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ÁLDÁS, 
BÉKESSÉG! 
 

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

 „Kezeink munkáját tedd maradandóvá, / Kezeink munkáját tedd maradandóvá.”  Zsoltárok 90.17 

Elkezdődött! 
Szeretettel köszöntelek kedves Olvasóm! Egyszer egy amerikai ismerősömet faggattam, hogyan és mikor került a 
családjuk Amerikába. A szeme megcsillant, és láthatóan büszkén mondta: „az én egyik ősöm ott volt a Mayflower 
hajón!” Így az ő családjuk is részese volt annak a nagy kalandnak, ami 1620. szeptember 16-án indult el. 
   Mátraházán a Református Konferencia-központban szolgáltam a télen. Egyik résztvevő a másiknak csillogó 
szemmel mesélte: az én nagyapám is ott volt, amikor ez a ház épült. Ő is dolgozott rajta! És nem mondta tovább, 
de a levegőben benne volt a folytatás is: az ő munkájának a gyümölcsét élvezhetjük most itt, ezen a gyönyörű 
szép helyen. Történelmi pillanatoknak részeseivé válni bizony nagy dolog, és évtizedek vagy netán évszázadok 
múlva is felemlegetik az utódok. 
   Május 1-jén is egy fontos pillanat részesei lehettünk mintegy 48-an, akik hozzákezdtünk az új templomunk épí-
tésének előkészítéséhez – avagy a bontáshoz –, hiszen mint a legtöbb építkezés, a miénk is bontással, terep-
előkészítéssel kezdődött. A Rákóczi utca 19. szám alatt áll egy kis – elég rossz állapotban lévő – házikó. Ez az 
épület ugyan hasznos lehetett volna építési anyagok tárolására, csak hát éppen ott áll, ahol hamarosan alapot fo-
gunk vetni.  Ezért május 1-jén elkezdtük a bontását, s mindemellett a terület rendezését is. Az Úr Isten pedig 
nemcsak szép idővel áldott meg bennünket, hanem a munkában való örömmel is. Míg a férfiak dolgoztak, a bog-
rácsban székelygulyás, bableves, kolbászos-paprikás krumpli készült, amit aztán délben együtt fogyasztottunk el. 
Nyomtatékként pedig több asszony testvérünk édes, sós süteményekről és kávéról is gondoskodott.  Nem akarok 
eltúlzott szavakat használni, mégis azt kell, hogy mondjam: mi, akik itt együtt dolgoztunk, kicsik és nagyok, egy 
nagyon fontos – a gyülekezetünk szempontjából mindenképpen történelmi – pillanatnak váltunk részeseivé. (Ami-
kor ezeket a sorokat írom, még előttünk áll a május 4-i második közmunka napunk, ami jó reménység szerint ha-
sonlóan áldott és eredményes lesz.) Ezzel az eseménnyel a várva várt templomépítésünk elkezdődött! *  
   Több mint 2000 évvel ezelőtt pünkösd napján is elkezdődött egy különös, csodálatos építkezés. A tanítványok a 
Szentlélek erejével megtelve a feltámadt Jézus Krisztusról tettek bizonyságot. S míg a nép hallgatta őket, több 
mint 3000–en szívükben megértették: Jézus Krisztus nem az ellenségünk, hanem a Megváltónk! Jézus Krisztus 
nem halott, hanem feltámadt és él! Jézus Krisztus nincs távol tőlünk, hiszen éppen azoknak az apostoloknak a 
szívén keresztül szól, akik most prédikálnak, és az ő szájukat használva hívja őket megtérésre, Krisztust követő 
életre! Péter apostol és társai az első pünkösdkor szintén történelmi pillanatoknak lettek aktív szereplőivé azáltal, 
hogy az Úr Jézus használta őket!  
   A keresztyén egyház pünkösd napján született meg, és azóta folyamatosan épülőfélben van. Generációról ge-
nerációra Isten építi az egyházát nemcsak külsőképpen – falaiban –, hanem lelki módon is. Május hónap az épü-
lésről szól a mi gyülekezetünkben is. Nemcsak a fizikai templomunk alapjainak lerakásáról, hanem a lelki épülés-
ről, gyarapodásról is. Pünkösd második napján (május 20-án) a 10 órakor kezdődő istentiszteletünkön 6 serdülő 
és 8 felnőtt testvérünk fog konfirmálni, és felhatalmazást nyerni az úrvacsorai közösséggel való élésre. Az, hogy 
ezen testvéreink idáig eljutottak, sok apró mozzanatnak volt a következménye. Isten felhasznált különböző ese-
ményeket az életükben, s felhasznált embereket is, akiknek a hatása, szellemisége indította őket a megkeresztel-
kedésre, konfirmálásra, református egyházunkhoz való csatlakozásra. 
   Kedves Olvasóm! Történelmi pillanatoknak részeseivé lenni kiváltság! Kiváltság, ha az új templom építéséből 
kiveheted a részed Te is! Kiváltság, ha később úgy gyönyörködhetsz az új, szép, tágas templomunkban, mint 
aminek az épüléséhez Te is hozzájárulhattál. Ezért bátorítalak kedves Testvérem: ne maradj ki ebből a jóból, ha-
nem ragadd meg a lehetőséget, és légy Te is aktív szereplője a templomépítésünknek! 
   Még ennél is nagyobb kiváltság, amikor Jézus Krisztus eszközeként a lelki templom épüléséhez is hozzájárulsz 
azzal, hogy hiteles keresztyén életet élsz, s így rajtad keresztül az Úr egyeseket megszólíthat, megmenthet, át-
formálhat. Ajánld hát fel napról napra magadat az Úr Jézus szolgálatába, és kérd az Ő Szentlelkét, hogy adjon 
erőt krisztusi módon élni! 

