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ÁLDÁS, 
BÉKESSÉG! 
 

„Tebenned bíztunk eleitő l  fogva”  (90.  zso ltár)  
 

2013. a Hitvallás éve 
Kedves Olvasóm! 

Örülök, hogy eljutott Hozzád is gyülekezeti újságunk. Remélem, hogy sok olyan cikket találsz a következő oldala-
kon, amelyek érdekesek lesznek számodra. 
Négyszázötven évvel ezelőtt fogalmazták meg református hittudósok a Heidelbergi Kátét, hitvallásunk összefogla-
lását. Ennek az évfordulónak az alkalmából Református Egyházunk a 2013. esztendőt a Hitvallás évévé tette! Az 
az igazság, hogy a mai ember nem nagyon tud mit kezdeni sokszor sem a hittel, sem a hitvallásokkal. Így hát ér-
demes végiggondolni a folyamatot: hogyan is születik a hit, és hogyan verbalizálódik az hitvallássá? 

   Az első és legfontosabb: a hit nem csak úgy bennünk van, hanem külső események, vagy személyek hatásá-
ra születik! Példának kedvéért: egy sportcsapat sokat edzett, egyre jobb formát mutatott, s egy idő után kezdték 
elhinni, hogy nemcsak a következő mérkőzés, de az egész torna is az övék lehet. Ez esetben a teljesítmény éb-
resztett hitet! Máskor az események kedvező alakulása miatt születik meg a hit. Egy súlyos, gyógyíthatatlannak 
tűnő betegnek a leletei egyre biztatóbbak, s az orvos is egyre jobb kedvvel fogadja. Ő pedig egyre inkább nem-
csak reméli, hanem hiszi: meg fog gyógyulni! Hitet ébreszthet bennünk egy határozott, jó fellépésű ember is. 
Hány gyógyítással bizniszelő sartalatán csodaorvos ébreszt hitet önmagában reménytelen emberek ezreiben? 
Hány misztikus hitet hirdető prófétikus lélek ébreszt hitet a kereső emberekben? Ezért mondom: a hit nem csak 
úgy van bennünk, hanem mindig különböző külső hatásokra születik! Ma sokan büszkén vallják, hogy ők nem hí-
vők. Én pedig úgy látom, a mai ember is kivétel nélkül magában hordozza a hitet: ki önmagában, ki az emberi-
ségben, ki a tudományban és az emberi rációban, ki más karizmatikus emberekben hisz, és így még hosszan le-
hetne folytatni a felsorolást. 

   Mi keresztyének nem voltunk mindig Krisztusban hívő emberek. Korábban talán annyi minden másban hit-
tünk. A keresztyén hitünk úgy született, hogy Isten az Ő Lelke által és a Biblia igéin keresztül megszólított, és hitet 
ébresztett bennünk Önmaga iránt. Azt éltük és éljük meg az előttünk járt keresztyén generációkkal együtt, hogy a 
Biblia egy különleges könyv, amin keresztül Isten üzen a számunkra és ezért, ami a Bibliában meg van írva any-
nyira szent Írás, hogy ahhoz igazítjuk a hitünket is. Hisszük és valljuk mindazt, amiben Isten hitet kíván Tőlünk, és 
ugyanakkor nemet mondunk mindarra (pl. babonák, okkultizmus) amit az Úr Isten kimondottan gyűlöletesnek tart. 
Hogy mi mindenre tanít bennünket az Úr Isten, azt nehéz lenne röviden összefoglalni. Ezért is születtek meg idő-
ről időre a hosszabb-rövidebb hitvallások, amik igyekeztek a Szentírás tanítását a legkörültekintőbb módon ösz-
szegezni. Így készült el a Heidelbergi Káté is. Hogyan lehetnek a mások által megfogalmazott hitvallások a mi-
enkké? Hát úgy, hogy megismerjük és meglátjuk mögötte az Igét! 
   Az élet sokszor bonyolult kérdéseket tesz fel és ezekre sokszor a feleletünk és a hitvallásunk is bonyolult és 
összetett. Mégis azt kell mondanom, hogy a keresztyén hitvallás egészen egyszerűvé tud válni, ha Jézus Krisz-
tusra tekintünk. Egy alkalommal az Úr Jézus a tanítványait így kérdezte: Látjátok milyen sokan hátat fordítottak 
nekem, „vajon ti is el akartok menni?” (Jn. 8.67)  Ez a kérdés ma is nyugodtan elhangozhatna, hiszen a társa-
dalmunk többségét egyáltalán nem érdekli Jézus Krisztus személye. Ők nélküle is jól élnek. S a kérdés ma is kér-
dés: „Vajon ti is el akartok menni? A tömeggel együtt, a tömeg után?”  Péter apostol pedig minderre így felelt: 
„Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. És mi hisszük és tudjuk, hogy Te vagy az Istennek 
Szentje.” Jn. 6.67-70  S ma is ilyen egyszerűen hitet tudunk vallani mi keresztyének: lehet, hogy az egész világ 
más irányba tart, de mi, Urunk Jézus, nem tágítunk mellőled! Azt, amit Te tudsz adni, senki mástól nem kaphatjuk 
meg! Mi Benned hiszünk, Hozzád ragaszkodunk és Tőled fogadjuk bűneink bocsánatát és az örök életet! 

   Kedves Olvasóm! Ébresszen hitet az Úr Jézus benned is önmaga iránt, és áldjon meg Téged békességgel, 
derűvel, szeretettel! Kérlek, vedd ezt a lapot egy hivatalos meghívónak, amelyen keresztül invitállak istentisztele-
teinkre és az ünnepi alkalmainkra! 

Faragó Csaba lelkipásztor 

V.  év fo lyam 1.  szám  
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Érdekességek a Heidelbergi Káté 450. születésnapjára  
Több mint ötven nyelven „fogyasztható a meleg lelki kenyér 

 
1563. január 19-én írta alá III. Frigyes pfalzi választófejedelem a Heidelbergi Káté előszavát. A Káté, mely 
450 év alatt hit-, és erkölcsformáló erővé vált szerte a világon a református közösségekben, nevét azért 
kapta Heidelbergről, mert ott öntötték végleges formába és ebben a „református” városban nyomtatták ki. 
Eredeti címe így hangzott: „Katekizmus vagy keresztyén oktatás, amint azt a pfalzi választófejedelemség 
egyházaiban és iskoláiban gyakorolják”. Tehát a Káté egyszerre volt hittankönyv és iskolai tananyag, ami-
re kiválóan alkalmassá tette párbeszédes, kérdés-feleletes formája. A meleg lelki kenyér, ahogyan egyik 
magyar méltatója nevezte, hazánkban egy időben csaknem minden iskolában kötelező tantárgy volt, azóta 
nemzedékek lelki és erkölcsi arculatát is formálta, alakította, s a magyar „kálvinista” jellemek kialakításá-
ban a Biblia mellett döntő szerepe volt. 
 

