odaadó mun-
káját. Anikó idejében újították fel a templo-
mot kívül-belül és gyülekezeti ház is épült. 
A debrecen-csapókerti testvér gyülekezet 
nevében Kompár Ferencné presbiter testvé-
rünk mondott néhány kedves gondolatot, a 
nyugdíjas éveire is jó egészséget és Isten áldá-
sát kívánva. Ezt követően a lelkésznő hirdette 
Isten Igéjét a Jak. 3, 17-18 alapján:

„A felülről való bölcsesség először is tiszta, 
azután békeszerető, méltányos, engedékeny, 
irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem 
részrehajló és nem képmutató. Az igazság 
gyümölcse békességben vettetik el azoknak, 
akik békességet teremtenek.”
– A tisztaság azt jelenti, hogy Jézus meghalt 
értünk, Ő tisztított meg.
– Békeszerető, aki munkálkodik a békessé-
gért, akkor is, ha az lemondással jár.
– Méltányos az, aki figyelembe veszi a hozzá-
forduló körülményeit is.
– Engedékeny, aki  a saját véleményét is félre 
tudja tenni a békesség kedvéért.

– Irgalmas, mint ahogyan hozzánk is irgal-
mas volt az Úr.
– Nem részre hajló, nem elfogult másokkal 
szemben.
– Nem képmutató, nem megtévesztően visel-
kedő ember.

Ha őszintén az Úr elé tudunk állni, nem 
csak külsőleg, de belsőleg is megtisztulunk, 
Isten lelke tölti ezt be az életünkben. A felül-
ről jövő bölcsesség igazít el bennünket prob-
lémáinkban, döntéseinkben. A széthúzás, 
keserű irigység, viszálykodás, kérkedés az 
mindig pusztító. Nagyon nagy kincs a békes-
ség, csak ez segíthet az emberen és az egész 
világon. Akkor tudjuk megfizetni a békesség 
árát,  amikor engedékennyé válunk. A sze-
retet valóságos cselekedetekben mutatkozik 
meg. Az elesettek a gyengék iránti segítség 
nyújtása nem csak pillanatnyi, hanem segít 
a léleknek az Istenhez találásban. Amit Isten-
től kapott, azt adja tovább személyválogatás 
nélkül. Végül tiszteletes asszony imádságá-
ban hálát adott a férjéért, aki segítette őt a 
szolgálatában, a gyermekéért és a testvéri 
közösségért. Kitartó közös imádságaik által 
Isten többeket megtérésre segített. Dicsőség 
érte az Istennek. Megköszönte a szeretetüket, 
amivel körülvették őt és családját, hogy fon-
tosnak tartják Isten ügyét ebben a községben. 
Isten áldását kérte az egész gyülekezetre és 
szeretteikre. Az alkalom szeretetvendégség-
gel zárult.

Pappné S. Sz. Magdi

Elbúcsúzott gyülekezetétől a konyári lelkipásztor
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Képes beszámoló a konfirmandus találkozóról
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Oláh Lajosné 
MAGVETÉS
Zsoltárok 126,5-6

Ha a nagy Magvető nyomdokába léptél,
ha vállaltad a magvetés szolgálatát:
vállalnod kell vele a zord napokat is,
esőket, szeleket, viharok próbáját,
melyek terheikkel sorra mind megjönnek,
hogy próbára tegyék a te hűségedet.
Számíts arra is, hogy az elhintett jó mag
nem mindig a jó talajba talál,
kövek közé is hull, meg tövisek közé,
ahol fojtogatja a magot a halál.

Ne keserítsen el, ne hidd, hogy hiába!
A magvetés soha, soha nem vész kárba!
És ha forró szelek tikkasztják a vetést,
tudnod kell, hogy itt az öntözés ideje,
s akkor öntözz, öntözz, dús könnyhullatással,
szívedből feltörő, könnyes imádsággal!
A könnyek lágyítják a kőkemény talajt,
utat egyengetnek a gyenge csírának.

Légy fáradhatatlan, mint a nagy Magvető!
Ha munkádat csendes hűséggel elvégzed,
meglátod, megáldja ő könnyes vetésed,
lesz még örömteljes, boldog aratásod!
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„Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, … istenfélelemre tanította, 
és amíg az Urat kereste, sikert adott neki az Isten.” 2Krón 26, 4-5

MEGHÍVÓ
Kedves Szülők, Gyermekek, Családok!

Szeretettel hívunk, várunk minden hittanos, vasárnapi óvodás 
és iskolás gyermeket és családjaikat, gyülekezeti tagokat

2022. szeptember 11-én, délelőtt 10 órától
TANÉVNYITÓ Istentiszteletre, hálát adva az új tanévért!

Helyszín: a Csapókerti Református Templom és környéke.
(Debrecen, Mátyás király u. 23/b)

Az istentiszteletet követően:
- Ebéd: a templomkertben

- Előadás: Családi Értékmozaik Ritter Nándor és Ida vezetésével (templom)
- Gyerekeknek játék és mozgás + kézműves (templomkert)

Szeretettel várjuk a sütemény, gyümölcs és üdítő felajánlásokat közös elfogyasztásra :)
A program 10.00-15.00-ig tart!