Ezekkel a gondolatokkal köszöntelek pünkösd ünnepe alkalmából: 
Faragó Csaba lelkipásztor 

* - lásd a képeket a 7. oldalon 
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Pünkösd ünnepén
   Hamarosan felcsendül kálvinista templomainkban a 
krisztusi erőt, hitet, győzelmet hirdető magasztos éne-
künk: „Jövel Szentlélek Úr Isten, Töltsd bé szíveinket 
épen!” - amikor elszakadva napi gondjainktól, bajainktól, 
emelkedett szívvel és lélekkel feltekintve Gondviselőnk-
re mondunk hálát és köszönetet a Szentlélek kitöltésé-
ért, a kegyelem kinyilatkoztatásáért.  
   Az első tanítványok euforikus hangulata, belső tüze 
évszázadok üldöztetése során, súlyos megpróbáltatá-
sok között sem csökkent, halványodott, hanem köve-
tendő példája, éltető eszméje lett hitvalló őseinknek, 
reformátorainknak. 
   Az ellenreformáció során a gályarabságban is a szen-
vedésekkel fordított arányban nőtt a hitük, reményük Is-
ten iránt: „Erős várunk nékünk az Isten, És fegyverünk 
ellenség ellen!”  
   Csodálatos nemzetünk és egyházunk történelme, 
mely a mélységek és magasságok hullámverései között 
– sokszor a megsemmisülés reális veszélyével – elve-
zetett máig. Kevés az emberi szó és szegény a kifeje-
zés módja, hogy meghálálhatnánk mindazt, amit (Akit) 
kaptunk Mennyei Atyánktól: sokszor érdemtelenül is. 
   Az isteni irgalomról és kegyelemről van szó, mely 
„nem azé, aki akarja, nem is azé, aki fut, hanem a kö-
nyörülő Istené.” (Rm. 9,16)  
   Kedves Olvasó! Érzed-e, hiszed-e, vallod-e te is az 
Ige nagyszerűségét, csodálatos ígéretét és az eleve el-
rendelés vigasztalását, reménységét? Mindezek felis-
merésében és tudatában önként vállalt kötelezettséggel 
végezzük mindennapi feladatainkat, szolgálatunkat csa-
ládunkban, munkahelyünkön, gyülekezetünk közössé-
gében egyaránt. Akkor vagyunk méltók őseinkhez, ha a 

tőlük kapott drága örökséget megtartjuk, sőt: gyarapít-
juk. Egyházunk és nemzetünk felemelkedésének zálo-
ga, ha a kapott tálentumokat gyarapítjuk, értékeinket 
növeljük. Ehhez minőségi változáson kell átmennünk: új 
eget és új földet nem csupán várni, hanem tenni is érte. 
Ez a mi feladatunk, személyes küldetésünk; nem azért, 
hogy valakik legyünk, hanem hogy valamit tegyünk. 
Egyházi, de egyszersmind emberi, állampolgári felada-
tunk is a közjó szolgálata embertársaink javára, Urunk 
dicsőségére.  
   Nem közömbös tehát a jelen, de különösen a jövő 
szempontjából a ma emberének áldozatos, példás éle-
te, munkája. Megtelnek-e újra tiszta fehér templomaink? 
Lesz-e új értelme a magyar igéknek? Rajtad is áll, hogy 
ez valóság legyen! Hogy só és kovász legyünk telepü-
lésünk életében. E magasztos célok érdekében végez-
zük szolgálatunkat, mely – hisszük – Istennek tetsző 
feladat, ugyanakkor belső parancs is számunkra.  
   Sohase feledkezzünk meg a bizonyságtételről sem: 
valljuk be emberi gyengeségeinket, bűnünket, melyet 
csodálatos hitvalló erővé tesz az Úrnak ereje, ha ezt 
kérjük, és elfogadjuk tőle. 
   Változó, sorsfordító időket élünk ma is, és minden kor 
embere az ő jelenét érzi a legnehezebbnek. Ma is, a 
2011. évi népszámlálás adatainak részbeni ismeretében 
is központi kérdés: mit hoz a jövő számunkra? Mit dönt 
a nép egy év múlva? Mit ér a keresztyénségem, ha nem 
aszerint élek? Imádkozzunk a szeptembertől induló hit- 
és erkölcstan oktatásáért, gyermekeink, unokáink hitbeli 
előmeneteléért! 
   A Szentlélek tegyen szabaddá mindnyájunkat az iste-
ni kijelentés örömüzenetének befogadására!  

Váczi Gábor 

Szentlélek nélkül 
 (Uppsalai jelentés – 1968., Genf) 

 „Szentlélek nélkül távoli az Isten, Krisztus a múlté, az 
Evangélium holt betű, az Egyház egyszerű szervezet, a 
tekintély uralkodás, a misszió propaganda, az istentiszte-

let emlékek felidézése és a keresztyén cselekvés rabszol-
gamorál. De Őbenne: a kozmosz felelevenedik és nyögve 
szüli az Országot, a feltámadott Krisztus itt van, az 
Evangélium életerő, az Egyház szentháromságos közös-
ség, a tekintély szabadító szolgálat, a misszió Pünkösd.” 

Pünkösdi könyörgés 
 (Barth Károly) 

   Urunk, Istenünk! Fenséged imádásával járulunk orcád elé,, méltatlanságunk ismeretében, hálaadással minden jó adomá-
nyodért, amellyel testünkben-lelkünkben szüntelenül felénk fordulsz. Különösképpen hálát adunk neked ezért a vasárna-
pért és ünnepnapért, amelyen arra emlékezhetünk, hogy drága Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus Hozzád menetele után nem 
hagyott minket árvákul, hanem a Szentlélekben, a mi vigasztalónkban és tanítónkban, aki megelevenít minket, jelenvalóvá 
akart lenni és maradni, amíg visszajön dicsőségben. És most segíts meg minket, hogy Téged igazán megismerjünk és igazán 
magasztaljunk ebben a jótéteményedben, hogy Igédet helyesen hirdessék és helyesen hallgassák mindenütt, ahol a Te néped 
Téged segítségül hív! Világosságod ragyogjon nekünk! Békességed legyen közöttünk! 
   A Te színed előtt emlékezünk minden szegényre, betegre és mindenféle kísértésben lévőre, a keresztyén gyülekezetekre ná-
lunk és különösen a távolban élőkre, akiknek az ő és a mi hitünkért szenvedni és harcolni kell, egész népünkre és a kormá-
nyára, de a többiekre is, különösen is a háborút folytató népekre és felsőbbségeikre mindazzal a felelősséggel, amit 
hordaniuk kell, a pogányokra, akik Igédre várnak, és népedre, Izráelre, hogy ő is felismerje Királyát.  
   Szentlelked hatalmasabb minden gonosz léleknél. Szentlelkeddel már most mindent jól meggondoltál, és kedvesen elren-
deztél, aminek vészes zavara és törékenysége nehézzé teszi szívünket. 

Ámen 
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Konfirmandus hétvége (Mátraháza, 2013. április 5-7.) 
 