Történelemformáló pillanat 
Amikor III. Frigyes pfalzi választó-
fejedelem 1562-ben megbízást 
adott olyan anyag összeállítására, 
ami az evangéliumi-reformált hit fő 
tanításait tartalmazza, maga sem 
gondolhatta, hogy Istennek milyen 
kiváló, drága lelki eszközét fogja 
majd „rendelkezése” milliók kezébe 
adni. Történelem-, és jellemformáló 
tanításgyűjtemény megalkotását 
segítette a fejedelmi szó. Bizonyá-
ra azért, mert tetszett Istennek, 
hogy a Káté, s mindazok, akik lét-
rejöttén fáradoztak, valóban meleg 
lelki kenyeret hozzanak létre, mely 
népeket, nemzeteket, egyházakat, 
közösségeket, egyéni életeket for-
mált, erôsített és református szel-
lemi verettel, karakterrel övezett fel 
450 év alatt. A fejedelem az elké-
szült Heidelbergi Kátét 1563. janu-
ár 19-én látta el kézjegyével. Erre 
a kivételes pillanatra egybegyüle-
kezett szuperintendensek és teoló-
giai tanárok elôtt került sor, amikor 
III. Frigyes megadta az engedélyt a 
nyomtatásra is. A szöveg végszer-
kesztését Ursinus Zakariás, a 
heidelbergi egyetem dogmatika 
professzora, Melanchthon tanítvá-
nya, és Olevianus Gáspár lelkész, 
Kálvin tanítványa készítette el. 

Páratlan „sikertörténet” – sok 
aranytömbnél értékesebb 

Mai szóval tényleg sikertörténetnek 
nevezhetô a Káté roppant gyors el-
terjedés Európában, de hamarosan 
a kontinensünkön kívüli távoli he-
lyeken is. Ékes bizonyíték ez arra, 
hogy nagy lelki hiányt pótolt a Ká-
té. Német, holland, latin és görög 
nyelvû kiadásai garmadával követ-
ték egymást. Mi, magyar reformá-
tusok hálával és büszkeséggel je-
gyezhetjük le, hogy nagy nemzete-
ket megelôzve, eleink már 1577-
ben Pápán kézbe adták a fordítást. 
Az angolok 1572., a londoni kiadás 
óta ismerkedtek meg vele. Hollan-
diából hazatért elôkelôségek úgy 
fogalmaztak a brit fővárosban, 
hogy „testvéreinknek a kontinen-
sen olyan drága lelki könyvük van, 
ami sok aranytömbnél értékesebb”. 
A franciák 1607 óta ismerhetik, a 
spanyolok 1628 óta, a portugálok 
1665-ben kapták kézbe a Káté for-
dítását. Amerikát 1762-ben érte el 
a református Káté-hullám. Román 
nyelvre magyar közvetítéssel, 
Fogorazi István fordításában került 
átültetésre, 1648-ban, I. és/vagy II. 
Rákóczy György fejedelem rende-
lésére. 

Ázsia, Afrika, Amerika meghódí-
tása – énekelt és verses Káté 
Ázsiába és Afrikába jórészt holland 
közvetítéssel hamar eljutott a Káté. 
1623-ban már maláj nyelvre is át-

tették, egy évszázad múlva elké-
szült malabári fordítása. Aztán 
ugyancsak holland közreműködés-
sel jött a jávai, szanghi, szingalézi, 
tamil, tui fordítás. Az amerikai re-
formátusoknak köszönhetô a japán 
fordítás 1884-ben, majd 1907-ben 
a kínai fordítás. Ugyancsak hollan-
dok fordították le elôször arabra, 
1913-ban. A holland fennhatóságú 
Dél-Afrikában 1842 óta ismert. 
1900-ban készült el lengyel, majd 
kilenc év múlva litván fordítása. 
1934-ben ukránul is olvashatták, 
1935-ben készen volt horvát és 
szerb fordítása. A Káté szövegét 
ma ötvennél is több nyelven lehet 
olvasni, például héberül, vietnámi-
ul, örményül, burmaiul, frízül, hin-
diül, koreaiul, törökül és üzbégül is. 
Káté-történeti érdekesség, hogy a 
holland testvérek roppant szellemi 
aktivitással fogadták be és terjesz-
tették. Leleményességüket dicséri, 
hogy 1685-ben Amszterdamban ki-
adták verses feldolgozását, a „rím-
beszedett Kátét”, ugyanott 1694-
ben jelent meg az 52 énekben 
felcsendülô, énekelhetô Káté. Va-
lóban, hatalmas lelki könyvsiker, s 
népeket, nemzedékeket formáló 
irat lett a 450 éve Isten kegyel-
mébôl Heidelbergben útjára indított 
hitvallási irat, református szimbó-
lumunk. 

Dr. Békefy Lajos 
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Beszélgetés Tolnainé Erzsike nénivel
Kedves Erzsike néni! Mi-
lyen hagyománya van az 
Ön családjában a reformá-
tus hitéletnek? 
Széleskörű, kiterjedt ha-
gyománya: édesapám pres-
biter, nagyapám református 
lelkész volt, s az egész csa-
ládomra nagy hatással volt 
az ő szilárd hite, alázata, 
odaadó szolgálata. Rokona-
im háza gyakran megtelt 

egy-egy bibliaóra alkalmával, s én akkor még kisgyer-
mekként szinte könyörögtem, hogy engedjenek oda en-
gem is, mert annyira vonzott mindaz, ami ott történt. 
Imádtam hallgatni, ahogy nagynénéim és unokanővére-
im énekelték a zsoltárokat, s amint én is írni-olvasni tu-
dó leánnyá cseperedtem, magam is lelkesen szavaltam, 
énekeltem, szolgáltam az Úr Istennek. 
Szép gyerekkora és ifjúsága volt? 
Nagyon. Isten megáldott engem egy olyan édesapával, 
aki nemcsak származását illetően volt nemes, hanem 
magatartásában, lelkében is. A háború alatt nagyon sok 
ember életét mentette meg, s a családjáért is mindent 
megtett, mondhatnám, hogy elkényeztetett minket. 
Ugyanakkor következetes szigorral tanított meg arra, 
hogyan működik a gazdaságunk, s mi mindenért va-
gyunk felelősek. Megtanított jól sáfárkodni a 
tálentumainkkal. 

