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ÖRÜLJETEK!
„Örüljetek az Úrban mindenkor!”
[Filippi 4,4]
Kedves Dunántúli Reformátusok! Kedves Kárpát-medencei
Reformátusok! Kedves más felekezethez tartozó Keresztyén
Testvéreink! Kedves Érdeklődők!
Dunántúli Református Fesztiválunk
vezérigéjével köszöntünk, hívogatunk
mindenkit a dunántúli református
napokra: „Örüljetek az Úrban mindenkor!”
A valódi öröm az Úr ajándéka. Az igazi öröm az Úrban megélt öröm, mert
az Úr megváltó kegyelméből fakad. Ez
a megváltó kegyelem mindenkor hordoz. Miénk a valódi öröm. Nem véletlen, hogy a görög nyelvben a kegyelem és az öröm ugyanabból a szótőből
ered. Isten, Jézus Krisztusban közölt, kegyelméből fakad ez
a valódi öröm. „Örülj, kegyelembe fogadott, az Úr veled van!”
(Lukács 1,28)
Mivel ez az öröm valódi öröm, ezért ez az öröm állandó öröm.
Örüljünk mindenkor! – hangsúlyozza az apostol. Vagyis ez az
öröm független a külső körülményektől. Gyökössy Endre ezt
az örömöt, „mégis örömnek” nevezte, mert a keresztek hordozása közben is, mégis tudunk örülni, noha „külsőleg” erre
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semmi okunk nem lenne. Örömünk ugyanis nem a körülményeinkből táplálkozik, hanem az Úr soha el nem múló, megváltó kegyelméből. Éppen ettől valódi és állandó ez az öröm.
Ez az öröm „együttes”, közös öröm is. Figyeljünk a többes�számra: Örüljetek! Magányos öröm nincs. Egyrészt azért,
mert a valódi öröm Jézus Krisztushoz kötött, és ez már eleve
többesszám, az egyes ember és az élő Isten viszonylatában.
Így hitben élve valójában az elmagányosodott ember öröme
is „együttes” öröm: közösség a feltámadott Úrral. Másrészt
ez az evangéliumi öröm mindig túlcsordul rajtunk mások
felé. Ezt az örömöt nem tudjuk csak magunknak megtartani.
Ez az öröm örömre hangolja azokat, akik között élünk: házastársat, gyermeket, családot, munkatársat, gyülekezetet,
egyházat, a testvérek közösségét, és szolgálatunkon keresztül a világot is. Ezzel az örömmel szolgálunk, élünk; ezzel az
örömmel tesszük a dolgunkat.
Ez az öröm az öröklét boldog megérkezésének előíze.
A koronavírus-járvány miatt 2020-ban nem tudtuk megtartani a fesztivált, most imádkozunk, készülünk, és bizodalmunk van, hogy találkozhatunk. Jöjjünk, éljük át együtt ez
az örömöt, hitünk és összetartozásunk örömét, az Úrban;
sokakat örömre hangolva ezzel!
Az Úr kegyelméből kilencedik alkalommal rendezhetjük
meg a REND-et, a Református Egyházi Napok – Dunántúl
elnevezésű református fesztivált, amely azóta nemcsak
a dunántúli reformátusság, hanem a Kárpát-medencei reformátusság hitbeli és lelki összetartozásának megjelenítése, amely a fesztiválokhoz méltó nyitottsággal vár minden
keresztyént és minden érdeklődőt.
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Isten nagy ajándéka számunkra ez a kétévente megrendezésre kerülő szent forgatag, amely 2004-ben, Győrben
valósulhatott meg először, és azóta Kaposváron (2006),
Komáromban (2008), Pápán (2010), Székesfehérváron (2012),
Őriszentpéteren (2014), Balatonfüreden (2016), Kaposváron
(2018); és most ismét Pápán, egyházkerületünk „fővárosában” kerülhet megrendezésre.
A belváros nagy része a miénk lesz ezen a háromnapos ünnepen, így felújított templomainkban, épületeinkben, külső
tereinkkel együtt minden igényt kielégítő infrastruktúra
áll rendelkezésünkre. Köszönjük a minket befogadó gyülekezetnek és a Pápai Református Egyházmegyének, hogy
immár másodszor adnak otthont dunántúli református fesztiválunknak.
Szeretettel bíztatjuk, hogy már jó előre tervezze be programjai közé a REND fesztivált, és ha teheti, akár mind a három
napon vegyen részt programjainkon; a pénteki és a vasárnapi napot is gazdagítottuk. Ezért, szinte egy mozgalmat indítva, 2022-re azt kérjük a gyülekezetektől, hogy legyen az idei
REND a gyülekezet „mindenféle rendes” évi konferenciáinak,
táboroztatásainak a helyszíne. Most ne máshova, hanem ide
szervezzék ezeket! Minden érdeklődőt is nyitott, krisztusi
szeretettel hívunk.
Ez a brossúra, amibe az előzetes programokat soroljuk fel,
mindenben segítségükre lesz, hogy a közel száz programpont közül kiválaszthassák azokat, amelyek segítik Jézus
Krisztusba vetett hitünk, keresztyén identitásunk, református hitvallásosságunk erősödését; egyáltalán lelki épülésünket, feltöltődésünket, boldog pihenésünket. Bízunk abban,
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hogy minden korosztály, minden érdeklődő felüdül, ha eljön.
A programfüzetben fontos technikai információkat is találnak a fesztivált illetően. Az összes program a vezérige, vagyis az Úrban való öröm, köré épül: istentiszteletek, áhítatok,
előadások, előadói estek, író-olvasó találkozók, fórumok,
beszélgetések, rétegtalálkozók, könyvbemutatók, kiállítások, komolyzenei és könnyűzenei koncertek, zenés beszélgetések, folyamatos gyerekprogramok, a „Miénk a színpad”,
a „Református utca”, és sorolhatnám…
Örüljünk együtt az Úrban, az evangéliumnak, egymásnak,
Urunk megtartó kegyelmének!
Pápa, 2022. február 23.