 

Kórustalálkozó Dunavarsányban
Felemelő élményben volt része mindazoknak, akik ápri-
lis 28-án részt vettek a minden évben megrendezésre 
kerülő kórustalálkozón, a hagyományos Cantate vasár-
nap alkalmából. A Délpesti Egyházmegyéből – amely-
hez gyülekezetünk is tartozik – ezúttal nyolc kórus 
képviseltette magát. Dr. Bóna Zoltán helyi lelkipásztor 
köszöntötte a megjelenteket, és reményét fejezte ki, 
hogy a találkozó nyomán a dunavarsányi református 
gyülekezet tagjai is kedvet 
kapnak ahhoz, hogy saját 
énekkart alapítsanak. Ezt 
követően Takaró András 
esperes arról beszélt, hogy 
a helyi énekkar minden 
gyülekezet motorja – ha 
úgy tetszik: magja –, mely-
nek tagjai időt, energiát 
nem kímélve mondanak le 
szabadidejükről, hűséggel 
végzik szolgálatukat. Szülői 
példája alapján kiemelte, 
hogy „ha boldogtalan szol-
gák akartok lenni, várjatok 
el hálát a szolgálatotokért.” 
Az egyházmegye nevében 
köszönetét fejezte ki a kórusok vezetőinek és tagjainak 
a szolgálataikért, és a továbbiakra Isten gazdag áldását 
kérte. Szólt arról, hogy nem versenyre gyűltünk össze, 
ne vájt füllel, hanem „vájt szívvel” hallgassuk egymást. 
Nem konkurenciát jelentenek egymás számára a gyüle-
kezeti kórusok, elsősorban nem zenészek vagyunk, 
sokkal inkább szolgatársakként, munkatársakként te-
kinthetünk egymásra. Nem produkció az, ami elhangzik 
az énekkar részéről, hanem szolgálat. Ne közönség, 
hanem közösség legyünk. Tamás Margit, a szolnoki 
gyülekezet karvezetője – aki a találkozó fő szervezője is 
– örömét fejezte ki, hogy egyházmegyénkben ilyen 

élénk és színvonalas a zenei élet, és ismertette az alka-
lom programját.  
   Egy héttel korábban Monoron a helyi, a ceglédi, az 
alsónémedi, a gombai, a nagykőrösi, a makádi és az 
albertirsai kórusok szolgáltak. Sajnos Felsőpakonyról, 
Üllőről és Vasadról ezúttal nem tudták képviseltetni ma-
gukat a kórusok, az ócsaiak pedig visszamondani kény-
szerültek részvételüket. Dunavarsányban a szigethalmi, 

a ráckevei, a dunaharaszti, 
a kiskunlacházi, a két szi-
getszentmiklósi és a szol-
noki gyülekezetek vettek 
részt, de külön is szólnunk 
kell arról az énekkarról, 
mely ökumenikus jelleggel 
szolgál és tagjai az örkényi, 
a dabasi és az inárcsi gyü-
lekezetekhez tartoznak. 
Minden kórus 1-1 képvise-
lője röviden bemutatta kö-
zösségük életét, szolgála-
tát, a karvezetők pedig az 
énekekről mondtak néhány 
szót.  
   Jó volt újra személyesen 

is találkozni régi-új ismerősökkel; a szeretetvendégség 
keretében kötetlen, baráti beszélgetésekre is alkalom 
adódott. Köszönet illesse a megrendezésért a vendég-
látó gyülekezetet! 
   Ezúton mondunk köszönetet Fazekas Mihályné és 
Remetei László testvéreinknek is, akik áldozatos és el-
kötelezett munkájukkal, türelmükkel és szeretetükkel 
vezetik gyülekezetünk énekkarát. Hívunk, és nagyon 
várunk minden érdeklődő gyülekezeti tagot közössé-
günkbe, aki elhívatást és indíttatást érez magában arra, 
hogy az Urat énekszóval, szívből dicsérje!  

Váczi Gábor 

MEGHÍVÓ 
Egyházközségünk új templomának 

alapkőletételére 

2013. június 29-én, 

szombaton 10 órai  
kezdettel kerül sor 

dr. Bogárdi Szabó István püspök 
és 

Takaró András esperes 
szolgálatával, 

gyülekezetünk Rákóczi utca 19. sz. 
alatti templomtelkén. 

Az alkalomra minden testvérünket 
szeretettel hívjuk és várjuk!  

Presbitérium 
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Keresztkérdések: evangelizációs sorozat felnőtt konfirmandusainknak
Pünkösd ünnepe szorosan összekapcsolódik a konfir-
mációval, s ez az esemény nálunk már hagyományosan 
gyülekezetünk új tagokkal való bővülését is jelenti, 
hisz fiataljaink mellett mindig akadnak olyan felnőt-
tek is, akik úgy döntöttek: életük további részében 
Krisztus útján akarnak járni.  

Ebben az évben 8 felnőtt vett részt a Keresztkér-
dések címet viselő evangelizációs sorozaton. Kéthe-
tente találkoztunk, s Márk evangéliuma alapján 
kerestük a választ 3 alapvető kérdésre: kicsoda Jé-
zus, miért jött, s mit vár a követőitől? 

A sorozat vége felé néhány kérdést tettem fel a 
résztvevőknek. Válaszaikból válogattam néhány rész-
letet: 

1. Kinek/minek a hatására jöttél el erre a be-
szélgetéssorozatra, s döntöttél úgy, hogy szeret-
nél konfirmálni? 

Enikő: Kiskorom óta szerettem volna megkeresztel-
kedni … Idén nyáron lesz az esküvőnk, s  szeretnék 
igazi keresztényként örök hűséget fogadni a leendő 
férjemnek. Ez egy régi álom beteljesedése lesz, és 
úgy érzem, az egész egy igazi csoda! 
Krisztián: A menyasszonyomnak régi vágya volt, hogy 
megkeresztelkedjen, s az esküvőnk előtt úgy dön-
tött: megvalósítja ezt a célját. Ebben én segíteni 
szeretném, és ezért kapcsolódtam be.  
Erik: Két embert említenék meg. Az első Szente 
László, aki a nevelőapám. Ő mutatta meg nekem, hogy 
hova menjek. A másik Faragó Csaba lelkipásztor. Ő 
pedig megmutatta, hogy miért menjek. 
Veronika: 1. Nevelőapám hatására jöttem el, mert 
egy karácsony alkalmával azt mondta, hogy neki egy 
kívánsága van, hogy a gyerekek meg legyenek keresz-
telve, de ahhoz nekem konfirmálnom kell. 
István: Nagyrészt az apai nagypapám hatására. 
Adrienn: …a páromban megszületett a döntés: esküvő 
előtt szeretne megkeresztelkedni. Engem már 1 éve-
sen megkereszteltek, ugyan kisebb koromban jártam 
hittanra, de nem konfirmáltam. 
Marci: Mivel más felekezetből jöttem, és szeretnék 
a gyülekezethez tartozni, ezért fontos volt ez szá-
momra. 
Gabi: A hit mindig is foglalkoztatott, abban biztos 
voltam, hogy létezik valaki, aki „fentről” segít, és 
egyengeti sorsunkat. Magamban nagyon sokszor for-
dultam hozzá. Mikor anya lettem, természetesen ez 
a hit bennem csak nőtt, mivel aggodalmaimmal is 
Hozzá fordultam. 

