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ÁLDÁS, 
BÉKESSÉG! 
 

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

 „…nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre.” 
I. Péter 1.3 

Kedves Olvasóm! 
   Szeretettel köszöntelek a közelgő húsvéti ünnepünk alkalmából! 
   Volt egyszer két fiútestvér, akik kívülről a megszólalásig hasonlítottak egymásra (egypetéjű ikrek voltak) belülről 
viszont teljesen ellentétesen látták a világot. Az egyik testvér örök optimista volt, a másik viszont képtelen volt a 
jót látni bármiben is.  
   Egyik karácsonykor a szülők arra gondoltak, megpróbálnak tenni annak érdekében, hogy valamiféle egyensúly 
alakuljon a fiúk egyéniségében. Ezért a pesszimista fiuknak egy csillogó-villogó gyönyörű kerékpárt vettek aján-
dékba, a másik pedig csak egy zsák szalmát kapott! 
   Amikor a fiúk meglátták az ajándékot, az első felkiáltott: „Bicikli? Miért adtatok nekem biciklit!? Tél van, s hideg 
van a biciklizéshez! És egyáltalán mi történik, ha összetöröm magam? Nem hiszem el, hogy egy vacak biciklit 
kaptam!!!”  
   Az optimista testvére, amikor kibontotta az ajándékát, egy percig gondolkodott, majd izgatottan kiszaladt az ud-
varra, és fel-alá futkosva nagyon keresett valamit. A szülei és a testvére egy ideig szótlanul nézték a fiút, majd 
megkérdezték: „Mi a csodát művelsz?” Erre ő így felelt: „Mivel egy zsák szalmát kaptam, tudom, hogy itt van va-
lahol egy póni, csak még nem találtam meg!” 
   Az élethez így is és úgy is hozzá lehet állni, s a Te döntésed, hogy mindazokat a történéseket, amelyek érnek, 
honnan nézed: a rossz oldaláról, vagy a jót remélve! (Én a magam részéről, ha választhatok, akkor inkább az 
utóbbi mellett szavazok. ) 

   De hát lehet-e mindig és mindenben a jót remélni? Sőt: egyáltalán reménységben maradni? Nem önáltatás ez? 
Azt szokták mondani, a remény hal meg utoljára, de ez nem igaz! 
A Szentírásban az Úr Isten arra tanít, hogy a Remény soha nem 
hal meg! Figyeljük csak meg, mit mond a Biblia!  

„Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy 
irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak kö-
zül való feltámadása által ÉLŐ REMÉNYSÉGRE.” I. Péter 1.3   

   Az a reménység, ami önmagadra, másokra, a helyzetedre, a kö-
rülményeidre irányul, meghalhat. De nem a fentiekben kell re-
ménykedned. Isten a Bibliában azt mondja: hagyd el mindezeket! 
Ne magadban reménykedj! Ne másokban bízzál! Ne a körülmé-
nyektől tedd függővé a sorsod! Tanulj meg hittel Jézus Krisztusra 
nézni! Benne bízzál! Őt keresd, és hittel Őrá bízd magad! Ő legyen 
a te ÉLŐ REMÉNYSÉGED!  
   Jézus Krisztus harmadnapra feltámadt a halálból és él! Annyira 
szeret, hogy az életét is odaadta érted. Olyan hatalmas, hogy még 
a pokol sem tarthatta fogva. Ha valakiben reménykedni szabad, 
akkor Őbenne! 

   Nekünk, keresztyén embereknek, csakis a feltámadás fényében 
szabad élnünk. Nem pesszimistán, nem kiábrándultan, hanem ak-
kor is bizakodva és reménykedve, amikor az életben fényes bicikli 
helyett csak szalmát kapunk. Mert ki tudja, hogy a mi Urunk még 
ezt a szalmát mire fogja használni?  

Áldott feltámadásünneplést kívánok! 
Faragó Csaba, lelkipásztor 

VI .  év fo lyam 1.  szám  

Húsvét után 
HÚSVÉT ELŐTT… nehéz, szomorú léptek.  
Húsvét előtt… zokogó, bús miértek.  
Húsvét előtt… ajtók, kemények, zártak.  
Húsvét előtt… arcok, fakóra váltak.  
Húsvét előtt… szívek, üres-szegények.  
Húsvét előtt… kihamvadott remények.  
Húsvét előtt… egy nagy „Minden hiába!”  
Bús eltemetkezés az éjszakába.  