Azt hiszem, az édesapa valóban jó tanító volt, illetve 
sikeresen adta át ezt a vitalitást, vállalkozókészsé-
get a génjeiben is. Most már értem, honnan ez a hi-
hetetlen energia, amivel talán még ma is újabb és 
újabb vállalkozásokba kezd Erzsike néni, s amihez 
csak ér, azt siker, áldás kíséri. 
Valóban sokat örököltem az édesapám tulajdonságai-
ból, de tudja: az a bizonyos energia és az áldás föntről 
jön. Én mindig is sokat imádkoztam mind örömeimben, 
mind bajaimban. Az imáimban kifejeződő hit pedig meg-
tartott a megpróbáltatások közepette is, melyekből bő-
ven kijutott nekem: kétszer is kitelepítették és 
kisemmizték a családomat, elveszítettem két  fiamat – 
az elsőt még kisgyermekként, a másodikat pedig már 
felnőtt emberként. 13 műtéten vagyok túl, s a jó Isten 
még mindig éltet, Ő tudja, miért. De megáldott olyan 
szerető unokatestvérekkel  is, akik ugyan az ország kü-
lönböző részein élnek, de ha meghallják, hogy bajban 
vagyok, jönnek, hogy segítsenek az ápolásomban. 
S persze szerető unokákkal, sőt, dédunokákkal is. 
Igen, ők nagyon sok örömet szereznek nekem. Az pedig 
életem egyik legmeghatóbb pillanata volt, amikor Ági-
kám átkeresztelkedett az én református hitemre, s na-
gyon büszke voltam rá, amikor később presbiterré is 
választották; itt folytatódott a családi hagyomány.  
Köszönöm a beszélgetést, s ezt a gyönyörű imád-
ságot is, amiről azt mondta Erzsike néni, hogy az 
esti 5 imáinak egyike: 
 

Az est leszáll, az éj beáll, álom jő szememre. 
Én Istenem, viselj gondot alvó gyermekedre!  
Uram, őriztél e napon, Te óvtad éltemet,  
Benned hiszem, Benned vetem minden reményemet. 
Add: veszély nélkül aludjak, karjaid között nyugodjak! 
Adj csöndességet gyermekemnek, adj csöndességet mindeneknek! 
Istenem, én járva-kelve, fölvirradva vagy lefekve 
imádlak mint édes Atyát, Istenem, adj jó éjszakát!

Szadainé Somogyi Erika 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
(A 2. oldalon megjelentetett Békefy Lajos írást a Presbiter 2013. január-februári számából közreadja Váczi Gábor.) 

A Heidelbergi Káté számomra nem egy 25 évvel ezelőtti konfirmációi olvasmány (hisz akkor 
még alig értettem meg belőle valamicskét), sokkal inkább hitvédelmi irat: tudom, hogy kinek, 
miért és hogyan hiszek. Megtérésemben és hitem későbbi megerősödésében nagyon fontos sze-
repe volt. Legfontosabb tulajdonságának azt tartom, hogy – ellentétben korunk felületes, lát-
szatra építő világával – konkrétan megfogalmazza földi életünk állapotát, elveszett-megtalált-
megváltott voltunkat. Nem a pillanat műve, minden sora tiszta, igeileg átitatott; lelkülete és 
megfogalmazása egyszerre teszi vonzóvá és nehézzé. Világos, biblikus választ kapok arra a 
kérdésre, hogy mivégre vagyok az Anyaszentegyház református hívő tagja; mi köt össze és mi 
választ el más felekezetű hittestvéreimtől. 

Váczi Gábor 
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Református hit- és erkölcstan szeptembertől Dunaharasztin is 

Kedves Szülők, Gyermekek! 
2013. szeptemberétől minden iskolában fokozatosan veze-
tik be a kötelező erkölcstan, és vele együtt a helyette vá-
lasztható, kötelező hit- és erkölcstan oktatását, első 
lépésben az első és ötödik osztályokban. Mi az előnye, ha 
gyermekét református hit- és erkölcstanra iratja be? Min-
den ember választ keres az élet nagy kérdéseire:  

- honnan van ez a világ? 
- ki vagyok én, mint ember? 
- mi az élet legnagyobb kérdése? 
- mi a válasz erre a kérdésre? 
- mit tartogat a jövő? 

A mindennapi élet erkölcsi kérdésein túl a hittanoktatás 
ezekre a kérdésekre is választ kell, hogy adjon. A válaszok 
lényege a fenti kérdésekre a következő: 

- a világot Isten teremtette 
- ember vagyok, akit Isten azért teremtett, hogy uralkod-
jék ezen a világon, közösségre jusson vele, és a szeretet, 
megbocsátás kapcsolja őt össze embertársaival 
- a legnagyobb kérdés a bűn, az Istentől elszakadt élet 

- a válasz: Jézus Krisztus, aki kereszthalála által megvál-
tott bűneimből, és aki engem Isten előtt igaznak és szent-
nek nyilvánít, ha átadtam Neki életem 
- ez az élet nem következmények nélküli, hanem mindenki-
nek Isten elé kell állnia majd élete végén 

Ezekre ad megalapozást és jó ismeretet a hit- és erkölcs-
tan tanulása. Természetesen nem száraz ismereteket 
adunk át a gyermekeknek, hanem ezek az órák is játékok-
kal, drámajátékokkal, énekekkel, kézműves feladatokkal 
tűzdelt vidám alkalmak lesznek, komoly tartalommal. 