Néhány évvel ezelőtt találkoztam egy fantasztikus, 
energikus asszonnyal, akivel őszintén, tisztán beszél-
gettem a hit kérdéséről. Nem győzködött, nem volt 
erőszakos, magamtól, de az ő hatására jöttem el a 
templomba, és hallgattam végig istentiszteleteket. 
Szerettem volna e közösséghez tartozni, hitemet ve-
lük együtt megélni, így csatlakoztam a felnőtt 
konfirmandusokhoz. 

2. Mit adtak Neked ezek a beszélgetések és elő-
adások? 

Gabi: A hitről, Jézusról alkotott képem alakult. Bi-
zonytalanságaim megoszthattam társaimmal, és  kér-
déseimre együtt kerestünk választ  Faragó Csaba 
iránymutatásával, Erika és Gábor segítségével. Az al-
kalmak egy bizonyosságot adtak, és egy hiányt is pó-
toltak hitbéli tudatlanságomban. 
Erik: Új gondolatokkal lettem gazdagabb, új irányt 
vett az életem. 
Veronika: A beszélgetések során jobban megismer-
tem Jézust, úgy érzem, hogy jó úton haladok az éle-
temben. Gyakran olvasom a Bibliát, és imádkozom, 
ezáltal biztonságban érzem magam, és nyugodtabb 
vagyok. 
Enikő: Számomra ezek a beszélgetések rengeteg 
szeretetet, egymásra figyelést és legfőképp a remé-
nyeim, álmaim elérhetőségének pozitív megerősítését 
adták és adják. 
Krisztián: A sors úgy hozta, hogy pont ebben az idő-
szakban munkanélküli voltam, s sok kérdés merült fel 
bennem, amikre kerestem a válaszokat. De valahogy 
nem mindig találtam meg, míg végül ezeken a beszél-
getéseken a nagy részére megkaptam a választ. S jó 
érzés volt, hogy a közelmúltban egy-kettőre a vá-
laszt az életben is átéltem. 
István: Sokat tanultam a Bibliáról, a hitről, és bete-
kintést nyertem a hívők közösségébe.  
Marci: Fontos időnként átgondolni hitem alapjait; jól 
gondolok-e dolgokat, és jó irányba haladok-e: Krisz-
tussal vagy egyedül? 
Adrienn: Nagyon érdekes volt számomra. Ugyan ná-
lunk a családban mindenki meg van keresztelve, de 
nem járunk templomba, így nagyon sok új dolgot is-
mertem meg a vallásról. Mindezen túl egy új közös-
séget is megismerhettem. 

3. Változott-e Benned vagy az életedben valami 
azóta, hogy megtudtad, ki is Jézus, s miért jött 
közénk? 

Veronika: Igen, változott. Úgy érzem, hogy azokkal 
az emberekkel is együtt tudok élni, akikkel azelőtt 
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nem tudtam, illetve nem tudtam elképzelni, hogy ez 
megy. Most már az is megy, hogy azoknak az embe-
reknek kívánjak jót, és kérjem az áldásukat, akikkel 
éppen haragban vagyok, vagy nagyon megbántottak. 
Behívtam Jézust az életembe, kértem, hogy marad-
jon velem, és konkrét változást is hozott számomra. 
Enikő: Igen, még empatikusabb vagyok, és akármi 
történik az életemben, mindig azt mondom magam-
ban, hogy valamilyen célja van vagy volt Istennek ve-
lem.  
Krisztián: Igen, változott. Bizonyos élethelyzeteket 
az elmúlt időszak hatásának köszönhetően egészen 
másképpen ítélek és élek meg. 
Marci: Azt hiszem, azt mondhatom: teljesen megvál-
tozott. 
Adrienn és István: Másképp gondolkozunk bizonyos 
dolgok felől. 
Erik: Eddig csak éltem az életem egyik napról a má-
sikra, és nem törődtem a következményekkel. Mindig 
igyekeztem úgy élni, hogy ne kelljen szégyenkeznem 
semmi miatt. Most már azt is tudom, hogy soha nem 
vagyok egyedül. Jézus mindig velem van, és segít a 
mindennapok gondjaiban. Ha nagyobb döntés előtt ál-
lok, van kihez fordulnom tanácsért, útmutatásért. 
Néha úgy érzem, soha nem tudom eléggé megköszön-
ni Jézusnak azt, amit értünk tett, ezért úgy élek, 
hogy a hála mindig ott van a szívemben. 
Gabi: Igen, megváltoztam. Sokkal elfogadóbb vagyok 
embertársaimmal.  Eddig is volt egy bizonyos érték-
rendem, ami - úgy érzem - erősödött. 

4. Mit jelent számodra Isten mellett dönteni? 

Krisztián: Az Ő áldozatosságát és önzetlenségét az 
életemben is megvalósítani. 
Gabi:  Egyfajta lelki békét, nyugalmat. Támaszt, 
erőt.   Hitet, hogy benne bízhatok, nem hagy el, meg-

hallgat, támogat. Önzetlen szeretetet. Velem van 
örömömben, bánatomban.  
István és Adrienn: Az Ő iránymutatásai szerint élni, 
és leendő gyerekeinket is ebben a hitben felnevelni. 
Marci: Hogy életem irányítását rá bízom, nem magam 
akarom irányítani az életem, mert van, aki még azt is 
jobban tudja, mi jobb nekem. 
Enikő: Számomra Isten mellett dönteni annyit tesz, 
mint hogy minden nap hálát adok Neki, hogy meg-
ajándékozott a szeretetével és eme csodás nappal. 
Jó érzés hinni, és tudni azt, hogy mindig mindenhol 
ott van velem és mindenkivel egyaránt.  
Veronika: Úgy érzem, hogy nem vagyok többé egye-
dül, még akkor sem, ha fizikailag nem áll mellettem 
senki. Mennyei Atyámnak tekintem Istent, így is ér-
zem, és boldog vagyok ettől a tudattól. 
Erik: Felelősséget és szeretetet. Felelősség az éle-
temért, mindennapjaimért, családomért. Szeretet 
Istentől és Jézustól, amit tovább kell adnom. Amióta 
eldöntöttem, hogy Isten és Jézus az életem része 
lesz, minden cselekedetem előtt felmerül a kérdés: 
vajon Ő mit tenne, hogyan döntene? 

