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Október a reformáció hónapja!

A 2. Székesfehérvári Református Napok, a reformáció napja, no meg a Kálvin Évek 
(2009-2014)

Itt van újra a reformáció napja, október 31. Forog ve-
lünk a világ! Új keringő, vagy szédülés? Egyházunk az 
útkeresés útvesztőiben Kálvint kutat. Dr. Márkus Mihály 
nyugalmazott püspök úr előadásának visszaköszönő sza-
vait idézve állítjuk, „Kálvin nem újszerű, de nagyon is idő-
szerű!” Elöljáróink országszerte már-már „road-show” 
gyorsasággal avatnak, és lepleznek Kálvin utca vagy tér 
névtáblát, szobrot és domborművet. Most már tényleg 
mondhatjuk egy kis iróniával: „Ezer-
arcú Kálvinunk van!” Ezen alkotá-
sok, mint „az emberiség egyetemes 
tudatának ikonjai maradnak meg 
és hordoznak örök üzenetet a jövő 
nemzedékeinek” - ahogy Brájer 
Éva, a székesfehérvári képviselőasz-
szony fogalmazta a mi dombormű-
vünk leleplezésekor. 

Köszönjük a művésznek, Matyi 
Józsefnek a mi Kálvinunkat! Kö-
szönjük az ünnepi szónokok ki-
mondott igazságait! Kálvin tényleg 
üzen, valóban szól! Most van ennek 
a rendelt ideje, hiszen születésének 
500. évfordulója csak egyszer van 
az életben! 

Egyházunk újjászületésének lázas 
vajúdásában üzeneteket keresünk, útmutatást várunk. 
Majd ha elolvastuk az Institutio-t, Kálvin fő művét, akkor 
mindent megtudunk - mondják. Ehhez tényleg csak ennyi 
kell? A mi Urunk Jézus Krisztus az evangélium ügyéért 
aggódva előhúzott volna egy tekercset a régi korsókból? 
Vajon Kálvin is ezt tette hasonló helyzetben? Előhúz egy 
írást a régi egyházatyáktól, vagy éppen Luther szavait 
böngészte volna újra sokadszor tanácsért? Talán igen, 
de biztos, hogy mielőtt kinyíltak a nagy könyvek, halk 

fohász hangzott: „Szívemet hozzád emelem, és benned 
bízom Uram! Senki se szégyenüljön meg, aki benned 
reménykedik!” A 25. zsoltár, Kálvin életének az egyik 
meghatározó bibliai szakasza. Ha nem ismernénk, azt 
gondolhatnánk, hogy tudós reformátorunknak diadal-
menet volt az élete: professzori katedra, és Genf város-
ának vezetése. Valójában több volt életében a bizonyta-
lan, vészterhes időszak. Menekülés, üldözések, gyermek, 

feleség tragikus elvesztése és hosz-
szú betegeskedés jellemezte életét. 
Életének hatalmas bizonyságtétele, 
institúciója, hogy bízott Istenében 
minden körülmény között. Kálvin 
jelképe, az égő szív, kifejezi, hogy 
életét Istennek adta, az Ő irgalmas 
kezébe tette le Krisztus által. Kereste 
Isten vezetését, útmutatását az élet-
ben. Tudta, hogy a jövő nyitott, mert 
Isten kezében van, és soha nem 
álmodott lehetőségeket tartogat. Is-
tennel van hát rendeznivalónk, nem 
a világgal kell küzdenünk: „ Tota vita 
negotio cum Deo est!” – „Nekünk 
egész életünkben Istennel van dol-
gunk!” Ez a reformáció! Mi magunk 
is ezért merjünk így imádkozni a 25. 

zsoltár Igéinél maradva: „Szemeink szüntelen Rád néz-
zenek, mert szabadító Úr vagy te Istenünk, ezért egyedül 
csak Benned reménykedünk! Krisztusért megbocsátod 
bűneinket és megtisztítasz. Közösséget vállalsz velünk és 
a helyes úton vezetsz. Feddhetetlen becsület őrizzen min-
ket, mert benned reménykedünk!”

Ámen!
- Berze János -

                                                                 lelkipásztor
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A 16. században élt magyar reformátor eleink telje-
sen tisztában voltak azzal, hogy Európa-szerte milyen 
hittudományi viták zajlanak. Pedig akkoriban inter-
netes kommunikáció, de még sürgősségi posta sem 
állt rendelkezésre – hangsúlyozta Dr. Márkus Mihály 
a Pápai Református Teológiai Akadémia tanára. A 
tiszteletbeli püspök a kálvini tanok hazai terjedését, 
majd egyházzá terebélyesedését leginkább egy las-
san szárba szökkenő fához hasonlította hallgatósága 
előtt. Előadását gyülekezetünkben október 16-án, 
pénteken a második székesfehérvári református na-
pok nyitó alkalmán tartotta meg. 

A rendezvény kezdetén Somo-
gyi László lelkészi elnök köszöntöt-
te a megjelent gyülekezeti tagokat 
és a vendégeket, majd elmondta, 
a szervezők nem titkolt célja és 
vágya, hogy a református napok 
programsorozatának segítségével 
minél több emberrel oszthassák 
meg azt az örömhírt, amelyet Isten 
rájuk bízott. 

Ezt követően Dr. Márkus Mi-
hály, a Pápai Református Teológi-
ai Akadémia tanára előadásában 
tömören vázolta Kálvin János élet-
történetét. 