De húsvét lett! Feltámadott a Mester!  
HÚSVÉT UTÁN… el a gyásszal, könnyekkel!  
Húsvét után… futni a hírrel frissen!  
Húsvét után… már nem kérdezni mit sem!  
Húsvét után… új cél és új sietség!  
Jézus él! Nincs út, mely messze esnék!  
Húsvét után… erő, diadal, élet!  

Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet,  
Akik még mindig húsvét előtt élnek.  

Túrmezei Erzsébet 
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Húsvét i  hi t  

„Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ámde 
Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje.” 1Kor 15,19–20 

Az első keresztyének hite a feltámadáshoz kapcsolódik. 
Úgy is hívták kezdetben: húsvéti hit. 

A haláltól való félelem, szorongás, rettegés nem elméle-
ti kérdés, hanem valóságos. Mi azt hisszük és valljuk, 
hogy minden ember egyedi teremtés, amelyet nem le-
het megismételni. Ezért a halál olyan ellenség, ami ezt 
az egyetlenszerűséget veszi el. Pál apostol azt mondja 
az 1Kor 15,26-ban: „Mint utolsó ellenség töröltetik el a 
halál.” Igen, mindent le lehet győzni: betegséget, fáj-
dalmat, gazdasági válságot, akár világbirodalmakat is, 
de a halál, mint a végső ellenség, ember által nem 
győzhető le. A legtöbb ember azért dönt az istenhit mel-

lett, mert meg akarja óvni a maga és szerettei életét, 
reménykedik, hogy – úgy, mint egy védőoltással – távol 
tarthatja a betegséget, a katasztrófát, a halált. Pál apos-
tol nem általában reménykedik, hogy fog történni valami 
előbb-utóbb az életében, ami őt kimenti a veszedelem-
ből, hanem azt mondja, hogy reménykedik a Krisztus-
ban. 

Pál apostol azt mondja, hogy nincs annál nagyobb 
nyomorúság, ha az ember reménysége megakad a ha-
lál pillanatában. Mi mindnyájan kaptuk Jézus Krisztust, 
akik benne keresztelkedtünk meg, és ezáltal a 
reménység fénysugarait is, amely elkísér egész 
életünkben, de jaj nekünk, ha csak ebben az életben 
reménykedünk benne. 

Naponta megrendítő haláleseteknek, hirtelen jött beteg-
ségeknek, emberi-családi-nemzeti tragédiáknak va-
gyunk tanúi. Amíg mindezek nem jönnek, jól működik a 
mi keresztyén hitünk, de amikor utolérnek bennünket, 
akkor megrendülünk. Krisztusban lenni azt jelenti, hogy 
velünk is mindaz történik, ami vele megtörtént: megha-
lunk és feltámadunk. Számunkra az egyetlen vigaszta-
lás a feltámadásban van. 

Sokan úgy gondolják, hogy a halálunkkal szemben né-
mileg az vigasztalhat bennünket, hogyha olyan életmű-
vet hagyunk magunk után, ami századokon át fenntartja 
emlékünket. De nem lehet vigasztalás a halál kapujá-
ban az a tudat sem, hogy ültettem egy fát, és majd  
gyermekeim, unokáim megemlékeznek rólam. 

Egyedüli vigasztalás az, ha elfogadjuk, hogy Krisztus-
ban van az életünk folytatása. Ez a határvonal, amely 
megkülönböztet bennünket egymástól. Az apostol azt 
mondja: „Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint 
az elhunytak zsengéje”. A zsenge elsőt jelent, olyan haj-
tást, ami után a többi is következik, olyan kezdetet, 
amelyet milliók követnek. Jézus a halottak közül feltá-
madott első ember, de nem az egyetlen, hanem csupán 
csak az első. Olyan ez, mint most a tavasz virágai kö-
zött a hóvirág, mely a tavasz hírnöke, de utána követ-
kezik a többi, hiszen az élet megállíthatatlan. Ezért 
örömteli ünnep a húsvét a benne hívők számára. 

