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ÁLDÁS, 
BÉKESSÉG! 
 

„Tebenned bíztunk elei től  fogva”  (90.  zsol tár) 
 

AZ IGE MELLETT 

A Szentlélek ígérete 
„Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nek-
tek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; 
ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz… És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, 
mi az igazság és mi az ítélet.” /Jn 14,15-16; 16,8/ 

   Mindnyájunk előtt nyilvánvaló, hogy az emberi élet több, mint 
a test: „megformálta az Úristen az embert a föld porából, és 
életet lehelt az orrába” /1Móz 2,7/. Vagyis az ösztöneinken túl 
a lelkünk az, amely gondolkozik, akar, érez, és ahol a lelkiis-
meretünk szól. Az istenképűségünk ebben nyilvánul meg, hi-
szen: az Isten Lélek /Jn 4,24/. Hatalmas különbség van azon-
ban az emberi lélek és Isten Lelke között, akit a Szentírás így 
nevez: Szent Lélek.  

   A szentség makulátlanságot, szennyeződéstől mentességet, 
tökéletességet, hibátlanságot és éppen ezért olyan legfőbb 
tisztaságot jelent, amely miatt semmi köze nem lehet a profán 
világhoz: a tisztátalanhoz, az esendőhöz, a tökéletlenhez, a 
bűnöshöz.  A fenti igében Jézus ezért beszél arról, hogy a világ 
nem kaphatja meg, sőt, nem is ismeri Isten szentséges, tiszta 
Lelkét – hiszen nem fér össze a tiszta a bűnössel. Sajnos, e ki-
jelentés valóságtartalmával mi is szembesülünk nap, mint nap! 

Elég, ha arra gondolunk, micsoda szenny és tisztátalanság vesz körül bennünket a médián keresztül; vagy amikor 
megdöbbenve látjuk a 21. században, Ukrajnában dúló háborút; amikor természetellenes ideológiák harsányan 
hirdetik magukat igaznak vagy vonják kétségbe Isten szent elhatározásait. Ám nem szükséges csak másokra 
gondolnunk, hiszen „nincs különbség: mindenki vétkezett és híjával van az Isten dicsőségének” /Róm 3,23/ Egyi-
künk sem gondolhatja magát jogosultnak a Szentlélek érkezésére. Jézus mégis megígérte Lelkét és el is küldte a 
követőinek. Hogyan lehetséges ez? 

   Először is az első pünkösdöt elválaszthatatlanul meg kellett előznie nagypéntek és húsvét titkának: az igazzá 
nyilvánításnak! Tudjuk, hogy „mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt” /Róm 5,8/, és ezzel eltörölte 
a minket vádoló adóslevelet, odaszögezve a keresztfára /Kol 2,14/. Azaz megnyitotta a lehetőségét annak, hogy 
akik Krisztus áldozatát magukénak vallják, azoknak teste mégis a Szentlélek templomává válhasson /1Kor 6,19/, 
életükbe léphessen tisztaságával és elkezdje a munkáját ott.  

   Második feltételként szükség van - az Úr Jézus iránti szeretetből fakadó - cselekvő engedelmességre, amelynek 
következtében életünk döntéseiben, tetteiben és szavaiban is valóra kell váltanunk Isten tanítását. Anélkül tehát, 
hogy elkötelezetten Isten igazságának, vagyis a Szentírás tekintélyének rendelnénk alá magunkat, nem tapasz-
talhatjuk a Szentlélek vezetését - a bűnnek és az igazságnak megítélésében sem! Ezt mindenkor szem előtt kell 
tartanunk, mielőtt saját véleményünket hangoztatnánk, hiszen csak Isten Lelke szólhatja a szent igazságot. 

   A megváltott hívők - akik engedelmeskednek Jézus tanításának - azonban olyan természetfölötti ajándékot 
kapnak, amely minden helyzetben segíti, tanítja, vigasztalja őket, valamint felfedi előttük az Isten szerint helyes és 
helytelen utakat. Kívánom, hogy Jézus áldozata váljon személyessé életünkben, és hálából, neki engedelmes-
kedve teljen meg a szívünk a Szentlélek utáni vággyal, mert akkor nem csupán a mi életünk szentelődik egyre 
jobban meg, de a világ is általunk! 