Steinbach József
a Dunántúli Református Egyházkerület
püspöke | a Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsának elnöke
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Programok
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2022. Július 1. péntek
IDŐ

PROGRAM

HELYSZÍN

14:30

A Miatyánk a kortárs magyar
művészetben
kiállításmegnyitó

Ótemplom

16:00

Nyitó istentisztelet
Igét hirdet:
Máté László főjegyző

Újtemplom

17:00

Zene az kell:
Cserháti – duóban
Fehér Adrienn és Neumann
Balázs műsora

Ótemplom udvar

17:30

Orgonakoncert
Teleki Miklós

Újtemplom

18:00

Böszörményi Gergely
előadása

Ótemplon

19:00

ifj. Berkesi Sándor
basszusgitár-koncertje

Ótemplom

19:30

Fodor Bernadett és
Miklós Csongor közös estje

Újtemplom

21:00

Bagossy Brothers Company
koncert

Fő tér

22:30

Táncház

Fő tér
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2022. július 2. szombat
IDŐ

10:00
10:30

11:00

PROGRAM

HELYSZÍN

Ünnepi megnyitó

Március 15. tér

Kerekítő
gyerekfoglalkozás

Tánc-Lánc udvara

A Refi képzőművészeti
kötetének bemutatója

Gimnázium
díszterme

Miért az öröm a fő üzenete
a Bibliának?
dr. Németh Tamás

Újtemplom

„Balsors, akit régen tép...”
– Öröm és nemzet
dr. Földváriné Kiss Réka

Teológia –
Lovagterem

Öröm és lelkészi hivatás
Máté László

Teológia –
Kápolna

Öröm és szeretethálózatok –
Urunk vonzásában
Csermely Péter

Teológia – udvar

A Dunántúli Nőszövetség
programja

Gimnázium
díszterme

Református üzletemberek
találkozója

Gimnázium

Öröm és betegség
Kormos Gyöngyi

Könyvtár
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IDŐ

11.00

PROGRAM

HELYSZÍN

Belefér egy pici szívbe
– énekeltető, táncoltató,
kacagtató gyerekelőadás –
Pici Szív Tánczenekar
Grecsó Krisztián és a Csík
Zenekar tagjai