Kató Bélának, Erdély református püspökének gondola-
tai alapján közreadja:  

Váczi Gábor

*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *

Református Énekek XIII. 
2014. június 28. (szombat), 19:30.  
Művészetek Palotája,  
Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem 

Jegyek elővételben Váczi Gábornál 

XI. Református Zenei Fesztivál 
2014. május 23-24-25. 
Bakáts tér – Ráday utca  
Budapest, IX. kerület 

http://rzf.reformatus.hu/ 
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KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN 

Kedves Szülők, Gyermekek! 

2013 szeptemberétől minden állami iskolában bevezették a kötelező erkölcstan, és vele együtt a helyette vá-
lasztható hit- és erkölcstan oktatását, első lépésben az első és ötödik osztályokban.  Idén, 2014 szeptembe-
rétől már 4 évfolyam, az 1-2., 5-6. osztályosok vehetnek részt ezeken az órákon. 

Mi történik egy hit- és erkölcstanórán? 

A hittanóra 45 perce alatt sokféle módszert felhasználva sokféle tevékenység történik. A csoport általában 
közös imádsággal kezdi és zárja az órát. A tanórák része az éneklés, melynek során keresztyén gyermek- és 
ifjúsági énekeket, valamint a Református Énekeskönyv énekeit sajátítják el a gyermekek. Bibliai történeteket 
hallgatnak meg, és dolgoznak fel közösen. Ezekhez kapcsolódóan erkölcsi élethelyzetekbe, érzésekbe és 
szituációkba élhetik bele magukat.: például öröm, kitartás, boldogság, barátság, kapcsolatok, stb., melyekhez 
bibliai igeverseket, azaz aranymondásokat tanulunk. 

Néhány elsős és ötödikes hittanra járó gyermek véleményét szeretném megosztani a kedves olvasókkal: 
Szalai Marcell 1.b (Rákóczi iskola): „Azért szeretem a hittanórát, mert okossá válhatok itt, és láthatom, 
hogy Isten mennyire szeret, kedves gyerekekkel  vagyok, és kedves tanár nénivel.” 
Tóth Márta 1.a: „Azért szeretek hittanra járni, mert sok mindent megtanulok Istenről, Jézusról, és beszél-
gethetünk ezekről.” 
Porga Beni 1.a: „Azért szeretem a hittanórát, mert tanulhatok Istenről, és jó játékokat talál ki a tanító néni.”  
Deák Eszter 1.c, Forrai Éva 1.a, Miszlai Boglárka 1.c (Kőrösi iskola): „Azért szeretünk hittanra járni, 
mert új dolgokat tanulhatunk meg Istenről, és új, kedves barátokkal ismerkedhetünk meg a másik osztályból.” 

Kép: Elsős hittanóra. Téma: A kánai menyegző (János evangéliuma 2,1-11) 
Hittanosok balról jobbra: Tokai Petra, Tóth Márta, Porga Benedek, Taskó Bálint, Bolla Dániel 

Faragó Emese 5.a (Rákóczi iskola): „Azért szeretek hittanra járni, mert itt Istenről hallhatok, és meg is ér-
tem az igeszakaszokat, kedves barátaim vannak, akik megértik, ha valami bajom van, és segítenek ezen.” 
Faragó Richárd 5.b (Rákóczi iskola): „Azért szeretek hittanra járni, mert teljesen elfeledteti velem a többi 
órát, ahol a többiek üvöltöznek, amitől általában az embernek szétrobban a feje és sokat is tanulhatok belőle.” 
Tabai Sheila Lynn 5.a (Kőrösi iskola): „Azért szeretek hittanra járni, mert megismerhetem az Istenről szóló 
történeteket, amelyek nagyon tanulságosak, és mindig elmondhatom a véleményemet a témával kapcsolatban.”  

Keményné Váradi Erzsébet református hittanoktató 
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Ha az Isten velünk, még a tél sincs ellenünk! 
(Beszámoló a templomépítésről) 

 
Kedves Testvérek! 

Röviden szeretnék beszámolni templomépítésünk jelen-
legi helyzetéről és az elkövetkező időszak munkáiról. 

Miután a több ütemben történő építést lehetővé tevő 
módosított templomtervek elkészültek, az egyházkerü-
lettől és az egyházmegyétől anyagi támogatást kaptunk, 
hozzákezdhettünk az építkezés előkészítéséhez, ami 
hosszú, nehéz döntésekkel teli munka volt.  