Faragóné Sárdy Emőke 
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Aktuális diakóniai szolgálat 
„Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét” 2Tim 1,7 

   Szól hozzánk Isten igéje erővel, bátorítással és lelkesítéssel. Úgy hiszem, különösen nagy szükségünk van az ilyen 
és ehhez hasonló igaz kinyilatkoztatásokra ezekben a mostani időkben.  

   A pandémia sokadik betegséghullámát követően, amikor az amúgy is megfáradt és elcsüggedt bensőnk leginkább 
egy kis felüdülésre, megnyugvásra vágyott volna, ismét fájdalommal, szenvedéssel és nehézséggel kell szembenéz-
nünk. Február végén a híradások fókuszába a háborús helyzet került. A megrendítő és sokkoló hatású hírek hallatán 
a kirajzolódó jövőkép cseppet sem pozitív és megnyugtató. Újabb tanújelét láthatjuk annak, hogy emberi világunk 
mennyire sebezhető, törékeny és múlandó, Isten országával, igazságaival és kinyilatkoztatásaival ellentétben a mi 
gyarló világunk telve van bizonytalansággal, kiszámíthatatlansággal és bűnnel. Azonban legbelül mindannyian érez-
zük, tudjuk, hogy az önmagáért való búslakodás, a kesergés, a félelemből fakadó bénultság nem mozdít előre, nem 
javít a helyzeten. Egyedül a józansággal társuló, önzetlen és cselekvő szeretet az, amely igazi mentőöv lehet a ve-
szedelem közepette.  

   Felemelő azt látni és tapasztalni, hogy mindentől 
(országhatároktól, világnézettől, származástól és még 
sorolhatnám, hogy mi mindentől)  függetlenül milyen sokan 
megmozdultak és léptek a tettek mezejére, hogy a bajba 
jutott embertársaknak közvetlen vagy közvetett módon 
azonnali segítséget, támogatást nyújtsanak. Ezt a fajta 
áldozat- és segítőkészséget tapasztalhattuk meg 
Dunaharasztiban is. 
   Sokak mellett gyülekezeti közösségünk is azonnal 
megmozdult és cselekedett. Szervezett módon elindult az 
adománygyűjtés a háború elől menekülők megsegítésére. 
Gyülekezetünk a Barabási Református Egyházközséggel 
kapcsolatba kerülve, az ottani lelkésznővel folyamatosan 
egyeztetve kapott információt arról, hogy elsősorban 
milyen jellegű élelmiszerekkel, fogyasztási cikkekkel vagy 
egyéb adományokkal tudja leginkább segíteni az Ukrajnából 
menekülő embereket. Barabás egyébként egy 
magyarországi, határ menti kisközség, mely a kárpátaljai 
Beregszász közelében található. Az ottani parókián a helyi 
gyülekezet a jelenlegi krízishelyzet időszakában átmeneti 
menedékszállást is kialakított. Az első körben összegyűjtött 
adományok március 3-án jutottak el Barabásra. A gyűjtés 
ezt követően is folytatódott közösségünkben, aminek 
eredményeképpen két teli autónyi adományt (jellemzően 
élelmiszereket, illetve higiénés termékeket) vitt el két lelkes 
ifis a Református Szeretetszolgálat raktárába március 17-én, 
ahonnan majd a Szeretetszolgálat önkéntesei juttatják el a 
rászoruló menekültek részére.  