Megemlékezett  az 1507-ben, a 
franciaországi Noyonban történt születéséről, majd 
elmondta, hogy a fiatalember 25 éves, amikor elő-
ször írja meg, majd élete folyamán többször átdolgoz-
za, bővíti főművét, az „Institutio”-t, azaz „ A keresz-
tyén vallás rendszerét”. Azért is idézik szívesen latinul 
a könyv címét, mert nem áll rendelkezésre az eredeti 
latin cím minden szóárnyalatát visszaadni képes ma-
gyar fordítás. Amikor a „svájci fiatalember írását” 
átadták Luthernek olvasásra, Ő annyit jegyzett meg, 
hogy „ennek az embernek tudománya is és hite is 
van”.

- Ha Kálvin munkásságát irodalmi szempontból 
vizsgáljuk, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy „valójá-
ban nem egy, hanem három Kálvin is létezett” – fo-
galmazott, hozzátéve, a reformátornak teljesen más a 

stílusa, amikor a Szentírás titkait magyarázza diákok 
számára, teljesen más a stílusa, amikor a gyülekezet-
nek prédikál, és sajátos stílust üt meg tudományos 
munkáiban is. Ha a háromnak megtaláljuk az egysé-
gét, akkor már teljesen közel leszünk az igazi Kálvin 
János megismeréséhez.

 
Kálvinnak Magyarországra gyakorolt lelki hatását 

a püspök példázatában egy kiskerttel foglalatoskodó 
háziasszonyhoz hasonlította, aki tudja, hogy amikor 
borsót vetnek, az egy hét alatt, míg a petrezselyem 
egy hónap múltán kel ki. De ha tölgyfát ültet, nem 

szökken hamar szárba, de fája két-
száz évig is elél. Mint fogalmazott, 
a kálvini tanok magyarországi 
hatása, majd egyházzá terebélye-
sedése leginkább a lassan szárba 
szökkenő tölgyfához hasonlítha-
tó. A tölgyfa évekig a gyökereit 
küldi egyre mélyebben a talajban, 
s amikor már kellően megkapasz-
kodott, akkor terebélyesíti lomb-
koronáját és erősíti a derekát. 

Az eredmény hálaadásra méltó: 
a 16. században a török hódoltság 
időszaka alatt létrejött előbb a me-
zőtúri, majd a pápai, a sárospata-
ki, s végül a debreceni református 
kollégium. S majd csak a század 
végén, 1559-ben alapítják meg 

külhonban, Genfben a református kollégiumot. Már-
kus Mihály visszaemlékezésében arról is szólt, hogy 
a magyar reformátor eleink pontosan tudták, hogy 
Európa - szerte milyen hittudományi viták zajlanak. 
Pedig akkoriban sem internetes kommunikáció, sem 
sürgősségi posta nem állt a rendelkezésre. 

- Ha 1517-et vesszük a reformáció kezdetének, ak-
kor éppen a száz éves jubileumán, 1617-ben alapítják 
meg Pápán az első  presbitériumot, s ez már tisztán 
kálvini hatás! - hívta fel a figyelmet a teológiai tanár, 
hozzátéve, hogy sem Luther sem pedig Zwingli Urlik 
nem beszélt presbitérium felállításáról.

  Érdemes elgondolkodni azon – fogalmazott –, 
hogy mi lehetett az oka annak, hogy bár a reformá-

„A tölgyfa gyökerének szívósságával”
Megrendezték a Második Református Napokat gyülekezetünkben
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tor tanait Európa szinte minden szegletében ismer-
ték, egyházzá mégis csak Svájcban, Hollandiában, 
Skóciában és hazánkban fejlődött. A többi helyen 
olvasták, vitatkoztak is művein, de később elfelejtet-
ték, mint például Lengyelország-
ban, amely kezdetben felvállalta 
a protestantizmust, de húsz évvel 
később ismét katolikussá lett. 

A kálvini igazságokra rábólin-
tott a 16. századi magyarság lel-
ke. Mi, magyarok túléltük az el-
múlt 400 évet, pedig közben, egy 
bő kétszáz éves ellenreformációt 
is el kellett viselni. Ennek főleg a 
Dunántúlon voltak kemény té-
nyezői, hiszen számos települé-
sen el is tűnt a reformátusság. Ez 
Székesfehérvárra is jellemző, hi-
szen a város történetében létezett 
egy több mint 150 éves szünet a 
reformátusság történetében.

Emlékeztetett arra, napjaikban 
nem beszélnek róla, de a modern európai kultúrát a 
kálvini szemléletnek köszönhetjük. Hiszen a dolgos 
csizmadia úgy varrta meg a csizmát, hogy az elvégzett 
munkájában Isten se találjon hibát, hiszen az Ő dicső-
ségére végezte. A földműves, az iparos, a festőművész, 

az igehirdető, az iskolatanító - mindannyian az Isten 
dicsőségére végezték munkájukat. Ez a törekvés egy 
olyan belső meggyőződést és elszántságot teremtett 
az Isten előtti személyes és közvetlen felelősség tuda-

tával, eleve elrendelő akaratá-
val, hogy az a későbbiekben is 
meghatározta, jellemezte a re-
formátusságot. 

Ebből rajzolható meg a refor-
mátus ember jellemzője: minden 
nap olvas Bibliát és imádkozik, 
minden vasárnap templomba 
jár, minden alkalommal él az 
Úrvacsorával, javadalmának ti-
zed részét oda adja egyházának, 
erényeiben a Szentírás vezeti 
és vétkeiből alázatosan megtér. 
Mindezeken túl életét a Krisztus 
iránti hála vezeti. 

