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Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak. (Ézs. 41,10 )
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Ki konfirmál és kit konfirmál?
Thomas Edison életrajzírói feljegyezték,
hogy „Itt van Isten köztünk” – ahogy egyik
hogy a villanykörte feltalálója több mint 900
énekünk mondja. És közben Isten nemcsak
olyan villanykörtét készített, ami nem műköúgy ott volt köztünk, mint egy kívülálló,
dött, mielőtt elkészült volna egy működőképasszív nézelődő, hanem Isten közben forpes. 900 alkalommal vette a fáradtságot,
málta gondolatainkat, érzéseinket, szándékahogy elkészítse az égőt, bekapcsolja az árainkat úgy, hogy
mot, és nézze, hogy nem történik semmi,
felismertük az addig idegenben a barátot
vagy éppen egy pillanat alatt tönkremenjen
és a testvért,
az égő.
felismertük egy idegenekből összeverbuTulajdonképpen azt
válódott
csoportban
is lehetne mondani,
azt a közösséget, amire
hogy egy igazi csődmindig is vágytunk,
tömeg volt az élete,
felismertük a puritán
hiszen több mint 900
református liturgiában,
féle izzót próbált ki,
szertartásban a nagyés egyik sem műköszerűt,
dött úgy, ahogy rerácsodálkoztunk
és
mélte, ahogy szerette
csodáltuk az Úrvacsovolna.
rát azzal a szomjúságReformátus Iskolások csoportja
Ézsaiás próféta álgal és vággyal, hogy én
tal ezt üzeni nekünk
is szeretnék együtt úrvacsorázni a gyülekezet
Isten: „Ne félj, mert én veled vagyok, ne
egészével,
csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerővágyunk megérteni úgy a Bibliát, hogy ne
sítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobcsupán a szavait értsük, hanem felismerjük,
bommal támogatlak.” Ézs 41,10
hogy a mi életünkről szól ez a könyv.
Ma a megerősítés és megerősödés napja
Megérteni és átélni ezeket, ez a csoda. És
van, vagyis konfirmáció – hiszen ezt jelenti a
csoda, amikor egy temetésen elhangzott prészó. De vajon ki konfirmál és kit konfirmál?
dikáció Isten Szentlelke által megújítja a gyáAzt tanítottuk a konfirmandus fiataloknak és
szoló életét, és hinni kezd az Élet Urában,
felnőtteknek, hogy a konfirmáció latin eredeIstenben. És csoda történik akkor, amikor
tű szó, azt jelenti megerősítés. De ha valaki
két ember felismeri, hogy kapcsolatukban
csak ennyit lát, akkor biztosan nem látja a
Isten jelenléte valóságos gyógyító erő, Aki
lényeget. Nem elég megtanulni az elméleti
irányt és közös célt ad nekik, melyért érdeismereteket, és nem elég egy szép – bár kissé
mes együtt haladni.
régies – szertartáson végigmenni. Mert ha
És csoda történik akkor, amikor megértjük,
csak eddig jutunk el, akkor az olyan, mint
hogy Istentől nem kell eget rengető és látváThomas Edison 899-ik villanyégője: profesznyos dolgokat várni, hanem elég ha felismerszionális volt az alakja, a dizájnja és profi
jük, hogy Isten szeretetének ezernyi apró
módon volt elkészítve, de valójában mégiscsodája ott van az életünkben, családunkban,
csak sikertelen darab volt, mert nem világíházastársunk által megfőzött teában, gyertott. Nem töltötte be a küldetését.
mekünktől kapott pusziban. Isten szeretetéHadd folytassam azzal, hogy idén is nanek csodája ott van még a betegágyon szengyon vártam a felnőttek vizsgáját. Igazából
vedő szerettünk tekintetében és az őt megsinem is a vizsgát, hanem a személyes vallomogató kéz érintésében. Isten végtelen szemásokat, bizonyságtételeket, amikor ki-ki
retetének csodája felismerhető akkor is, amielmondta, hogyan és honnan indult el, mi
kor lezárul valakinek az élete, hiszen Urunk
vezette őt a konfirmációra, és kinek mit jemagához fogadja a benne hívőt, és gondoslentett a konfirmációs felkészülés. Nagyon
kodik mindazokról, akik az Ő akarata szerint
vártam, mert bíztam abban, hogy megerősíélnek.
tést jelent számomra is az, amit hallani foMindannyian valami módon próbáljuk elgok.
készíteni – képletesen szólva – azokat a vilAhogy hallgattam egymás után a konfirmálanyégőket, melyek tökéletesen világítanak.
lók szavait, olyan jó volt rácsodálkozni arra,
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Lehet, hogy még fiatalok vagyunk és még
csak néhány tucatnál járunk, ami azt jelenti,
hogy sok kudarc van előttünk. De lehet az is,
hogy már sok száz kudarcot éltünk át, és azt
érezzük, hogy nem vagyunk képesek újabb
kudarcot elviselni. Ezért szeretném most
különösen is hangsúlyossá tenni azt a szót:
konfirmáció, megerősítés.
Mennyei Atyánk készen áll arra, hogy megerősítsen téged abban a szituációban, élethelyzetben, amiben vagy. Készen áll arra,
hogy mindenben segítsen és megerősítsen,
mert azt akarja, hogy betöltsed küldetésed.
Talán még nem tudod pontosan mi az, amiért élsz. De lehet, hogy jól látod már a célt,
de nem mersz felé fordulni, mert fáj a sok
kudarc, ami ért, vagy a sok tévedés, amit elkövettél.
Edison sok kudarcot átélve, sok tévedésen
keresztülmenve, mégis betöltötte a küldetését: fényt adott az emberek életébe. Neked is

ez a feladatod: legyél világossággá a környezeted számára, hogy akik rád néznek, azok
Krisztust lássák arcodon! Ezért mondta Jézus: „Ti vagytok a világ világossága” (Mt
5,14). Akik pedig téged hallgatnak, azok számára Isten halk és szelíd hangját tolmácsoljad. Ez a feladatod: Istent képviseljed a világban az emberek között. Ezért alkotott Isten
az ő képmására.
Ő most hozzád szól, kifejezetten neked
mondja ezeket a szavakat: „Ne félj, mert én
veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok
Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt
győzelmes jobbommal támogatlak.” Urunk
meg akar téged erősíteni, mert az a legfőbb
célja, hogy győztes életet élj! Legyen ezért
dicsőség Istennek a Jézus Krisztus által!
Ámen!
Loment Péter lelkész