1945. előtt is volt kötelező hit- és erkölcstan. Miért sze-
rettek akkor a diákok hittanra járni? Erről kérdeztük ked-
ves gyülekezeti tagunkat, Váczi Károlyné Lídia nénit: 

- „Gyermekkoromban Szabadszálláson, sűrűn lakott alföldi 
részen laktunk. Testvéreimmel szívesen mentünk templom-
ba, hiszen a szüleinktől láttuk; ez egy fontos dolog az éle-
tükben. Jó példát mutattak nekünk. Minden vasárnap 
megfogták a kezünket és együtt mentünk templomba. Min-
den reggel és este együtt imádkoztunk. Az erkölcstan és a 
hit- és erkölcstan nem volt választható, csak hittanra jár-
hattunk, de ez volt mindenki számára a természetes. Nem 
volt olyan, hogy valaki nem járt. Nem úgy volt, mint ma. In-

A Heidelbergi Kátéról röviden 
   A Heidelbergi Káté a Magyarországi Református Egyház szimbolikus irata. Jelentősége abban áll, hogy köz-
érthetően és rendszerezve tartalmazza a protestantizmus kálvini irányzatának hittételeit. Káté, vagy teljesebb 
nevén katekizmus alatt általában olyan könyvet értünk, amelyet kérdés és felelet formában írtak meg azért, hogy 
a benne foglaltakat minél egyszerűbben, minél könnyebben és a legrövidebben adhassák közre. 
   Az irat a németországi Heidelbergben, a rajnamenti Pfalz fejedelemség fővárosában íródott 1562-ben. Meg-
rendelője III. Frigyes választófejedelem volt (1559 - 1576), aki maga is istenfélő, bibliaolvasó ember volt. Német-
ország ebben az időben mind politikailag, mind vallásilag erősen megosztott volt. A fejedelemségben kezdetben 
a lutheri tanok terjedtek el, de mivel Pfalz határos volt Németalfölddel és Franciaországgal, onnan a vallási üldö-
zések és háborúk elől sok kálvinista lelkész és professzor menekült a fejedelemségbe.  A kálvini reformáció ta-
nai ismertek lettek Pfalzban és azok csakhamar a fejedelemre is nagy hatást gyakoroltak.  Kiéleződött a helyzet 
a két reformátori irányzat lelkészei között, és heves viták zajlottak a Heidelbergi Egyetemen is. Ebben a helyzet-
ben III. Frigyes egy káté megírásával bízta meg Ursinus Zakariás és Olevianus Gáspár heidelbergi tudósokat, 
akik az akkori kátéirodalomnak, köztük Kálvin 1541-ben megjelent kátéjának alapos áttanulmányozása után a 
kért hitvallási iratot összeállították.  
   A fejedelem azután az írásba foglalt kátét a pfalzi választófejedelemség fővárosában, még ugyanazon évben, 
1562-ben összehívott zsinat elé terjesztette, amely zsinat a kátét elfogadta. Ezt követően az ország egészében 
áttért a református hitre, és ennek megfelelően a templomok belső berendezését és a liturgiát is a kálvini tanok 
szellemében alakították át.  
   A káté nyomtatásban 1563-ban jelent meg először a fejedelem saját fejedelmi címerével díszítve, lelkes ke-
resztyéni előszó kíséretében. 
   A hitvallási irat rövid idővel 1563-as kiadása után magyar nyelvterületen is ismerté vált. Hazánkban első ízben 
magyar nyelven 1577-ben jelent meg Pápán, Huszár Dávid nyomdájában.  
   A szatmárnémeti zsinat 1646-ban kánonilag kimondta, hogy a heidelbergi káté „mindenütt megtartassék és 
taníttassék”.  
   A művet még Frigyes idejében, mivel igen terjedelmesnek mutatkozott, az esztendő 52 vasárnapjának megfe-
lelően 52 Úrnapjára osztották fel, s az 52 Úrnapon belül pedig 129 kérdésre és feleletre. A kérdés-feleletek érin-
tik a keresztyén hit legalapvetőbb fogalmait és témaköreit: Szentháromság Isten, megváltás, sákramentumok, 
törvény, Isten iránti hála, imádság, az ember nyomorúsága és vigasztalása.  
   A mű nemcsak keletkezésekor, a reformáció évszázadában, hanem napjaink vallási zűrzavarában, a különféle 
new age irányzatok és keleti filozófiák hatásának kitett, gyökerét és erkölcsi értékeit vesztett társadalmunkban is 
iránymutató.  

Vörös Péter 



5 

Áldás, Békesség! www.dunaharasztireformatus.hu 2013. Húsvét 

kább azokra néztek rossz szemmel, akik nem jártak temp-
lomba, vagy hittanra. Ezeken az órákon Istenről, Jézusról, 
az Ő szeretetükről, megbocsátásról, a szülői és az egymás 
iránti szeretetről, segítőkészségről, türelemről tanulhat-
tunk, amelyek mély nyomot hagytak bennünk. Örülök, hogy 
már gyermekként megismerhettem Isten gondoskodó kezét 
felettünk.” 

Lídia néni két unokájával, Gáborkával és Emmácskával 

Megkérdeztük azokat a gyermekeket is, akik ma járnak 
hittan órára a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola falai kö-
zé.  

Miért szerettek hittan órára járni?  

A válaszok a következők voltak: 

Első osztályosok válaszai:  
„mert sok érdekes dolgot tanulunk; mert hiszek Jézusban 
és szeretem Őt; mert sok mindent megtudhatunk a Bibliá-
ból; mert szép énekeket tanulunk; mert Isten segít és 
igazságos; mert Isten megvéd minket; mert azt tanuljuk, 
ha rosszat teszünk, Jézus megbocsát nekünk; mert Isten 
szeret minket, és ha mi is szeretjük Őt, akkor segít ne-
künk; mert szeretném megtanulni Istentől, hogyan lehetek 
jó ember; mert mióta járok hittanra, hiszek, és Jézus segít 
nekem a hétköznapokban; mert sok érdekeset tanulok Is-
tenről és Jézusról; mert szeretem Istent és csokit hoz Ka-
rácsonykor; mert sokat tanulunk és játszunk; mert hittan 
órán együtt lehetek Istennel.” 

A gyermekek névsora balról-jobbra, első sor: Kolozsvári 
Enikő, Seper Olívia, Sztojka Tímea, Kovács Dávid, Béla 
Sámuel,  Jezsoviczky Balázs, Szkala Zsófia, Kovács Eme-
se, Kollarics Milla, Steckel Fanni, Papp Noémi, Juhász Lili, 
Mérész Cintia, Kenyeri Csenge Réka; hátsó sor: Pataki 
András, Túróczi Béla, Kaizer Sára, Kopasz Vendel, Kopasz 
Hanna, Nagy Ádám Noel 

2., 3., 4. osztályosok válaszai:  
„mert sok történetet és bölcsességet tanulhatok Istenről; 
mert kiengedhetem a rossz dolgokat a szívemből és megta-
nulok imádkozni; mert bölcsességet tanulhatok Istentől; 
mert ha szeretem Istent, kérhetek tőle; mert megtudom, 
hogyan kerülhetek közel Istenhez és megtanít a problémák 
megoldására; mert Istenről tanulhatunk, sokat játszunk és 
100 pont összegyűjtése után matricát kapunk; mert Isten-
től áldást kaphatunk életünkre; mert játékosan ismerhetem 
meg Istent; mert megtanulhatjuk, hogyan lehet együttmű-
ködni társainkkal.” 