A rendezvényen a Csomasz 
Tóth Kálmán kórus szolgált szív-

melengető zsoltár és kórusművek megszólaltatásával, 
majd a résztvevők meghallgathatták Miklós Gábor 
missziói gondnok bizonyságtételét. Az ünnepi alka-
lom a gyülekezet köszöntötte a kilencven esztendős, 
nyugalmazott esperest, Szabó Sándort.
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A református napok záróesemé-
nye kiemelkedő pillanatának számí-
tott, hogy megyeszékhely  Széchenyi 
utca - Esze Tamás köz - Prohászka 
Ottokár utca által határolt területét hi-
vatalosan is Kálvin térré avatták. Az 
egyházközség gyülekezeti központjá-
nak falán leplezték le Kálvin Jánost 
ábrázoló, Matyi József szobrászmű-
vész által készített domborművet. Az 
eseményen megjelent dr. Huszár Pál, 
a Magyarországi Református Egyház 
Zsinatának világi elnöke, valamint 
Fejér megye és Székesfehérvár város 
önkormányzatának elöljárói is.

A nagy számban megjelent ün-
neplők előtt Pétervári Imre Főgond-
nok arról szólt, hogy eddig a 
városban sem Lutherről sem 
Kálvinról nem nevezetek el 
még közterületet. Mindenek 
előtt hálaadás az Úr Istennek 
jár, majd köszönetét fejezte ki a 
városi önkormányzat kulturális 
bizottságának, hogy szavazata-
ikkal ügyüket segítették. 

  - Olyan szellemi értéket 
örököltünk Kálvintól, amelyet 
a múló idő sem képes elhal-
ványítani. Nagysága, kitartása, tudá-
sa a középkori egyházi és társadalmi 
viszonyokat oly mértékben képes volt 
megváltoztatni, hogy napjainkban is 
hatása alatt élhetünk – fogalmazott 
Warvasovszky Tihamér polgármester. 
Hozzátette: a kálvinizmus a kollégium 
alapítás, az iskolarendszer, az új írásbe-
liség, és a magyar nyelvű Biblia meg-
alkotásával nemzetmegtartó erővé vált 
hazánkban. Az elmúlt években látha-
tóvá vált, milyen lelkesedéssel tett meg 
mindent az egyházközség azért, hogy 
óvodát és iskolát működtethessen, 
mert tudja, mennyire fontos a hitében 
megerősített fiatalokat nevelni a város-
nak, a nemzetnek.

Brájer Éva, a kulturális bizottság 
elnöke köszöntőjében azt fogalmaz-
ta meg, külön öröm, hogy olyan tér 
elnevezéshez járulhattak hozzá, amely 
szellemiségében erős, törekvéseiben 
pedig következetes gyülekezet életé-
nek a szimbóluma.

Huszár Pál arra emlékeztetett, Kál-
vin valóban elmarasztalna sokakat az 
emlékmű avatása miatt, de magyará-
zataként elmondhatják, „nem neki, 
hanem nekünk magyar reformátusok-
nak van rá szükségünk”.

- Különös okunk van, hogy em-
lékezzünk egy olyan emberre, akit 
Isten talentumok sokaságával aján-
dékozott meg. Olyan korban érte el 

a magyarságot a reformá-
ció, amikor a nemzetet mély 
válság pusztította, s a török 
veszedelem karnyújtásnyira 
hozta egy nemzethalál reális 
lehetőségét. Ekkor hangzott 
fel a Szentírásból magyarul 
Ézsaiás próféta csodálatos 
üzenete: „Ne félj, mert meg-
váltottalak, a neveden szólí-
tottalak, enyém vagy!” S ab-
ban az időben épült ki az a 
protestáns, református iskola 

hálózat amelynek segítségével nem-
zetünk megmaradhatott magyarnak 
– hangsúlyozta a világi elnök, hozzáté-
ve, a dombormű emlékeztessen Kálvin 
Jánosra, és a benne megtestesült isteni 
kegyelemre.

A szoborleleplezést követően áldás-
kívánások hangzottak el, majd egyház-
községünk énekkara és az Olajfa Re-
formátus Óvoda gyermekei szolgáltak 
énekkel, végezetül a Himnusz hangjai 
csendültek fel.

 Szöveg: Szűcs Gábor
 Fotó: Székesfehérvári 
 Református Egyházközség

Utcanév avatás és szoborleleplezés a 
Székesfehérvári Református Napok zárórendezvényén
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Hálaadó ünnepség volt a Dunaalmási Református 
Szeretetház Fogyatékosokat Ápoló-Gondozó Otthoná-
ban 2009. szeptember 17-én.

 
A Szeretetházban a felújítás befejeződését ünnepelhet-

ték, amely során a sokágyas szobákból kisebb, 2-4 ágyas 
szobákat alakítottak ki, valamint a terasz (tető) teljes biz-
tonságossá tétele is megtörtént és az új színpad is elké-
szült.

Az otthonnal már több évtizedes kapcsolata van gyü-
lekezetünknek. Minden hónap első szombatján segítő-
szolgáló csoport utazik oda és az agyonterhelt dolgozók-
nak kis segítséget nyújtanak (konyhai munka, takarítás, 
festés, stb.). Mivelhogy ilyen kapcsolatunk is volt, emiatt 
is hívtak meg már többször bennünket egy-egy ilyen ki-
emelkedő örömnapra, hogy együtt örvendezhessünk, az 
Otthon lakóival, dolgozóival.

Így történt ez most is. Öten indultunk kora reggel, hogy 
az ünnepi előkészületekben segíteni tudjunk. Ez sikerült 
is: először a terasz díszítésében segítettünk, mert a bo-
rongós idő ellenére kint, a tetővel ellátott teraszon történt 
a vendéglátás, amihez megterítettük az asztalokat, majd 
a személyzettel közösen felhordtuk az asztalokra az ételt, 
üdítőket, süteményeket.