   Továbbá május 8-án gyerekruha és -cipő adományaink indultak útnak a kárpátaljai Nevetlenfalu református lelki-
pásztorához, valamint Tiszapéterfalvára szétosztásra, az Alfa Szövetség közreműködésével. 
   Országszerte sokan beleálltak a menekültek megsegítésébe. Hordozzuk szüntelen imádságban ezt a helyzetet, 
csakúgy, mint gyülekezetünk azon tagjait, akik megnyitva otthonukat befogadták a háború sújtotta hazájukból el-
menekülni kényszerült embertársaikat! 
   A Református Szeretetszolgálat honlapján https://jobbadni.hu/ számos információt olvashatunk az adományozás, 
illetve önkéntes munka vállalásának lehetőségeivel kapcsolatosan. Az 1358-as adományvonal felhívásával vagy 
SMS-küldéssel 500 Ft-tal lehet támogatni az Ukrajnából menekülőket, továbbá banki átutalással is. (10702019-
85008898-51100005, a közleménybe kérik beírni: Nemzeti Összefogás) 
   A gyülekezetünk által szervezett adományozással összefüggő aktualitások megismerése céljából pedig érdemes a 
gyülekezetünk Facebook oldalát, valamint honlapját felkeresni. 

Kemény Veronika 
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Kezdődik a beiratkozás… 

A nagy ütemben épülő óvodánk külső feltételei hama-
rosan teljesülnek, az elmúlt hetek, hónapok azonban 
már a belső „munkák” megalapozására is alkalmasak 
voltak.  

Az intézményvezetőt megválasztotta presbitériumunk 
Szentgyörgyiné Oláh Judit mesterpedagógus, óvodape-
dagógusi szaktanácsadó személyében, továbbá a Re-
formátus Óvodai Nevelés Keretprogramjával 

összhangban készült Pedagógiai Program is elfogadásra 
került.  

Március végén már elkezdődtek a leendő munkatársak-
kal való interjúk, valamint egy közös pedagógiai to-
vábbképzésen való részvételre, az ún. KETT-módszer 
megismerésére is sor került gyülekezeti termünkben. 
Az előzetesen jelentkező gyerekekkel és családjaikkal is 
találkozhattunk és beszélgethettünk már egyszer sze-
mélyesen. Csodálatos a lelki szemeinkkel előre látni, 
ahogyan a kongó épületet szeptembertől egyszer csak 
az a sereg kedves, életvidám kisgyermek fogja megtöl-
teni, akikkel néhány percre már megismerkedhettünk!  

A beiratkozásra akkor kerülhet ténylegesen sor, ha az 
intézmény minden engedélyt megkapott már. Köszön-
jük testvéreinknek, hogy az óvodánk fizikai és szellemi 
épülését imádságaikban hordozzák! 

Faragóné Sárdy Emőke
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Mit adott neked ez a két év? 
A konfirmandusok válaszai a felkészítési időszakról 

Zsombor 
Erősebb hitet adott, jobban megértettem az Isten tanításait. 

Botond 
Azt a tudatot, hogy tudom, hogy Istenre mindig számíthatok, és ha valami gondom van, akkor itt van és segít. 

Zsolt 
A hit erősítése és az Isten tanításainak megértése egy remek közösségben. 

Benedek 
Erősebb hitet adott, és megtanultam, hogy Istennél nincs jobb vezető. 

Dani 
Megtanultam, hogy ha minden esetben Isten szavát és tanításait követjük, az mindig a jó megoldás. 

Bence 
A konfirmációi felkészítés lehetőve teszi azt, hogy minél részletesebben megismerjem a Bibliát, a református vallás 
történetét és egyházunk szokásait. Ezek által közelebb kerülhetek Istenhez. Számomra ez az út azt is jelenti, hogy 
megkeresztelkedhetek, a gyülekezet tagjává válhatok. 