A felnőttként konfirmáltak

A konfirmáltak névsora
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Köszöntés
„Az ember napjai olyanok, mint a fű,
úgy virágzik, mint a mező virága.
Ha végigsöpör rajta a szél, vége van,
még a helyét sem lehet felismerni.
De az Úr szeretete mindörökké

az istenfélőkkel van,
és igazsága még az unokáikkal is;
azokkal, akik megtartják szövetségét,
és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével.”
(Zsolt 103,15-18)

Tisztelt Ünneplő Gyülekezet, Testvérek,
Vendégek!
Sok szeretettel köszöntök mindenkit a tavaly konfirmáltak nevében!
Engem a kisfiam vezetett ebbe a gyülekezetbe, közösségbe. A kisfiam, akit másfél éve
vesztettem el... Hosszú és szörnyű betegsége
során Ő volt az, aki Isten segítségét kérte,
Istenhez, Jézushoz fohászkodott... Ezért jöttem el a konfirmációra való felkészítésre.
Mint oly sokan, én is válaszokat kerestem a
kérdéseimre. Mindannyian – kortól, nemtől
függetlenül – azért gyűltünk össze, hogy tanuljunk, fejlődjünk és hit által megerősödve,
Isten vezetésével járjunk tovább ezt az utat,
ezt a jó utat. Ezen az úton indultunk el, amelyen értékes barátságok kötettek, egymást
elválasztó falak omlottak le. Ezen az úton
van időnk odafigyelni egymásra. Lassan átalakult az értékrendünk, ezen az úton indult
el a férjem is, aki most itt ül köztetek.
A mi konfirmációnk óta eltelt egy év, de
olyan, mintha tegnap vizsgáztunk volna és

tegnap lett volna az ünnepélyes fogadalomtétel is. Szép emlékként maradt meg bennem.
Ez egy nagyon fontos lépcsőfok, alapja a lelki
fejlődésnek, az Ige, a Szentírás megértésének. A konfirmáció önmagában nem elég!
Legyetek aktívak a gyülekezeti életben továbbra is! Fontos, hogy járjunk vasárnaponként az Istentiszteletekre és hét közben a
felnőttként konfirmáltak bibliaórájára, a
Konfi+-ra is.
Szeretném megragadni az alkalmat, hogy
megköszönjem a lelkészeinknek a gyülekezet
építésért tett lelkes és odaadó munkáját! Nagyon örülök, hogy a Bocskai téri Gyülekezet
tagja lehetek, hogy a Bárka zenekar szolgálatában részt vehetek. Most már ti is teljes jogú
tagjává váltatok a református keresztyén
életnek. Tegyétek ezt hittel, szeretettel, reménnyel!
Útravalóul: „Adjatok hálát az Úrnak, mert
jó, mert mindörökké tart szeretete!” (Zsolt
118,1)
Kissné Tardi Gyöngyi

Gyülekezet konfirmandusai
Nagyon vártam már ezt
a napot, de úgy gondolom, ezzel nem vagyok
egyedül. Ahhoz, hogy
elérkezzünk ehhez a pillanathoz, egy kétéves
előkészítőn vettünk
részt. Első évben Péter
bácsi, míg a második
évben Zsuzsa néni tanított minket.
Az első órán nem éreztem magam túl jól:
feszengtem, és az órát néztem, hogy mikor
mehetek végre haza. A későbbi alkalmakon
viszont rájöttem, hogy ha odafigyelek a történetekre, egész jó délutánom lehet.
A második évben októberben és márciusban is az egyházmegyei ifjúsági találkozóra.
Ezek az alkalmak annyira összekovácsoltak
minket, hogy a csütörtökre nem úgy gondolkép

tam, mint egy egész jó alkalomra, hanem
vártam már, mikor lesz.
Örömmel készültünk a mai napra. Ma
mégsem úgy állunk itt, mint egy türelmetlen
csoport, aki ezt várta két éven keresztül. Ma
úgy állunk itt, mint akik búcsút intünk valami jó dolognak: a konfirmációs óráknak, és
elkezdünk valami mást: megélni mindazt,
amit tanultunk, és amiről számot adtunk.
Mert két év alatt nemcsak a bibliai történeteket tanultuk meg, de azt is, hogy a hit, a szeretet, a békesség, a közösség legalább annyira fontos, mint a víz és az oxigén. Szeretnénk
ezt megélni ebben a gyülekezeti közösségben.
Köszönjük szüleinknek és felkészítőinknek
az eddigi segítségét!
Gergely Virág
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Átléptük a küszöböt
„Az igazság útját választottam; a te ítéleteid forognak előttem.
Ragaszkodom a te bizonyságaidhoz;
Uram, ne hagyj megszégyenülni!
A te parancsolataidnak útján járok, ha
megvigasztalod az én szívemet!

Taníts meg Uram a te rendeléseidnek útjára, hogy megőrizzem azt mindvégig.
Oktass, hogy megőrizzem a te törvényedet, és megtartsam azt teljes szívemből.”
(Zsolt 119.30-34)

Van egy mondás, mely
szerint a templom legmagasabb pontja a küszöb,
mert azt sok embernek
igen nehéz átlépnie. A mi
csoportunk tagjai esetében is igaznak bizonyult
ez, hiszen ami másoknál
a neveltetésből adódóan
természetes volt, ahhoz mi csak hosszú és
olykor rögös, útvesztőkkel nehezített úton
jutottunk el.
Isten kegyelme iránti hálával szívünkben
mégis elérkeztünk a mai napig, konfirmációs
eskünk letételéig.
Két hónappal ezelőtt többen is kissé bátortalanul és szorongva tettük meg az első lépéseket, de hitünkben egyre erősödve, teljes
bizonyossággal hoztuk meg a döntést. Most
olyan érzéssel léptük át a templom küszöbét,
mint aki hosszú vándorlásból végre hazatalál. Nem vendégségbe jöttünk, tehát mint
eddig egy-egy alkalomra, így már nem tűnt
magasnak a küszöb.
Csoportunkban vannak diákok, fiatal felnőttek, szülők és van, aki már nagyszülő. Ki
a testvérével érkezett, ki házastársával, rokonával vagy éppen egyedül. Sokféleségünk
ellenére összekovácsolt minket a közös cél.
Jó volt vasárnap esténként együtt lenni.
Eltérő okok és élethelyzetek motiválták
döntésünket is: van, aki kapaszkodót talált a
hitben a szeretett hozzátartozó elvesztése
miatt érzett fájdalmában, másnak magánéleti válságában nyújtott segítő kezet Isten.
Többek családjában éppen náluk szakadt
meg az addig tradícióként élő vallásgyakorlás, ez indította őket, hogy arra az útra lépjenek, melyen elődeik is jártak. Jómagam gyökereim felkutatásakor, Erdélyben szembesültem azzal, milyen hatalmas ajándék és megtartó erő Isten és Jézus Krisztus jelenléte az
ember életében.
Bizonyára hozzájárult döntésünkhöz az a
tapasztalás is, hogy napjainkban fellazultak
az erkölcsi normák, felborult a hagyományos