Délután 2 órakor Steinbach József püspök úr a Filippi 
levél 4, 6. versével köszöntötte az ünnepelteket és a gyü-
lekezetet. Ebben kiemelte a hálaadás nagy fontosságát, 
még ebben a rettenetes válságos világban is, hiszen eb-
ben az otthonban 2009-ben 50 millió forintos fejlesztést 
tudtak létrehozni.

Ezután a csoportok szerepléses bemutatkozása követ-
kezett az új színpadon. Láthattuk az ének-mozgások fon-
tosságát és az örömöt ezeken a „sérült” gyermekeken.

 Munkáink végeztével a fejlesztés eredményeit, prakti-
kusságait, szépségeit nézhettük meg a körbevezetés so-
rán a ház lakói között.

A hollandok által berendezett relaxációs szobát is lát-
hattuk, melyben kisebb-nagyobb csoportban pihentetik 
a feszültebb gyermekeket, a felújított szobában pedig ké-
nyelmesebben élhetik életüket.

Az Otthon ez évben 99 éves! Készülhetünk reményben 
egy új ünnepre.

 
- Dócziné Nelli és Magdáné Marika  -

Jézus az ÚR

Életem - életed. 
Odaszántam Neked. 
Nincs még egy ilyen Isten, 
akihez odafordulva hitben 
kivirágzik szíved. 

Nem lehet nem észrevenni, 
hogy nem kell tovább keresni. 
Révbe értem. 
Nincs miért félnem. 
Jézusé lettem egészen. 

Tied vagyok

Beleájulok öledbe. 
Egy belső hangot követve. 
Tudom, hogy Reád bízhatom magam. 
De a segítésnek ára van. 

Mostantól nem mehetek el melletted. 
Nem tehetek úgy, mintha nem lennél. 
Tudatnom kell mindenkivel, hogy szeretlek. 
És hogy egymáshoz tartozunk Te meg én. 

Egy új időszámítás kezdődött: 
mielőtt Beléd szerettem, s azután. 
Kifeszült egy szárny kettőnk fölött, 
s Te vársz reám a kapunál. 

Schrenk Éva

Dunaalmáson voltunk
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Ismered-e az egyházak mellett 
működő evangéliumi missziós 
csoportokat, szervezeteket, azok 
programjait, hitvallásukat, és cél-
jaikat? Gondolok itt a Presbiteri 
Szövetségre, a Biblia Szövetségre, 
az Éjféli Kiáltásra, vagy az Istenhá-
za Szolgáló Közösségre?

Igen, sokat ismerek közülük, és 
hasznosnak tartom céljaikat, nagy vo-
nalakban azt is tudom, hogy mivel fog-
lalkoznak. Ifis koromban például Biblia 
Szövetséges csendes napokra jártunk. 
Jelenleg a KIA (Keresztyén Ismeretter-
jesztő Alapítvány), a Scripture Union (Szentírás Szövet-
ség, ifjúsági misszió), Fiatalok Krisztusért (YFC, Biztos 
Szikla Klub), és a Team Expansion (vidék misszió) szer-
vezetekkel tartok kapcsolatot.

Tagja vagy-e valamelyiknek, vagy végzel-e szol-
gálatot valamelyikben?

Jelenleg rendes tagja nem vagyok egyik szervezetnek 
sem. Azonban tartom velük a kapcsolatot, mivel több, fő-
leg ifjúsági evangélizációs alkalmat, és tábort szerveztem 
velük közösen az elmúlt években. 

Az elmúlt évben tartottál-e gyülekezeti evan-
gélizációt?

Klasszikus evangélizációs hét nem volt, de legalább 
két Alfa-esték sorozatot tartottunk evangélizációs céllal 
a város közönsége felé. Helyi református lelkipásztorok, 
vagy vendég előadók tettek bizonyságot, és tanítottak 
hitünk alapjairól, és megtérésre hívták a jelenlevőket. A 
ma emberének azonban nehéz missziói alkalmat szer-
vezni. A legtöbben azt sem tudják, hogy mit jelentenek 
ezek a számunkra kézenfekvő jelentésű fogalmak, mint 
„gyülekezet”, „evangélizáció”, „misszió”, „bizonyságté-
tel” és „megtérés”. Nem sok sikerrel járnak a kiplakátolt 
tömeg - evangélizációs kísérletek. Egyik tanárom szerint 
ma, a „szívből szívbe” evangélizáció ideje van. Azaz, sze-
mélyes kapcsolatainkon keresztül kell elérnünk azokat az 
ismerőseinket – család, rokonság, baráti kör, munkahely, 
hobbi - akik még nem hallottak az evangéliumról! Ehhez 
pedig a legmegfelelőbbnek ma az Alfa Kurzus, vagy a 
nemrég megjelent Kereszt - Kérdések előadás-sorozatok 

látszanak a legmegfelelőbbnek. Ez azt 
jelenti, hogy a gyülekezeti tagok hívo-
gatják ismerőseiket. Az első előadások-
ra el is kísérhetik őket. Minden előadás 
meleg vacsorával kezdődik - melyek 
ingyenesek, mindenki a gyülekezet 
vendége – előadással folytatódik, és 
kiscsoportos beszélgetéssel végződik. 
Eddig jó tapasztalatim vannak, hiszen 
Kiskunhalason minden évben 8-10 
fővel gyarapodott a gyülekezet az elő-
adássorozatok következtében. 

Végeztél gyülekezeten kívül evan-
gélizációs szolgálatot?

Igen, meghívott igehirdetőként más gyülekezet 
evangélizációs alkalmain, illetve nyári ifjúsági táborok 
alkalmával.  

