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A Szarvasi Református Gyülekezet bemutatkozása 

 

„Jól tetted, hogy eljöttél” (Apostolok cselekedetei 10. fejezet 33. vers) 

 

Szeretettel köszöntünk gyülekezetünk honlapján! 

 

1.) Kik vagyunk? 

Szarvas köztudottan evangélikus település, de ma már közel 1000 református él városunkban. 
A gyülekezetet 1918-ban alapította néhány elkötelezett református, hívő ember. Isten úgy látta 
jónak, hogy ezt a létszámában kicsi, de kisugárzásában és hitében az Úrhoz ragaszkodó 
közösséget immár több, mint 100 éve megtartsa. A gyülekezet történetében sok nehéz időszak 
volt: az első világháború utolsó évében alakult, amit a gazdasági világválság követett, azután a 
második világháború és a kommunizmus következett. A közösség nulláról indult, vagyona nem 
volt, a gyülekezeti tagok adakozásából élt és él mind a mai napig. Eleinte iskolákban és más 
intézményekben tartották az istentiszteleteket. Isten gondoskodó szeretetéből később vásároltak 
egy vályog parasztházat, itt tartották az alkalmakat, és kialakítottak egy lelkészlakást. A 30-as 
években épült a később imaházként funkcionáló épület. A gyülekezet életére máig érezhető 
hatással volt Ürögdi Ferenc és felesége Ici néni 40 évig tartó, a legnehezebb időkben is hűséges 
szolgálata.  

1995-től az istentiszteletekkel egy időben gyermekistentiszteleteket is tartottunk a lelkészlakás 
konyhájában. Ez a hely azonban nem volt megfelelő a gyerekekkel való foglalkozásra, így 
kerestük a megoldási lehetőségeket, hogy hogyan lehet párhuzamosan két, vagy többféle 
alkalmak tartani gyülekezetünkben. A 2000-es évek elején Isten arra indított minket, hogy 
kezdjünk el imádkozni templomért. Urunk jónak látta, hogy Szarvason református templom 
épüljön, így 2004-re megajándékozott minket ezzel a hajlékkal, amelyben ma is együtt 
dicsőíthetjük Mennyei Atyánkat. Nagyon hálásak vagyunk Neki ezért, mivel így lehetőség nyílt 
arra, hogy az istentiszteleteken kívül sokrétű tevékenységünket ki tudjuk szélesíteni. 

 

2.) Miben hiszünk 

Hisszük, hogy Isten tökéletesnek teremtette a világot és benne minket. Ekkor még teljes 
harmóniában éltünk együtt Mennyei Atyánkkal, ez volt az édeni állapot, amikor 
szeretetközösségben, szoros bizalmi kapcsolatban voltunk Istennel és ebből adódóan a többi 
emberrel is. Az ember azonban megvonta bizalmát Istentől, amikor hallgatott a kísértőre, 
akinek mindig az a célja, hogy elszakítson minket Istentől. A kísértő elérte, hogy rá hallgassunk 
és ne Istenre, ezáltal megszakadt az Istennel való bensőséges bizalmi kapcsolat, és ez az Istentől 
elszakadt állapot a bűn a Biblia szerint. Megjelent tehát a világban a bűn, és a bűnös emberi 
természet, amiben most is élünk. 
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Bár az ember megvonta bizalmát Istentől, de Isten nem vonta meg szeretetét az embertől, és 
készített egy megoldást arra, hogy újra Vele élhessünk. Ez a megoldás egy személy: Jézus 
Krisztus, aki azért jött el erre a világra, hogy a mi bűneink büntetését magára vegye és 
elszenvedje azt. Meghalt a kereszten, eltemették, de harmadnapra feltámadt és él. Aki ezt hittel 
elfogadja, és magára nézve érvényesnek tartja, az kéri és megkapja bűnei bocsánatát, és így újra 
élhet a Mennyei Atyával való közösségben, ami az örökkévalóságban fog kiteljesedni.  