értékrend és olyan jelenségek váltak mindennapossá, amely a jóérzésű ember számára
elfogadhatatlan. Kerestük és megtaláltuk
ezért azt az utat, amelyen járva soha nem
érhet minket csalódás.
Miután a Mindenható Isten kinek-kinek a
szívében már régen elkezdte munkáját, megérlelte bennünk az elhatározást, hogy igyekezzünk pótolni valamit abból, ami a gyermekkorunkból kimaradt: megismerni a
Szentírást, beszélgetni Istenről, Jézus Krisztusról, a Tíz parancsolatról, arról, hogyan
lehet miénk a hit?
Ízelítőt kaptunk egyháztörténetből, ismerkedtünk a legnagyobb reformátorok életével,
a templommal, a liturgiával. Lelkészeink beszéltek nekünk a gyülekezetről, arról, hogyan
segítheti a gyülekezet az Istennel való kapcsolatunkat. Hála és dicsőség Istennek, hétről hétre erősebbnek éreztük jelenlétét a lelkünkben, életünkben, mely teljesebbé vált
ezáltal.
Tudjuk, hogy a kilenc alkalom nagyon kevés volt. Isten elkezdte bennünk a jó munkát,
de további lelki fejlődésünkért és hitbeli erősödésünkért magunknak kell tenni. Életünk
minden napján úgy kell élnünk, hogy a teremtő Istent képviseljük. Lássák az ő jóságát
és szeretetét azok is, akiket még rabul ejt oly
sok minden a világból, és vágyakozzanak ők
is hozzá tartozni.
A mai nap felejthetetlen lesz életünk végéig. Van, akit a Gondviselő megajándékoz azzal, hogy együtt tehet fogadalmat gyermekével, más unokájával vagy testvérével, házastársával, rokonával.
A vasárnap esti alkalmakat mostantól felváltják a délelőtti istentiszteletek. Kérjük a
gyülekezetet, fogadjanak be minket soraikba.
Adjon az Úr erőt, bölcsességet mindnyájunknak, hogy hasznos tagjai legyünk ennek a
közösségnek és a reformátusok nagy családjának.
Dr. Molnárné Mezei Katalin
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Kapcsolatunk
„Rendezd a kapcsolatod
Istennel!”
A konfirmáció előkészítőre
még januárban jelentkeztem, amikor Istentiszteleten meghallottam, hogy
lesz. A férjemmel külön,
mégis együtt… (Sajnos,
külön éltünk.) A második alkalomra Ő is bekapcsolódott, aztán már nem volt kérdés,
hogy együtt járunk tovább.
Személyiségünk, világi életformánk, értékrendünk, makacs, önző, dacos természetünk
sodort a szétköltözéshez, amit önerőből nem
tudtunk leküzdeni. A vasárnap esti találkozások alkalmával egyre több ismeretet szereztünk és egyre közelebb kerültünk Istenhez,
Jézus Krisztus által, amit személyesen éltünk
meg. Minden egyes alkalommal éreztünk,

valami apró változást, ami bennünk, legbelül
történt, egymástól függetlenül is. Jellemünk
a bennünk megjelenő Szentlélek munkálkodásával folyamatosan javult, értékrendünk,
szeretetünk a krisztusi szeretethez hasonló
formát öltött. Megjelent a türelem, megértés,
megbocsájtás, tisztelet egymás iránt. Együtt
készültünk a vizsgára, lapoztuk a Bibliát,
olvastuk a „Mai igét”, együtt imádkoztunk
„hármas közösséget alkotva” Istennel. Megértettük mit jelent Istennel járni, és megéreztük, hogy formál bennünket folyamatosan. Aki krisztusi szeretetre alapozza a házasságát, az kőszikla-alapot épít. Megerősítettük szövetségünket Istennel, és ezzel házasságunkat is. Nekünk ezt adta a konfirmáció.
Köszönjük Istennek!
Zaveczki Tímea és Sándor

Konfirmációi gondolatok
Nagyszüleim és szüleim
hitben és szeretetben neveltek fel testvéremmel
együtt, és követtük ezt a
példát. Életem során egy
olyan szakaszban voltam,
amikor családban halálesetek kapcsán megfordult
minden, és sok kérdésre
kerestem, és nem kaptam választ. Rossz gondolatok jártak a fejemben, és nem találtam
önmagamat. Elfordultam Istentől, és hitemet
vesztettem. Testvérem és édesanyám által

Isten mindig adta üzenetét, és bíztattak, ne
hagyjam el a hitemet.
Kislányom az óvodában hittanra jár, és
minden egyes alkalom után, amikor hazajött,
olyan szeretettel beszélt Istenről és történeteiről. Ezzel felkeltette bennem azt, ami már
majdnem elveszett, hogy újra higgyek az Úrban és szeressem Őt.
Visszagondolva az élemre, Isten mindig ott
volt mellettem. Hiszem, a jövőben is mindig
velem lesz, és ezzel választ kaptam kérdéseimre is.
Tóthné Veress Ibolya

A leghangosabb kiáltás
Jézus hangosan felkiáltott…(Mt 27,46)
A leghangosabb kiáltás volt:
Minden Miértünk benne volt,
s a bűneinktől meggyötört arc
Atyja kezére ráhajolt.
Aki erre a kiáltásra
három nap múlva válaszolt.
Kovács Tibor