Mit gondolsz, milyen módszerekkel lehet meg-
szólítani, Jézushoz vezetni, és hitben mélyíteni egy 
majd 2000 lelkes gyülekezet tagjait?

Régebben már részben válaszoltam erre a kérdésre a 
gyülekezeti misszióval kapcsolatban. Hangsúlyoznám 
még a látogatás fontosságát ismerkedés, személyes kap-
csolattartás és lelkigondozás céljából. Fontosnak tartom 
még, hogy a helyi médiának (mint például regionális TV, 
helyi újság, gyülekezeti hírlevél, internetes web lapok) is a 
látókörbe kerüljön a gyülekezet. A szélesebb közönség szá-
mára is érdekes gyülekezeti, vagy városi programok szer-
vezése szükséges - gondolok itt a protestáns napokra.   

Lehetségesnek tartod-e egy nagyvárosi gyüleke-
zetben, hogy széles körben látogatást végezzél?

Hangsúlyozom, hogy a látogatást az egyházhoz köze-
lebb állókkal kezdeném – mintegy belülről kifelé haladva 
– majd bővítve a kört a „kívülállók” felé. Ha kapok segít-
séget a látogatás szervezésében, akkor igen, lehetséges-
nek tartom.  

Úgy tartod-e Istenhez méltónak, megszentelt-
nek, ha az istentiszteletek énekeit orgona kíséri, 
vagy jónak tartasz esetleg más hangszereket is?

Az istentisztelet megszenteltségét az igehirdetés tiszta-
sága, és a jelenlévők hite és hűsége adja. 

Bemutatkozó
Beszélgetés Berze Jánossal, gyülekezetünk új lelkipásztorával - II. rész

Gyülekezeti újságunkban tovább folytatjuk az előző számunkban megkezdett 
bemutatkozó interjúnkat az egyházközség új lelkipásztorával.
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Megszenteltségünk pedig az Úrtól van. Természete-
sen, az orgonaszó, mint egyházi éneklésünk hagyomá-
nyos kísérete meg kell hogy maradjon, de jónak tartom, 
ha e mellett ifjúsági zenekar is működik, vagy legalább 
más hangszer kíséret is megjelenik időnként az istentisz-
teleteken és más alkalmakon.      

Milyen a más egyházakhoz való viszonyod?
Nyitott vagyok az együttműködésre a történelmi egy-

házakkal, és más evangéliumi kisegyházakkal is. Ennek 
nagy hagyománya volt Kiskunhalason, mivel nagy láto-
gatottság mellett rendezzük meg minden évben közösen 
az ökumenikus imahetet: „Arról fogja megtudni minden-
ki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egy-
mást.” (János 13,35)

Szektáknak azokat a közösségeket tartom, melyek azt 
állítják magukról, hogy csak náluk van az igazság, nem 
Krisztust tartják egyedüli megváltónak, a családokban 

ellenségeskedést szítanak, és az embereket hamis taní-
tással és ígéretekkel becsapják. Több ilyen becsapott és 
kisemmizett emberrel találkoztam már a kórházakban és 
pszichiátriai intézetekben. 

A feleséged, Erika, részt tud venni a gyülekezeti 
szolgálatban?

Igen, feleségem négy szakos középiskolai tanár: ma-
gyar nyelv és irodalom, könyvtár, angol, és református 
vallástanár. Általános iskolánkban fog részmunkaidő-
ben tanítani magyart és angolt. Azonban gyülekezeti 
tapasztalattal és gyakorlattal is rendelkezik. Szívesen 
segít baba-mama kör, vasárnapi iskola, óvodás angol 
csoport, gyülekezeti énekkar szervezésében, de énekka-
ri tagként, temetéseken kántorként is szívesen szolgál. 
Jelenleg a gyermek-istentiszteleteket vezeti és alsó ta-
gozatos hittan csoportokat próbál elindítani a budai úti 
gyülekezetrészben.

A családi hittanos nap

Mi is volt ez? Egy délelőttöt a városi általános iskolák-
ban hittant tanuló, „külsős” gyerekeknek és szüleiknek 
szántunk ismerkedésre, beszélgetésre.

Kudarc? Én nem így éltem meg, lelki szemekkel túl-
láthatunk az eseményeken. De a tények: egy szülő és 
egy nagypapa jött el és kilenc gyermek. A szervezésben 
és a lebonyolításban összesen nyolcan vettünk részt. 
Becsülettel mindenki felkészült. A program jó volt, aki 
eljött, nem bánta meg: áhítat, éneklés, fergeteges ver-
seny a gyerekeknek, ajándékok, és sütihegyek. A fel-
nőtteknek a gyerekek szeretetnyelveiről szólt az előadás 
Gary Chapman, Gyerekekre hangolva és a Kamaszok-
ra hangolva című könyvei alapján. Nyílt és önfeledt be-
szélgetés követte.

A keresztény lelkitanácsadó azt vallja, hogy alapvető-
en ötféleképp fejezzük ki szeretetünket, s mindenki leg-
alább egy vagy két módot részesít előnybe szeretettank-
jának a feltöltéséhez. Van, aki a testi érintésből, s van, 
aki az elismerő szavakból érzi a másik szeretetét. Mások 
az együtt eltöltött minőségi időt óhajtják szeretteikkel. 
Sokaknak az ajándékozás a szeretetnyelve, ismét má-
soknak a szívességek, a szolgálat az, ami végtelen bol-
doggá teszi őket, akár adják, akár kapják.    

Szerintem minden gyülekezeti program egy kicsit 
olyan, mint egy esküvő: Jézussal szeretnénk találkozni, 
s őt bemutatni olyanoknak, akik nem ismerik. Mi volt a 
baj most?