Legelőször felhívást tettünk közzé a Dunaharaszti Hí-
rekben és a helyi internetes portálon építőipari kivitele-
zők jelentkezésére. 12 vállalkozás jelentkezett a 
felhívásra. A presbitérium előzetes szűrése után 8 je-
lentkezőtől kértünk árajánlatot a tendertervek alapján. 
Az építési bizottság - építőipari és beruházási gyakorlat-
tal rendelkező több külső szakértő bevonásával - érté-
kelte az ajánlatokat, majd a presbitérium döntése 
értelmében két ajánlattevővel folytattunk ártárgyalást, 
és végül a jobb ajánlatot tevő Polaris Nord Kft–vel kötöt-
tünk szerződést. 

Az épületgépészeti tervek elkészítését egy baptista 
testvérünk ingyen, adományként vállalta el, melyet a 
mai napig nagy szakmai hozzáértéssel, lelkiismeretesen 
gondoz. 

A műszaki ellenőri feladatok ellátását egy katolikus test-
vérünk szintén ingyen, adományként vállalta el, s azt ő 
is a mai napig nagy szakmai hozzáértéssel, lelkiismere-
tesen végzi. 

A 2013. június 29-i alapkőletételi ünnepélyt követően, 
az építési engedélyek megérkezése után, 2013. október 
7-én megkezdődött az építkezés. Istennek hála: a ked-
vező időjárás és a kivitelező nagyszerű hozzáállása le-
hetővé tette, hogy karácsonyra tető alá kerüljön a 
szerkezetkész épület. Így a gyerekkarácsonyt már az új 
templomtérben tarthattuk. 

Jelentős anyagi segítséget jelentett, hogy gyülekeze-
tünkből többen a különböző anyagok (tégla, cserép, vil-
lanyszerelési anyagok) beszerzésénél árkedvezménye-
ket értek el személyes kapcsolataik által, illetve vannak 
olyan anyagok, melyeket adományként, ingyen kapunk. 

Az építkezés 2014 januárjában folytatódott, és mára el-
készült: 
- a villanyszerelés csövezése, vezetékezése, 
- a belső vakolás és festés előkészítése, 
- a tetőtér hőszigetelése, gipszkartonnal való borítása, 
- a gépészeti tér kéményének, vegyes tüzelésű kazán-
jának bontása, 
- a kupolavilágítás szerelése, 
- a kupola festése, 
- az állványok áttelepítése az előtérbe, 
- a padozat vízszigetelése, hőszigetelése 
- a fa és alumínium ablakok beépítése. 

Jelenleg az alábbi munkák folynak a templomtérben: 
- az ajtók, ablakok beépítése, 
- a fűtési rendszer kiépítése. 

Ezután kerül sor a végleges betonpadozat szerelésére, 
majd a burkolásra, mely után elkezdődik a külső falfelü-
let hőszigetelése. 

A munkák során felmerült, hogy szükséges egy belső-
építész véleményének kikérése a templom berendezé-
sével, belső kialakításával kapcsolatban. Jelenleg az új 
templompadok, az Úrasztala és a szószék tervezése fo-
lyik. 

A napokban véglegesítjük az új templomunk hangosítá-
si és video rendszerének terveit. 

Az építkezés teljes befejezésének szerződésben vállalt 
határideje 2014. június 30. A használatba vételi enge-
dély megszerzése után az istentiszteleteinket már az új 
templomban tarthatjuk. 

Az új templomunk felszentelésének időpontja 2014. 
szeptember 28. 

Az építkezéssel egyidőben rengeteg feladat vár gyüle-
kezetünkre: 
- a tűzvédelmi előírásoknak megfelelő új kerítés építése 
a szomszédos telekhatáron, 
- az új templomkertünk kialakítása, szépítése, 
- új vízóraakna kiépítése, 
- a vízvezeték átépítése, 
- csapadékvíz-elvezetés kialakítása, stb.  

Egy néhány mondat az építkezés anyagi dolgairól: 

Az építkezés várható bekerülési költsége jelenlegi szá-
mításaink szerint 99 millió Ft. A mai napig rendelkezé-
sünkre álló források: 

Egyházkerülettől 30 000 000 Ft   
Egyházmegyétől 10 000 000 Ft 
Saját erő 24 343 000 Ft 
Állami pályázatból 7 000 000 Ft 
Építő Kövek Alapítványtól 1 700 000 Ft 
Önkormányzattól 10 000 000 Ft 
Külső adomány 3 070 000 Ft 
Összesen: 86 113 000 Ft 

A rendszeres templomépítési adományokból remélünk 
ebben az évben 3.800.000 Ft-ot. Ez összesen 
89.913.000 Ft. A várható kiadásaink fedezetére még 
legkevesebb 10 millió Ft hiányzik. 