Gyülekezeti csoport
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Ajándékot ajándékba
„Gyönyörködjél az Úrban, és megadja
néked szíved kérését.” (Zsolt. 37.4.)
Ez az idézet abban a Bibliában szerepel, ajánlóként,
amit frissen végzett főiskolai hallgatóként Eszenyi
Balázs igazgató úrtól kaptam ajándékba, amikor
még nem tudtam, hogy
tanítsak-e, vagy írásaimmal tegyek valami hasznosat. Bevallom, most kezdtem el forgatni,
amikor úgy döntöttem, meglátogatom a konfirmációs előkészítőt. Miért is tettem? Hajdúböszörményiként – és a munkámból adódóan is – nagyon sok kapocs fűzött a Bocskai
téri templomhoz, s az abban szolgáló lelkészekhez. Az esküvőnket is ott tartottuk a férjemmel, s a gyerekeinket is ott keresztelték
meg. Loment Péter tiszteletes úrban és a feleségében, Tündében segítőkész, nyíltszívű,

kedves embereket ismertem meg, akik nagyon sokat tudnak adni; szerényen, mégis
határozottan. Elsősorban ezért voltam kíváncsi arra, hogyan mutathatják meg nekünk a
Biblia, a hit alapkérdéseit, s azért is, mert
számomra ezek az információk felnőttkorig,
ha nem is teljesen, de kimaradtak.
Manapság az emberek az Istenhez kiáltanak, kérik, bíznak benne, menedéknek, bástyának gondolják, de előfordul, hogy értelmetlenül mondják ki a nevét. Én az utóbbi
néhány hétben megtanultam, hogy hiába ne
vegyük a szánkra a nevét, s remélem, azt is
megtapasztalom, hogy ha „gyönyörködünk
benne, megadja szívünk kérését”.
Köszönöm, hogy a gyülekezet teljes jogú
tagjaként immár hozzá tudok szólni hitbéli
kérdésekhez, s megtanultam érteni a szabadság, a szeretet, az öröm igazi jelentését, s
lelkiekben megerősödhettem.
Barak Beáta

Döntés
Eljött a 10. alkalom, amikor a konfirmációs
vizsgára került sor. Mindenki egyesével elmondta az általa legkedvesebbnek tartott
témáját, esetleg mások is hozzáfűztek egyegy gondolatot. Természetesen mindenki le
tudott szerencsésen vizsgázni.
Az utolsó alkalmat úgy zártuk le, hogy
mindenki elmondta, hogy mi vezette ide, mi
késztette arra, hogy vegyen részt a konfirmáción. Amikor rám került a sor, a többieket
végighallgatva, én is összeszedtem a gondolataimat: Én már hosszú évek óta szerettem
volna megkeresztelkedni, már csak az volt a
kérdés, hogy a katolikus vagy a református
egyházat válasszam. A gimnazista tanulmányaim ebben segítettek, amikor Luther Mártonról és Kálvin Jánosról tanultunk. Nagyon
tetszett, hogy a minimalizmusra törekedtek.
Már voltam esküvőkön katolikus templomban, de őszintén szólva nekem nem tetszett
az a díszes, minden pompával teli templom.
Rám nem tett mély benyomást. Amikor viszont a 6. alkalomkor a konfirmációi előkészítőn megkért a tiszteletes úr, hogy aki csak
tud a következő úrvacsorára menjen el, csak
hogy láthassuk hogyan is zajlik, és amikor
beléptem a templomba egyből otthonosan
éreztem magam, nem éreztem azt, hogy nem

vagyok idevaló. Nekem nagyon megtetszett
ez az egyszerűen berendezett, minden pompától mentes, puritán berendezés. Ekkor, a
tiszteletes beszédét hallván dőlt el bennem,
100%-ig biztos vagyok benne, hogy én ebben
templomban szeretnék megházasodni. Ezt
erősítette, hogy amikor vasárnap megkeresztelkedtünk és konfirmáltunk, bizonyossá
lettem mindebben. Most már 101%-ig biztos
vagyok benne. Akkor, amikor beléptem a
templomba és meghallottam a zenekar zenéjét, dallamait, úgy éreztem, hogy nagyon
hosszú órákon keresztül el tudnám hallgatni.
Eközben is egyből felmerültek a gondolataim
az esküvőmmel kapcsolatban, és elképzeltem
milyen szép is lenne, hogyha ez alkalommal
is jelen lenne a zenekar. És már most, előre
szeretném, hogyha aznap ráérne, és játszana
a tiszteletünkre az egyházi zenekar, mert
minden ember életében az esküvője az egyik
legszebb alkalom.
Köszönöm szépen, hogy ezentúl én is részese lehetek ennek a közösségnek! Nagyon
hálás vagyok érte!
Uzonyi Anett
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Felnőttként
A gyerekkori hitoktatás
kimaradt az életemből.
Később már felnőttfejjel
keresztelő, esküvő utóbb
ballagási ünnepség alkalmával, ha ellátogattam a
templomba, mindig jó érzéssel töltött el. De ugyanakkor szorongtam is, arra gondoltam, hogy
szabad nekem itt lenni? Hisz meg sem vagyok keresztelve, biztos látták rajtam, hogy
nem tudom, mik a szokások, még azt sem
tudtam, hogy kell köszönni.
Sokáig foglalkoztatott ez az érzés. Aztán
egy nap arra ébredtem, hogy megkérdezem,
nem lehet-e felnőttként keresztelkedni. Félve
toporogtam a lelkészi hivatal ajtaja előtt, míg
benyitottam. Ott nagyon készségesen fogadtak, és felvilágosítást kaptam. Természetesen
lehet. Sőt van felnőtt konfirmációi felkészítő

is, és azon is részt vehetek, ha szeretnék. Ennek nagyon örültem, mert úgy gondoltam,
akkor a kérdéseimre választ is kaphatok. Ez
így is történt.
Ma már sok mindent másképp látok. A
tanításon túl segítséget kaptunk a megértéshez, és betekintést nyertünk a gyülekezet
életébe. A mi felnőtt csoportunk az alkalmak
végére kis közösséggé alakult. A tízedik, záró
alkalomkor már mindenki bátran mert sírni
és nevetni, és nyíltan számolt be arról, hogy
milyen utat járt be a bő két hónap alatt.
Örülök, hogy azon a napon bátorságot merítettem és bekopogtam a Bocskai téri Református Egyházközösség ajtaján.
Szekeres Mariann

A 2011. április 10.-én konfirmáltak

Refis leszek
3. osztályosként kerültem
a Baltazár Dezső Református Általános Iskolába,
ahol folyamatos hitoktatásban részesültem. Kezdetben Batári Judit néni,
majd Loment Péter tiszteletes úr ismertetett meg
minket a református vallás tanaival.
Amikor hitvallásom elhangzott, nagyon
izgultam, de szerintem ezzel más is így volt.
A fogadalomtételünk alkalmával az istentisz-

telt folyamán nagyon tetszett a zenekar szolgálata. Különösen az, hogy a mi tiszteletünkre játszottak.
Nagyon örülök neki, hogy most már engem is felnőttnek tekint a gyülekezet. Köszönettel tartozok ezért lelkipásztorainknak
Péter bácsinak és Tünde néninek. Remélem,
meg tudjuk tartani fogadalmunkat. Én a tanulmányaimat továbbra is református iskolában szeretném folytatni.
Barabás Balázs
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Konfi +