- Nem hívtunk meg mindenkit, mondván a gyüleke-
zetbe járó szülők illetve a református iskolába járó 
gyerekek szüleinek van elég program egész évben.

- Nem sikerült több embert bevonni a szervezésbe.

- Valószínű, hogy a gyerekek és szüleik nem időben 
értesültek róla.

- Nem volt vonzó a program, talán egy túra jobb lett 
volna?

- Rossz időben volt: betakarítás ideje.

Nem tudom, mi volt a probléma, igyekszünk tanulni a 
hibáinkból. Mindenesetre a program kész, újból lehet 
használni egy új alkalomra!

 
- Berzéné Bezdán Erika -

BUDAI ÚT
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Június óta tartunk gyermek-istentiszteleteket a budai 
úti gyülekezetrészben. Használhatom a többes számot, 
mert Besszerné Halmi Györgyike szinte a kezdetektől 
besegít. Nemrég Anancsenkó Nyina iskolánk tanítója is 
csatlakozott a szolgáló csapathoz. Minden hónap máso-
dik vasárnapján a lelkészeknek szószékcsere van; ilyen-
kor Nyina jóvoltából nem kell kimennem, van egy szabad 
vasárnapom. Hálás vagyok érte nagyon.

A foglalkozásaink egyben gyerekmegőrzések is, mert 
nincs még kialakítva külön hely erre a célra. Időnként 
olyan sokan vagyunk, hogy nem kis feladat a felsősök, 
alsósok és az ovisok vagy még kisebbek figyelmét egy-
szerre lekötni; de gyönyörű látni, ahogy a nagyobbak 
segítenek a kicsiknek, mintha egy nagy család lennénk. 
Néha a kísérő anyukák szemének csillogásából látom, ér-
demes volt készülni oly sokat. Mert készülni kell rá, úgy, 
hogy visszavágyódjon újra az a gyerek. 

Kezdetekben minden alkalommal minden egyes kis-
gyermekes szülőt megkérdeztem, gyermeküknek lenne-e 
kedve bejönni az alkalomra. Mindig a keresztelő után, 
hiszen többségük csak ezért volt a templomunkban. Ha 
elutasítottak, vagy ha csak páran voltunk, tudtam és tu-
dom most is, majd jönnek később, mert Istennek terve 
van a kicsik életével. Hiszen Jézus mondja: Engedjétek 
hozzám jönni a kisgyermekeket!

Szeptembertől már a hirdetések után megyünk fel a 
szószék melletti ajtón át a termünkbe, mert sok dolgunk 
van. Többen is vagyunk; kisszékek kellettek, mert alig 
fértünk. Most már lassan újabb asztal is kell. A terem, 
amit használunk a legvilágosabb és legjobban fűthető 
helyisége templomunkban. Lassan, de biztosan alakul 
át a gyermekek birodalmává. Köszönet a szőnyegekért, 
játékokért, a kölcsönbe kapott gyerekszékekért és gye-
rekasztalokért. Köszönet, hogy vehettünk mindenféle 
használati eszközöket is: színes ceruzákat, zsírkrétákat, 
festékeket, gyurmákat, színes papírokat, tollakat, ki tud-
ná mind felsorolni. 

Szerintem borzasztó jó dolog gyerekekkel foglalkozni. 
Sok szeretetet adnak, de ennél sokkal jobb adni: szeretek 
mesélni. Látni az arcok boldog ragyogását, amint várják a 
csodát: az a valami! Ráadásul rájöttem, minél többet fog-
lalkozom a gyerekekkel, annál adakozóbbá válok, hiszen 
annyi minden kell egy jó alkalomhoz: egyik alkalommal 

kenyeret készítünk, a másik alkalommal sütit díszítünk, 
sógyurmázunk, festünk vagy épp karkötőt fűzünk.

Van egy új kezdeményezésünk is, a gyermekkórus! A 
próbák elindultak, és már februári fellépésre is van felké-
résünk! Hát, milyen jó, hogy az még nem itt van! De ka-
rácsonyra is készülünk. Kb. 11-12 taggal számolhatunk, 
a karvezetőnk Pisch Anikó. Anikó képzett kórusvezető, 
és főleg nagy a türelme! Magyar, angol, és latin nyelvű 
kórusszámokat tanulunk. Új tagokat szeretettel várunk, a 
próbák péntekenként 4 órakor kezdődnek, a gyülekezeti 
teremben, fűtött helyen. A szülőknek egyébként nagy lel-
kesedéssel jönnek, és türelemmel kivárják a próba végét. 
Pogácsa vagy sütifelajánlást elfogadunk, a gyerekek isko-
la után nagyon éhesek!

Végül szeretnék szólni a fejlesztési terveinkről.

1. Segítő kezekre van szükség a termünk „lomtalanítá-
sához”: sok könyv, szekrény és más egyéb dolog van 
benn, amire nincs szükségünk.

2. VISZ-es tanfolyam szervezése a gyerekmunkások-
nak. Ha valakit érdekel, kérem szóljon, mert öt fő 
esetében lejönnek, és itt tartanak képzést: segítséget, 
praktikus ötleteket, anyagokat a tanításhoz. Már há-
rom jelentkező van!

3. Állólámpa vagy mennyezeti csillár beszerzése, mert 
lámpatestek csak oldalt, a falakon vannak. 

4. Sajnos ez a terem eredetileg a kazánoknak lett tervez-
ve; jó lenne a későbbiekben ezeket eltakarni. Ügyes 
kezű férfiakra és olcsón kivitelezhető ötletre lenne 
szükség.