A presbitérium és a gyülekezet vezetése minden lehe-
tőséget igyekszik megragadni a felmerülő költségek le-
faragására, valamint újabb támogatások és támogatók 
megnyerésére. Ezúton is kérünk minden adakozni 
szándékozó és tudó testvérünket, hogy lehetőségükhöz 
mérten támogassák templomépítésünket. 

A támogatás egyik formája lehet a gyülekezeti újsá-
gunkban elhelyezett csekken történő befizetés. 

Nagy András presbiter, az építési bizottság elnöke 



5 

Áldás, Békesség! www.dunaharasztireformatus.hu 2014. Húsvét 

 

Kedves támogatóink! 
Az ÉPÍTŐ KÖVEK ALAPÍTVÁNY kuratóriumának nevében mondunk 
köszönetet a 2013-as évben történt támogatásokért.  
Áldást-békességet kívánunk mindazoknak, akik támogatták alapítvá-
nyunkat, alapítványunk céljait. 

 templomépítésre téglajegyekből és adományokból 1.402.125 Ft, 

 egyéb célra 1.133.509 Ft adomány érkezett, mely magában foglalja 
az 1%-os felajánlásokból 568.509 Ft bevételt, valamint a KPMG 
300.000 Ft-os támogatását. 

Legfontosabb események 2013-ban: 

 Református templom alapkőletétel, téglajegyek árusításával adománygyűjtés a templomépítésre (213.000 Ft), 

 Koncert és festménykiállítás a Laffert Kúriában (247.000 Ft) 

 Gyülekezeti karácsony támogatása 

 Hittanoktatás támogatása 

Alapítvány adószáma: 18138478-1-13  
Alapítványunk számlaszáma: : K&H banknál 10403105-50526672-82811009   

Köszönjük a Testvéreknek, hogy a 2013-as évben bizalommal voltak gyülekezetünk alapítványa felé. Kérünk 
mindenkit, hogy 2014-ben is támogassák céljainkat. A templomépítésünkben minden forintra szükség lesz. 

Építő Kövek Alapítvány Kuratóriuma 

Tisztelt Gyülekezet! 
   Nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy néhány sorban leírjam az Építő Kövek Alapítvány életé-
ben bekövetkezett személyi változásokat; köszönetet mondjak a kuratórium tagjainak nevében az ed-
digi elnökünknek, és köszöntsem új elnökünket. 

   Az elmúlt 2 évben nyújtott elhivatott és odaadó munkáját köszönjük Virág Anikónak, aki a megvál-
tozott munkahelyi elfoglaltsága miatt a továbbiakban nem tudja ellátni a kuratórium elnöki tisztségével 
járó feladatokat. Sajnáljuk, hogy így alakult, és sok sikert kívánunk neki az új munkakörében. 

   Ugyanakkor nagy öröm, hogy Zsigmond Károly úr személyében egy olyan tapasztalt, nagy tudású, 
hívő ember került az elnöki tisztségbe, aki eddig is oszlopos tagja volt a dunaharaszti gyülekezetnek, 
és szívén viselte annak sorsát.  

   A teljesség igénye nélkül néhány szolgálat, amit eddig is végzett közöttünk: 
- a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatójaként azzal, hogy gyülekezetünk rendelkezésére bo-

csátja az iskola parkolóját, az istentiszteletek megtartásában nagy segítségünkre van, ezen kívül, 
nem mellékesen az új templomunk építési engedélyének kiadásában is elévülhetetlen érdemei vol-
tak/vannak; 

- nagyobb szeretetvendégségek alkalmával rendszeresen a gyülekezet rendelkezésére bocsátja az 
iskola tantermeit és a terítéshez szükséges eszközöket; 

- nem utolsó sorban a gyülekezet énekkarának is tagja. 

   Úgy vélem, hogy a Kuratórium tagjainak nevében is mondhatom: sikerült olyan személyt megnyerni 
az elnöki tisztség betöltésére, aki emberi és szakmai kvalitásai, tapasztalata, kapcsolatai és nem utolsó 
sorban keresztyén emberi mivolta révén, méltó módon tudja képviselni mind az alapítvány, mind pedig 
gyülekezetünk érdekeit! 