A gyermekek névsora balról-jobbra: Kun Dávid, Endes Ta-
más, Porga Péter, Erdődi Csenge, Maróti Brigitta, Győri 
Fanni, Maszlay Viktória, Faragó Emese, Kolozsvári Lajos 

Ezekből az őszinte, szívmelengető válaszokból betekintést 
kaphatnak azok is a hittan órákba, akiknek a gyermeke még 
nem járt ilyen alkalmakra. Szeretettel kérjük azokat a szü-
lőket, akiknek a gyermeke idén lesz elsős, vagy ötödikes, ha 
a református hit- és erkölcstant szeretnék választani 
szeptemberben, kérjük jelezzék azt az iskolákban május 
20-ig. 

Dunaharasztin a református hit- és erkölcstan oktatását 
minden iskolában Keményné Váradi Erzsébet, református 
hittanoktató fogja végezni. 

„Vegyétek azért a szívetekre és lelketekre ezeket az 
igéket, kössétek jelül a kezetekre,és legyenek fejdísz-
ként a homlokotokon. Tanítsátok meg ezeket a fiaitok-
nak is, beszélj róluk, ha otthon vagy, és ha úton jársz, 
ha lefekszel, és ha felkelsz.”  

Mózes 5. könyve 11:18-19 
 

Dunaharaszti Református Egyházközség 

Keményné Váradi Erzsébet 
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Ifjúság és interkongregáció 

Azaz gyülekezetköziség. Azaz milyen lehetősége van 
a gyülekezetünk ifjúságának arra, hogy kitekintsen, 
megismerkedjen a városon túl élő református fiata-
lokkal? 

Az elmúlt jó néhány évben több ilyen lehetőség is 
felmerült. 

Először is itt, a szomszédos testvérgyülekezetünk, 
Taksony, akikkel szoros kapcsolata van/volt az ifjú-
ságnak, hiszen egy gyülekezetben szinte egy fedél 
alatt nőttek fel a fiatalok, így igazából egyáltalán 
nem számít különösnek egy-egy közös alkalom. 

Az elmúlt évig a Szigetszentmiklós-Újvárosi gyüleke-
zetben több ifjúsági istentisztelet került megtartás-
ra, amelyre a mieinket is meghívták, olykor-olykor 
szolgálni is. Ilyen szolgálatban vett részt a zenekar, 
valamint előadtunk egy evangélizációs színdarabot is. 

Gyülekezetünk ifjúságának hatalmas múltja van a Re-
formátus Fiatalok Szövetsége által Balatonszárszón 
szervezett nyári táborában. Lelkipásztorunk ezen 
táborok első alkalmain már részt vett, amikor az SDG 
Konferenciatelep helyén még csak “dzsungel” volt 
1991-ben, 1995-ben pedig a dunaharaszti fiatalok 
mintegy 45 fővel jelentek meg - azóta sem volt eb-
ben a táborban egy gyülekezetből ennyi fiatal. Sokan 
a mai fiatal presbiterek közül ott adták át az életü-
ket Istennek, és fogadták el Krisztust megváltójuk-
nak.  Azóta is többen szolgálnak ezeken a heteken. 
Remélem, ebben az évben is többen megyünk erre az 

alkalomra!  

2003. óta nem történt ilyen (bár a lehetőség ma is 
fennáll) a Dunaharaszti Református Egyházközség fi-
ataljai több missziói úton is részt vett szintén a 
REFISZ szervezésében. Sokan emlékszünk még 
Nagyrábére és Komjátira, ahol az ifi egy hétig szol-
gált, járta a falvakat, lehetőséget keresve az ottani 
fiatalok meghívására az esti evangélizációval egybe-
kötött alkalomra. 

Még egy rendezvény jut eszembe, a Csillagpont Or-
szágos Református Ifjúsági Találkozó, ami először 10 
évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit Bodajkon, majd két 
évenként Debrecenben, Sárospatakon, Fadd-
Domboriban és Tatán került megrendezésre, idén pe-
dig Mezőtúron fesztiválozhatunk együtt. Minden 
egyes találkozón többen szolgáltak a mieink közül 
csoportvezetőként, rendezőként, önkéntesként, idén 
pedig hárman is tagjai vagyunk a szervezőstábnak, 
azaz három önálló munkacsoport (kreatív, külügy és 
regisztráció) vezetője is gyülekezetünkből kerül ki, 
de több más szolgáló is jelentkezett már.  

Sok-sok jó és kevésbé kellemes élmény (gondoljunk 
csak a tatai “vízözönre”), koncert az, amire emlék-
szünk ezekről a hetekről. Ide is várjuk a gyülekezet 
16 évnél idősebb tagjait! 

Olyan jó, hogy vannak más fiatalok is, akik ugyanazt a 
Krisztust keresik, mint mi!  

Sütő Péter 

F E L H Í V Á S  
Kérjük, támogassa alapítványunkat egyéni adományaival, vagy adója – közhasznú szervezetek és alapítvá-
nyok számára felajánlható – 1 %-ának felajánlásával! 
   Gyülekezetünk Építő Kövek Alapítványát 2010-ben hoztuk létre, amelynek elsődleges célkitűzése egy új 
templom építése. További céljaink között szerepelnek a Dunaharasztin és vonzáskörzetében élő református la-
kosság hitéleti- és bibliai ismereteinek gyarapítása, a gyermekek és ifjak valláserkölcsi nevelésének elősegítése, 
templomi foglalkozások, gyermek és ifjúsági biblia- és hittanórák szervezése és lebonyolítása. 
   Az igehirdetés és a gyülekezeti élet tárgyi feltételeinek biztosítása mellett tevékenységünk súlypontja egyre 
jobban eltolódik a missziói-, szociális- és kulturális szolgálat irányba is. 
   Nagy hangsúlyt fektetünk az időskorúakról való gondoskodásra, a szociálisan rászorulók támogatására, a csa-
ládok lelki, szellemi, anyagi segítésére, hitéleti, sport és nyelvi táborok szervezésére és lebonyolítására. 
   A gyermek-és ifjúságvédelemben való aktív részvétel, az értékek megőrzése, a klasszikus értelemben vett csa-
ládi élet értékeire történő nevelés feladatai mind az alapítvány kiemelt tevékenységi területei.   
   Hálásan köszönjük, ha kedves Testvérünk adójának 1%-át Alapítványunk tevékenységeinek támogatására 
ajánlja fel! 
   A másik - az egyházak számára felajánlható - rendelkező nyilatkozaton az szja 1%-ot felajánlhatja a Magyar-
országi Református Egyház számára. Technikai szám: 0066 
Építőkövek Alapítvány (címe: 2330 Dunaharaszti, Rákóczi utca 21.; kuratórium elnöke: Virág Anikó) 
Alapítvány adószáma: 18138478-1-13 
 