Feltámadása után Jézus, mielőtt visszament a Mennybe, megígérte, hogy elküldi Szentlelkét 
mindazoknak, akik kérik Tőle. A Szentlélek bennünk lakik és elvezet minket a teljes igazságra. 
Az igazság pedig az, hogy Isten mindenkinél jobban, feltétel nélkül szeret minket, annyira, hogy 
egyszülött fiát adta értünk, hogy örökké éljünk Őáltala. 

Ahogy a világnak van kezdete, úgy vége is lesz. Jézus azt mondta, hogy az idők végezetén 
visszajön ítélni élőket és holtakat. Azt a Krisztust várjuk vissza, aki értünk és helyettünk odaállt 
Isten ítélőszéke elé, hogy a mi bűneink büntetését magára vegye, ezért bizalommal tekintünk 
az utolsó ítéletre. 

 

3.) Mi a gyülekezet 

A gyülekezet az a hely, ahol azok, akik igazat adnak Istennek mindabban, amit a Bibliában 
számunkra kijelent, közösségben lehetnek Vele és egymással. Ahol a tagok segítik egymást 
hitük megélésében, és Isten akaratának megvalósulásán munkálkodnak ebben a világban. Azt, 
hogy mi Isten akarata a Szentírásból tudhatjuk meg, ezért fontos számunkra annak minél 
teljesebb megismerése. Erre törekszünk az istentiszteleteinken, bibliaóráinkon, gyermek és 
ifjúsági alkalmainkon. A gyülekezet azonban nem csak hívőkből áll, hiszen szívesen fogadunk 
mindenkit, aki érdeklődik Isten Igéje iránt, vagy aki szeretne keresztény lenni, de nem tudja, 
hogyan válhat azzá, vagy egyszerűen „csak” kíváncsi arra, hogy milyen belülről egy református 
közösség. Lehet, hogy valaki kételkedő, akár kötekedő, vagy bármilyen okból emberek közé 
vágyik, jöjjön bátran, szeretettel várjuk. 

 

4.) Alkalmaink: 

Vasárnap 10.30-tól istentiszteleten vehetnek részt a felnőttek a templomban. 

Vasárnap 10.30-tól gyermekistentiszteletet az óvodás és iskoláskorú gyermekek számára 
tartunk, melynek az a célja, hogy a gyermekek a koruknak megfelelő, érthető nyelven 
hallhassák a biblia történeteit és Isten igazságát. 

Azok számára, akik pici gyermekkel érkeznek, a baba-mama szobában alakítottunk ki 
lehetőséget arra, hogy részt vehessenek az istentiszteleten. Így együtt jöhet az egész család 
vasárnap a templomba, hiszen mindenki megtalálja a maga számára a lelki táplálkozás 
lehetőségét. 
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Hétfőn 9 órától baba-mama kört tartunk. Itt a kisgyermekeikkel otthon lévő anyukáknak van 
lehetősége találkozni, beszélgetni, megosztani egymással örömeiket és nehézségeiket a 
gyerekneveléssel, tanulással és egyéb dolgokkal kapcsolatban.  

Hétfőn 17 órától presbiteri imaóra. Gyülekezetünket 5 fős presbitérium és a lelkész vezeti, 
az ő számukra ad lehetőséget ez az alkalom az aktuális dolgok megbeszélésére és azokért való 
imádságra. 

Kedden 18 órától bibliaóra. Ebben az időpontban a munkába járó érdeklődőket várjuk, hogy 
együtt olvassuk a bibliát és beszélgessünk róla. Családias, jó légkörű alkalmak ezek, ahol bárki 
felteheti kérdéseit, elmondhatja észrevételeit, ellenvetéseit. 

Csütörtökön 14 órától kezdődik a „Nyitott templom” alkalma, amely a nyugdíjasoknak 
teremt lehetőséget a találkozásra, beszélgetésre. Itt hétről-hétre együtt olvasunk el részletekben 
egy-egy bibliai könyvet, értelmezzük, keressük benne Isten üzenetét és tanítását. 

Minden második szombaton 15 órától ifjúsági órát tartunk a 11 évnél idősebb gyerekek és 
fiatalok számára. Ezt az alkalmat egy gimnazista gyülekezeti tagunk vezeti nagy szeretettel, 
melynek fő célja a közösség építése a fiatalok között. 