Még annyit tennék hozzá, hogy ha egyszer vége lesz 
a konfirmációs előadássorozatnak, hiányozni fognak a 
kedd esti találkozások, beszélgetések. Jó volt új 
emberekkel megismerkedni, olyanokkal, akik hasonló-
an gondolkodnak. Manapság ritkán ülnek le az embe-
rek beszélgetni, pláne ilyen témákról. Azt 
mondhatnám, hogy nekem ezek a kedd esték a Béke 
szigetére tett látogatással voltak egyenlők. Sikerült 
kiszakadnom a mindennapok rohanásából, leülni és 
megpihenni. Hálát adok azért, hogy közétek vezérelt 
az Úr. 

Istentisztelet a szabadban vagy egy kultúrházban? 
„… ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”  (Mt 18,20.) 

Isten Igéjének ezt az igazságát ismét megtapasztalhattuk – ezúttal az idei rendhagyó virágvasárnapi istentisztele-
tünkön. Nem mintha csupán ketten-hárman lettünk volna, épp ellenkezőleg: háromszáznál is többen jöttek el erre 
az alkalomra, hogy gyülekezetünk kicsinyeivel együtt emlékezzünk meg Jézus Krisztus jeruzsálemi bevonulásá-
ról. Épp azért volt ez az alkalom rendhagyó, mert – nem először – kiszorultunk templomunk falain kívülre, ezúttal 
a kultúrházba, hiszen másképp nem fértünk volna el. Csak a műsort adó gyerekek 70-en voltak a színpadon, s 
természetesen ilyenkor a gyerekeknek még azok a hozzátartozói is eljönnek, akik egyébként nem járnak rend-
szeresen templomba. 
Örvendetes, hogy egyre több gyermeket íratnak be hittanra, s a gyerekek és az ilyen alkalmak segítségével építi, 
gyarapítja az Úr Isten a mi gyülekezetünket.  
Emlékszem, hogy 10-12 évvel ezelőtt, mikor elkezdődött nálunk a gyűjtés egy új templom építésére, lelkészünk 
nem győzte hangsúlyozni, hogy annak a templomnak először belülről kell épülnie, mert gyülekezet nélkül mit sem 
ér maga az épület.  
Igaza volt: a gyülekezet mára megerősödött, s Krisztus jelenlétét érezzük alkalmainkon, legyenek azok akár egy 
kultúrházban, akár a szabadban, mint ahogy az a gyerek karácsony alkalmával volt. 
S ha a gyülekezet épülésében így mellénk állt az Úr, miért is ne segítene minket nagy tervünk, a templomépítés 
megvalósításában?  

Szadainé Somogyi Erika 
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Az új református templom építésének tervezett ütemezéséről 

   A 2010–ben elkészült templomtervek alapján - je-
len gazdasági körülményeket és pénzügyi lehetősége-
inket figyelembe véve – az eredetileg tervezett 
módon az új templomot nem tudjuk felépíteni. Ezért 
szükségessé vált a templomtervek felülvizsgálata, 
összehangolása a jelenlegi lehetőségeinkkel és igé-
nyeinkkel. 
   A terveket úgy dolgoztattuk át, hogy a kivitelezés 
három önálló ütemben legyen megvalósítható: 
- új templomrész építése 
- egy átmeneti állapot, a gyülekezeti rész megépültéig 
- az egyéb helyiségeket magába foglaló gyülekezeti 
épületrész megépítése az új templomrész megépíté-
se után 

- új lelkészlakás építése egy későbbi időpontban. 
Új templomrész – első ütem 
   Az új templomteret a Rákóczi u. 19. szám alatti 
telken, közvetlenül a jelenlegi templomépület mellé, 
azzal közös fallal építenénk meg. 
   A 184 m2 alapterületű földszint 238 fő befogadá-
sára, a tetőtérben kialakított karzat 100 fő befoga-
dására alkalmas. 
   A templomtér előtt egy, a Rákóczi utcára nyíló aj-
tókkal rendelkező előtér épül, mely magába foglalja a 
karzatra vezető lépcsőt, és az iratterjesztő terüle-
tet. A 73 m2 alapterületű aula alkalmas az istentisz-
teletek előtti és utáni beszélgetésekre, ezzel 
biztosítva a templom áhítatos csendjét. 
   A templom berendezését alapvetően a jelenlegi 
templom berendezési tárgyai alkotnák a szűkös anya-

gi lehetőségek miatt (szószék, Úr asztala, padok). 
   A karzat mellett, a tetőtérben, a későbbiekben 
egyéb közösségi helyiségek kerülnének kialakításra.    
Ennek az ütemnek a becsült bekerülési költsége 90–
95 millió Ft. Ez a munka, mivel a jelenlegi templomunk 
háborítatlanul használható, a rendelkezésre álló for-
rásainkkal akár 2013–ban elkezdhető az alapok lera-
kásával. Így több esélyünk lenne akár egyházi tá-
mogatások, vagy egyéb pályázatok elnyerésére, és va-
lószínű, hogy a helyi adakozási kedv is megnövekedne. 
Átmeneti állapot – második ütem 
   Az új templomrész felszentelése után, a terület 
beépíthetőségi arányainak megtartása és az ideigle-
nes használatbavételi engedély megszerzése érdeké-
ben az ifjúsági ház és a jelenlegi templomnak a 
toronyhoz tartozó része lebontásra kerül. 
   Ezáltal a templomtorony megkapja végső arculatát. 
Az új templomrész megépülése után a jelenlegi temp-
lomtér az újabb építkezési ütem megkezdéséig ki-
sebb gipszkarton falas tagolásokkal egyéb 
gyülekezeti helyiségek kialakítására lenne alkalmas. 
Harmadik ütem 
   Az új templomrész felszentelése és az újabb szük-
séges források biztosítása után kezdenénk a harma-
dik ütem kivitelezéséhez, melynek becsült költsége 
35 millió Ft. A harmadik ütem épülete a jelenlegi 
templom és a gyülekezeti terem helyén, azok lebon-
tása után épülne fel. Ebben az épületben kerülne ki-
alakításra az új vizesblokk, iratterjesztés. Itt 
alakítanánk ki az új gyülekezeti termet, irodát és 
egyéb közösségi helyiségeket is. 
   A végleges állapot felépítésének várható összkölt-
sége mai árakon becsülve összesen 120 millió Ft. 
   Mind az első, mind a második, mind a harmadik 
ütem tervei csak folyamatos egyeztetések és elő- 
tervek alapján készülnek. 
   Jelenleg az építkezés engedélyes tervének módosí-
tására (elkészítésére), és az első ütem kiviteli tervé-
nek elkészítésére adtunk tervezői megbízást. 