Tánc-Lánc udvara

Villon: Haláltánc
bábelőadás

Gimnázium
Bábozda

Öröm a Bibliában
dr. Vladár Gábor

Újtemplom

A reformátusság maradéka
és a reformátori történelem
Teológia –
szemlélet változásai
Lovagterem
(Trianon 102)
dr. Márkus Mihály

12:00
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Öröm és identitás
Köntös László

Teológia –
Kápolna

Öröm és kultúra
Horváth Gergely

Teológia – udvar

Minek lehet örülni az
életben?
dr. Nemes Pál

Gimnázium

Pozitív gondolkodás vagy
valami más?
dr. Földi Rita

Könyvtár

Merende
gyermekjátszóház

Tánc-Lánc udvara

IDŐ

PROGRAM

HELYSZÍN

13:00

Emlékeink –
derűs egyháztörténet
dr. Huszár Pál és Lentulai
Attila beszélgetése

Teológia – udvar

Fórumbeszélgetés
Grecsó Krisztián, Horváth
Gergely, dr. Nemes Pál, Rátóti
Zoltán, Steinbach József

Újtemplom

Alma zenekar

Tánc-Lánc udvara

Kerekítő
gyerekfoglalkozás

Tánc-Lánc udvara

Villon: Haláltánc
bábelőadás

Gimnzáium
Bábozda

Kaláka koncert

Március 15. tér

Kiskakas gyémánt
félkrajcárja – mesejáték
a Pegazus színház előadásan

Tánc-Lánc udvara

Pápa Város Fúvószenekara

Fő tér

Istentisztelet
Igét hirdet Steinbach József
püspök

Március 15. tér

Gyermek istentisztelet

Tánc-Lánc udvara

FAITH
A Neumann Trió koncertje

Ótemplom

Könnyed swing-jazz
a Veszprémi Légierő
Zenekarának előadásában

Teológia – udvar

13:30

15:00

15:30

17:00

18:30
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IDŐ

PROGRAM

HELYSZÍN

Koncert Gárdonyi Zoltán és
Gárdonyi Zsolt műveiből
A REND kórus, és Gárdonyi
Dániel közreműködésével

Újtemplom

Táncház

Tarczy iskola

20:00

Fodor Bernadett és Miklós
Csongor közös estje

Teológia – udvar

21:00

30Y koncert

Fő tér

19:00

EGÉSZ NAPOS PROGRAMOK SZOMBATON
Miénk a Színpad

Tarczy Iskola
udvara

Egy nevezetes nap emlékei
(48-as kiállítás)

Református
könyvtár

A nemzeti dal nyomtatása
régi nyomdagépen

Református
könyvtár

A papír már bizonyított
kiállítás régi könyveinkből

Református
könyvtár

Mi Atyánk kiállítás;
Hajlék az Örökkévalóságban

Ótemplom

Református utca – kirakodó vásár

Fő utca

Kiállítás A. Tóth Sándor műveiből

Teológia,
Gimnázium

Kiállítás a Gimnázium diákjainak mű
veiből

Gimnázium –
díszterem

Kiállítás az ÖRÖM témakörében

Pápai Református
Újtemplom
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IDŐ

PROGRAM

HELYSZÍN

Többféle foglalkozás a Református
Gimnáziumban (rendhagyó fizika óra,
robotika, bábkészítés)