Köszöntsük tehát együtt az Építő Kövek Alapítvány új elnökét, Zsigmond Károly urat! 
Peidl Péter, 

a kuratórium tagja 
/Építő Kövek Alapítvány/ 
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 
Gyülekezetünk nevében 

ezúton is szeretnék köszö-

netet mondani városunk 

vezetésének, hogy temp-

lomunk építését 10 millió 

forinttal támogatta. 

Faragó Csaba,  
lelkipásztor 

 

Mi történt 2013-ban a számok vonatkozásában?
Nagyon izgalmasan alakult! 

   Mint minden évben, a presbitérium 2013. januárjá-
ban is jóváhagyta éves költségvetésünket, azonban rö-
vid időn belül olyan események történtek, amelyek 
felülírták terveinket.  
   Mire gondolok? Istenünk különös kegyelméből hirte-
len megnyílt előttünk a templomépítés útja: egyházke-
rületünk vezetése egy nagy összegű támogatást 
ajánlott fel, hogy megindulhasson az építkezés. Hosszas 
előkészítés után el is kezdődött, olyan ütemben, hogy 
az október 7-i kezdés után karácsonykor már tető alatt 
volt az épület! Építési terveink átdolgozására és a kivi-
telezési munkákra év végéig több mint 18 millió Ft-ot 
költöttünk. Emellett nem elhanyagolható az elvégzett 
sok-sok közmunka, amivel a telken álló ház elbontása 
és a terep rendezése járt. Ezek értékét nem tudom fo-
rintosítani. 
   Mivel e régi házat anyagaink, eszközeink tárolására 
használtuk, a továbbiakban a parókia udvarán levő tá-
rolót kellett bővítenünk, sőt, részben újjáépítenünk. 
Ennek költsége elérte a 785.000 Ft-ot. 
   Nagy kárt és azzal járó kiadást okozott a könnyező há-
zigomba megjelenése gyülekezeti termünkben. A gom-
bamentesítés és a helyreállítás költségei 864.000 Ft-ra 
rúgtak.  
   Istennek legyen hála, mindenre kirendelte a szüksé-
ges anyagiakat! E „rendkívüli tételek” mellett jutott 
pénz gyülekezeti életünkre, a lelkészi állás, illetve ingat-
lanjaink fenntartására is. Nem maradt el a mátraházi 
gyülekezeti hét, és el tudtunk menni az erdélyi buszki-
rándulásra is. 
   Jó megtapasztalni, hogy egyháztagjaink fontosnak lát-
ják református kötődésük kifejezésre juttatását az egy-
házfenntartói járulék megfizetésével, és a templomba 
járó gyülekezet növekedését, amelyet a perselyado-
mány tükröz. E bevételeink biztosítják egyházközségünk 
(alap)működését. Ezt azért is ki kell hangsúlyoznom, 

mert sokan nincsenek tisztában azzal, hogy állami tá-
mogatást nem kapunk! 
   A Lélek indíttatására egyesek külön adományt is tesz-
nek. Vannak, akik konkrét célokra, például gyülekeze-
tünk szociálisan rászorulói számára, vagy egyszerűen 
csak hálából, Isten dicsőségére. 
Időnként azonban kérünk külön adományokat is, hogy 
több jótékonysági kezdeményezés mellé oda tudjunk 
állni. 
   A tavalyi évben a gyülekezeten belüli diakóniára 
280.000 Ft-ot fordítottunk. 
   Gyülekezeten kívüli célokra az alábbi összegeket 
küldtük:  
- A Lepra Misszió számára 50.000 Ft-ot továbbítot-

tunk. 
- A majosházi Hospice Ház építésére 60.000 Ft-ot 

adományoztunk. 
- A ceglédi Molnár Mária Szeretetotthon számára 

142.000 Ft készpénzt és további természetbeni 
adományokat vittünk el. 

- A dunai árvízkárosultak megsegítésére a Református 
Szeretetszolgálatnak 213.000 Ft-ot utaltunk. 

- Egy beteg kislány gyógyíttatására 100.000 Ft-ot 
gyűjtöttünk. 

