
Soli Deo Gloria
GYEREKMUNKÁS KONFERENCIA és SZAKMAI NAP

Kassa, 2010. Szeptember 18-19

„Tudja meg ezt a jövő nemzedék, a születendő fiak, 
és ha felnőnek, beszéljék el fiaiknak, 

hogy Istenbe vessék bizalmukat, ne felejtsék el 
Isten nagy tetteit, és tartsák meg parancsolatait.” 

78. Zsoltár 6-7
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CSAK EGY FÉNYPONT... (Máté 5,14)

A világ egyik sarkába beférkőzött a komor, hátborzongató, áthatolhatatlan, 
hideg sötétség. Dacosan megülte magát, feketesége bénitóan áradt szét min-
denre. Ebben a nyomorúságban egyszer csak feltünt egy picinyke fénypont. 
Kicsi volt és gyengécske, de fénylett.
Egy arra botladozó meg is jegyezte:
– A világ végénél jobb helyet is kereshettél volna magadnak, hallod-e!
– Miért? – rebegte a kis fény. – Világítok, mert fény vagyok. És mert fény 
vagyok, világítok. Nem azért világítok, mert valamit el akarok érni, hanem 
világítok, mert ez boldoggá tesz…
Fogcsikorgatva, mindent elsöprő, hatalmas, fekete erejét bevetve támadt rá a 
komor, hátborzongató, áthatolhatatlan, hideg sötétség a fénypontra. De akár-
hogy is erőlködött, tehetetlennek bizonyult a picinyke fénnyel szemben.

      W. Hoffsümmer nyomán
Forrás: Kötőjeles történetek, Kálvin kiadó

Kedves gyerekmunka iránt érdeklődő, 
Kedves konferenciarésztvevő!

Isten iránti hálával tudatosítjuk, hogy immár húsz éve annak, hogy a Szlo-
vákiai Református Keresztyén Egyházon belül szervezett keretek között 
megújult a gyermekek között végzett szolgálat.
A konferenciánk mottójaként választott Ige Istennek Izráel népéhez való 
sokféle jótéteményeiről beszél. Szeretnénk mi is Istennek irántunk való 
sokféle jótéteményeiről megemlékezni, és a gyermekek között végzett 
evangéliumi szolgálat gyönyörű, de sokszor nehéz húsz éves útjára méltó-
képpen visszatekinteni.

Örömmel tölt el bennünket, hogy részt veszel konferenciánkon és ezzel 
is támogatod a gyermekmisszió ügyét. 

Tisztelettel és köszönettel,
                 a konferencia szervezői
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l SZOMBAT (Szeptember 18)   l

9.30 – Hálaadó istentisztelet 
(Szolgál: Tarr Ivett lelkész, Kistárkány)

10.00 – „Miért hirdessük 
az evangéliumot a gyermekeknek?” 

(Előadó: Draskóczy Gábor – VISZ, Budapest)

10.45 – „Mit vár Isten a tanítótól?” 
(Előadó: Draskóczy Gábor – VISZ, Budapest)

11.30 – „A család és a gyülekezet felelőssége 
a gyermekek felé” 

(Előadó: Kertészné Iványi Ágnes – VISZ, Nyíregyháza)

– Ebédszünet a parókián –
Az ebédszünetben az érdeklődőket gyerekmisszió 

tematikájú könyvvásár és kiállítás várja.

13.15 – „Soli Deo Gloria – 20 éve élünk!” 
fényképes visszaemlékezés (FPT, Kassa)

13.30 – „Csillagszemmel...” 
(Tarr Ferdinánd, Kistárkány)

13.45 – „Nyugat-Szlovákiai Fireszke táborok 
a 90-es évektől napjainkig” 

(Czinke Zsolt & Tímea, Bátorkeszi)

14.00 – „A Firesz-FIX gyermekmissziójának 
ismertetése” (Kása Gergely, Alsólánc)

14.15 – Ötletbörze 
(Vezető: Kertészné Iványi Ágnes – VISZ, Nyíregyháza)

l VASÁRNAP (Szeptember 19)   l

10.30 – Ünnepi istentisztelet 
(Szolgál: Draskóczy Gábor lelkész – VISZ, Budapest)
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A konferencia szervezői
Fénysugár Polgári Társulás (www.FENYSUGAR.sk) 

Kassai Református Gyülekezet

A konferencia támogatói
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház (www.REFORMATA.sk) 

Vasárnapi Iskola Szövetség (www.VISZ.org)
Prágai Magyar Református Missziós Gyülekezet (www.REFORMATA.cz)

l l l

Az alkalom a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház által 
működtetett Egyházépítő keret támogatásával valósulhatott meg. 

A rendezvény védnöke a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 
püspöke, Ft. Fazekas László.

Az alkalom során összegyűlt perselypénzt a szervezők a gyerekmunkás 
konferencia és szakmai nap kiadásainak fedezésére és a gyermekmisz-

sziós munka támogatására fordítják.

Köszönjük, hogy adományoddal támogatod a felvidéki gyermekmisszió 
ügyét! Köszönjük, hogy adód 2%-ával támogatod a Fénysugár Polgári 

Társulást!

Polgári társulásunk szeretettel vár minden gyermekmunka és 
gyermekmisszió iránt érdeklődőt, támogatót. 
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Kérjük oszd meg velünk a gyermekmisszióval 
és a megrendezett konferenciával kapcsolatos 
tapasztalataidat, észrevételeidet postai úton, 
vagy e-mail-ben, az info@fenysugar.sk címen.


