
6. osztály. VIII. hét. május 4-8. 

 

Áldás,Békesség! 

 

A gyülekezetünkről fogunk tanulni. 

A gyülekezet olyan mint egy nagy család.Az ember beleszületik. 

Nem mi alapítottuk,van története,múltja.és nem fog véget érni amikor mi már nem leszünk.De 

van jelene is és van benne neked is helyed és feladatod! 

De ha kihúzod magad a közösségből akkor sok mindenből kimaradsz. 

Úgy mint otthon,ha elvonulsz a szobádba okkor nem tudod hogy mi történik  a 

családban.Magadat zárod ki a jóból.Így van ez a gyülekezetben is. 

Vedd elő a munkafüzeted,és nyisd ki a 86.old.És dolgozzunk párhuzamosan. 

1. feladat. 

A gyülekezeted neve,    Tiszakécskei Református Egyházközség 

Melyik évből való a legkorábbi feljegyzés a gyülekezetről?   1626, latin nyelvű 

Melyik évből való a legrégebbi anyakönyv?     1642, latin nyelv 

Mikor épült a templom?    1906 - 1909. 

Hány férőhelyes a templom?   kb.1000 

Mikor öntötték a harangokat? az 1. harangot 1909. 2-3. harangot 1924. 

                                                  a 4.harangot 2009. 

       A harangok történetéről egy keveset,ezt nem kell beírnod,ki se férne. 

       A templom átadásakor 4 harang volt.Ez ugye 1909.3 harangot elvitek 

       az l. világháborúban,ágyút öntöttek belőle.A háború után 2db harangot 

       készíttettek,öntettek,ekkor 1924-et írtak.A 4. harangot a 

gyülekezet                     készíttette 2009-ben, a templom 100 éves jubileumára. 

Van e a gyülekezetnek orgonája?  A mai orgona 2000-ben készült. 

KI a gyülekezeted lelkipásztora?   Máté Csaba 

Milyen létszámú a gyülekezeted? 522 fő,ebből fizető, 326. 

Hány órakor kezdődik a vasárnapi istentisztelet? 10 órakor 

Mennyien szoktak lenni vasárnaponként a templomban? átlag 70 fő 

Mennyi hittanosa van az egyházközségnek?  a városban összesen 198 fő.          Mikor tart 

alkalmat az ifjúsági csoport? pénteken 5 órakor 

 

Remélem mire beírtad már meg is tanultad. 

Mennyünk tovább.A családnak vannak tagjai.Te is családtag vagy,vagyis része a családi 

közösségnek.A gyülekezet is tagokból áll.A Szentírásban ,Pál apostol 

az emberi testhez hasonlítja a gyülekezetet.Mit érne pl. a kezünk ha nem tartozna a 

testünkhöz,csak úgy külön volna?Semmit. 

Az egyház,gyülekezet egy olyan közösség mint a test, aminek a feje Maga Jézus mi pedig 

mindnyájan egy -egy tagok vagyunk.A tagok engedelmeskednek a fejnek,vagyis 

Krisztusnak.Ahogyan minden testrészünkre szükségünk van az élethez,úgy van szükség 

mindenkire a gyülekezetben is.Rád is szükség van,te is fontos vagy.Neked is ott a 

helyed.Ahogyan a családban sok minden történik ,a gyülekezetben is.Most nézd meg a 

munkafüzet 87.oldalán az első és második feladatot.Itt látod az összetartozást és az 

alkalmakat. 

Ne felejtsd tagja vagy a gyülekezetnek,számítunk rád.Helyed van mint 

egyháztag a közösségben. 

 

Feladatod most fényképezd le a kitöltött 86.old.1.feladatát és küld el nekem. 

A visszaküldés ideje:május 11.hétfő. 

Természetesen a tankönyv idevaló részeit is olvasd el! 

Jó munkát! 