- Támogattuk a Biblia Társulatot 30.000 Ft-tal, 
- a Taksonyi Református Missziói Egyházközség életét 

180.000 Ft- tal, 
- a monorierdői református missziói gyülekezet 

létrehozását 132.000 Ft-tal. 
- Adományt küldtünk még egy debreceni református 

gyülekezet számára 12.000 Ft összegben. 
- Az ún. Lelkészi Szolidaritási Alapba 50.000 Ft-ot 

fizetett gyülekezetünk. 
   Mindezeket összeadva gyülekezetünk az elmúlt 
esztendőben diakóniai és külső missziói célokra 
összesen 1.249.000 Ft-ot adakozott. 

(folytatás a 7. oldalon) 
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Házasköri hétvége a kecskeméti Emmaus konferencia-házban 
2014. március 21-23. között gyülekezetünkből 27 felnőttel és 30 gyermekkel házasköri hétvégén vettünk 
részt Kecskeméten az Emmaus konferencia-házban. A közös családi alkalmak és játékok, éneklések mellett a 
gyermekekkel korcsoportonkénti elosztásban foglalkoztak a gyermekvigyázók. A külön csoportot alkotó 
kamaszok irányítását Weiner Zoltán református teológushallgató vállalta. 
   Szombaton Brouwer Pálhegyi Kriszta jött el közénk. Előadásán majd az azt követő fórum-beszélgetésen a 
gyermeknevelés rejtelmei közt barangolhattunk, és kaptunk értékes információkat. Még aznap este Fodorné 

Ablonczy Margit (Mitka) hívott 
meg bennünket egy nagyszerű 
közös családi játékra, melyet – 
szerintem mindannyiunk nevében 
állíthatom – kicsik és nagyok 
egyaránt nagyon élveztünk. 
   Vasárnap Mitka hozott nekünk 
lelki táplálékot Istenünk, csalá-
dunk és saját magunk megismeré-
sének témájában. A hétvégét 
istentisztelet zárta, melyen a 
helyhez méltóan az emmausi tanít-
ványok történetéből, érzéseiből 
kaptunk kóstolót, a keserű, a sós, 
a savanyú és az édes ízeket 
megtapasztalva. 
   Természetesen a komoly témák 
mellett sok játékra, kötetlen 
beszélgetésre, számháborúra, 

mászókák és kosárlabdapályák meghódítására is volt lehetőség.    Ezúton szeretném megköszönni még egyszer 
mindnyájunk nevében Draskóczy Ildikónak és segítőinek munkáját, akik a sok szervezést és a szolgálatokat 
vállalták, hogy ilyen szép élményekkel feltöltődve jöhessünk haza. 

Dobosné Kulcsár Katalin 

(folytatás a 6. oldalról) 
   Meg van írva: “Úgy ragyogjon a ti világosságotok az 
emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és di-
csőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Mt. 5.16). Hálásak 
vagyunk azért, hogy ilyen módon (adományainkkal) is 
szolgálhattunk mások felé.  
   Szólnom kell még a templomépítésre szánt, összegé-
ben legnagyobb céladományról. Tavaly 4.155.000 Ft ér-
kezett gyülekezeti tagjainktól és a hozzánk kötődő 
cégektől. Köszönet érte! 
   Templomépítésünk teljes bekerülési költsége – kalku-
lációnk szerint – meg fogja közelíteni a 100 millió Ft-ot. 
Bár idén további jelentős külső támogatásokra számí-
tunk, ám, ha gyülekezeti tagjaink a tavalyi mértékben 
járulnak hozzá az építkezéshez, akkor is kb. 10 millió 
Ft-unk hiányzik! 
   Ez arra kényszerít bennünket, hogy a hátra levő mun-
kákat besoroljuk: mi az, amit a templomszentelésig – 
ami nagyon közel van (2014. szeptember 28.) – min-

denképpen el kell végeznünk, és mi az, ami még egy ki-
csit várhat. Ilyen dolgokra gondolok, mint új padok, új 
szószék, új úrasztala, belső díszítések, burkolatok, sző-
nyegek, új orgona, új stúdió- és hangtechnika, továbbá 
a külső rend kialakítása: díszburkolat, díszkert, parkoló, 
kerítés, stb. 
   A berendezésben, a takarításban és a külső munkák-
ban számítunk gyülekezeti tagjaink felajánlásaira és te-
vékeny közreműködésére. Kérjük, hogy nyári szabadsá-
guk tervezésekor 1-2 napot szánjanak ide! 
Kérjük, templomunk felépítését hordozzák imádságban 
és – látván, mekkora a szükség – ki-ki aszerint adakoz-
zon, ahogy eltervezte szívében! 

