
A ZSIDÓK PÜNKÖSDJE

A három nagy keresztyén ünnep (karácsonyhúsvétpünkösd) közül az 
utóbbi kettő megfelelője megtalálható a zsidók három nagy „zarándok 
ünnepe” között is. A zsidók húsvétja az ismertebb. Eredete az egyiptomi 
rabszolgaságból való szabadulás élményéhez, a tizedik csapáshoz 
kapcsolódik: A keresztények ebben az ünnepben húsvétjuk (pontosabban: 
nagypéntekjük) világos „előképét” látták: „Krisztus, a mi húsvéti bárányunk 
már megáldoztatott (ti. helyettünk halt meg, mint a páskabárány a zsidó 
elsőszülöttekért)”. (1Kor 5,7b)

Kevesebben tudjuk keresztyének, hogy a pünkösd ünnepe sem csupán 
időbeli egybeesés a húsvét utáni 50. napon tartott zsidó ünneppel, sokkal 
inkább ez is „előkép”. Mert mit is ünnepeltek pünkösdkor a zsidók? Az 
Ószövetség egyrészt leírja, hogy ez aratási (pontosabban zsenge
felajánlási) ünnep volt. (5Mózes 16,9skk.) Másrészt a későbbi hagyo
mányban ezen a napon ünnepelték meg a Sinaihegyi törvényadás emlékét.

Ezek pedig ugyancsak pompás előképei a keresztyének pünkösdjének, 
egyrészt mint lelki aratás, hiszen erre a napra érett meg Isten évezredes 
lelki magvetése, és szárba szökkent az új, lelki nép, amiről épp a Sinai 
törvényadáskor így jövendölt az Úr: „Most azért ha figyelmesen hallgattok a 
szavamra, és megtartjátok szövetségemet, ti lesztek az én népem 
valamennyi nép közül, bár enyém az egész föld. És papok birodalma és 
szent nép lesztek.”(2Mózes 19,56b) Másrészt a törvény szívünkbe adása: 
épp ez az, amiről az Ószövetség jövendöl, mint egy hajdani új szövetségről: 
„olyan lesz az a szövetség, amelyet e napok után kötök Izráel házával – ezt 
mondja az ÚR –, hogy törvényemet a bensőjükbe helyezem, a szívükbe írom 
be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek.” (Jeremiás 31,33)

Kezdődjék el hát Isten aratása bennünk is – legyünk az Ő népévé! 
Egyszersmind írja be a szívünkbe Krisztusban megjelent szeretetét, hogy 
önként és boldogan tegyük mostantól, ami Neki kedves!

Áldott pünkösdöt kíván így minden kedves olvasónak:

Kéri Tamás lelkipásztor
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„A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy 
kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata

 szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk
Jézus Krisztus Istenét és Atyját. Fogadjátok be tehát egymást, 

ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére.” 
(Róm 15, 5–7)

Gyülekezetünk pünkösdi gyülekezet, mert Isten Lelke hívta életre 
közösségünket. Mégis feltehetnénk a kérdést, mi teszi pünkösdivé a csepeli 
református gyülekezetet? Vane Lélekből eredő hitvallás, elfogadás, intés és 
buzdítás ebben a gyülekezetben? 

A kérdésre a választ ott találjuk a szívünkben. Ha én magam nem fogok 
buzdítani és elfogadni, szeretni és hitemet megvallani, akkor Krisztus csepeli 
közösségében is ünnep nélküli lesz a vasárnap; de ha a Lélek erejével 
megélem és megéljük Isten áldását, akkor pezsgő életöröm költözik a 
templom falai közé. Ez ajándékozhat pünkösdi gyülekezetet, ahol 
mindnyájan értjük egymás nyelvét. 