 

Az istentiszteletinket már évek óta rendszeresen élőadásban közvetíti a Szarvasi Kábel Tv, de 
interneten is megtekinthetőek élőben, valamint felvételről is. A Rádió Szarvas keddenként adja 
le istentiszteleteinket 20 óra 5 perctől. Amikor a járvány miatt nem lehet nyitva templomunk, 
akkor a hétközi bibliaórákat telefonon konferenciahívással tartjuk meg. 

 

5.) Táborok 

Minden évben rendezünk a gyermekek számára nyári napközis tábort, ahol egy-egy bibliai 
történetet dolgozunk fel, sok-sok játékon keresztül. Ezeken a heteken is fontos szerepe van a 
gyerekek közötti közösség építésének. 

 

Néhány év kihagyás után idén újra tervezzük gyülekezeti táborunkat Nagybörzsönyben. 
Ebben a gyönyörű környezetben elmerülünk Isten teremtett világának szépségében, és 
igyekszünk azt minél jobban megismerni. Ebben segítségünkre lesz néhány szakember a 
gyülekezetben, akinek szívügye a teremtésvédelem. A közös kirándulások, játékok, sportolás 
közben az Istennel és egymással való közösségünket kívánjuk erősíteni. Emellett közös 
imádságra és igetanulmányozásra is lehetőség lesz fakultatív módon. 
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6.) Imaszolgálat 

Jézus Krisztus felszólít minket arra, hogy imádkozzunk egymásért, ezért hiszünk az ima 
erejében. Imádságainkkal nem mi szeretnénk megnyerni Istent a saját akaratunk teljesítéséhez, 
hanem mi szeretnénk megismerni az Ő akaratát és cselekedni azt. Az imádság célja Isten 
dicsőítése, magasztalása, a bűneink megvallása és közbenjárás másokért. De az a jó, hogy olyan 
bensőséges kapcsolatban lehetünk a mi Urunkkal, hogy mindent őszintén elmondhatunk Neki, 
hiszen Ő pontosan tudja, mi zajlik bennünk és számíthatunk a segítségére, mert Szentlelke által 
munkálkodik bennünk.  

Gyülekezetünkben több kis „imasejt” működik, melyeknek célja, hogy a tagjai meg tudják 
osztani egymással örömeiket, nehézségeiket és imádkozzanak egymásért, a gyülekezet többi 
tagjáért és a gyülekezeten kívüliekért is, mindazokért akik rászorulnak az imatámogatásra, vagy 
kérik tőlünk. 

Ezen kívül bárki imaszolgálatot kérhet a gyülekezettől, legyen az gyülekezetünk tagja, vagy 
kívülálló. Az imaszolgálat általában úgy történik, hogy két hívő ember imádkozik egy harmadik 
személyért, amikor mindhárman Isten színe elé állnak, az Ő jelenlétébe kerülnek és hívják 
Istent, hogy lépjen be Szentlelke által az életükbe, nehézségeikbe. Az imaszolgálat lehet 
könyörgés gyógyulásért, bűntől, függőségtől, rossz gondolatoktól való szabadulásért, vagy 
bármely más helyzet Isten elé tárása. Erre akkor lehet szükség, amikor az ember úgy érzi, hogy 
az egyéni imádság mellett szükséges, hogy közösen is Isten elé vigyünk nehéz helyzeteket, 
amiben várjuk Isten útmutatását. 

 

Gyülekezetünk nyitott minden érdeklődő számára, mindenkit szeretettel hívunk 
alkalmainkra, és azon túl is lelkészünk, gondnokunk bármikor utolérhető telefonon, emailen, 
interneten, vagy személyesen. Ezen kívül gyülekezetünk bármely tagját megszólíthatják, 
megkereshetik kérdéseikkel, javaslataikkal. 

 

Elérhetőségeink: címünk 5540 Szarvas, Vasút u. 66. honlapunk: szarvas.reformatus.hu, 
Pentaller Attila lelkész: szarvas@reformatus.hu, 06-20-5495457, Czerjak Attila gondnok: 
czerjak.ref@gmail.com, 06-20-3537787. 

 

 


