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Az Ige fényénél „Krisztus feltámadott, 

kit halál elragadott” 1

Istentiszteleteken mindig arról a Krisz-
tusról prédikálunk, aki feltámadt a ha-
lottak közül. Minden húsvét ünnepén ez 
az örömhír hangzik templomainkban. 
Mégis sok keresztyén ember kétkedve 
ingatja fejét, amikor a halottak feltáma-
dásáról hall. Így vélekedik magában: 
emlékemet megőrzik utódaim, életem 
a gyermekeimben vagy műveimben 
folytatódik, testem pedig belekerül az 
anyag körforgásába. Azonban Jézus 
feltámadásával megtört a halál ereje, 
megszűnt egyeduralma. Isten a maga 
hatalmával újjáteremti személyiségün-
ket a feltámadásban. Hogyan történik 
majd ez? – elképzelni sem tudjuk. De 
nincs is rá szükségünk. Ilyen szó, hogy 
„elképzelni”, nem is szerepel a Bibliában. 
Az embrió sem tudja elképzelni, milyen 
lesz majd az élete a születés után. A kis-
gyermek sem tudja elképzelni, hogyan 
éli majd felnőttként az életét. A Biblia 
nem képzelődésre serkent, hanem a hit 
talajára állít bennünket. 

Feltámadás és újjáteremtés nélkül befe-
jezetlen, torzó maradna Isten minden 
munkája ebben a világban. Feltámadás 
és örökélet nélkül hiábavaló, értelmet-
len, sziszifuszi küzdelem maradna min-
den emberi élet. Hiszen akkor minden 
jó, amit e földi létben elérünk, semmivé 
foszlana a halállal, ha valóban a halálé 
lenne a végső szó.

Húsvét a virágillatú, madárfüttyös 
tavasz csodálatos ünnepe. Hirdeti szá-
munkra: a pusztulás sokféle jelét magán 
hordozó világunk Isten újjáteremtő cso-
dájának a küszöbén él. A halál által szün-
telenül fenyegetett életünk pedig a halált 
legyőző Isten szeretetében elrejtve vár a 
feltámasztás nagy eseményére. Így tekin-
tünk reménységgel a holnap felé, mert 
tudjuk, hogy a Krisztus megbízásából és 
az Ő nevében végzett munkánk „nem 
hiá bavaló az Úrban.” (1Kor 15, 58)

Szász Barnabásné lelkipásztor

„Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, 
hogy feltámadt a halottak közül, hogyan 
mondhatják közületek némelyek, hogy 
nincs halottak feltámadása? … Ámde 
Krisztus feltámadt a halottak közül, 
mint az elhunytak zsengéje.” 

(1Kor 15, 12. 20)
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Presbitérium, 
bIzottságok

„Viseljetek gondot tehát magatokra 

és az egész nyájra, amelynek 

őrizőivé tett titeket a Szentlélek.” 

 ApCsel 20, 28

Gyülekezetünk presbitériuma ebben az évben is csendes hétvégét töltött el 

Berekfürdőn a Megbékélés Házában, ahol március 29–30-án közösen készült 

a gyülekezetvezetői szolgálatára
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Dr. One Ho Park szöuli (Dél-Korea) 

lelkipásztor igét hirdet 

a gyülekezetünkben 2014. február 9-én 

(Kollégium Oratóriumában)
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„Engedjétek hozzám jönni 
a kisgyermekeket!…” 

(Lk 18, 16)

Jövőnk 
gyermekek

„aki nem úgy fogadja az Isten 

országát, mint egy kisgyermek, 

semmiképpen nem megy be abba.” 

 Luk 18, 17

A jól ismert igeszakaszban Jézus arra buzdít bennünket, hogy gyerme
keinket már pici korban merjük Hozzá vinni, hiszen Nála lesznek a 
legnagyobb biztonságban. 
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Gyülekezetünk jól ismeri a jézusi taní-
tást, ezért már évekkel ezelőtt elindult 
szerdánként az Édesanya-Gyermek 
Klub, ahol anyák és kisgyerekek közös-
ségben lehetnek Istennel és egymással 
is. A szeretetteljes légkör újabb és újabb 
babát és mamát vonzott, ezért 2014 
márciusától elindulhatott a második 
klub is. A jól szervezett szerdai alkalmak 
tökéletes alapot adtak az új kör létreho-
zásához. A két alkalom párhuzamosan 
halad egymás mellett, az azonos énekek 
és imádságok is a folytonosságot segítik. 