Hanna 
Egyik nap szüleim felhívtak telefonon és elmondták: Szia! Beírattunk Konfi órákra! Erre azt válaszoltam: Szuper! De 
az mi is? Hát, most már tudom. A Konfi tényleg egy szuper dolog, csomó dolgot tanultam. És persze most nem csak 
arra a 74 kérdésre és a bibliai történetekre gondolok (amik szintén nagyon fontosak és formálják az ifjú konfirman-
dusokat), hanem arra a sok másik dologra, ami a mindennapi életünkre és hitünkre vonatkozik. A legnagyobb do-
log, amit magammal viszek, az valószínűleg annak a felismerése, hogy mennyire hálás lehetek az Úrnak mindenért. 
A családomért, barátaimért, a talentumokért, amivel Isten megajándékozott, a konfiért és IFI -ért, de főként az éle-
temért és Őérte. Megtanultam, hogy Istennek milyen hatalmas a szeretete, mennyire féltő Isten Ő, és semmi nem 
történik anélkül, hogy Ő ne tudna róla és ne engedné azt. Isten hív minket arra az útra, amit ő kijelölt számunkra, és 
amikor ezt felismerjük, mindannyiunknak hatalmas Igent kell mondania, mert az Istennel való jó kapcsolat felbe-
csülhetetlen értékű. Ezenkívül sosem felejtem el a sok nevetést, játékot, és persze az elképesztő táborokat. Örülök 
és hálás vagyok azért, hogy ennek a közösségnek tagja lehetek! 

Petra 
A konfirmációra való felkészülés a számomra azt az érzést kelti, hogy ez lesz életem első igazán nagy és meghatáro-
zó élménye, amely végigkísér későbbi életemen is. Tudom, hogy a konfirmáció fog segíteni abban, hogy az egyre 
inkább megnyíló értelmem mellett a szívem is megnyíljon, befogadva mindazt, ami hitünk és vallásunk tanítása.  
Számomra ezt jelenti a konfirmációra való felkészülés. 

Bíbor 
Erősebb hitet és kontrollt az életem és a cselekedeteim felett. 
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Férfikör 

Heteken, hónapokon keresztül nagy örömmel figyeltem, amikor feleségem rendszeresen felkerekedett (vagy járvá-
nyos időben egyszerűen csak elvonult laptopjával), hogy csatlakozzon a női bibliakörhöz, ahonnan feltöltődve, fel-
üdülve tért haza. Bevallom, örömömbe egy kis irigység is vegyült, mert akkoriban gyülekezetünkben hasonló 
együttlét kizárólag férfiaknak nem létezett. Ezért is fogadtam lelkesedéssel Mark Van Bebber lelkipásztor és Faragó 
Csaba tiszteletes úr meghívását és mondtam azonnal igent arra, hogy gyülekezetünk férfi tagjaival közösen tanul-
mányozzam a Bibliát.  

Manapság „igazi férfi” erény, ha nagy terheket bírsz felemelni, ha hosszú utakat tudsz vezetni lehetőleg megállás 
nélkül, bírod a stresszt, házat és várat építesz egyedül, tolod a talicskát reggeltől estig és mindenki másnál többet 
teljesítesz. De mindez elég-e, hogy férfi legyél, vagy mint ahogy a meghívóban olvashattam: mindehhez szükség 
van arra is, hogy még a nehéz körülmények között is Istenhez hűséges maradj?  

Erre a kérdésre kerestük a választ néhány férfival Isten igéjét segítségül híva a Mark által vezetett beszélgetések so-
rán Dániel könyvében. Dániel példája megmutatta számunkra, hogyan uralja Isten a helyzetet, még ha a világban 
káosz is uralkodik. Hogyan lehetünk hűek önmagunkhoz, és hogyan használjuk kegyelmi ajándékainkat. Segített 
megtanulni, hogyan bízzunk szakadatlanul Istenben a nehéz időkben. Ez az igaz hit az, ami felemel, megtart, kisza-
badít még a tüzes, forró kemencéből is, képessé tesz a korábban felsorolt férfias erényekre és ad emberfeletti erőt.  

„…a férfiaknak semmit sem ártott a tűz, a hajuk szála sem perzselődött meg…” (Dániel 3, 27) 

Az ige tanulmányozása és az igéről folytatott beszélgetés mellett egymást is jobban megismerhettük. Hálás vagyok, 
hogy a templomban látott arcokhoz immár nevek, történetek és közösen eltöltött órák és emlékek is tartoznak. Al-
kalmaink kiváló lehetőséget adnak, hogy megosszuk egymással az éppen felmerülő nehézségeket, az elmúlt napok-
ban történteket, elmeséljük örömeinket.  