   Legyen buzdítónk az Ige: 
„Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szüksé-
geteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus 
Jézusban.” (Fil 4,19) 

Tóth Károly gazdasági gondnok 

Kedves Olvasóink! Szeretettel ajánljuk Brouwer Pálhegyi Kriszta, KÉK, azaz „Kapcsolatra Épülő Következetes” 
neveléssel kapcsolatos gondolatait a www.krisztamami.wordpress.com/kek-neveles honlapról, és Fodorné 
Ablonczy Margit lelkipásztor cikkeit a következő címről: www.parokia.hu/kozosseg/szerzo/13/ 
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ÜNNEPI  ISTENTISZTELETI  REND 
ÁPRILIS 
13., vasárnap   8.00 – Virágvasárnapi istentisztelet, templom 
   10.00 – Virágvasárnapi istentisztelet, Művelődési Ház 
    (a hittanos gyerekek műsorával) 
17., csütörtök 18.00 – Nagycsütörtöki bűnbánati istentisztelet  
18., péntek 10.00 – Nagypénteki istentisztelet 
20., vasárnap     Húsvét első napja 
     7.00 – Temetői istentisztelet 
     8.00 – Úrvacsora osztásos istentisztelet 
   10.00 – Úrvacsora osztásos istentisztelet 
21., hétfő         Húsvét második napja 
   10.00 – Úrvacsora osztásos istentisztelet 
 

F ü l e  L a j o s :  F u t á s  
Fut a gyermek a labda után 
leszegett fejjel, tűzpirosan, 
se lát, se hall, csak egyre rohan. 
Guruló labda lett a világ, 
szüntelen űzi, hajtja a vágy, 
száz utcán, téren, 
ezer veszélyen, 
millió anyai kétségen át, 
gyönyörűszépen 
s balga-bután 
fut a gyermek a labda után... 

Fut az ember az élet után... 
Leszegett fejjel gyötri magát 
kincseit egyszer csak hogy elérje, 
kergeti álma, hajtja a vére. 
Kenyér gurul a lába előtt, 
vagyon gurul a vágya előtt, 
hírnév, dicsőség álma előtt. 
Rohan utánuk éveken át, 
a fogyó úton, életen át, 
száz utcán, téren, 
ezer veszélyen, 
millió isteni bánaton át,  
gyönyörűszépen 
s balga-bután 
fut az ember az élet után... 

Fut az ISTEN az ember után, 
mert mindent lát és szánja nagyon, 
guruló szívét csakhogy elérje, 
hogy fut utána, hull bele vére! 
Ott fut az utcán, 
ott fut a téren, 
egész világon, 
sok ezer éven, 
sok mérhetetlen, 
megérthetetlen, 
keresztre írott szenvedésen át, 
hulló Igével, 
kiontott vérrel, 
viszonozatlan, 
mély szerelmével 
fut az ISTEN az ember után... 

G y ü l e k e z e t i  t á b o r  
Kedves Testvérek! 

Nyári gyülekezeti táborunk 2014. július 3-6. (csütörtöktől vasárnapig 4 
nap / 3 éjszaka) között kerül megrendezésre Jászárokszálláson a Palóc 
Kempingben. 

A részvételi díjak: 
felnőtt, faházban:  16.000 Ft 
14 év alatt, faházban:  12.800 Ft 
felnőtt, sátorban:  11.500 Ft 
14 év alatt, sátorban:  10.700 Ft 
6 év alatt:     3.800 Ft 

A részvételi díj tartalmazza a napi háromszori étkezést és szállást, IFA 
nincs. A program csütörtökön ebéddel kezdődik, és vasárnap ebéddel fe-
jeződik be.  

A leutazás egyénileg történik. A korábbi évekhez hasonlóan az utazás-
ban igyekszünk mindazoknak segítséget találni, akiknek nincs ajtójuk. 

Jelentkezési határidő: május 18. (A fenti árakat eddig az időpontig tarjuk 
fenn.) 

Pótjelentkezés: május 19-től a részvételi díj felnőttek esetében további 
2.500 Ft-tal, gyerekek esetén pedig 1.200 Ft-tal drágul. 