Hétfőnként a keresztyénség alapjaival, 
református hitünkkel, és az Isten sze-
rinti gyermekneveléssel kapcsolatos 
témákról beszélgetünk, míg szerdán-
ként Mátyásné Szabó Beáta vezetésével, 
szakemberektől kaphatnak gyakorlati 
tanácsokat a családok. Ha valaki szeret-
ne szülés után jó társaságban lenni, Isten 
Igéje mellett gyermekére figyelni, akkor 
mindenképpen várjuk hétfőn és szerdán 
az Édesanya-Gyermek Klubba!

Lakatos Edina 

beosztott lelkipásztor

Az alkalmak ideje: 

Hétfő: 9.30–11.00, szerda: 10.00–12.00

Helye: Leány utca 2. (Ifjúsági Központ)
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A két évtizede folyamatosan működő 
közösség kiváló lehetőség a kisgyerme-
kes anyukáknak és gyermekeiknek a 
hétköznapok egyhangúságából való ki-
lépésre. A szerdánként tartott találkozók 
egyaránt felüdítően hatnak az anyákra 
és a kisgyermekekre. A Leány utcai If-
júsági Központ ad otthont a klubnak, 
ahol egy hatalmas szoba áll az érkezők 
rendelkezésére. A gyerekek szabadon 
játszhatnak az ott lévő sok-sok játékkal, 
az anyukák pedig miközben figyelik 
gyermekeik játékát, beszélgethetnek 
egymással: megoszthatják mindenna-
pi problémáikat, ötleteket kaphatnak a 
megoldáshoz, vagy éppen meghallgat-
hatják, elmesélhetik azokat a kedves 
kis történeteket, amik velük történtek. 
Időnként az anyukák érdeklődésére 
számottartó előadások színesítik az ösz-
szejövetelek programját, például a fog-
zásról, fogápolás kérdéséről fogorvos; 
az óvodai beiratkozásról, óvodai életről 
óvodavezető; a családi napközi életéről 
a családi napközi vezetője; gyermekbe-
tegségekről gyermekorvos; beszédfejlő-
désről logopédus tart előadást. A színes 
előadások mellett mindig van lehetőség 
a születésnapos vagy névnapos gyerme-
kek megünneplésére, és természetesen a 
Mikulás és a farsang is elengedhetetlen 
része a programsorozatnak.

Amikor szerdánként megérkezünk 
a klubba, Mátyásné Szabó Beáta lelkész 
már ott vár minket, az érkezőkhöz min-
dig van néhány kedves szava és kávéval, 
teával kínál minket. Olyan jól esik ez a 

törődés a rohanó mindennapokból ki-
szakadva egy kicsit megállva pihenést, 
kikapcsolódást nyújt ez a néhány óra, 
amit a vezetésével együtt tölthetünk.

A gyerekek szeretik Beátát, időről-
időre odabújnak az ölébe, aztán szalad-
nak tovább játszani.

A foglalkozások elején az ő vezetésé-
vel éneklünk dalocskákat, és mondunk 
imádságot, s mindez olyan természetes 
része a klubnak, hogy enélkül elképzel-
hetetlen az összejövetelünk, a gyerekek 
mindig örömmel várják és örömmel 
hallgatják, ahogy együtt éneklünk.

Nagy Anikó édesanya

Tulajdonképpen a Mikulás az egyetlen 
elfogadható oka annak, hogy egy gyerek 
jó akarjon lenni. (Márha feltételezzük, 
hogy van olyan gyerek, aki rossz akarna 
lenni.) A világ megismerésében, felfede-
zésében számos veszélyt rejtő helyzet 
van, ami sokszor igen vonzó tud lenni. 
De a Mikulás mindent lát. És a jó gye-
rekeknek (veszélyt kerülő gyereknek) 
ajándékot hoz, a rosszaknak pedig nem. 
Mindig nagy várakozás egy kisgyermek 
számára, hogy kiderüljön az elmúlt év-
ben elég jó volt-e. És ezért persze van egy 
kis félelemmel vegyes izgatott várakozás 
is a Mikulás megérkezése előtt. A legki-
sebbek erről még semmit sem tudnak, 
de ők is érzik az izgatottságot a felfoko-
zott hangulatot, a rejtelmességet ebben 
az egész dologban. 