Az idei évben folytatódnak alkalmaink, immáron személyes találkozással a gyülekezeti teremben. Az ószövetségi 
Dániel könyve után idén Máté evangéliumával és azon belül is Jézus példabeszédeivel foglalkozunk.  

Istennek legyen hála ezekért a közös alkalmakért! Szeretettel hívok minden férfi társamat a körünkbe, hogy ma-
roknyi társaságunk létszámban és lélekben is együtt gazdagodhasson. 

Tóth Szabolcs  
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Rég nem látott, kedves Testvéreink 

A világjárvány nagyon sok változást hozott gyülekezetünk életébe is. Hosszú ideig csak az online közvetítések tették 
lehetővé az istentiszteleteken való részvételünket. Majd jött egy kis enyhítés, s bár maszkban és távolságtartással, 
de mégiscsak jelen lehettünk személyesen is a templomunkban. Azt azonban tapasztaltuk, hogy sokan óvatos-
ságból továbbra is inkább online követték, követik az igehirdetéseket. Az idősebb, mozgásukban korlátozott testvé-
rek közül többeknek még ez a lehetőség sem adatik meg, így nélkülözniük kell a gyülekezet közösségét. Meg-
kerestük néhány testvérünket azok közül, akiket már rég nem láttunk, s megkértük őket, hogy küldjenek fényképes 
üzenetet magukról a gyülekezetnek. Bízunk benne, hogy ezzel egy sorozatot indíthatunk el, s a következő számban 
mások is szívesen adnak majd hírt magukról! 

Erdélyi Jánosné, Erzsike: 
Tavaly szeptemberben porckorongsérvvel kezeltek, mert ez olyan borzalmas fájdalmat oko-
zott a bal lábamban, hogy az le is bénult. Nagy nehezen sikerült csak kórházi ellátást kap-
nom, hiszen ekkor már javában dúlt a járvány is, bár az szerencsére elkerült. Gyerekeimmel 
együtt arra kértük a kezelőorvosom, hogy ha csak lehet, kerüljük el a műtéti beavatkozást. 
Egy hét infúziós kezelés után javult az állapotom – hála Istennek –, s hazaengedtek a kór-
házból. Itthon még 3 hónapig ápolt a lányom, míg annyira fel nem épültem, hogy magamra 
mert hagyni. Kímélni kell magam, mert ez a betegség bármikor kiújulhat. A gyülekezetből 
néhány testvérrel tartom a kapcsolatot, például Draskóczy Ildikóékkal, Váradiné Erzsikével 
és Bara Marikáékkal, akik sok mindenben segítenek, amit egyedül nem tudnék megoldani. 
Az istentiszteleteket mindig nézem az interneten, így – ha személyesen nem is, de on-line – 
kapcsolatban maradunk. Isten áldását kívánom minden testvérnek! 

Leéb Ferencné, Jucika: 
Kísérő nélkül már nem merek kimozdulni itthonról, mert ha elfáradok és leülök valahol, 
nem bírok felállni. Így se a temetőbe, se a templomba nem tudok elmenni. Pedig valaha so-
kat bírtam, kitanultam a marós szakmát nő létemre, s a vezetők mindenhol megdicsérték a 
munkáimat. Most itthon elfoglalom magam, mindig teszek-veszek, sosem unatkozom. A 
napi igéket a Bibliaolvasó kalauz szerint elolvasom, vasárnap pedig a Kossuth Rádióban 
meghallgatom az istentiszteletet, s vele együtt éneklem a zsoltárokat. Sajnos a mi gyüleke-
zetünk istentiszteleteit nem tudom nézni, mert a számítógéphez nem értek. De sokat gon-
dolok a régi ismerősökre, s mindenkinek szeretettel küldöm üdvözletem. Az Úr legyen 
mindnyájunkkal! 