De kik alkotják a csepeli gyülekezetet? A rendszeresen templomba 
járók, a havonként úrvacsorázók, a hétközi alkalmon résztvevők. Az 
adakozó, akit azonban a templomban soha nem lehet látni, az eseti 
szolgálatot igénylő családok, az imádságban rendszeresen lelki közösséget 
vállalók, a távoli vidéki településekről Facebookon érdeklődők? Hol van a 
gyülekezeti arcképcsarnokunk összesítője, ahol láthatjuk és felismerhetjük 
egymás tekintetét? 

A pünkösdi misztérium megmutatja nekünk gyülekezetünk igazi arcát – 
ahol fiatalok és idősebbek, jelenlévők és imádkozók, adakozók és 
adakozásban szelídek, a magányosság csapdájában élők és a társasági 
emberek egy lélekkel vallják Krisztus tanításait. Ez a pünkösdi gyülekezet, 
ahol a Lélek csodát tesz! 

Erre készülünk, ezt várjuk, mert ez ad ébredést templomunk lelki 
hajlékában.

Holik Attila főgondnok

ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPET KÍVÁNUNK 
A GYÜLEKEZET MINDEN TAGJÁNAK!

Kéri Tamás lelkipásztor és családja, 
Kósa Márk lelkipásztor,
Holik Attila főgondnok, 

a presbitérium és a szerkesztők
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„Az igaz utat választottam, döntéseidet magam előtt tartom.
Ragaszkodom intelmeidhez, Uram, ne engedj megszégyenülnöm!

Parancsolataid útján járok, mert bizakodó szívet adsz nekem.
Taníts, Uram, rendelkezéseid céljára, hogy megfogadjam 
azokat mindvégig! Tégy értelmessé, hogy megfogadjam 

törvényedet, és megtartsam teljes szívvel.” (Zsolt 119,3034)

SZERETETT TESTVÉREIM!
KEDVES KONFIRMANDUS TESTVÉREIM!

A CsepelKözponti református gyülekezet közössége és presbitériuma 
nevében szeretettel köszöntöm Testvéreinket. Megtiszteltetés számomra, 
hogy a gyülekezet főgondnokaként a 2022. évben is köszönthetem a 
gyülekezetet és most konfirmált testvéreimet.

Van egy mondás, mely szerint a templom legmagasabb pontja a 
küszöb, mert azt sok embernek igen nehéz átlépnie. Konfirmandusaink egy 
részének – neveltetésükből adódóan – természetes volt e küszöb átlépése, 
több testvérünk azonban csak hosszú és olykor rögös, útvesztőkkel 
nehezített úton jutott el ahhoz. Isten kegyelme iránti hálával szívünkben 
mégis elérkeztünk a mai napig, a konfirmációs eskü letételéig.

Két esztendővel ezelőtt többen is kissé bátortalanul és szorongva tették 
meg az első lépéseket, de hitükben egyre erősödve, teljes bizonyossággal 
hozták meg a döntést. Most olyan érzéssel léptétek át a templom küszöbét, 
mint aki hosszú vándorlásból végre hazaérkezik. Ma már nem vendégségbe 
jöttetek – mint eddig: csak egyegy alkalomra –, hanem egy befogadó 
szeretetközösségbe, és így remélem, már nem tűnik olyan magasnak az a 
küszöb.

Konfirmandus testvéreink között vannak diákok, fiatal felnőttek és 
felnőtt szülők is, akik gyermeke már konfirmált. Vannak köztük, akik a 
testvérükkel érkeztek, van, aki a házastársával vagy a nagyszülőkkel, 
rokonukkal vagy éppen  hitoktatójuk biztatására  egyedül. Sokféleségünk 
ellenére összekovácsolt minket a közös cél.

Jó volt hallani tőletek, hogy lelkésztestvéreink tanításait hallgatva 
délutánonkéntesténként jó együtt lenni, és jó érzés a küszöb felé vezető 
úton elindulni. Itt szeretném megköszönni a nevetekben is Kéri Tamás vezető 
lelkész és Kósa Márk beosztott lelkész szolgálatát, tanításait.