Nagy András 

Kedves testvéreink! Újra itt van a személyi jövedelemadó bevallásának időszaka! Kérjük, ne feledkezze-
nek meg az 1%-os adófelajánlásról!  

A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066.  
Alapítványunk, az Építő Kövek Alapítvány adószáma: 18138478-1-13. 
Az egyházfenntartói járulék alsó határa dolgozóknak 6.000 Ft/év/fő, a nyugdíjasoknak 4.000 Ft/év/fő. 
Az egyházfenntartói járulék megfizetése személyesen a lelkészi hivatalban, vagy átutalással lehetséges bank-
számlánkra: Dunaharaszti Református Egyházközség, 10918001-00000038-28130003 

Minden adományt és támogatást köszönettel fogadunk! 
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Az új templom építésének előkészítése - Rákóczi utca 19. szám alatti ház bontása (2013. május 1.) 

A választói névjegyzékről 
   Az elmúlt időben meglepődve tapasztaltam, hogy so-
kan közülünk nem tudják mi is az a Választói Névjegy-
zék? Pedig, mint a nevében is van: ez egy névsor, egy 
lista a teljes jogú egyháztagjainkról. 
   Ki kerülhet fel erre a listára? Így fogalmaz törvényünk: 
„Az a nagykorú egyháztag, akit megkereszteltek, kon-
firmációi fogadalmat tett, a gyülekezeti istentiszteleten 
és az úrvacsorai közösségben részt vesz, és az egyház 
fenntartásához hozzájárul.” 
   Miért van szükség erre a listára? Mert egyházi törvé-
nyünk kizárólag a Névjegyzékben szereplő személyeket 
jogosítja fel arra, hogy a gyülekezeti közgyűlésen és vá-

lasztói gyűlésen szavazzanak, illetve csak közülük kerül-
hetnek ki a presbiterek. Ezáltal lehet biztosítani azt, 
hogy csak az szólhat bele a gyülekezetünk életébe, dol-
gaiba, aki annak cselekvő részese. Gondoljunk bele, ho-
gyan tudna megalapozott döntést hozni és szavazni az, 
aki nincs bent közösségünkben, nem jár templomba? 
Ugyanakkor, természetesen számítunk minden egyház-
tagunk véleményére, javaslatára. 
   A Választói Névjegyzéket évente a presbitérium állítja 
össze. A január elején elkészített listára 15 napig lehet 
észrevételt tenni, illetve ki-ki ellenőrizheti, hogy a neve 
szerepel-e rajta? Ezután a Névjegyzék végleges lesz 
(egy évig). Nagyon fontos, hogy minden, arra jogosult 
egyháztagunk benne legyen! (folytatás a 9. oldalon)
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Csiha Kálmán: Isten ösvényein 
(A Heidelbergi Káté gyakorlati magyarázata) 

XX. ÚRNAPJA  
53. kérdés: Mit hiszel Szentlélekről? 
Felelet: Hiszem először, hogy ő egyenlő örök Isten 
az Atyával és a Fiúval. Másodszor, hogy ő nekem is 
adatott, engem igaz hit által a Krisztusnak és min-
den ő jótéteményének részesévé tesz, engem vi-
gasztal, és mindörökké velem marad. 

A Szentlélek tehát egyenlő örök Isten az Atyával és a 
Fiúval. Erről már beszéltünk a Szentháromsággal kap-
csolatosan, amikor hasonlítottuk a Naphoz, a napsu-
gárhoz és a meleghez. Amiképpen a Napból születik a 
napsugár és hozza a meleget, éppen úgy az Atya Isten-
től, az Atyától született az Úr Jézus, és ahol ott van az 
Atya és a Fiú is, ott van a Szentlélek, éppen úgy, mint 
ahol a Nap és a napsugár van, ott van a meleg is. 

A Szentlélek működésével találkozunk már az Ótesta-
mentumban is. Az Újtestamentumban az Apostolok 
Cselekedetei második részében olvasható a Szentlélek 
kitöltetése. Isten akkor megcselekedte azt a csodát, 
hogy a 16 nemzetiség, amely Jeruzsálemben volt, mind 
az anyanyelvén hallotta Péter prédikációját, és azon a 
napon megkeresztelkedett 3000 ember. Ez volt a ke-
resztyén egyház első nagy gyülekezete. Azt is mond-
hatjuk, hogy a keresztyén egyház születésnapja volt ez. 
Ennek az emlékére ünnepeljük pünkösd ünnepét. A 
pünkösd a pentha görög szóból származik, magyarul 
ötvenet jelent. Az Úr Jézus feltámadása után 40 napig 
járt a földön, találkozott a tanítványaival, és a menny-
bemenetele után 10 nappal küldte el a Szentlelket, aho-
gyan azt megígérte. Így a pünkösd az 50. napra esik 
feltámadása után. A Szentlélek azonban nemcsak akkor 
töltetett ki, hanem azóta is szüntelenül működik. Úgy 
mondja a Káté: Ő nekem is adatott, engem igaz hit által 
a Krisztusnak és minden ő jótéteményének részesévé 
tesz, engem vigasztal, és mindörökké velem marad. 

Honnan látjuk ezt? Gondoljátok el, hogy vasárnapon-
ként az egész világon milyen sokan indulnak el a temp-
lomokba. Nem kötelező templomba menni, semmi 
anyagi haszna nincs abból senkinek, ha templomba 
megy, az emberek mégis elindulnak. Valami belső erő 
indítja őket. A Szentlélek munkája ez, ami gondoskodott 
arról, hogy 2000 év alatt a keresztyén egyház megma-
radjon. Mennyi emberi szerveződés, államalakulat volt 
azóta, és mindegyik minden változata elmúlt, vállalatok 
tönkrementek, de az egyház mindig megmaradt, mert 

Isten Szentlelke indítja a hívőket. Maga a hit is a Szent-
lélek ajándéka. 