Édesanya-
Gyermek Klub

Mikulás
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mogyorót, mandarint és karácsonyfa-
díszt, meghallgatta a verseket, dalokat, 
mindenkire odafigyelt, és mindenkihez 
volt egy-két kedves szava. Akinek kedve 
volt, az az ölébe ülhetett, aki csak távolról 
akarta látni, annak kedvesen integetett. 
Mindenki azt kapta tőle, amit szeretett 
volna. Amikor a Mikulás továbbállt, hi-
szen még sok gyerek várt rá, akkor még 
a gyerekek játszottak egy kicsit, az anyu-
kák beszélgettek, majd szép lassacskán 
mindenki hazament. Felejthetetlen Mi-
kulás-nap volt mindannyiunk számára.

Nagy Anikó édesanya

Az édesanya-kisgyermek klubban a Mi-
kulás érkezését nemcsak az édesanyák 
és a kisgyermekek várták, hanem itt 
voltak a nagyobb testvérek, édesapák, 
nagyszülők is. Igazi közös családi él-
mény volt a gyerekeknek.

A Mikulás pedig egyszercsak meg-
érkezett – sokat-sokat kellett neki éne-
kelnünk, hogy eljöjjön hozzánk. Szak-
avatott szemek rögtön látták, hogy ez 
az „igazi” Mikulás: igazi volt a szakálla, 
és igaziak voltak a szavai. Minden gye-
reknek átadta az ajándékát: cukrot, diót, 
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Hosszú évek óta szerda délelőttönként 
van lehetőségük az édesanyáknak és 
kisgyermekeiknek, hogy társaikkal talál-
kozva együtt töltsenek egy jó hangula-
tú délelőttöt. A programok szerencsére 

A karácsony a szeretet ünnepe, az odafi-
gyelésé, a törődésé. Épp ezért a csoport 
tagjai elhatározták, hogy nemcsak a 
családjukra, ismerőseikre figyelnek oda, 
hanem azokra is, akikre nem figyel senki 
ezen a napon. A csoport játékaiból és ott-
honi megunt játékokból, illetve egy-egy 
kisebb pénzadományból ajándékcso-
magot állítottunk össze nevelőotthon-
ban nevelkedő gyerekek részére, amit a 
Mikulással küldtünk el nekik, hogy az ő 
ünnepük is kicsit szebb lehessen.

A pénzadományból maradt pénz egy 
részét egy napi hajléktalanétkeztetésre, 
egy beteg gyermek gyógykezelésére és 
a Szeretetszolgálat „Kék vödör” ado-
mánygyűjtéséhez járultunk hozzá. Ez 
az adomány jelentéktelennek mond-
ható volt egy-egy csoporttag részéről, 
de összeadódva mégis sokat jelentett. 
Megmutatta számomra, hogy egy kö-
zösség sokkal többet tud tenni, ha tagjai 
összefognak egy ügy érdekében, mint 
egy-egy ember magában. 

Karácsonyi 
adományok

Hétfői Édesanya- 
Gyermek Klub

nagy érdeklődésre tartanak számot, így 
az egyházközség egy másik időpontot 
is biztosít a kismamáknak, hogy gyer-
mekeikkel együtt eltölthessenek néhány 
órát. Így hétfő délelőttönként 9.30-tól 11 
óráig Lakatos Edina lelkész vezetésével is 
van édesanya-kisgyermek klub. A hétfői 
napok hasonlóképpen épülnek fel, mint 
a szerdaiak: rövid dalos játékkal és imával 
kezdődik a nap, ezt követően a gyerekek 
szabadon játszhatnak az itt lévő sok-
sok játékkal, eközben az édesanyák egy 
gondosan összeállított előadássorozat 
egy-egy előadását hallgatják meg néhány 
percben, melyről a diasorozatot fél szem-
mel követve is átfogó képet kaphatnak. 
Ezek érdekesek, jól felépítettek, az előadó 
személyes tapasztalataival, élményeivel 
gazdagítja az előadást, ami igazán élvez-
hetővé teszi az elhangzottakat. Ezután 
lehet kérdéseket feltenni, beszélgetésben 
részt venni. A témához kapcsolódóan, 
vagy hétköznapi dolgokról beszélgetnek 
a jelenlévők. A hangulat igazán családias, 
akinek van egy bő órácskája hétfő déle-
lőttönként, az nem bánja meg, ha ide 
szánja az idejét. 