Eltérő okok és élethelyzetek motiváltak döntéseitekben 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, és ez indította őket, hogy arra az útra lépjenek, melyen 
elődeik is jártak. Mások a hitoktatáson keresztül, szeretett hitoktatójuk 
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tanítása által szembesültek azzal, milyen hatalmas ajándék és megtartó erő 
Isten és Jézus Krisztus jelenléte az ember életében. Bizonyára hozzájárult 
döntésetekhez az a tapasztalás is, hogy napjainkban fellazultak az erkölcsi 
normák, felborult a hagyományos értékrend és olyan jelenségek váltak 
mindennapossá, amelyek a jóérzésű emberek számára elfogadhatatlanok.

Ezért kerestétek és meg is találtátok azt az utat, amelyen járva soha 
nem érhet benneteket csalódás. Miután a Mindenható Isten kinekkinek a 
szívében már régen elkezdte munkáját, megérlelte bennetek az elhatározást, 
hogy igyekezzetek pótolni valamit abból, ami eddigi életetekből kimaradt: 
megismerni a Szentírást, beszélgetni Istenről, Jézus Krisztusról, a 
Tízparancsolatról és arról, hogyan lehet miénk a hit. Ízelítőt kaptatok egyház
történetből, megismerkedhettetek a legnagyobb reformátorok életével, a 
templommal, a liturgiával. Lelkészeink beszéltek nektek a gyülekezetről és 
arról, hogyan segítheti a gyülekezet az Istennel való kapcsolatunkat.

Hála és dicsőség Istennek, hétről hétre erősebbnek érezhettétek 
jelenlétét a lelketekben, életetekben, mely teljesebbé vált ez által. Tudjuk, 
hogy ez a két esztendő kevés volt. Isten elkezdte bennetek a munkát, de 
további lelki fejlődésetekért és hitbeli erősödésetekért magatoknak is tenni 
kell. Életünk minden napján úgy kell élnünk, hogy a Teremtő Istent 
képviseljük: lássák általuk az Ő jóságát és szeretetét azok is, akiket még 
rabul ejt oly sok minden a világból, és vágyakozzanak ők is Ő hozzá tartozni.

A mai nap remélhetőleg felejthetetlen lesz számotokra. Van, akit a 
Gondviselő megajándékozott azzal is, hogy együtt lehet fogadalmat tévő és 
úrvacsorázó gyermekével, más az unokájával vagy testvérével, házas
társával, rokonával.

A hétközi délutáni, esti alkalmakat mostantól felváltják a délelőtti 
istentiszteletek, az ifjúsági programok és a gyülekezeti alkalmak.

Kérem a gyülekezetet, nyújtsák ki gondoskodó kezeiket és szeretettel 
fogadják be közösségünkbe most konfirmált testvéreinket, segítsék 
beilleszkedésüket és imádságaikban kérjük Urunk gazdag áldását életükre, 
családjukra. Kérem Urunkat, adjon erőt, bölcsességet mindnyájuknak, hogy 
hasznos tagjai lehessenek ennek a közösségnek és a reformátusok nagy 
családjának.

Végezetül, útravalóul egy igével köszöntelek benneteket a gyülekezet 
közösségében: „Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart 
szeretete!” (Zsolt 118,1)

Holik Attila főgondnok

PÜNKÖSDI FŐGONDNOKI KÖSZÖNTŐ
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SERDÜLŐK

Balla Katalin Henriettnek hívnak és 14 éves vagyok. 
Óvodás korom óta ismerkedem a hittel, és iskolás koromban 
kezdett igazán az életem része lenni. A hittan órákon hallott 
és a családom által mesélt történetek, valamint imák, énekek 
is erősítették bennem, hogy a továbbiakban is szeretném, ha 
a hit az életem része lenne.
„Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus Krisztussal,
a mi Urunkkal való közösségre.” (1Korinthus 1,9)