Az alapítvány K&H banknál vezetett számlaszáma: 10403105-50526672-82811009 
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P é n z ü g y e i n k ,  t e r v e i n k  
A múlt évi 3. és 4. számunkban gyülekezeti tagjaink ké-
pet kaphattak a 2012-ben végzett építési munkákról és 
gyülekezeti életünk jelentős eseményeiről. 
Istenünk kegyelméből, minden szükségesre telt, és 
költségvetésünk, ha nehezen is, de teljesült.  
Mintegy 11,6 millió Ft-ból gazdálkodtunk. Ebből futotta 
a lelkészi állás fenntartására, a hitoktatásra, a közüzemi 
kiadásokra, a korábban ismertetett programokra és be-
ruházásokra. Több rászoruló gyülekezeti tagunkat tud-
tuk anyagilag segíteni, sőt jutott a taksonyi Missziói 
Református Egyházközség patronálására, és hagyomá-
nyosan, a ceglédi református gyermekotthonnak vala-
mint a Lepramisszió számára is. 
Mindezeken felül 4 millió Ft adomány érkezett temp-
lomépítésre. Ezzel, év végére a Templomépítési Ala-
punk összege kissé meghaladja a 18 millió Ft-ot.  
Honnan származnak a bevételeink? Remélem ismert 
mindenki előtt: az egyházfenntartói járulékból, a per-
selypénzekből és a külön adományokból. Ez utóbbi ka-
tegória, pontosabban, néhány egyháztagunk nagyobb 
összegű adománya egészítette ki kiadásaink fedezetét. 
Itt kell szólnom a helyi önkormányzat 500 ezer Ft-os 
támogatásáról is. Még egyszer: köszönet érte! 
A 2012. évi zárszámadást 2013. február 17-én a temp-
lomban részletes számadatokkal ismertettem. Itt erre 
nem kívánok kitérni, de azt el kell mondanom, hogy 
gazdálkodásunkat a presbitérium megbízásából a 
Számvizsgáló Bizottság rendszeresen ellenőrzi, majd azt 
fel kell terjesztenünk az Egyházmegye felé, ahonnan 
évente vizsgálatra jönnek. Mindeddig könyvelésünket 
rendben találták. 

Főbb idei terveink: nyári gyülekezeti tábor megtartása 
Mátraházán, autóbuszos kirándulás Erdélybe, továbbá 

időszerű építési munkák elvégzése, úgy, mint templom-
torony felújítás és a templomban fűtéskorszerűsítés. 
Mivel általános tartalékunk nagyon kevés, e munkála-
tok fedezetére újra adománygyűjtést tervezünk indíta-
ni. Tudjuk, hogy ezzel megint a hűséges templomba 
járókat terheljük, azonban a jövőben ezen változtatni 
szeretnénk. A presbitérium úgy látja, ennek egyik mód-
ja lehet a mindenki által fizetett járulék minimális szint-
jének emelése. 

A presbitérium az egyházfenntartói járulék új alsó ha-
tárát dolgozóknak 6.000 Ft/év/fő, a nyugdíjasoknak 
4.000 Ft/év/fő mértékben állapította meg. A korábbi 
családi kedvezményt pedig megszüntette. 

Az egyházfenntartói járulék megfizetése több módon 
lehetséges:  

1. vagy elhozva – esetleg beküldve – a lelkészi hivatal-
ba, vagy átadva vasárnapi istentiszteletek alkalmával 

2. vagy átutalva bankszámlánkra: Dunaharaszti Re-
formátus Egyházközség   
 10918001-00000038-28130003 

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy kiadásaink folyamato-
sak, ezért már az első félévben rendezzék a járulékköte-
lezettséget!  

Itt az SZJA bevallás időszaka! Kérjük testvéreinket, ne 
felejtkezzenek meg az 1%-os adófelajánlásról!  

A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 
0066. Alapítványunk, az Építő Kövek Alapítvány adó-
száma: 18138478-1-13. 

Minden adományt és támogatást köszönettel foga-
dunk! Isten áldja meg a jószívű és jókedvű adakozót! 

Tóth Károly gazdasági gondnok

NEKEM AZ ÉLET…  

Most a tavasz dalára hallgatok. 
Körülölelnek könnyű illatok: 
a föld szaga, az édes sarjadás. 
Közel a húsvét, a feltámadás. – 
Tavasz bolyong most erdőn, réteken. 
Dalol, az életről dalol nekem. 
Útjára lenge barkaág hajol. 
Az életről, az életről dalol. 
A légbe’ hangok halk hulláma ring: 
„Az élet álmaink és vágyaink… – 
Akarunk, égünk, vágyódunk, vagyunk. 
Az élet sóhajunk és bánatunk…” 
A légbe’ hangok halk hulláma zúg. 
Tavasz dalol… a dala oly hazug. 

Ajkamon könnyű, halk mosollyal én 
állok rügyet fakasztó reggelén 

a földszagú, idegen dal felett, 
és Jézus, Életem, köszöntelek. 
„Nekem az élet”? Te világ, te föld, 
ne hidd, hogy színed, illatod betölt, 
a színed, fényed, vágyad, illatod. 
Minden virágod ideadhatod, 
s lelkem kiált, sikolt epedve: Még! 
„Nekem az élet Krisztus!” Ő elég. 
Színed, virágod, terved, vágyadat: 
tavaszi föld, a szívem megtagad. 
Földszagú dal, zenghetsz a réteken, 
én megtagadlak! Más az énekem. 
Lelkemre hullnak fények, sugarak. 
Megyek a kéklő tiszta ég alatt, 
utamra hajlik barka, mirtuszág, 
és zengem én az élet himnuszát, 
az Életét… az Úrnak Krisztusát. 