5. Bármiféle dekorációt elfogadunk.
6. Ritmushangszereket szeretnénk vásárolni elsősorban 

a gyerekkórusunknak, amit sok helyen hasznosítha-
tunk. (Gyerek-istentiszteleten, a baba-mama szobá-
ban is.)

7. Baba-mama szoba létrehozása. A pincehelyiség al-
kalmas lenne rá, de sokba kerül a befűtése; gyerek-
korlátok, több lámpa, meleg padlószőnyeg, játékok, 
erősebb hangszórók és pelenkázó szekrény kellene. 
Szerintem ez a szoba nagyon fontos lenne, mert ad-
dig nem tudnak jönni a kisgyermekes családok.

8. A létszám növekedésével két csoportra fogunk válni. 
Szívesen vesszük, ha valaki majd szeretne a gyerek-
munkában részt venni.

Csak hittel - A budai úti gyerekmunkáról

BUDAI ÚT
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Iratterjesztés

-  Szentírást,
-  biblia témájú könyveket,
-  hitépítő kiadványokat,
-  traktátusokat,
-  igés kártyákat, könyvjelzőket,

-  evangéliumi naptárakat,
-  matricákat,
-  kazettákat és CD-t

                        vásárolhat minden kedves érdeklődő.

A Széchenyi utcai gyülekezetünkben a két istentiszteleti alkalmat követően:

Budai úti prédikációk :

Október 25.  – Még többet Istenért (Lukács 19, 10)
November 1. – Az élők örök reménysége (Jakab levele 5, 7-12) 
November 8.  – A Krisztusban elrejtett élet (Kolossé levél 3, 1-17) 
November 15.  – Illés próféta és a depresszió (1 Királyok 19, 1-18)
November 22.  – Isten családjában (2 Timóteus 4, 1-22)
November 29.  – Advent 1. vasárnapja: Kegyelem és felelet (62. Zsoltár)
December 6.    – Advent 2. vasárnapja: A Szentlélek szerint járók (Róma 8, 1-17) 
December 13.  – Advent 3. vasárnapja: Jabéc imádsága (1 Krónikák 3, 9-10)  

A havi rendes vasárnapok ajánlott témái:

1. vasárnap – Napi Ige istentisztelet (a Bibliaolvasó Kalauz egyik napi Igéje alapján) szeretet-
vendégséggel az istentisztelet után (keresztelőt nem tartunk!)

2. vasárnap – Evangéliumi istentisztelet (evangéliumi idézet alapján, vagy evangelizáló téma). 
Ez a vasárnap az úgynevezett „forgás” ideje, mely alkalommal egy másik gyü-
lekezetrész lelkésze szolgál (keresztelő lehetséges)

3. vasárnap – Lelkigondozó istentisztelet (lelkigondozó, vagy bűnbánati téma alapján): ez a 
vasárnap a havi rendes úrvacsora alkalma (keresztelőt nem tartunk!)

4. vasárnap – Szeretetszolgálati istentisztelet (a szolgálat megélése gyakorlatban, vagy egyéb 
hitmélyítő téma, keresztelő lehetséges)

5. vasárnap, ha van – Liturgikus istentisztelet (tradicionális – régi liturgia szerint, kórus rész-
vételével, vagy ifjúsági zenés istentisztelet, keresztelő lehetséges)
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Morzsák

• Végig kell gondolnom az életemet...

• Jó lenne még többet tudni, továbblépni.

• Lelki pluszt kaptam.

• Épültem lélekben, kapcsolatokban.

• Egyre inkább felengedek...

• Messziről indultam, 67 évesen konfirmáltam, 
 itt vagyok...

• A fiam elfogadása, imádság értük.....feladatom.

• Mi lesz itt velem? - így jöttem.

• Meg kellett békülni egymással.

• Szükségem volt testi-lelki kikapcsolódásra.

• A professzor előadásából világosságot kaptam a 
 fiammal kapcsolatban.

• A hazatérés után éreztük a tábor hatását az 
 életünkön.

• Szerdán hiányzott a délelőtti lelki alkalom.

• Le kellett tennem az otthoni terheket, a kórus szol-
gálata felemelt, a péntek délelőtt nagyot hatott.

• A kórus szolgálatának hatása megerősített, csoda 
volt!

• Sok figyelmeztetést kaptam...

• Tudom, hogy az infarktusom Istentől jövő figyel-
meztetés volt, hálás vagyok a szabadításáért (ciga-
retta). Lelkileg feltöltődtem. A családomat is hozni 
szeretném...

• Egész héten különféle dolgokban próbált, erőtlen-
ségemben hordozott, királyi módon megajándéko-
zott az Úr .

Az aláhulló morzsákat elkapta és lejegyezte: 
Benkóné Sz. Mária, Alkonyat csoport

2009. július 31. Sátoraljaújhely  

Felhívjuk a Kedves Testvérek figyelmét, hogy a sátoraljaújhelyi gyülekezeti táborról készített beszámo-
lóikat, lehetőség szerint fényképekkel, továbbra is várja a Békesség újság szerkesztősége. A beérkezett 
írásokat terveink szerint a következő gyülekezeti újságokba  megjelentetjük. 
Írásaikat a bekesseg@albaref.hu e-mail címre várjuk szeretettel.