Borbás László Dániel vagyok, 14 éves. Szüleim pár 
hónapos koromban megkereszteltettek. Általános iskolában 
folyamatosan jártam hittan órára. Minden alkalommal 
szívesen hallgattam, tanultam a református hitoktató (Ibolya 
néni) előadását. Szívesen jártam szombatonként a 
konfirmációelőkészítő alkalmakra is. Családommal minden 
vasárnap online hallgatjuk az istentiszteletet. Fontosnak 

tartom, hogy a hitet  amit a szüleim átadtak nekem  azt a későbbiekben én 
is továbbadjam majd a gyermekeimnek. Ámen.
„Közösségben van az Úr az őt félőkkel, szövetségére tanítja őket.”
(Zsoltárok 25,14)

Fehér Jázmin Dorottya vagyok, 2008. július 14én születtem 
Budapesten. Azért szeretnék konfirmálni, mert a hit hozzá
tartozik az életemhez. A nagyszüleim és anyukám Erdélyből 
származnak. Anyukám, a nagyszüleim és szinte az egész 
családom konfirmált, ezért most én is szeretnék.
„..a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt Istenben.”
(Kolossé 3,3)

Gergely Luca Noémi vagyok, 14 éves. Erdélyben születtem, 
fél éves koromban költöztünk Magyarországra, öt évvel 
később pedig Csepelre. Azóta tagjai vagyunk a gyülekezetnek. 
Sok egyházi programon részt vettem, így a konfirmáció is 
egyértelmű volt számomra. Szeretem a hittan órákat, minden 
gyülekezeti eseményre szívesen járok. Nagyon jó, hogy egy 
ilyen közösséghez tartozhatok.

„Mert Istenetek, az Úr veletek megy, harcol értetek ellenségeitek ellen,
és megsegít benneteket.” (5Mózes 20,4)
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Kelemen Levente vagyok, 13 éves és Csepelen élek. A 
Széchenyi István Kéttannyelvű Általános Iskolába járok. 
Azért szeretnék konfirmálni, mert az utóbbi években azt 
éreztem, hogy Isten szentlelke munkálkodik bennem, illetve 
egyértelmű, hogy a családban én vagyok a következő. 
Édesapám és a bátyám is itt, a CsepelKözponti református 
templomban konfirmált. Édesanyám szülei és nagyszülei is 
hívő reformátusok, és az egész családom keresztyén.
„Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata!...kezeink 
munkáját tedd maradandóvá!” (Zsoltárok 90,17)

Kovács Bencének hívnak és 14 éves vagyok. Édesanyám és édesapám 
Erdélyben született, én pedig Budapesten, 2007ben. Gyermekkoromban 
kereszteltek meg, református vallásúnak. Két éve járok konfirmáció
előkészítőre, idén fogok konfirmálni. Szabadidőmben rengeteget szoktam 
focizni és a barátaimmal lenni.
„…Boldog az, aki Isten országának vendége.” (Lukács 14,15)

Magos Benedek és Magos Gyöngyvirág: Hívő családba születtünk, így pici 
korunktól kezdve hallhattuk az Ige üzenetét, mely által megismerhettük 
Megváltónkat. Hitünket a hétköznapokban is gyakoroljuk, igyekszünk az 
egymás iránti szeretetre, segítőkészségre. Jézus iránti elkötelezettségünket 
szeretnénk kifejezni a konfirmáció által.
Magos Benedek:
„Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján,
 és az Úr házában lakom egész életemben.” (Zsoltárok 23,6)
Magos Gyöngyvirág:
„Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged!”
(Zsoltárok 84,5)

Marczis Rebekának hívnak, 14 éves vagyok és a Jedlik 
Ányos Gimnáziumban tanulok. Budapesten születtem, 
három hónapos koromban kereszteltek meg. Tíz évvel 
ezelőtt, 4 éves koromban kaptam egy gyermekbibliát a 
nagymamámtól, amit örömmel lapozgattam, hiszen 
megannyi szép képpel volt illusztrálva. Iskolás koromtól 
kezdve járok hittan órára – ott ismerkedtem meg igazán a 
Bibliával. 2020ban kezdtem el konfirmációs előkészítőre 
járni, mert szerettem volna megerősíteni hitemet és a 
későbbiekben az ifjúsághoz csatlakozni.

„Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem?” (Zsoltárok 118,6)
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Marosán Levente Jánosnak hívnak, 14 éves vagyok. 
Édesapám keresztény, így én is keresztényként lettem 
nevelve. Az iskolában negyedikes korom óta hittanra járok, 
illetve most konfira. Ez által erősödött meg bennem a hit.
„Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt 
mondja: Itt vagyok!...”
(Ézsaiás 58,9)

Pieroux András Aimablenek hívnak, 13 éves vagyok. 
Apukám belga és katolikus családból származik. Anyukám 
magyar és az egész családja református. Belgiumban 
születtem, 4 éves voltam, amikor Magyarországra 
költöztünk. A szüleim megegyeztek, hogy református hitben 
nevelnek engem és a húgomat is. Ebben a gyülekezetben 
kereszteltek meg még egész kiskoromban. Elsős korom 
óta járok hittanra Vass Ibolya hittanoktatóhoz, akinek 
ezúton is szeretnék köszönetet mondani. Örülök, hogy 
református keresztyén hitben nevelkedhetek.
„Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja.”
(Zsoltárok 145,18)

Szulcsán Dávid Nathaniel a nevem, 13 éves vagyok és a 
csepeli Katona József Általános Iskola 7. osztályába járok. 
Édesanyám Indonéziában született és ott nőtt fel. 2002ben 
ismerkedett meg édesapámmal, azóta Magyarországon él. 
Édesanyám keresztény vallású, viszont a világ legnagyobb 
muszlim országából jött, így pontosan tudja, milyen nagy 
kihívás a hit megtartása és gyakorlása, ami számunkra 
Magyarországon természetes. Az ő példáját követve tartom 
fontosnak hitem gyakorlását.

„Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van.”
(Zsoltárok 16,8)

Szulcsán Stefánia Callista a nevem, 17 éves vagyok és a 
csepeli Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakgimnázium 11. 
osztályában, Logisztika szakon tanulok. A verőcei 
nagymamám Ica mama, aki kisgyerekkoromban sokat 
vigyázott rám és nagyon sokat mesélt nekem – többek 
között bibliai történeteket is, amelyeket mindig szívesen 
hallgattam, és amelyek mély benyomást tettek rám. 
Láttam, hogy nagymamám egy csodálatos közösség tagja, 
ahol a szeretet, a megbecsülés és az összetartozás a fő 
motiváció. Ez engem is megérintett. Nagyon hálás vagyok 
neki, mert ő ismertette és erősítette meg bennem a hitet.
„Ha az Urat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak, nem érhet téged 
baj, sátradhoz közel sem férhet csapás.” (Zsoltárok 91,910)
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FELNŐTTEK:

Császár Bettina vagyok, 34 éves családanya. 
Pesterzsébeten nőttem fel, nem vallásos családban. 
Édesapám egyedül nevelt fel, ezért nem került sor a 
megkeresztelésemre. A hittel az általános iskolában 
ismerkedtem meg a hittan órákon, ami egyre jobban 
érdekelni kezdett. Többször részt vettem a hittan 
táborokban is, de ahogy megkezdtem a középiskolai 
tanulmányaimat, sajnos mindez egyre távolabb került 
tőlem. Teltek az évek és megszületett a lányom. Ekkor újra 
meghallottam Isten hívó szavát. Két éve költöztem 

Csepelre, és úgy éreztem, eljött az ideje annak, hogy megkeresztelkedjem 
és konfirmáljak. Lökést adott az is, hogy júliusban lesz a házasságkötésem.
„Maga az ÚR vonul majd előtted, ő maga lesz veled. Nem hagy cserben 
téged, és nem hagy el: ne félj hát, és ne rettegj!” (5Mózes 31,8)