Részvételi szándékukat az ebéd alapanyagainak és a délutáni eszközök 
zökkenőmentes beszerzésének lebonyolítása érdekében 

a lakatos.marti2@gmail.com email címen
vagy a 20/221 99 23 –as telefonszámon jelezzék!

Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 8.

Szeretettel: a Szervezők
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A keresztség sákramentumában részesültek
Szabó Zétény, Boldogné Bocskai Erzsébet, Makula Anikó Klaudia, Kondás Csongor,

Kiss Zoltán, Polgár Kristóf, Giczei Balázs Csaba, Szűcs Boglárka,
Böszörményi Levente, Fazekas Gergő, Kerekes Márk Gábor,

Kovács Edina és Emese és Nagy Kamilla Erika.

Isten áldja meg hitbeli növekedését!

Konfirmációi fogadalmat tettek
Felnőttek:

Boldogné Bocskai Erzsébet, Illyés Balázs, Kupa Judit és Kupa Zoltánné Rácz Eszter.
Gyermekek:

Balogh Boglárka, Domokos Viktória Réka, Karika Barbara Julianna, 
Kovács Krisztián, Makula Anikó Klaudia, Sárga Zoárd, Szabó Dorottya, 

Szabó Hanna, Tóth-Sturza Márkó és Tóth Zsófia. 

Isten erősítse meg őket naponként a hitben!

Házasságkötésükre Isten áldását kérték 
Kanalas Gyula és Szemán Henrietta, Dr. Kondás Gergely és Dr. Kocsis Erika, 

Kiss Zoltán és Varga Erzsébet, Zakar Barnabás és Balogh Enikő

Áldásokban gazdag családi életet kívánunk!

A vigasztalás Igéjét hirdettük
Pataki Mária (39), Kuk Gyuláné Kolláth Eszter (83),

Borbás Józsefné Elek Ilona Olga (89), Molnár György (82), Lakatos János (78), 
Pásztor Ferencné Kvesztár Irén (85), Kovács Sándorné Győri Irén (84), 

Szabó József (80) és Poór Imréné Hunyadi Piroska (87) 
elhunyt testvérünk ravatalánál.

A feltámadás és örök élet bizonyosságával kívánunk vigasztalást!

Anyakönyvi adatok
(2022. május 30. - 2022. augusztus 9.)

„Közel van az Úr a megtört szívekhez, 
és megsegíti a sebhedt lelkeket.”

(Zsolt. 34,19.)
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Kiadja a Csapókerti Református Egyházközség Presbitériuma
4033 Debrecen, Mátyás király u. 23/B • Telefon: (52) 448-601
E-mail: refcsapokert@gmail.com • web: csapokert.reformatus.hu
Bankszámlaszám: 11738008-20716422
Megjelenik: kéthavonta • Példányszám: 300 
Nyomás, tördelés: Litográfia Nyomda, Debrecen

Kiadja a Csapókerti Református Egyházközség Presbitériuma
4033 Debrecen, Mátyás király u. 23/B • Telefon: (52) 448-601
E-mail: refcsapokert@gmail.com • web: csapokert.reformatus.hu
Bankszámlaszám: 11738008-20716422
Megjelenik: kéthavonta • Példányszám: 300 
Nyomás, tördelés: Litográfia Nyomda, Debrecen

Mi az élet értelme? Honnan jöttünk és merre tartunk?
Kicsoda Isten és Jézus? Mit tanít a Biblia? 

Keressük együtt a választ ezekre a kérdésekre!

Szeretettel hirdetjük 
a konfirmációi vallástételre való felkészülés lehetőségét 

gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. 
Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet. 

Vasárnap 9.30-tól imaközösség az istentisztelet áldásáért a gyülekezeti házban
  9.45-től énektanítás a templomban
  10.00 órától istentisztelet a templomban
  Az istentisztelettel párhuzamosan vasárnapi óvoda és iskola
  15.00 órától istentisztelet Domboson
  17.30 órától imaóra a gyülekezeti házban

Kedd  17.30 órától bibliaóra

Szerda 10.00-tól Baba-mama kör
  10.30-tól bibliaóra az Idősek Napközi Otthonában
  15.00 órától bibliaóra Domboson
  17.30 órától minden hónap első szerda estéjén presbiteri bibliaóra

Csütörtök 9.00 órától Tevékeny Kezek Szeretetkör – Kertészkedés
  14.00 órától Tevékeny Kezek Szeretetkör – Csigakészítés
  18.00 órától kéthetente felnőttként konfirmáltak bibliaköre

Péntek 17.00 órától ifjúsági alkalom

Szombat  15.00 órától minden hónap harmadik szombatján Női Bibliakör

ÁLLANDÓ 
gyülekezeti alkalmaink