A tavaszi előadássorozat 
tervezett tematikája:
 • A keresztség lényege 
 • A Biblia jelentősége 
 • Isten gondviselése 
 • Jézus Krisztus személye 
 • Az ünnepkörök 
 • A református istentisztelet 
 • Bibliai történetek anyáknak
  gyerekeknek: mit érdemes 
  a kicsiknek megtanítani?

Nagy Anikó édesanya
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Február végén a mi kis klubunk is meg-
rendezte farsangi bálját. A program kez-
detén elénekeltük az ismerős dalocská-
kat és elmondtuk az imát, utána pedig 
kezdődött a mulatság. Természetesen 
itt is minden tökéletesen igazodott a ki-
csik igényeihez, életkori sajátosságaihoz. 
Mindenkinek lehetősége volt jelmezbe 
bújni, megkötések nélkül. Aki akart 
királylány lehetett, aki akart hőssé vál-
hatott és volt, aki maga volt a Húsvéti 
Nyúl. Az asztalok roskadoztak a fino-
mabbnál finomabb ételektől, italoktól 
– jutott belőle mindenkinek bőséggel: 
a pogácsától a maffinig a különféle gyü-
mölcsökön át mindenből. A farsangi 
hangulat elengedhetetlen kelléke a zene, 

és mi állhatna a kisgyermek szívéhez 
közelebb, mint az, ha az édesanyja éne-
kel neki. Természetesen ehhez elkelt 
a segítség: a Szűcs Anikó által vezetett 
zenés foglalkozásba jókedvvel kapcso-
lódtak be az édesanyák és a gyermekek 
is. A hangulatot fokozta, hogy minden 
gyerek kapott a kezébe valamilyen csör-
gőféle hangszert és kedvükre rázhatták. 
A mulatság végeztével előkerültek a jól 
megszokott játékok, és miközben esze-
gettek a gyerekek, még maradt egy kis 
idő a kötetlen játékra is királylányként, 
hősként, nyusziként. Igazi farsangi han-
gulat, jókedv volt egész délelőtt.

Nagy Anikó édesanya

Farsang
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Mátyásné Szabó Beáta lelkész a cso-
port vezetője. A gyerekek és az anyu-
kák szívesen jönnek ide, olyan ez, mint 
egy nagy család: ismerjük egymást, ha 
valaki nincs itt, észrevesszük, hiányzik 
nekünk. Mindenki a saját egyéniségével 
színesíti a csoportot. Amikor egy-egy 
gyerek elmegy óvodába, mindig fájdal-
mas tőle búcsúznom.

Anikó és Flóra (1 éves): Flóra 3 hóna-
pos kora óta járunk ide, nagyon jó érzés 
hogy olyan helyre tudunk jönni együtt, 
ahol nem gond, ha pelenkát cserélünk, 
ha megszoptatom. Flóri szereti a sok já-
tékot és nagyon szereti hallgatni az éne-
keket, a játékokat egyelőre csak rakos-
gatja, de egyre gyakrabban megy oda a 
többi gyerekhez is játszani.

Melinda és Gréti (1,5 éves): szeretünk 
ide járni, a szerda a kimozdulós napunk, 
zenebölcsi után mindig idejövünk. 
Gréti nagyon szereti a kis dalocskákat, 
amivel kezdődik a klub programja, és 
én örülök annak is, hogy ilyen egészen 
kicsi korban megtanulhat egyszerű, 
rövid imádságot, ami az életkorának 
megfelelően játékos szövegű, de mégis 

Mónika és Annabella (2 éves): Anna-
bella kétéves volt mikor először jöttünk, 
és az első alkalom után azt mondta, 
hogy jöjjünk máskor is, és utána gyak-
ran kérdezgette, mikor megyünk már 
oda, ahol a sok játék van. Nagyon szere-
tünk ide járni. A Mikulás is felejthetet-
len volt. Nagyon jó volt, hogy az apák és 
a nagytestvérek is részt vehettek ezeken 
az alkalmakon.