Tavaly konfirmáltam, s végig a konfirmáció felkészítő alatt egy dallam a tábori énekeskönyvből motoszkált a fejemben: „Legyen
áldás az úton, amit ma kezdesz el…” Azt gondolom, nem véletlenül. A konfirmáció nem
lezárása, hanem kezdete egy lelki életnek,
lelki fejlődésnek.
E lelki fejlődésre kiváló alkalmat nyújtanak
a konfi+ bibliaórák. Órák csak abban a hagyományos értelemben, hogy „házi feladatként” elolvasunk 2-3 fejezetet a Bibliából
(most tavasszal Mózes 2. könyvéből) és arról
beszélgetünk lelkipásztorunk vezetésével.
Mindenki, akinek gondolata, kérdése van,
hozzászólhat az igemagyarázathoz, de a hozzám hasonló csöndes megfigyelőket is szívesen fogadják e körben.

Mert Bibliát olvasni otthon is lehet, de hinni, hitéletet élni csak társaságban érdemes. A
társaság, a gyülekezeti család kimozdít én
központú elszigeteltségünkből, erősít, felvidít. Megtanít Istenre figyelni, szembenézni a
nehézségekkel, a térben és időben távoli bibliai történéseket saját életünkre vonatkoztatni.
Külön értéke e körnek, hogy nem csak mi,
frissen konfirmáltak látogatjuk, hanem a
régebben konfirmáltak is gazdagítják tapasztalatukkal, gondolataikkal.
15-16-an találkozunk csütörtökönként a
gyülekezeti házban, de még bőven van üres
szék, lehet jönni!
Vajda Zsófi

A Bethánia CE Szövetség
A Bethánia Szövetség a Református Egyházban indult el. Célja az, hogy azok az emberek,
akik megismerték az isteni bűnbocsánat örömét, azokat segítse, hogy ezt az örömöt másokkal is megosszák. Számos híres református
lelkész és közéleti személyiség is aktívan részt
vett a Szövetség munkájában. Érdemes megemlíteni Dr. Victor János, Dr. Ungár Aladár,
Szikszai Béni, Borbély Béla, Dr. Szabó Aladár,
Dr. Bütösi János, Pap László lelkészeket és Dr.
Kiss Ferenc orvosprofesszort.
Ezek az emberek – és még sokan mások –
nemcsak szavaikkal beszéltek Jézus Krisztusról, hanem életük is követendő példává lett
számunkra. A másik emberben igyekeztek
meglátni, felfedezni a jót. Amit Isten igéjéből

megértettek, azt az életükben megpróbálták
naponta megvalósítani. Így vált számunkra a
Szentírás útmutatóvá, életvezetési kézikönyvvé.
Ennek a Szövetségnek a világon sokfelé vannak helyi csoportjai. Hajdúböszörményben
Gyülekezetünk ad otthont neki. Feladatunk ma
is ugyanaz: megélni Isten szavát, és másokat is
erre bátorítani. Ezért hívunk és várunk minden
fiatalt vagy időst, csatlakozzon a Bethánia CE
Szövetséghez, jöjjön el pénteken délután 3 órára a Gyülekezeti Házba (Bocskai tér 7.)!
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Mt. 11,28)
Hunyadi Jánosné

Jelképünk a hal
A görög ichthüsz=hal szó a korai keresztyénség körében Krisztust jelentette. A hal egyúttal mozaik szó is volt. Minden betű egy
szó kezdőbetűje volt. Így egy ősi hitvallást alkotott: Jézus
Krisztus Isten Fia Megváltó.
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Fények a Barak család körül
Régóta készülök meglátogatni a Barak családot, de
valami mindig közbejött,
hol miattam, hol meg
egyéb ok miatt. Ezúttal is
szabadkozott Esztike, tudom e mögött is az alázat
bújt meg, mint ahogyan az
egész családot ez jellemzi.
Van úgy, hogy alkalmatlannak tartjuk magunkat egyes feladatok elvégzésére, szolgálatra, olykor el is bizonytalanodunk, vagy épp sok bántás kíséri utunkat,
egy vigaszunk maradjon mindig, hogy az Úr
alkalmassá tesz és megerősít. A sikerek és az
örömök is Őt dicsérik.
Meséljetek kicsit arról, hogyan ismerkedtetek meg!
- Az ipari iskolába együtt jártunk, majd a
gimnáziumba is. Egy későbbi találkozás
után komollyá vált a kapcsolatunk- meséli
Pista és Esztike mosolyogva.
Isten hogyan alakítja nap, mint nap az életeteket?
- Azt gondolom, hogy sokszor nem is veszszük észre, majd csak utólag, hogy ez az Ő
munkája volt. – Esztike osztja meg elsőnek a
gondolatát.
- Akkor érzem magamhoz Istent közel,
amikor nagyon jó történik, vagy amikor
nagyon rossz. - folytatja Pista.
A nehéz helyzetekben volt már, hogy elcsüggedtetek?
- Olyankor még inkább imádkozok. Az,
hogy imádkozhatok nagyon nagy segítség
nekem. Tavaly a húgom egészségi és lelki
okok miatt a megerősödéséig nálunk lakott,
ami sok nehéz helyzetet eredményezett. Az
Úristen segítségével túljutottunk ezen a nehéz időszakon. - vallja meg őszintén Esztike.
- Felnőtt koromban tértem meg, s ez után
tudtam igazán szembenézni a problémákkal, megbeszélni az Úristennel és önmagammal, illetve megosztani valakivel. - válaszolja komolyan a férj.
A gyülekezeti táborokban hogyan éreztétek
magatokat?
Meglepően lelkesen kezdi a válaszadást
Pista:
- Minden nyári táborban voltunk, az idén
Lacikával és Tamással a téli táborban is
részt vettünk. Az első tábor maradandó élményeket hozott. Mint egy nagy család, úgy