Hogyan működik a Szentlélek? Ez az Isten titka. Látjá-
tok, saját magunkat sem ismerjük, azt sem tudjuk, hon-
nan jön a gondolatunk. A Szentlélek segít bennünket, 
hogy jó gondolatokra jussunk, és eszünkbe juttatja 
mindazt, amit az Úr Jézus tanított nekünk (Jn 14,16). 
Egy emberi lélek is alakíthatja a másik ember életét. Ha 
valaki züllött életet élt, de lesz egy kedves, szerető szí-
vű, ügyes felesége, aki szépen tud vele beszélni, le-
szoktathatja ezt az embert a züllött életről, és az 
megváltozhat. Barátok is hatnak egymásra, megváltoz-
tathatják egymást, egyes politikai szónokok is hathatnak 
az emberekre, tömegeket mozgathatnak. Ha emberi lé-
lek hat az emberi lélekre, mennyire inkább tud hatni a 
Szentlélek, Isten lelke. Az Úr Jézus azt mondta, csak 
kérni kell, s akkor megkapjuk. Azért sokat kell imádkoz-
nunk, hogy Isten küldje nekünk is Szentlelkét, erősítse a 
mi hitünket, és Krisztusnak és minden jótéteményének 
tegyen részesévé. Hogyan történik ez? Úgy, hogy hitre 
vezet. Ha elfogadjuk az Úr Jézus érettünk való áldoza-
tát, akarjuk követni az Ő tanítását, akarunk vele együtt 
szeretetben élni. Ő segít, mert ez mind a mi lelkiállapo-
tunktól függ, és a lelkiállapotunkat a Szentlélek tudja be-
folyásolni, sőt meg is tudja változtatni. Amikor Bibliát 
olvasunk, templomba megyünk, imádkoznunk kell, és 
kérnünk kell Istent, hogy küldje Szentlelkét, segítsen, 
hogy a prédikációt, az Ő igéjét igazán megérthessük, s 
adjon nekünk erőt, vigasztalást, bátorságot. Árva Beth-
len Katának kilencéves kisfia, amikor haldoklott, azt 
mondta a szüleinek. „Ne szomorkodjatok miattam, 
édesanyám asszonyom, mert én az Úr Jézushoz me-
gyek.” És a zsoltárt így idézte: „Istenben bízom, nem fé-
lek, ember mit árthat nekem.” S azt mondta, ott biztosan 
jobb dolga lesz, mint itt a földön, és ő vigasztalta halálos 
ágya mellett lévő szüleit. Honnan volt ennek a kilenc-
éves gyermeknek ennyi ereje? Onnan, hogy sokat ol-
vasta a Bibliát, sokat hallott Jézusról, és a Szentlélek 
hitet és erőt adott neki, s így szembe tudott nézni a ha-
lállal is. Sok mindennel kell szembenéznünk ebben az 
életben. Sokszor lesz a lelketekben bizonytalanság, és 
nem tudjátok, hogy mit csináljatok. Gondoljatok akkor 
arra, hogy lehet kérni Istentől Szentlelkének az erejét, 
belső útmutatást, vigasztalást, és Isten meghallgatja az 
imádságunkat, és Szentlelkével megsegít.  

"Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk."   
Gal. 5,25. 

 
 

R e f o r m á t u s  É n e k e k  X I I .  
2013. július 6. (szombat) 19:30 

M Ű V É S Z E T E K  P A L O T Á J A  
Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem 
A Református énekek XII. hangversenyére a jegyek 
már kaphatók 1.990-, 2.850-, 3.200- és 3.990- Ft-os 
áron. Jegyek megrendelhetők gyülekezetünkben 
Váczi Gábornál.

X .  R e f o r m á t u s  
Z e n e i  F e s z t i v á l  
2013. május 24-26.1 

Bakáts tér,  
Ráday utca,  
Lónyai utcai Református 
Gimnázium,  
Nemzeti Múzeum lépcsője
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Gondolatok a munkanélküliségről 
Úgy szeretnék munkát adni minden embernek, hiszen ha nincs munka, feje tetejére áll a világ. Miből 
törlesztenek a hitelesek? Miből fizetik a napi szükségletekhez a kiadásokat? Miből nevelik a gyermekeiket és fi-
zetik a tanulmányokat? Miből, miből és miből?! – hangzik a kétségbeejtő kérdés. 

Kedves Testvérem! Sajnos nem vagyok abban a helyzetben, hogy munkát adjak, de papírra vetettem egy két 
gondolatot, ami segítségül lehet a munka világába való visszataláláshoz! Remélem hasznodra lesz! 
1,  Keresd az Istent! Miért is? Azért, hogy erőt meríthess Belőle! Véleményem szerint a munkanélküliségben az 
ember egyik legnagyobb baja, hogy elerőtlenedik, s egy idő után már nem látja maga előtt a célt.  
Keresd az Istent: gyere el vasárnapról vasárnapra a templomba és imádkozz ne csak munkáért, hanem erőért 
is! Nyisd ki a Szentírást és akard jobban érteni Őt! Ne sajnáld és ne is korhold magadat! Ne hidd el, hogy érték-
telenebb vagy, mint a másik ember! NE ….  Ha netalán mindebben benne lennél, kérd az Isten szabadítását! 
Ismét mondom: keresd az Istent, és kérd Tőle a bölcsességet a munkához vezető út megtalálásához! 
2, Éld meg életednek ezt az időszakát, és ne csak elszenvedd! A munkanélküliség nem a hátralevő életed, 
hanem egy időszak, ami remélhetőleg hamar lezárul. 
Ne zárkózz be a szobádba, és ne tespedj el! Ne légy tétlen! Legyen napirended, legyenek feladataid, céljaid! 
Igyekezz aktívan megélni a munkanélküliség időszakát is! Legyen rendszeres testmozgásod! Sportolj, eddz, 
küzdj, tartsd karban a testedet! A testmozgáson keresztül felfrissül a testünk és a gondolkozásunk is. Nem mel-
lesleg küzdésre tanít. Foglald el magad, s használd az idődet arra, hogy az otthoni elmaradt munkákat elvé-
gezd! Vigyázz azonban, nehogy ebben merüljön ki az egész napod! Szabj határt az otthon körüli teendőidnek is! 
Képezd magad! Egyszer egy 50-es éveiben járó embertől hallottam a következőket: „Nekem már ne akarjanak 
semmit megtanítani! Ebben a korban az ember már nem befogadó képes.”  Sajnálom ezt az illetőt, mert bár újat 
tanulni nehéz, de tágítja a látást és korszerűvé tesz. Később pedig az elsajátított tudás – legyen az bármilyen 
irányú is – még a hasznodra lehet! 
3, Ne ülj sokat a TV, vagy az internet előtt! Inkább olvass egy jó könyvet, vagy menj ki az emberek közé! Ez 
segíteni fog abban is, hogy a megjelenésedben ne toprongyosodj le. Ne félj másoknak is beszélni arról, hogy 
munkát keresel! 
4, Munkanélküliként ne életed nagy fogására várj! Egyszer egy fiatalember felkeresett, anyagi segítséget 
kért, mert elmondása szerint már nem volt miből ennivalót vennie magának. S míg panaszkodott, azon gondol-
kodtam: fiatalemberként biztosan el tudna menni egy Tescoba, vagy McDonald’s-be. Igaz, ott nincs valami nagy 
kereset, munka meg annál több, de kiindulásnak jó. Aztán onnan majd tovább lehetne lépni egy jobb helyre. 
Az ellenpéldát is hadd mondjam: ötvenes éveiben járó férfi szintén munkanélküli volt. Kapott egy ajánlatot: mi-
nimál bérrel járt csak, és így messze elmaradt a korábbi keresetétől meg pozíciójától is! Ő mégis azon nyomban 
kapott rajta és ment.  
A munkanélküliség rossz dolog. Ennél minden jobb, és bárhonnan könnyebb továbblépned. 
5, Vállalj önkéntes munkát! Segíts másokon! Olyanokon, akik talán még nálad is elesettebbek. Vállalj szolgála-
tot az Úr Istenért! Olyat, amihez értesz, és amiben hasznára tudsz válni másoknak! Ne feledd: „Aki mást fel-
üdít, maga is felüdül” /Példabeszédek könyve 11,25/ 

