Kedves Gyülekezet!
Jótékonysági vásárt rendez gyülekezetünk a Szentendrei Református Gimnáziumban 2019. április 27-én,
szombaton 8-12 óra között, melynek bevételét az abaújvári LelkesítŐ Missziós ház építésére ajánljuk fel. A
missziós házról a következő oldalon tájékoztat az azt megálmodó lelkészházaspár.
A vásár sikeres lebonyolításához tárgyi felajánlásokat kérünk és várunk, melyeket 26-án, pénteken 17 órától
veszünk át a gimnázium aulájában. Anyagi felajánlást is köszönettel elfogadunk.
Amit várunk:
feleslegessé vált, jó állapotban lévő:







ruhaneműk (gyerek, női, férfi)
játékok, sporteszközök
konyhai és lakás felszerelési tárgyak
csecsebecsék
táskák, cipők
könyvek

Ami számunkra megunt, másnak kincset jelenthet! Úgy jótékonykodhatunk, hogy közben megszabadulunk a
felesleges holmijainktól. 
A lebonyolításhoz szorgos kezekre is szükségünk van. Jelesen pénteken 17 órától, szombaton ½8-tól; a
szombati elpakolásnál erős férfikezekre is nagyon számítunk 12 órától!
A szolgálatra jelentkezni lehet:
Fülöpné Mariannál személyesen vagy a 20 / 226 45 33 számon illetve
Varnyú Böbénél személyesen vagy a 30 / 604 53 54-es számon.
Szeretettel hívunk mindenkit, akár hoz, akár visz vagy mindkettő!
Legyünk aktív támogató részesei a refis jótékonysági vásárnak!

LelkesítŐ Missziós ház Abaújváron
Abaújvár Észak-Magyarország határán helyezkedik el, csak a Hernád választ el bennünket
Szlovákiától, ami Abaújvár határában folyik. Nem volt ez mindig így, Trianon ölte meg ezeket a
falvakat is, hiszen Kassa 20 km-re van. Ez máig kihat a falvaink életére, mivel a fiatalság nem
talál itt helyben munkát, ezért elhagyta ezt a vidéket, és a jobb élet reményében a
nagyvárosokba költözött.
Ez mára azt eredményezte, hogy pl. 2000-ben kb. 400 egyházfenntartónk volt a 3
gyülekezetünkben (Pányok-Abaújvár-Zsujta), mára ez 150-re csökkent az elhalálozások miatt.
Szinte a csodával határos, hogy még el tudnak tartani ezek a piciny gyülekezetek egy
lelkészházaspárt. Tudjuk, hogy a hagyományos református gyülekezeti modellel ez már nem
lenne lehetséges. De Isten tudta és tudja ezt, ezért különféle utakat, lehetőségeket ad
eszünkbe, szívünkbe, amit sikerül is megvalósítani, így életben tudunk maradni, sőt… Ezerszeres
áldás van alkalmainkon, gyülekezeteinken 
Hálásak vagyunk Istennek, hogy 18 évvel ezelőtt ide helyezett bennünket, és külön
köszönjük neki azt, amit Vele és Általa már elértünk. Semmi nem a mi ötletünk, érdemünk, mi
csak eszközök próbálunk lenni, néha engedelmesen, néha engedetlenül.
2011 óta munkahelyeket létesített ez a kis gyülekezet, és még tavalyis több, mint 20
családnak tudtunk megélhetést biztosítani. Ez a szám most 15, de ez folyamatosan változik,
hiszen sokakat vonz még ma is a nagyváros, a több pénz. De mi hisszük, hogy Isten nekünk itt
adott szolgálati helyet, és amíg Ő azt nem mondja, hogy máshová kell mennünk, addig itt leszünk.
Egy különös álmot adott kb. 2 éve nekünk Isten, mégpedig egy Missziós házról. Egy olyan
helyet, ahol csodálatos környezetben lelkileg és testileg is feltöltődhetnének keresztyének.
Ahol Krisztusra, mint Életek Megváltójára találhatnának életek. Szeretnénk nyári
gyermektáborokat, csendes hétvégéket és különféle alkalmakat tartani ebben a megálmodott,
megtervezett és engedélyeztetett missziós házban. Álmunk, hogy akik ide eljönnek, azok tüzet
kapnának, a Szentlélek tüzét, hogy hazamenve tovább tudjanak lelkesíteni másokat is, hogy az
evangélium ezáltal is terjedhessen.
Hisszük, hogy Istentől van ez az álom, amit Ő megáldott, és egyszer majd felépülhet ez a
lelki hajlék, ami egyszerre kb. 50 embernek tudna majd szállást adni.
Először is azt kérnénk, hogy imádságban álljanak mellénk a szentendrei testvérek, hogy
legyen ez a ház imádság háza már most. Imádság legyen az alapja, mert akkor meg fog állni.
Másodszor pedig ha adományaikkal tudják támogatni kis közösségünkben ennek a missziós
háznak a felépülését, akkor ezt megköszönjük.
Mi Spurgeon szavait éljünk meg naponta:
„Amit teszel:
- örömmel tedd,
- imádkozz érte
- és bízd Istenre az eredményt!”
Így legyen!
Tóth István és Tóth Viktória sk.
református lelkészházaspár