voltunk együtt.
- Egyetértek én is. A második táborban a
tó különösen tetszett, Mártival reggelenként
úszni mentünk, és jókat beszélgettünk. –
emlékezik vissza Esztike is jóérzéssel.
A hitetekről hogyan tudtok bizonyságot
tenni, illetve nehéz helyzetben levő emberekhez hogyan közelítetek?
- Akikről tudom, hogy a gyülekezetbe járnak, azokkal könnyebben tudok beszélgetni
a hitbeli dolgokról. A tanítványokat is sokszor figyelmeztetem, ha illetlenül beszélnek
Istenről. - árulja el Esztike.
Pista így vélekedik:
- Nehezen oldódok, de az ismerős gyülekezeti tagokkal bátrabban beszélgetek, és az a
jó, hogy tanulok is közben. Nagyon nehéz
dolog idegenekkel kapcsolatot teremteni,
vagy a hitről beszélni nekik.
Közben a szőke, komoly tekintetű Lacika
észrevétlenül tűnt el a szemem elől, így
majdnem kifelejtettem a kérdések sorából,
de szerencsére apukája segített nekem.
Így érdeklődtem tőle lelkiismeret furdalások közepette:
Hogyan érzed magadat a gyülekezetben a
gyermekfoglalkozásokon?
Szemlátomást örült a kíváncsiságomnak,
és vidáman kezdte a választ.
- Jól érzem magam. A gyerekórán egy
könyvből olvasunk, aztán értelmezzük.
Imádkozni mikor szoktál?
- Amikor a dolgozatra nem nagyon készültem… – pironkodik – olyankor is megsegít az Úristen, de a versenyeken is.
Milyen emlékeid vannak a templomról
kiskorodból?
- Kicsi koromtól járok. Emlékszem, hogy
az oszlopoknál játszottam! - mondja nevetve.
Hová jársz iskolába? Melyek a kedvenc
tantárgyaid?
- Szeptembertől a kisgimibe járok. Kicsit
szokni kellett az új osztályt, de már bátrabb
vagyok. A tanulás nem okoz gondot, félévkor kitűnő lett a bizonyítványom, három
dicsérettel. Kedvenc tantárgyam a matek, a
fizika és a tesi.
Szoktátok énekszóval dicsőíteni Istent?–
fordulok ismét a szülőkhöz.
- Nekem sokszor jutnak eszembe egyházi
énekek, zsoltárok. Van úgy, hogy Lacikával
együtt is énekeljük őket. Amikor problémák-
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Gyülekezeti élet—Pótlás
kal küzdök megnyugtatnak, és úgy érzem
választ kapok általuk az Úristentől - válaszolja Esztike.
Mit gondoltok a gyülekezetünkben történt
változásokról?
- Örülünk, hogy a gyülekezet épül, sok
erőt, ismeretet meríthetünk az igehirdetésekből. A családi vasárnapokon sokan va-

gyunk, a teaházakon és egyéb alkalmakon
is. Sokat fejlődött a gyülekezetünk az utóbbi
években. - vallják örömmel egyszerre.
„Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek
veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény és ezt tanítják a próféták.” (Máté 7,12)
Rózsáné Szilvi

2011 Alcsi-sziget
Várjuk azok jelentkezését, akik szívesen
részt vennének gyülekezetünk nyári többgenerációs táborában 2011. július 31. és augusztus 6. között a Holt – Tisza partján,
Szolnok és Szajol között. Bővebb információt a kihelyezett plakátokon és gyülekezetünk
honlapján találhatnak az érdeklődők. Legyünk minél többen együtt Isten közelében
és a természet közelében! Gazdagítsuk egymás hitét és gyülekezetünk életét jelenlétünkkel, képességeinkkel, szeretetünkkel!
Várjuk azok jelentkezését is, akik szívesen
támogatnák pénzzel a gyülekezetünket építő
táborozást. „Egymás terhét hordozzátok: és
így töltsétek be a Krisztus törvényét.” (Gal.6,2)
Az egymásért vállalt teherhordozásnak jó
alkalma lehet a tábor, mert ezzel lehetővé
tesszük a részvételt azok számára, akik sze-

retnének ott lenni, szükségük lenne rá, de
anyagi forrásaik nem engedik meg.
A támogatás lehetséges formái:


X.Y. nevű felnőttnek/gyereknek szeretném kifizetni a táborozását.



X.Y. személynek/családnak szeretnék
a tábori költségeihez ……… összeggel
hozzájárulni.



A táborozás költségeihez ……….. öszszeggel szeretnék hozzájárulni.

Hozzájárulásaikat a Lelkészi Hivatal pénztárában fizethetik be.
A táborozni vágyók nevében is köszönjük!

Mátraházán januárban
Az előző számunkból kimaradt írások
Január utolsó hétvégéjén ismét Mátraházán
voltunk gyülekezeti táborban.
Sok izgalmas programban és szép napos
időben volt részünk. Voltunk a Kékesen szánkózni, ami nagyon szép volt. Az esti túra is
izgalmas volt a számomra, még soha nem
vettem részt ilyenen. A közösségben nagyon
jól éreztem magam és egy kicsit sikerült pihennem is.
Mindenkinek kívánom, hogy menjen el
ilyen helyre, és felfrissülten térjen haza úgy,
mint én!
Boros Gyöngyi

Mátraházán nagyon jól éreztem magam,
kellemes volt az idő, sütött a nap. Péntek
este elmentünk Farkas-kúthoz, ami nagyon szép volt.
Másnap felmentünk a Kékesre, ahol
szánkóztunk, csúszkáltunk és úgy kifáradtunk a végére, hogy csak na. Egész hétvégén nagyon jól éreztem magam, és remélem jövőre is részt vehetünk ilyen klassz
táborban! Ajánlom mindenkinek, hogy
jöjjön el!
Boros Brigi
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Gyerekoldal

Kedves gyerekek!
Végre tavasz van, és közeledik egy nap ünnep:
a Húsvét. Ti tudjátok, hogy a Húsvét nem a tojásról, a nyúlról és a locsolkodásról szól. Jó hírt hoz
nekünk: megtisztult, új életet. Mert az Úr Jézus

feltámadt a halálból, és akik Őt szeretik, azoknak
vele együtt örök élete lesz Isten mennyei országában. Így elmondhatjuk: „Szívünkbe áradt az
Isten szeretete.” Róma 5,5

A három fa meséje
Volt egyszer három fa. Az első szerette a
szépet, és kincsesláda szeretett volna lenni.
A második szerette a kalandokat, és hajólétre vágyakozott, izgalmas felfedezésekre.