Az Édesanya-Gyermek Klub 

résztvevői 2011-ben
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rálódnak. Az édesanya-gyermek klub 
jó lehetőséget teremt arra (a keresztyén 
alapokon túl), hogy új barátságokra 
leljenek, gyermekeik kortársakkal talál-
kozhassanak (ez a gyermek szocializá-
ciója szempontjából sem mellékes). Az 
édesanyák megbeszélhetik egymással 
ügyes-bajos dolgaikat. Ehhez nyújtanak 
nagy segítséget az időről-időre meghí-
vott előadók, akik közérdekű témákról 
(csecsemő- és gyermekgondozásról, or-
vosi, fogorvosi, logopédai, pszichológiai, 
dietetikusi stb.) tartanak előadást. 

Ehhez teremt egy meleg, barátsá-
gos környezetet a helyszín és Mátyásné 
Szabó Beáta lelkésznő, akinek ezúton is 
köszönöm/köszönjük a lelkiismeretes, 
áldozatos, odaadó munkáját. Akinek ta-
lán azért is szíve csücske ez a klub, mert 
ezeknek az összejöveteleknek nemcsak 
a vezetője, koordinátora, hanem egy 
édesanya is közülünk. 

Dr. Kissné dr. Béres Eliz

édesanya

Két kisfiammal összesen 3 évig jártunk 
a baba-mama klubba. Olyan közösséget 
találtunk ott, akik egyrészt a Gyüleke-
zettel, másrészt a „külvilággal” jelentettek 
kapcsolatot a gyeses évek alatt. Mind a 
gyerekek, de főleg az anyukák találtak 
értékes kapcsolatokat, illetve a Gyüleke-
zet teljes tagjai maradhattunk így. Sokat 
énekeltünk, játszottunk és beszélgettünk. 
Bea személyisége és munkakedve külön 
hozzájárult a jó hangulathoz. Minden 
gyülekezeti kismamának ajánlom.

Aryné Kállay Orsolya

édesanya

Idestova négy éve már, hogy a Deb-
receni Nagytemplomi Egyházközség 
Édesanya-Gyermek Klubjának rend-
szeres látogatója és ha lehet mondani 
tagja vagyok. Akkor kaptam meghívást 
Mátyásné Szabó Beáta lelkésznőtől (a 
klub vezetőjétől), amikor középső gyer-
mekem 6 hónapos volt. Nagy örömmel 
csatlakoztam az akkori klubhoz. Akkor 
már több, mint két éve az újdonsült 
édesanyák boldog, de olykor küzdel-
mes mindennapjait éltem és igényem 
volt arra, hogy hasonló gondolkodású 
emberek (édesanyák) között legyek, és 
hétről-hétre lelki munícióval is gazda-
godjak. Fontosnak tartottuk férjemmel 
mindketten, hogy gyermekeink a lehető 
legkorábbi időponttól érezzék egy vallá-
si közösség összetartó erejét. Én magam 
katolikus családban nevelkedtem, a 
férjem református. A hagyományoknak 
megfelelően gyermekeink a református 
keresztségben részesültek (3 gyerme-
künk van).

Mai felgyorsult világunkban az édes-
anyák az első, vagy a többedik gyermek 
születésével – amellett, hogy életük 
egyik legmeghatározóbb és legszebb 
időszakát élik – kicsit kiesnek a világ 
vérkeringéséből, és valamelyest szepa-

közelebb viszi őt Istenhez. Nagyon jó, 
hogy a gyerekek életkori sajátosságához 
igazodva mindössze 5 perc az irányított 
foglalkozás, és a többi szabad játék. Sze-
rintem szükségük van a kicsiknek erre a 
szabadságra, az anyukájuk közelségére, 
és ahogy nőnek, egymás társaságára is, 
és ezt itt mind megkapják. Nagyon örü-
lök, hogy rátaláltam erre a közösségre.



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 azok sírjanak húsvéti könnyet, 
akik még mindig húsvét előtt élnek!   