Túrmezei Erzsébet 
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Házasságuk 5, 10, 15, 25 illetve 30. évfordulóját ünneplő házaspárokat a február 10-i istentisz-
teleten köszöntötte a gyülekezet, az ott elhangzott imával szeretnénk emlékezni az eseményre: 
 

A jubiláló házaspárok: 

Mikus László és Gavallér Erzsébet 

Nemes István és Szőllősi Margit 
Tóth Károly és Helméczy Erzsébet 

Fejes Tamás és Kovács Edit 

Hadadi Csaba és Székely Ildikó 

Faragó Csaba és Sárdy Emőke 
Földesi László és Bereczki Anikó 

Kovács Zoltán és Borbély Anett 

Kolozsvári Lajos és Zabolay Ágnes 
Kurucz János és Pintér Irén 

Vörös Péter és Kovács Ibolya 

Bende György és Sőtér Katalin 

Pap Tivadar és Nyilas Katalin 

 

Jézus feltámadása  
A szombat végén pedig, a hét első napjára 
virradólag,  kiméne Mária Magdaléna és a másik 
Mária, hogy megnézzék a sírt.  

 És ímé nagy földindulás lőn; mert az Úrnak an-
gyala leszállván a mennyből, és oda menvén, 
elhengeríté a követ a sír szájáról, és reá üle arra.  

 A tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás, és 
a ruhája fehér, mint a hó.  

 Az őrizők pedig tőle való féltökben megrettené-
nek, és olyanokká lőnek mint a holtak.  

 Az angyal pedig megszólalván, monda az asszo-
nyoknak: Ti ne féljetek; mert tudom, hogy a 
megfeszített Jézust keresitek.  

 Nincsen itt, mert feltámadott, a mint 
megmondotta volt. Jertek, lássátok a helyet, a 
hol feküdt vala + az Úr.  

 És menjetek gyorsan és mondjátok meg az ő ta-
nítványainak, hogy feltámadott a halálból; és 
ímé előttetek megy Galileába; ott meglátjátok őt, 
ímé megmondottam néktek. 

Máté Evangéliuma 28. 1-8. 

„Jézusom, ezen szent órában  
köszönöm Neked hitvestársamat,  
köszönöm minden munkáját ,  könnyét, mosolyát,  
köszönöm Neked minden ér tem hozot t á ldoz atát,  
köszönöm Neked az éveket, amike t együt t tö l the ttünk,  
köszönöm a gondokat, amiket  egymással megosztha ttunk,  
köszönöm Neked, hogy Ő az enyém,  
köszönöm, hogy nem veszíte ttem e l szereteté t!  
Add meg Uram nekünk,  hogy Téged szeretve  
egymást szeressük, 
és a Te törvényeid szer int é lhessünk.  
Ámen”  
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45. K.: Mit használ nekünk Krisztus feltámadása? 
F.: Először is: legyőzte feltámadásával a halált, hogy részeseivé tehessen 
bennünket annak az igazságnak, melyet halálával szerzett meg számunkra. 
Másodszor: új életre támaszt az Ő ereje által minket is. Harmadszor: Krisztus 
feltámadása biztos záloga a mi idvességes feltámadásunknak. 

46. K.: Hogy érted azt, hogy "felméne mennyekbe"? 
F.: Hogy Krisztus tanítványainak szemeláttára emelkedett fel a földről az ég-
be és hogy a mi javunkra van ott, miglen ismét eljövend ítélni eleveneket és 
holtakat. 

47. K.: Tehát nincs velünk Krisztus a világ végéig, amint azt megígérte ne-
künk? 

F.: Krisztus valóságos ember és valóságos Isten. Emberi természetére nézve nincs többé a földön. De 
istenségével, fenségével, kegyelmével és Lelkével sohasem távozik el tőlünk. 

48: K.: Nem válik-e el ily módon egymástól a Krisztusban való két természet, hogyha az emberi ter-
mészet nincs mindenütt ott, ahol az isteni van? 
F.: Semmiképpen nem. Mert az isteni természet meg nem érthető és mindenütt jelenvaló: ebből szük-
ségképen az következik, hogy bár az isteni természet a magára öltött emberi természetén kívül is léte-
zik, mindazáltal abban is benne van, s azzal személy szerint egyesülve marad. 

Heidelbergi Káté : XVII. – XVIII. Úrnapja (részlet) 

 

Van szabadulás…! 
 

Hallottunk, olvashattunk már kü-
lönféle segítő református szolgá-
latokról, szeretetszolgálati misz- 
sziókról. Most néhány gondolat 
erejéig egy, már régóta működő, 

egyházunk által felkarolt szolgálatról szeretnék néhány 
szóban írni. RIM - ez a három betű talán sokak számára 
nem sokat mond. Ám ha így jelenik meg: Református 
Iszákosmentő Misszió, már sejtjük, miről is lehet szó. 
   A RIM 1981-ben Dömösön kezdte meg áldásos tevé-
kenységét Siklós József, majd néhai Balogh Zoli bácsi 
és felesége, Margit néni vezetésével. A RIM 1989-ben 
csatlakozott a svájci alapítású Kékkereszt szervezethez, 
és megalakultak az első utógondozó csoportok is. 
   A dömösi ún. gyógyító alkalmakon a Biblia tanításaira 
építkezve-töltekezve, és persze bizonyságtételekkel 
megerősödve térnek vissza az ÉLETBE!                                                                          

   „Az Embernek Fia azért jött, hogy megkeresse és 
megmentse, a mi elveszett!” (Lk. 19.10) 