A harmadik pedig szerette Istent, s az erdő
legmagasabb fája akart maradni, hogy Istenre mutasson, ha ránéznek az emberek.
Egy idő után mind a három fát kivágták, s
bizony, hamarosan el kellett temetniük álmaikat. Az első fából közönséges etetővályút
készítettek, a másodikból egyszerű halászcsónak készült, a harmadik meg gerendaként
hevert sokáig egy építőmunkás kertjében.
Egyszer aztán egy csapásra megváltozott az
első fa élete. Egy csecsemő bölcsője lett, angyalok énekeltek, pásztorok, királyok jöttekmentek körülötte. Ugye kitalálod, kinek
adott nyugvóhelyet? És az első fa szíve meg-

telt örömmel, hiszen ő hordozta a világ legnagyobb kincsét.
Telt múlt az idő, mintegy harminc év, mikor megváltozott a második fa élete is. Kint
volt a tó közepén, mikor szörnyű vihar keletkezett. Már azt gondolta a kis csónak, el kell
süllyednie. Ám akkor egyik utasa felállt, és
lecsendesítette a hullámokat. És a második
fa szíve is örömmel telt meg, hisz a menny és
a föld Teremtőjét vihette magával.
Nem sokkal ezután a harmadik fa élete is
megváltozott. Elvitte egy ács és egy fakeresztet ácsolt belőle. „Ilyet használnak bűnözők
kivégzésére”- rémült meg a fa. De már vitték
is a vesztőhelyre. S ott rászögeltek egy halálra ítélt férfit.

A legborzalmasabb nap lett volna ez a fa
életében, ha a rajta kínok kínját szenvedő
férfi valóban bűnöző. De nem! Ő igazából
ártatlan volt: Isten fia, aki a világ bűneiért
halt meg. Amikor a harmadik fa rájött erre,
ujjongott a szíve az örömtől.
„Mégiscsak megvalósulnak az álmaimmondta.
Nem leszek ugyan a legmagasabb fa az erdőben, de ettől a naptól kezdve, mint Jézus
Krisztus keresztje újból és újból Istenre fogom irányítani az emberek tekintetét.”
Lynda Neilands
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Énekeljünk az Úrnak—Könyvajánló

Húsvéti ének
„Jézus feltámadása után több
ízben megjelent tanítványai előtt.
Erre emlékeztet bennünket ez a
dicséret. Ez a különösen szép húsvéti ének valóságos tavaszi hangulatot, az egész teremtettségben
megzendülő húsvéti örömöt
áraszt. Az első versben a feltámadás örömének földtől-mennyig
terjedő képét rajzolja, a másodikban az üde, bájos tavaszi képekben mutatja be a természet húsvéti örömét, a harmadikban Galileába vezet el bennünket és a bűnén 2. A földben minden gyökerek, Fáknak bimbói terjednek,
bánkódó Pétert vigasztalja a Feltá- Mezők megzöldülnek, :/: Ég madarai zengenek, Fákon vígan
énekelnek, Szárnyukon repdesnek; Minden illatozó fűvek
madott szavával
Végül a negyedikben Isten dicsőí- gyönyörködtetnek, Dicséretre intnek.
tésével a visszanyert üdvösségre 3. Mert feltámadt ő igazán, Angyala jelenté nyilván Kopormutat és a húsvét egyetlen méltó sónak jobbján; :/: Tanítványival vigadván megjelent Galileáemberi visszhangjára hívja fel a ban, Pétert vigasztalván: Örvendj te, ki voltál gyakran bűfigyelmünket az iránt az Atya nért sírásban, Alázatosságban.
iránt, aki „lelki javaival népét meg- 4. Dicséret a nagy Istennek, Életet ki nyert népének, A bűnös
látogatja, megtérését várja.”
embernek, :/: Őt részeltetvén egeknek, Gyönyörűségében
A húsvéti időszak különö- minden Lakóhelyeinek; Lelki javaival népét meglátogatja,
sen arra való, hogy ilyenkor az megtérését várja.
ünnepélyes pátosz mellett helyet
kapjon a gyülekezet éneklésében az ünnep hálás és természetes, gyermeki öröme is. Erre a
feladatra Pécselyi Király Imre húsvéti dicsérete különösen alkalmas.” (Csomasz Tóth Kálmán
írásából)
Csukásné Bernáth Krisztina

Moly.hu – egy művelt közösség
„Hogy mi is az a Moly.hu?
Egy könyvbarátokból álló
közösség, amiben a tagok
előtt megannyi lehetőség áll
nyitva. Közösség, mert a barátaid profilján láthatod,
éppen mit olvasnak, mit olvastak, milyen könyveik vannak, amiket kölcsönkérhetsz, vagy miket szeretnének majd
elolvasni, ha alkalmuk lesz rá. Közösség,
mert bármikor vitát nyithatsz egy adott
könyvről, vagy hozzászólhatsz más vitájához
a fórumban. Lehet írni értékeléseket, amik
alapján eldöntheted, el szeretnéd-e majd
olvasni a könyvet, és itt nem egy agyonművelt könyvkritikus szavai fognak befolyásolni, hanem a közösségé.” – olvasható az internetes portál bemutatójában.
A magyar fejlesztésű oldalon böngészve

sok érdekes dologra lettem figyelmes. Többek között, hogy a művészettől a szépirodalmon keresztül a vallásig mindenki megtalálja
a maga ízlésének megfelelő olvasmányt. Ha
egy bejegyzés pedig felkeltette az érdeklődését, kölcsön tudja kérni a könyvet. Ha pedig
úgy adódik, a könyvtárunk értékesítéséhez is
segítséget kaphatunk.
Aki viszont jobban szereti a könyveket a
saját polcain látni, ő is segítséget kaphat
könyvei nyilvántartásához.
Sorolhatnám még az előnyeit, de ezt úgyis
látni és legfőképp kipróbálni kell. Így mást
nem kívánhatok, csak jó búvárkodást és
hasznos időtöltést annak, aki erre az oldalra
látogat. Még az is előfordulhat, hogy új
könyvbarátokra talál.
Nagyné Rózsa Mária
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Szeretem apát, mert...
Meglepődve olvastam a kislányom által
hozott értesítőt,miszerint „Apák napi Istentiszteletre” hívják sok szeretettel az apukákat
vasárnap. Ugyan én ott vagyok minden vasárnap, és láttam már egy két érdekes dolgot,
de ilyenről még nem hallottam.
Mindig izgatottan várom a vasárnapot, de
most még kíváncsibb voltam, mit is akarnak
a gyerekek. Hiszen az apukákat nem szokták
köszönteni.
Miközben én kamerán keresztül „más
szemmel látom a világot” – igen, a gyereke-

ket is más szemmel láttam –, nagyon ügyesek és aranyosak voltak. Megható és érdekes
volt. Köszönet érte. Sajnálattal tapasztaltam,
hogy a felkérésre nem minden apuka jött el,
de sajnálhatják.
Reám eleven hatással volt, mindaz amit ott
hallottam a gyerekektől.
Remélem, minden évben megtapasztalhatjuk ezt a csodálatos érzést a mi Istenünk jelenlétével
Nagy Zsolt

Márciusi családi vasárnap a 2.b osztálytól

Talpra magyar!