Balogh Ferencné, Terike: 
Az Istenben bízó ember soha ne keseredjen el, mert van, aki megvédje: én ezt tapasztaltam, 
mivel fiatalon, alig 28 évesen egy szívműtéten estem át. Hogy felgyógyultam, azt a jó Isten-
nek köszönhetem, mivel az egész családom is Őbenne bízott, hogy felépüljek, hogy fel tud-
jam nevelni a 4 éves fiam. Még sok mindent kaptam azon kívül is a jó Istentől: 3 unokát, 
akik szeretetben és Istenben bízva élnek. A legjobb mindig az volt az életemben, amikor 
templomba mehettem, mert felújulva érkeztem otthonomba. A második életem akkor kez-
dődött, mikor 73 évesen egy szívbillentyűt kaptam, most pedig már 82 vagyok. A nagyon jó 
Istenem ezt is megengedte nekem. Hálásan köszönök Neki minden pillanatot, ezért imád-
kozom.  

Beregi Anna Zsuzsanna: 
Életem egyik legnehezebb időszakában találkoztam a Dunaharaszti Református Gyülekezet-
tel, ahol szeretettel fogadtak a testvérek, amit nagyon hálásan köszönök! Mióta Dunaha-
rasztira költöztünk, először éreztem, hogy valahová tartozom, és jól érzem magam a 
közösségben. 
Meggyengült egészségi állapotom okán csak online tudok részt venni a gyülekezet életében. 
A vasárnapi istentiszteletek alkalmával lélekben együtt imádkozom a testvérekkel, akikre Is-
ten áldását kérem. 
Szeretettel ölelem a gyülekeztünk minden tagját. 
Áldás, békesség! 

Szadainé Somogyi Erika 
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FELHŐK MÖGÜL A NAP… 
17 prédikáció

 „Úgy kívánkozik mi lelkünk Te szent igédhez, Mint a szomjúhozó 
szarvas a vízhez, A hideg kútfőhöz, Felséges Atya Isten!” /162./3./  

Ez a könyv címével és a ben-
ne rejlő szimbolikájával hoz-
za elénk a mindennapokban 
is a reménykedést a remény-
telen, kilátástalan helyze-
tekben. Sokszor idézzük ezt 
a szimbólumot mások vagy 
saját vigasztalásunkra is, 
csüggedések, kétségek, ne-
hézségek könnyítésére, fel-
oldására. Pünkösdi  ünne-
pünk idején ez a kép lehet az 
igazi és hiteles vigaszunk: a 
Sötétség legyőzetett, a Vilá-
gosság íme itt van, az ember 
reménye ekkor beteljesülhe-
tett, hiszen megváltatott.  

A felhő-Nap szimbólum évszázadok, évezredek óta létezik, már ta-
lálkozhattunk az eredeti latin szólásban is ezzel: „Post nubila Phoe-
bus”, megszámlálhatatlan idézetben, könyvben jelenik meg, ami szó 
szerint: felhő után a Nap. 

Ennek fordítása lehet még: borúra derű. És ezzel a fordítással talál-
kozhatunk Gr. Széchényi István tollából – „Borura derü.1831” –, 
amely idézet ebben a formában található a Magyar Tudományos 
Akadémia címere alatt, az ő javaslatára. Abban a korban a magyar 
nyelv megmaradásának reményét is jelentette más tudományokéval 
együtt. 

A kis visszatekintés után a könyvről szeretném bemutatni a követke-
zőket: tizenhét elhivatott református lelkipásztor mutatja be életút-
ját, bizonyságtételét és gyülekezeti tevékenységét, amihez egy-egy 
igehirdetés kapcsolódik. Az egyes prédikációk olvasását megtehet-
jük a címeik alapján is, akár a napi élethelyzetünkhöz vigasztaló szót 
keresve a tartalomjegyzékből, vagy kíváncsian: vajon mit rejthet 
egy-egy igemagyarázat. Így kapcsolódtam jómagam az „A remény-
ség felelőssége” címűhöz, egyben a könyv ígérte tartalomhoz: „Fel-
hő mögül a Nap”. Itt van a remény, az ember felelőssége, hogy 
ebben a krisztusi reménységben éli-e az életét. „Ha pedig úgy látjuk 
az életünket, hogy híján vagyunk ennek a reménységnek, akkor 
imádkozzunk érte! Imádkozzunk érte, mert csak Krisztusban kapha-
tunk reményt….” (203. old.) 