Nagy János József vagyok, 30 éve foglalkozom 
közterületi reklámmal. Gyermekkoromban apai nagy
mamám volt, aki hívőként olvasgatott nekem a Bibliából, 
de ez számomra idővel a feledés homályába merült. Aztán 
pár évvel ezelőtt egy nagyon jó barátom által kezdtem 
Jézus tanításaival közelebbről megismerkedni. Kemény 
szívem elkezdett megnyílni és Jézust befogadni. Amikor 
elkezdtem ide, a református gyülekezetbe járni, egyből 
éreztem: megérkeztem. Ennek ellenére tavaly ilyenkor 
még nem gondoltam volna, hogy idén konfirmálni fogok, de 
örülök, hogy így döntöttem. Azt, hogy miért, én is csak fokozatosan értem 
meg. Jólesik olyan emberekhez csatlakozni, akiket Jézus és a szeretet 
vezérel.
„Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm.” (Zsoltárok 23,1)

Szilágyi Anitának hívnak, 43 éves, két gyermeket egyedül 
nevelő édesanya vagyok. Nem hívő családba születtem, 
erre az "útra" én találtam, éltem meg a találkozást, s 
döntöttem úgy, hogy életemet a hitben megerősödve élem, 
s önként teszek tanúbizonyságot. Egyedülálló szülőként 
megnyugtat a tudat, hogy nem vagyok egyedül a 
terheimmel. Hogy van valaki, aki meghallgat, segít, 
átvállalja a gondokat. Úgy érzem, ajándék lesz az 
életemben keresztelkedésem és konfirmálásom napja.

"Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem..." (Ézs 45,2)
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1.) 2020. március közepe óta minden vasárnap 10 órától online közvetítést 
is tartunk az istentiszteletről, így a testvérek gyülekezetünk hivatalos 
Facebookoldalán (www.facebook.com/bcskre, BudapestCsepelKözponti 
Református Egyházközség), a számítógép képernyői előtt ülve is 
meghallgathatják az igehirdetéseket. 
Ajánljuk a testvérek figyelmébe a refcsepel.hu honlapot is, ahonnan már 
évek óta elérhető és meghallgatható a korábbi istentiszteletek hanganyaga, 
és tájékozódhatnak a gyülekezet életéről is.

2.) Az éves egyházmegyei látogatás keretében április 20án Nt. Pocsaji 
Miklós egyházmegyei pénzügyi biztos, április 25én pedig Nt. Molnár Sándor 
egyházmegyei tanácsos és gondnoka kereste fel gyülekezetünket. A vizitáció 
során az egyházmegye képviselői átvizsgálták pénzügyi elszámolásunkat, 
anyakönyveinket, valamint áttekintették az elmúlt évben végzett 
egyházközségi munkánkat.

3.) Május 15én, az istentisztelet után presbiteri és alapítványi gyűlést 
tartottunk. A presbiteri gyűlés fő napirendi pontja Kósa Márk János beosztott 
lelkésznek az egyházközséghez tartozó területen való lakhatását biztosító 
szolgálati bérlakás igénylésének megtárgyalása volt. Holik Attila főgondnok 
és Kéri Tamás lelkipásztor pár nappal korábban már felkereste a kerület 
polgármesterét, aki támogatta egyházközségünk kérését. A presbitérium 
jóváhagyása után kiutalási kérelmet nyújtottunk be az önkormányzat felé.
Az alapítványi gyűlésen a Mátraházai gyülekezeti hétvége, az Ifjúsági tábor 
és a Napközis gyermektábor pénzügyi támogatásáról volt szó.

4.) Ezúton is örömmel osztjuk meg, hogy Kis Benedeknek, gyülekezetünk 
egyik kántorának május 18án volt a diplomaliturgiája a Budapesti 
Németajkú Református (Hold utcai) Gyülekezetben. Gyönyörű orgonajátékot 
hallhattunk tőle. A „vizsgaistentiszteleten” gyülekezetünk lelkipásztora, Kéri 
Tamás hirdetett igét. 
Isten áldja meg Benedek életét, további tanulmányait és szolgálatait!