Gimnázium termei

Gyermekkézműves foglalkozások

Tánc-Lánc udvara

Szőlőszemezgető gyermekprogram

Ótemplom udvar

2022. július 3. vasárnap
IDŐ

PROGRAM

HELYSZÍN

10:00

Istentisztelet
Igét hirdet Márkus Mihály
esperes

Újtemplom

Gyermek istentisztelet

Tánc-Lánc udvara

11:30

A Tánc-Lánc Művészeti
Iskola előadása

Március 15. tér

13:00
17:30

Pécselyi Rézfúvós Zenekar

Újtemplom

Aranyakkord koncert

Újtemplom
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Jelentkezés a REND-re
Gyülekezeti jelentkezés
A JELENTKEZÉS ELSŐSORBAN A GYÜLEKEZETEKEN
KERESZTÜL TÖRTÉNIK.
Húsvétig eljuttatjuk az egyházközségeknek egy egyszerű
jelentkezési lap sablont, amely megkönnyítheti a jelentkezés folyamatát.
A gyülekezet tagjai – a helyben szokásos módon – a lelkipásztortól kapják meg, illetve kérhetik el a jelentkezési
lapot, amelyet kitöltve kell a lelkipásztorhoz visszajuttatni.
A beérkezett jelentkezések alapján, a korábban megszokott
módon, online regisztrálja a gyülekezetet a lelkipásztor,
jelezve, hogy hányan, mely napokon vesznek részt a RENDen, valamint, milyen közlekedési eszközzel érkeznek.
Mivel fontos tudnunk, hogy hány gépkocsival, illetve autóbusszal érkeznek, kérjük azok is a lelkipásztornál adják le
jelentkezésüket, akik külön gépkocsival érkeznek!
A gyülekezetekben történő jelentkezés végső határideje
2022. június 6., pünkösdhétfő.
A lelkipásztoroknak majd 2022. június 8. szerdáig kell megküldeni a gyülekezet csoportos regisztrációját.
A gyülekezetekhez még a REND előtt eljuttatjuk a regisztrációs kártyákat. Végleges programfüzetet a fesztivál helyszínein lehet átvenni.
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Egyéni jelentkezés
Ha valaki nem a Dunántúli Református Egyházkerület területéről jelentkezik, esetleg nem tagja református közösségnek, kérjük, a REND honlapján regisztráljon. ( www.rend.hu
– egyéni regisztráció) Ebben az esetben a REND helyszínén
egy kijelölt helyen veheti át regisztrációs kártyáját illetőleg
a végleges programfüzetet.

étkezés
A 2022. évi REND-en nem lesz központi ebédbefizetési lehetőség. A város Főterén kerül kialakításra egy „étkező sziget”,
ahol többféle ételből lehet majd választani, fogyasztani.
Ehhez nem szükséges feltétlenül előre regisztrálni.
Lehetőség van csoportos étkezés előre történő megrendelésre is (akár kis létszámú csoport számára). 3 féle menüből
lehet választani. A leves és főétel ára 1850 Ft/fő.
A menük a következők:
1.

Bakonyi betyárleves; sertéspörkölt burgonyával, vagy
tésztával.

2.

Tanyasi tyúkhúsleves cérnametélttel; grillezett csirke
mell zöldséges rizzsel.

3.

Tavaszi zöldségleves; kemencés sertéssült burgonyával,
párolt káposztával.
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A csoportos étkezések lehetőségéről, illetőleg annak rendeléséről Zana Ferencnél kell érdeklődni. Elérhetősége:
skorpioparty@gmail.com; telefonszám: 30/9570-552.
Természetesen, a város éttermeiben is lehet előre rendelni
ebédet, vagy leszervezni a csoport étkezését, de ezt is érdemes már jó előre megtenni. Számos étterem található a belvárosban és annak környékén.

Szállás
Szeretnénk, ha minél többen részt vennének a REND mindhárom napjának rendezvényein. Javasoljuk, hogy Pápa város
szálláslehetőségei mellett a környékbeli falvak panzióit,
vendégházait is keressék. Nagy segítséget nyújt a szallas.hu
weboldal ebben.
( Pápa mellett a következő települések szálláshelyire érdemes rákeresni: Bakonyjákó, Németbánya, Farkasgyepü, Döbrönte, Ganna, Dabrony, Nagyalásony, Takácsi, Vaszar, Homokbödöge, Nagytevel, Ugod, Marcaltő, Adásztevel, Nagygyimót,
Pápateszér, Bakonyszücs, Bakonykoppány, Bakonybél  ).

További információk
További információkat a REND honlapján, a www.rend.hu
oldalon találhatnak.
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Az Úr kegyelméből kilencedik alkalommal rendezhetjük
meg a REND-et, a Református Egyházi Napok – Dunántúl
elnevezésű református fesztivált, amely azóta nemcsak
a dunántúli reformátusság, hanem a Kárpát-medencei
reformátusság hitbeli és lelki összetartozásának megjelenítése, amely a fesztiválokhoz méltó nyitottsággal vár
minden keresztyént és minden érdeklődőt.

www.rend.hu