Befejezésül: van-e szebb, mint az ismert sorok: „Hit, remény, szere-
tet…” 

Tehát: „Felhő mögül a Nap”, 17 prédikáció 

Titus Hitéleti Alapítvány, 2020 

Szabó Borbála Eszter ajánlása 

Dsida Jenő: Pünkösd 

Ujjong a lalkem s tele van örömmel: 

Ma megérkezik a régvárt vendég! 

Bár liliom-palástot 

Vehetnék vállaimra 

S elébe úgy mehetnék 

Hogy szűzfehéren üdvözöljem Őt!— 

Bár tűzrózsákat, égő szíveket 

Szórhatnék szét a nagy világon. 

Hogy illatot és színeket 

És imákat találjon, 

Amerre jár! – 

Bár lenne szívem ünnepi 

Zsolozsmát zengő, nagy harang, 

Mely szétkiáltja örömét, 

Hogy csengjen-bongjon tőle a határ! 

Pedig, kit várok, csak egy kismadár, 

Remegő szárnyú, hófehér galamb!— 

-- De benne ég az örök Láng. 

A szent tevésre ihlető nagy Isten! 

Szemén pünkösdi tüzek nyelve csap ki, 

S így tekint le ránk! 

Csak egy pihenő hófehér galamb! 

De Őt imádom amíg élek, 

S előtte hullok térdre egyedül 

Parányi semmiségem 

Alázatos mély érzetében 

Mikor felettem átrepül 

Mert Ő az Úr és Ő a Lélek! 

S tőle várjuk fényes újulását 

A föld színének, 

Őhozzá csap fel ezer ének 

Ostromlón zúgva pünkösd hajnalán: 

Oh jöjj el! Jöjj el! Szentlélek, Úristen! 

Ujjong a lelkem s tele van örömmel! 
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Dunaharaszti Református Templom   
Rákóczi út 21. 
Lelkipásztor: Faragó Csaba (tel. 30 / 477-5319) 
Honlap: www.dunaharasztireformatus.hu  

 

A pünkösdi ünnepkör alkalmai:  

május 26., Áldozócsütörtök   
   18.30 – Istentisztelet az elsőéves 
konfirmandusok évzárójával 
június 3-4., péntek-szombat 
   18.30 – Bűnbánati istentiszteletek 
június 5., vasárnap  
     9.00 – Pünkösdi istentisztelet 
úrvacsoraosztással 
   11.00 – Pünkösdi istentisztelet 
úrvacsoraosztással, konfirmációs 
fogadalomtétellel 
június 6., hétfő  
     9.00 – Pünkösdi istentisztelet 
úrvacsoraosztással és gyülekezeti nap 
a templomkertben 
június 12., vasárnap  
     9.00 – Istentisztelet  
   11.00 – Tanévzáró istentisztelet 

Egyházfenntartói járulék   

A befizetésre továbbra is lehetőség 
van a lelkészi hivatalban személyesen, 
csekken, valamint átutalással is a 
következő számlaszámon:  

11784009-22226594.  

Az egyházfenntartói járulékok évi 
ajánlott minimum összege 2022-től:  

- aktív dolgozók: 12.000 Ft;  
- nyugdíjasok, kismamák: 6.000 Ft;  
- diákok: 1.200 Ft. 

Énekkar 

Az énekkari szolgálatunk újraindult 
március hónapban. Szeretettel hívjuk 
az énekelni vágyókat hétfőnként este 
18.30-tól a próbákra! 

Bibliaórák 
Továbbra is hetente tartjuk gyüleke-
zetünk bibliaóráit: csütörtökön dél-
előtt 9.00 és este 18.30 órakor.  
Várjuk a kedves régi és új gyülekezeti 
tagjainkat az alkalmakra! 

Felelős kiadó: Faragó Csaba lelkész  
Felelős szerkesztő: Csáky Gyöngyi  

Tördelés, grafika: Csáky István  
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