5.) A templomfelújítással kapcsolatban elkészült a statikai szakvélemény 
és kaptunk árajánlatokat is, melyet gyülekezetünk vezetősége továbbított az 
Egyházmegye és az Egyházkerület felé. Holik Attila főgondnok és Kéri 
Tamás lelkipásztor május 19én felkereste Veres Sándor egyházkerületi 
főgondnokot, aki biztosította őket egyházközségünk anyagi támogatásáról a 
harangtorony és a templom tetőszerkezete felújításának vonatkozásában.

6.) A konfirmációra készülő 3 fő felnőtt május 22én, a 13 fő serdülő május 
28án adott számot a konfirmációi előkészítő alkalmakon tanultakról. 

7.) Június 5én és 6án, pünkösd vasárnap és hétfőn úrvacsorás 
istentiszteleten vehetünk részt. Konfirmandusaink pünkösd vasárnap tesznek 
konfirmációi fogadalmat és veszik első úrvacsorájukat.

8.) Gyülekezeti hétvégénk június 912ig, csütörtöktől vasárnapig lesz 
Mátraházán. Személyi igazolványt minden résztvevő hozzon magával!
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9.) Június 19én, vasárnap 10 órától tartjuk hittanos tanévzáró 
istentiszteletünket, melyre hittanos gyermekeink egy rövid színdarabbal 
készülnek. Ezúton is köszönjük Nagy Péter Róbertné Erzsi hitoktatónk 
munkáját, aki felkészítette őket, valamint minden hitoktatónk egész éves 
kitartó tanítói munkáját!

10.) A felső tagozatos gyermekek részére „ott alvós” tábort szervezünk 
Tiszaladányban július 38ig, vasárnaptól péntekig. Jelentkezni az előzetes 
jelentkezési lap leadásával és az előleg (15000 Ft) befizetésével lehet.

11.) Nyári ifjúsági táborunk Kerkafalván lesz július 1723ig, vasárnaptól 
szombatig. Ide a konfirmációra készülő és a már konfirmált fiatalok 
jelentkezését várjuk.

12.) Nyári napközis gyermektáborunkat idén is a Kazinczy Ferenc Általános 
Iskolában tartjuk, augusztus 812ig, hétfőtől péntekig. Ide az általános 
iskolás korosztályt várjuk, jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet az előzetes 
jelentkezési lappal és a 3000 Ft előleg befizetésével. Várjuk azon testvéreink 
jelentkezését is, akik a hét során bármilyen szolgálatot tudnak vállalni.

13.) Az elmúlt időszakban megkereszteltük Piros Zsolt és Gál Gyöngyi 
Zsolt nevű, valamint Kalmár Péter és Nádházi Nóra Péter nevű 
fiúgyermekét. Templomi családi ünnepség keretében kereszteltük meg 
Farkas Alexandra Szabina Mirjam Seron és Aisa nevű leánygyermekeit. Az 
istentiszteleten kereszteltük meg Schuszter László János és Székely 
Orsolya László Csaba nevű, Mare Petrica és Baranyai Mariann Péter 
Dominik és Alex Mihály nevű, Lengyel Dániel és Mursa Dzsenifer Fruzsina 
Dániel Dasztin nevű, Kiss Péter és Buzási Zsanett Enikő Dominik Márk 
nevű, Kozák Zoltán László és Árvai Sára Ildikó Olivér Zoltán nevű, Joó 
Gábor és Zsíros Eszter Panna Ilona nevű gyermekét, valamint Bihari 
Sándor és Rácz Beáta Sándor nevű gyermekét. Templomi családi ünnepség 
keretében kereszteltük meg Máthé Mitra és Máthé Gyöngyvér Gyöngyvér 
Virág nevű leánygyermekét. Az Úr áldja meg a családokat és a gyermekek 
keresztyén hitben való nevelését!