   Kegyelme nem személyválogató! Az alkoholistát, a 
drogost, a pszichiátriai gondozottat vagy csak a megfá-
radt testvért éppúgy szereti s gondja van rá, mint bár-
melyikünkre! A kegyelme pedig azt jelenti, hogy van 
bűnbocsánat mindannyiunknak, s ez megerősít min-
denkit egy új ÉLETben való bizakodásban. 
   De hogyan tovább a dömösi gyógyító után? Az Úr ke-
gyelméből szabad vagyok („szabad nem innom” mon-
daná Zoli bácsi), de meddig? Hitben járva, naponta 
olvasva az Igét, gyülekezeti közösségben Istenünk sza-
badítását-gondviselését naponta megélhetjük. 
   Dömös után is van ÉLET, sőt sokan újraszülettünk 
akkor és ott. Társakra is találhatunk a Magyar Kékke-

reszt Egyesület (MKKE) helyi csoportjának alkalmain. A 
közelben a Szigetszentmiklós-lakótelepi gyülekezet ad 
otthont hétfőnként este 6 órától a szabadult, szabadítás-
ra vágyó, vagy egyéb okból terhelt-megfáradt testvére-
inknek. Lelkészi vezetője nt. Harmathy András. Itt az ige 
fényében lelki támaszt, megerősítést kapnak, kapunk az 
előttük álló nehézségek elhordozására. 
   Ez a kis csoport több mint tíz éve nagy-nagy szeretet-
tel és elfogadással vár mindenkit, aki úgy érzi, hogy a 
testi-lelki gondjai megoldásához az Úr segítségét kéri. 
Bizonyságtételeinkkel megerősíthetjük őket abban, 
hogy „minden eltévedt bárányra szüksége van az Úr-
nak”. 
   Az Úr nemcsak megszabadít, hanem a hitben járót 
meg is tartja, bőségesen megjutalmazza. Bizonyságul 
elmondhatom, hogy majd’ 20 éve, 1993. novembere óta 
nap mint nap tapasztalom szeretetének, kegyelmének 
megannyi jelét! 
   Hála ezért az Úrnak! 

  „Mert a milyen magas az ég a földtől, olyan nagy az 
ő kegyelme az őt félők iránt.” (Zsolt. 103.11)  

   Áldást és békességet kívánok!    

Nemes István  

Amennyiben többet szeretne megtudni a RIM vagy a 
MKKE tevékenységéről, netán konkrét segítségre lenne 
szüksége, akkor bátran fordulhat gyülekezetünkben a 
fenti cikk írójához, illetve diakóniai szolgálatunkhoz! 
Interneten a www.kekkereszt.org címen, a Magyar Kék-
kereszt Egyesület honlapján található sok hasznos in-
formáció. 

 



  

Áldás, Békesség! szerkesztoseg@dunaharasztireformatus.hu 2013. Húsvét 

A szerkesztőség nevében szeretettel kívánunk minden kedves 
olvasónknak és gyülekezeti tagnak áldott húsvéti ünnepeket! 

 
Egyháztagsági kartonok 

Egyháztagjainkat úgynevezett egyháztagsági kartonokon tartjuk nyilván. 
Sajnos ezek a kartonok sokszor meglehetősen hiányosan vannak kitöltve. 
Ezért presbitériumunk úgy döntött, hogy ez esztendőben szeretné a 
nyilvántartásunkat teljes egészében megújítani. Arra kérjük gyülekezetünk 
tagjait, hogy ebben legyenek segítségünkre, s ebben az esztendőben 
szánjanak arra 30 percet, hogy segítenek a saját kartonjukat a jelenlegi 
adatokkal felfrissíteni. Erre az istentiszteletek után, illetve a hivatali 
időben van lehetőség. 

 

Dunaharaszti Református Templom - Rákóczi út 21. 
Lelkipásztor: Faragó Csaba  (tel. 24 490-389) 
Honlap: www.dunaharasztireformatus.hu 
e-mail: ujsag@dunaharasztireformatus.hu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Hegedűs Lóránt  (1930-2013) 

Január 26-án elhunyt Dr. Hegedűs Lóránt, a 
Zsinat volt lelkészi elnöke, a Dunamelléki Re-
formátus Egyházkerület két cikluson át szol-
gáló püspöke, a Magyar Református Világ-
szövetség alelnöke, az előző politikai rend-
szer és egyházi kiszolgálói kárvallottja, a 
rendszerváltozás után a református iskola-
rendszer újraszervezője, a Károli Gáspár Re-
formátus Egyetem létrejöttének fő mozgató-
ja, számtalan teológiai és irodalomtörténeti 
tanulmány szerzője és szinte lehetetlen még 
felsorolni is érdemeit egyházunk életében. 
Szövetségünket nemcsak mint néhai elnö-
künk, Balla Tibor nászura, Prof. Dr. Balla Pé-
ter teológiai professzor apósa, hanem mint 
aki nagy jelentőségűnek tartotta a presbiteri 
szolgálatot, támogatta és tanácsolt bennün-
ket. Emlékét megőrizzük és itt hagyott sze-
retteire Isten megbékéltető kegyelmét kér-
jük. 
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A Dunaharaszti Református Gyülekezet 
istentiszteleti rendje és eseménynaptára 

 

MÁRCIUS 

10.   8.00 – templom Istentisztelet 
 10.00 – templom Istentisztelet 
15.    9.00 – templom Könyörgés népünkért  
17.    8.00 – templom Istentisztelet 
   9.30 – templom Zenés, családi istentisztelet 
 11.00 – templom Templomépítési tájékoztató 
24.   8.00 – templom Virágvasárnapi istentisztelet  
 10.00 – Műv. Ház Virágvasárnapi istentisztelet  
    (hittanos gyerekek műsorával) 
28. 18.00 – templom Nagyheti úrvacsorás istentisztelet 
29. 10.00 – templom Nagypénteki passió felolvasás 
31.   7.00 – temető Temetői áhitat  
   8.00 – templom Húsvéti úrvacsorás istentisztelet 
       10.00 – templom Húsvéti úrvacsorás istentisztelet 

ÁPRILIS 
1. 10.00 – templom Húsvéti úrvacsorás istentisztelet 
5-7.     Mátraháza Konfirmandus hétvége 
7.   8.00 – templom Istentisztelet 
 10.00 – templom Istentisztelet 
13.   9.00 – Cegléd Konfirmandus evangelizáció 
14.   8.00 – templom Istentisztelet 
   9.00 – templom Gyülekezeti imaközösség 
 10.00 – templom Istentisztelet 
20.   8.00 – templom Tavaszi nagytakarítás 
21.    8.00 – templom Istentisztelet 
   9.00 – templom Gyülekezeti imaközösség 
 10.00 – templom Istentisztelet 
28.   8.00 – templom Istentisztelet 
 10.00 – templom Istentisztelet 

MÁJUS 
5.   8.00 – templom Istentisztelet 
 10.00 – templom Istentisztelet 
9. 18.00 – templom Áldozó csütörtök –  
    konfirmációi vizsga 
 