A mi Petőfink

2011. március 11-én
pénteken az 5. a
osztály ünnepi műsorral emlékezett az
1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeire.
A gyerekek a márciusi ifjak lelkesedésével készültek erre a
napra. A történelmi
pillanatok felidézése

során átérezték a forradalmi hangulatot, a
lelkesítő tüzet és a mély gyászt. A tanulók
élményszerű előadásukkal a templomba varázsolták március 15-e történéseit, ott volt
velünk Irinyi, Vasvári, Klauzál és Petőfi. A
műsort forradalmi versek, dalok, képek,
festmények színesítették.
Különleges része volt a megemlékezésnek
az öt fiú verbunkja korhű csákóban.
Reméljük, mindenki átélte és átérezte a
forradalmi események hangulatát.
Borossné Kiss Szilvia

A víz világnapja
A víz világnapjáról (március 22.) emlékeztünk meg a Baltazár Dezső Református Általános Iskolában. Ezen a napon kékbe borult
az egész iskola. A diákok és tanáraik is kékbe
öltöztek, hogy győzelemre vigyék osztályukat, ugyanis az az osztály, ahol a legtöbb kék
ruhadarabot számoltuk össze, értékes ajándékban részesült. Remek hangulatban telt ez
a nap, és jó alkalmat teremtett arra, hogy
végiggondoljuk, mit jelent számunkra a víz,
mint az élet jelképe, szimbóluma, melyet
joggal tekinthetünk az élet bölcsőjének is.
Bölcskeiné Fekete Aliz

A kéklő 3.b osztály
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Diákjaink a segítségnyújtásról
Az igehirdetés az irgalmas szamaritánus
példázatán keresztül emlékeztetett bennünket a felebarátaink iránti odafigyelés fontosságára, különös tekintettel a családtagok
(szülők – kamaszok) egymáshoz való viszonyára.
Az önzetlen segítségnyújtás volt az alapgondolata a családi vasárnapnak, melyen az
5. b osztály szolgált műsorral. Már a felkészülés ideje alatt kiderült, hogy ez a téma

mennyire közelről érintette osztályunk tagjait. Közös beszélgetéseink alkalmával fogalmazták meg gondolataikat a tanulók „Mi így
segítünk” címmel, melyek közül egyet-egyet
le is rajzoltak, ezzel színesítve az elhangzott
verseket és énekeket.
A gyerekek szeretettel készültek a szolgálatra, melyet a gyülekezet tagjai, nagy örömünkre, szívesen fogadtak.
Süvöltős Marianna és Szabó Judit

Az 5. b osztály szolgálat közben

Nagy vagy!
Iskolánk részt vett a Nagy vagy c. országos
- általános iskolák részére szervezett - sportvetélkedőn. A nagy nap előtt sokat készült a
csapatunk, az előző évi típusfeladatok gya-

Így szurkoltunk
korlásával. Fontos volt a pontosság, a gyorsaság és az ügyesség. A felkészülésben Gál
József tanár úr segített minket.
Izgalommal vártuk azt a napot, amikor
elindultunk a sportvetélkedőre, Budaörsre.
8:45-kor megérkeztünk a helyszínre, ahol
már a többi csapat is gyülekezett. Minden
csapat és a szurkoló tábora egyenpólót kapott, így könnyen meg tudtuk találni egy-

mást az emberáradatban.
Az egységes öltözéken kívül csapatkapitányt is kaptunk, akit kisorsoltak.
Nem sokkal később elkezdődtek a feladatok. A vizes játékok jobban nem is sikerülhettek volna, hiszen maximálisan teljesítettük. A szárazföldi feladatokban is megtett
mindent a csapat, ami tőle telt.
A szurkolók lelkesedésükkel bíztatták a
csapataikat, akik nagy transzparensekkel
készültek az alkalomra.
Kiáltásként ezek a szavak hagyták el a
szurkolók száját: „Győzni jöttünk, ki a sztár?
Hajrá, hajrá Baltazár!” A nap végére kihirdették az eredményt. Iskolánk csapata a 2.
helyezést érte el. Ez továbbjutást jelent a következő fordulóba, amely május 8-án kerül
megrendezésre.
Reméljük ott is jól fog iskolánk szerepelni,
és szurkolóként ismét élőben követhetjük a
játékot.
Kathi Ildikó (játékos)
Kiss Kamilla(szurkoló)
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Hírek

Passió

Térdekorálás

Nagycsütörtökön a passiós istentiszteleten az ificsoport tagjai szolgálnak.
Kovács Krisztián lelkész, orgonatanár
pedig előadja Liszt Ferenc: Via Crucis c.
orgonadarabját

Nagypénteken az istentisztelet után 10
órára húsvéti térdekorálásra hívjuk a
gyerekeket, fiatalokat a Bocskai térre. A
járdákra rajzolt képekkel, feliratokkal
hívjuk fel a járókelők figyelmét a Húsvét
üzenetére. Gyere, várunk téged is!

Ünnepi Istentiszteleti rend
Szerda (ápr. 20)

18 óra

Istentisztelet

Gyülekezeti terem

Nagycsütörtök (ápr. 21)

18 óra

Istentisztelet

Templom

Nagypéntek (ápr. 22)

9 óra

Istentisztelet

Templom

Nagyszombat (ápr. 23)

18 óra

Istentisztelet

Gyülekezeti terem

Húsvét vas. (ápr. 24)

9 óra

Istentisztelet + Úrvacsora

Templom

11 óra

Istentisztelet

Vénkerti Imaház
(Dobó I. u. 12)

15 óra

Istentisztelet

Pród—Művelődési
ház

18 óra

Istentisztelet

Gyülekezeti terem

Húsvét hétfő (ápr. 25)

9 óra

Istentisztelet + Keresztelő

Templom

Anyák napja (máj. 1)

9 óra

Családi vasárnap

Templom

Felhívás
Várunk
benneteket
gyermekistentiszteletekre minden vasárnap 9
órára! Gyűjtsétek Pünkösdig az Egyház
születésnapi tortájára a gyertyákat!

Lapzárta
Május 24.

Minden kedves Olvasónknak a feltámadás reménységével teljes Húsvétot kívánunk!
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