14.) Az elmúlt időszakban búcsúztak szerettei Bán Jánostól (†79), Kiss 
Jánostól (†88), Bedő Mihály Ferenctől (†77), Gulyás Ferencné Fekete 
Erzsébettől (†91), Szabó Imrétől (†57), Lenténé Muzsik Gabriellától (†78), 
Demjén Istvántól (†83), Dobrosi Istvántól (†71), Varga Antaltól (†79), Gratza 
Mihályné Karai Esztertől (†93), Pocsai Józseftől (†76), Danics Lászlótól 
(†92), Pém Lászlótól (†65) és Gyöngyösi Dezsőné Mező Juliannától (†76).
Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy 
gyülekezetünk hűséges tagja, több évtizeden keresztül presbitere, Balogh 
Gáborné sz. Geiger Gizella 2022. május 31én, 90 éves korában hazatért a 
mennyei hazába. Temetése 2022. június 15én 13.15 órakor lesz a Csepeli 
temetőben.
A Szentlélek vigasztaló kegyelmét kérjük szeretteik számára – ahogy az Ige 
mondja: „Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és megsegíti a sebzett 
lelkeket.”

14 HÍREK



15.) Köszönjük a Pathmosz Alapítvány számára felajánlott adó1%okat, 
valamint az egyházközségünk, illetve alapítványunk számlaszámára 
befizetett támogatásokat.

16.) Kéri Tamás és Kósa Márk lelkipásztor végzi a gyülekezeti tagok 
látogatását. Aki mielőbb szeretné e látogatást, kérjük, jelezze a lelkészi 
hivatalban!

17.) Szeretettel ajánljuk az iratterjesztést: hitmélyítő olvasmányokat, a 
Reformátusok Lapját, ünnepi képeslapokat. Szívesen segítünk adott témájú 
keresztyén könyv kiválasztásában, megrendelésében is. Gyengén látó 
testvéreink sok kötetes, nagy betűvel szedett Újszövetséget is 
kölcsönözhetnek az iratterjesztésből. Továbbra is kapható a Zsinat által 
összeállíttatott új énekeskönyv – 2500 Ftos áron.

18.) A templom bejáratánál elhelyezett imaládába szeretettel fogadjuk az 
imakéréseket és a hálaadásokat.

19.) A gyülekezeti ház földszintjén található hirdetőtáblára továbbra is 
lehetőségük van a testvéreknek hirdetéseik elhelyezésére.

20.) A kárpátaljai menekülteket két telefonszám hívásával is támogathatjuk: 
1357 (Híd Kárpátaljáért adománygyűjtő vonal) és 1358 (Magyar Református 
Szeretetszolgálat adománygyűjtő vonala).
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GYÜLEKEZETI ALKALMAK

Minden alkalmat a járványügyi előírások betartásával tartunk meg.
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A GYÜLEKEZET FOLYÓSZÁMLA SZÁMA:
Bp.Csepelközponti Ref. Ek.  1172102620334846 (OTP)
Pathmosz Alapítvány  1172100220014933 (OTP)

LELKIGONDOZÓI BESZÉLGETÉS
Időpontot egyeztetni személyesen lehet az alkalmak előtt vagy után,
vagy telefonon (a fenti vezetékes vagy mobil számon)

KÖNYVKÖLCSÖNZÉS
Minden szerdán a bibliaóra előtt és után, 
valamint minden vasárnap istentisztelet után a 
Babajátszóban (gyülekezeti ház, emelet)

A gyülekezet életével kapcsolatban cikkírók jelentkezését szívesen fogadjuk. 
A jelentkezőket a lelkészi hivatalba várjuk.

„Igazságodat nem rejtem el szívem mélyén, hanem elbeszélem hűsége
det és szabadításodat. Nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a 

nagy gyülekezet előtt.” (Zsoltárok 40,11)
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