Túrmezei Erzsébet

Debrecen–nagytemplomi református egyházközség



Keresztelések,
házasságkötések,
temetések

Keresztelések, esküvők,
temetések
KERESZTELÉSEK
2013. december 15. és 2014. március 16. között 21 gyermek részesült a keresztség 
sákramentumában. 
„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az 
Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe…” (Mt 28, 19)

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
2014 február havában egy ifjú pár kérte Isten áldását házasságkötésükre gyülekeze-
tünkben.
Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.” (1Móz 2, 18)

TEMETÉSEK
2013 december havában: Román Béla 84 éves; Debreceni László Béla 86 éves; Dr. 
Szentpáli Gavallér Istvánné (szül. Bagoly Margit) 88 éves; Szentpáli Gavallér Péter 63 
éves; Szabó Lajosné (szül. Tóth Teréz) 87 éves; Holló József 81 éves; Leskó Árpádné 
(szül. Pető Anna) 82 éves és Tóth Mihály 78 éves testvéreinket temettük el.
2014 január havában: Fehérvári Jánosné (szül. Nagy Margit) 84 éves; Miriszlay József 
91 éves; Nagykaposi Elemérné (szül. Sáfár Margit) 96 éves; Hubert Károlyné (szül. 
Csobai Julianna) 75 éves; Kovács Károlyné (szül. Bányai Éva) 79 éves; Kerekes Pé-
ter 84 éves; Beck Ferenc 75 éves; Tóth Ibolya 77 éves; Kozák József 85 éves; Moráné 
Tömöry Piroska 75 éves; Juhász Anna Ilona 38 éves; Kondor Jánosné (szül. Veszprémi 
Sára) 94 éves; Csiszár Artúr 52 éves és Csiszár Elza 46 éves testvéreinket temettük el.
2014 február havában: Szabó Miklós Tamás 44 éves; Dr. Sohajda András 75 éves; Dr. 
Nagy Béláné (szül. Czibere Mária Magdolna) 81 éves; Burai István 81 éves és Jenei 
Jánosné (szül. Király Katalin) 79 éves testvéreinket temettük el.
2014 március havában: Csongor Judit 38 éves; Varga István 47 éves; Oltyán Katalin 77 
éves; Szakács Zoltánné (szül. Papp Mária) 90 éves; Marosi Jánosné (szül. Fehér Ibo-
lya Terézia) 89 éves; Nagy Sándorné (szül. Bittó Jolán) 65 éves; Nagy János 78 éves; 
Polyák Károlyné (szül. Kónya Edit Aranka) 84 éves; Szabó Zoltánné (szül. Nagy Er-
zsébet) 81 éves; Dr. Pelyvás-Ferenczik István 93 éves és Téglási Lajosné (szül. Fekete 
Zsófia) 92 éves testvéreinket temettük el.
2014 április havában: Mikó László 54 éves testvérünket temettük el.
„Én élek, ti is élni fogtok” – mondja feltámadott Urunk. (Jn 14, 19)



Az egyházmegyei bibliai történetmondó ver-
senyen Fördős Adél 7. osztályos tanuló első he-
lyezést ért el, így részt vehet a Gyulán megren-
dezésre kerülő országos versenyen is.
Az egyházmegyei rajzpályázaton pedig Sze-
menyei Sámuel 1. osztályos tanuló második he-
lyezést, Csige Panni 6. osztályos tanuló pedig 
harmadik helyezést ért el. Gratulálunk a nyer-
teseknek!

Április 27-én, vasárnap a 10 órás istentiszte-
leten lesz a gyermekek ünnepélyes konfirmációja 
a Nagytemplomban. A konfirmációs vizsgák 
április 26-án, szombaton délután 3 órakor, 
illetve 6 órakor lesznek a Református Kollé-
gium Dísztermében.

Hírek

Május 17-én, szombaton 10 és 16 óra között lesz a 

Gyülekezeti Nap a Vekeri-tónál lévő Dorcas Kem-
pingben, amelyre szeretettel várjuk gyülekezetünk 

minden kedves tagját és az érdeklődőket is. Gyerme-

kek számára külön programot szervezünk (ugráló vár, 

póniló stb.), lesz családi vetélkedő, közös éneklés és 

beszélgetés, ismerkedés egymással. 

A Gyülekezeti Napra jelentkezni kell a Lelkészi Hiva-

talban, illetve vasárnap délelőttönként az istentisztelet 

előtt vagy után!