Faragó Csaba lelkipásztor 

 

(folytatás a 7. oldalról) Őszinte vágyam, hogy minden 
Dunaharasztin lakó református szerepeljen a listán! Túl 
azon, hogy a Választói Névjegyzék nagysága a gyüleke-
zetünk rangját, erősségét is kifejezi az egyház szerveze-
tében, azt is elmondja, hogy itt Isten Igéje nem szól 
hiába: alkalomról alkalomra megtelik templomunk, 
ahol nem csak hallgatják, hanem be is fogadják az Igét. 
Ahol Jézus Úr a szívekben, akinek örömmel szolgálunk 
és az úrvacsorai közösségben is vallást teszünk Róla. 
Hálánk Istenünk megváltó szeretetére, meg fog mutat-
kozni gyülekezeti életünk gazdagságában, az Anya-
szentegyház épülésében, és nem utolsó sorban egymás 
terhének hordozásában. Képzeljük el: közös összefo-
gással, egy akarattal, önerőből tudnánk új templomot 
építeni! 
   Kérem tehát a reformátusokat, jöjjenek a templomba, 
tegyék meg az első lépést és váljanak teljes jogú egy-
háztaggá! Az egyháztagságnak több foka van. Lépjünk 
ezen feljebb és feljebb!  Aki már rendszeresen jár temp-

lomba és megérintette az Ige, az tegyen konfirmációi 
fogadalmat! Aki már konfirmált, éljen az úrvacsora 
szentségével és erősödjön meg hitében! Aki a fentieket 
hívő reformátusként megteszi, az megtalálja helyét a 
gyülekezet szolgáló közösségében és természetesnek 
veszi, hogy az egyház fenntartásához hálaáldozatával 
hozzájárul. 
   Visszatérve a Választói Névjegyzékhez, az abba felvet-
tek alkotják gyülekezetünk „belső körét”, akik konfir-
máltak, jönnek a gyülekezeti alkalmakra, élnek az úrva-
csorával és hordozzák a gyülekezetünk anyagi terheit. 
   Egy adminisztratív teendőről kell még szólnom: csak 
azt tudjuk a listára felvenni, aki megadja személyes 
adatait, legalább a nevét, címét, születési helyét, idejét, 
továbbá hol és mikor konfirmált? Erre szolgál az idén a 
nyilvántartásunk felülvizsgálata, egyeztetése.  
   Kérek mindenkit, szánjon időt adatai megadására! 
Akarjunk a Névjegyzékben szerepelni! 

Tóth Károly 
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Kedves Testvérek! 

Egy hétéves vesebeteg kislány részére kérünk segitséget. Arra kérjük a testvéreket, hogy a 
műanyag üditős üvegek kupakjait ne dobják ki, hanem hozzák el a templomba, és tegyék az erre 
a célra kihelyezett tárolókba. Szeretnénk így is segíteni a beteg kislányt és családját. Hisszük, hogy 
ez csak egy kis odafigyelést igényel és nem pénzt (bár, ha valaki megteheti, azt is szívesen 
továbbítjuk), és ezt is megáldja a mi Urunk! Köszönettel a diakóniai csoport nevében, 

Nemesné Margó 
 

A Református Fiatalok Szövetségének idei nyári tábora augusztus 12-
18. között lesz Balatonszárszón, az SDG konferenciaközpontban. 

Levélcím:  
Református Fiatalok Szövetsége 
1151 Budapest, Alag u. 3. 

E-mail: iroda@refisz.hu 
Telefon/fax:  (06-1) 271-0498 / 7 m. 
Mobiltelefon: (06-30) 768-1843 

A konfirmálók névsora 

Serdülők 
   1. évesek 
Gulácsi Fanni 
Fülöp Zsófia 
Orbán Boglárka 
Solti Mónika 
Vörös Benjamin 
Zwick Máté 
   2. évesek 
Incze Tünde 
Kaizer Antal 
Kemény Noémi 
Kovács Tünde 
Lókucza Viktor 
Szentgyörgyi Anita 

Felnőttek 
Dobos Márton  
Drscsákné Kerekes Gabriella 
Kirják Enikő 
Szabó L. Krisztián 
Sztanó Adrienn 
Tacsi István 
Vellai Erik 
Vellai Veronika 

Istentiszteleti rend és eseménynaptár  
MÁJUS 

16-18.   18.00 – Pünkösdi áhitatok  
           (vendég igehirdető: Mark van Bebber) 
19.    8.00 – Pünkösd elsőnapi úrvacsorás istentisztelet 
        10.00 – Pünkösd első napi úrvacsorás istentisztelet 
20.        10.00 – Pünkösd másodnap, úrvacsorás, konfirmációs isten-

tisztelet 
26.            8.00 – Családi istentisztelet 
        10.00 – Családi istentisztelet 
30-31.    18.00 – Bűnbánati istentiszteletek 

JÚNIUS 
2.        10.00 – Úrvacsorás istentisztelet 
9.        10.00 – Tanévzáró istentisztelet  
      (jó idő esetén a templomkertben) 
16.        10.00 – Vasárnapi istentisztelet 
21-25.              Gyülekezeti tábor Mátraházán 
23.        10.00 – Vasárnapi istentisztelet 
29.        10.00 – új templomunk alapkőletétele 
30.        10.00 – Családi istentisztelet 

Változások a nyári időszakban 
Kedves Testvérek! Júniustól augusztus végéig a 8 órai istentiszteletek 
szünetelnek.  
Júliustól augusztus végéig a hivatali idő a hétfői napra szűkül. További 
találkozási lehetőségekre telefonos egyeztetések alapján van lehetőség.  
Elérhetőségeink: hivatali telefonok: 24/490-389, 30/ 477-5319    
Faragó Csaba lelkipásztor mobilszáma: 30/637-8171 
 