- A szerkesztőség -
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Gyülekezeti Programok    
                

Október 31. (Sz) 18:00   Reformáció ünnepi istentisztelet ifjúsági műsorral és a közös énekkar szolgálatával – 
 Széchenyi utcai református templom

November 1. (V) 15:00   Férfinap: Honnan veszed a bátorságodat? - Gyülekezeti Központ
                        (V) 17:00   A vigasztalás evangéliumának megszólaltatása (Béla úti   köztemető nagyravatalozója)
November 8. (V) 7:00  Az énekkar szolgálta a felvidéki Martoson és Imelyben
November 13-15. (P-V)   Gyülekezeti hétvége: Balatonfüred, egyházi üdülő (9.000 Ft)
November 22. (V) 15:00  Berze János beiktatása (Steinbach József püspök; Dr. Huszár Pál főgondnok, a  

 zsinat világi elnöke; Imre Bálint esperes) – Széchenyi utcai református templom
November 26-29. (Cs-V)  Őszi Evangélizáció: Horváth Géza nagyvarsányi lelkipásztor- Széchenyi utcai 
  református templom
December 6. (V) 10:00   Hittanos családi istentisztelet (Budai úti templom): a hittanosok számára kiírt 
  gyülekezeti Kálvin-pályázat eredményhirdetése, utána szeretetvendégség és kiállítás 
  a gyermekek pályamunkáiból
  17:00 A Csomasz Tóth Kálmán Kórus adventi zenésáhítata (Széchenyi utca)
December 11. (P) 18:00  Jótékonysági Est, az egyházi iskolák megsegítésére (Szent István terem)
December 13. (V) 10:00  Debreceni Refis Kamarakórus vendég szolgálata (elhelyezés gyülekezeti családoknál,  

 vendéglátók jelentkezését várjuk!)  
  16:00 Adventi zenés áhítat a Hermann László Zeneiskola és Zeneművészeti 
  Szakközépiskola növendékeinek szolgálatával (Budai úti templom) 
December 17. (Cs) 16:00  Zentai Úti Általános Iskola karácsonyi ünnepsége
December 20. (V) 17:00  Gyermekek Karácsonya (a Széchenyi és a Budai úton, azonos időben)  

Budai Út 
Heti budai úti alkalmak:

Heti Budai úti alkalmak:

Szerda 17:00 (télen 16:00) – gyülekezeti bibliaóra 
Péntek 16:00 – gyermekkórus
Vasárnap 10:00 – Családi istentisztelet (külön gyermekfoglalkozás az istentisztelet alatt)

A havi rendes vasárnapok ajánlott témái:

1. vasárnap - Napi Ige istentisztelet (a Bibliaolvasó Kalauz egyik napi Igéje alapján) szeretetvendégséggel az 
istentisztelet után 

2. vasárnap - Evangéliumi istentisztelet (evangéliumi idézet alapján, vagy evangelizáló téma). Ez a vasárnap 
az úgynevezett „forgás” ideje, mely alkalommal egy másik gyülekezetrész lelkésze szolgál 

3. vasárnap - Lelkigondozó istentisztelet (lelkigondozó, vagy bűnbánati téma alapján): ez a vasárnap a havi 
rendes úrvacsora alkalma 

4. vasárnap - Szeretetszolgálati istentisztelet (a szolgálat megélése gyakorlatban, vagy egyéb hitmélyítő téma, 
keresztelő lehetséges)

5. vasárnap, ha van - Liturgikus istentisztelet (tradicionális – régi liturgia szerint, kórus részvételével, vagy 
ifjúsági zenés istentisztelet, keresztelő lehetséges)
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Széchenyi utca
Vasárnap:
08:30  Istentisztelet (A három nagyünnepen: 08:00)
10:00  Istentisztelet, gyermek-istentisztelet, ovis istentisztelet;
11:30  Énekkari próba
17:00  Istentisztelet (Nyári időszámítás alatt 18:00)
 Ünnepnapokon és a hónap utolsó vasárnapján
 délelőtt úrvacsorás istentiszteleteket tartunk.
Hétfő:  17:00 Szenvedélybetegségből szabadulást keresők és  
               azokat segítők összejövetele ( Kékkereszt csoport )
Keddenként:
  első kedd: „Egymás terhét hordozzátok” imaóra
  második: Presbiteri bibliaóra
  harmadik: Jegyesoktatás és/vagy keresztelői előkészítő
  negyedik: Munkaközösségek, bizottságok tagjainak bibliaórája
Baba-mama kör az év minden páros szerdáján 10-kor
Csütörtök 16:00   Gyülekezeti bibliaóra
Csütörtök 19:00   Gyülekezeti bibliaóra
      (előtte fél héttől imaközösség)
Péntek      18:00  Felnőtt konfirmációi óra
Péntek      19:00  Húszon túliak köre
Szombat: 17:00  Ifjúsági kör
Szombat: 18:30  Énekkari próba
Minden hó 2. keddjén 16:45 Fiatal nők köre 
Minden hó 1. szerdáján 15:00 Nyugdíjas lekész házaspárok, 
           illetve özvegyek bibliaórája a Gyülekezeti Központban 
Minden hó 1. péntekjén 14:00 Református Nyugdíjas Klub
Minden hó 2. vasárnapján  Teázás a 10 órás istentisztelet 
                   után az udvaron vagy a Gyülekezeti Központban 
Minden hó 3. vasárnapján 15:00 Házaspári délután a 
                                                      Gyülekezeti Központban 
Minden hó utolsó vasárnapján 17:00 A vígasztalás evangéliuma - 
                                                               istentisztelet gyászolóknak

Maroshegy
Vasárnap: 09:00 Istentisztelet az Imaházban
Kedd:       16:00 Házi Bibliaóra

Budai út
Vasárnap:  10:00    Istentisztelet és gyermekistentisztelet
Szerda:      16:00    Bibliaóra
Urnatemető nyitva:  szerda  15-17 óráig
 péntek  15-17 óráig
 vasárnap  9-12 óráig

8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 16.
Hivatali órák: 

Hétfőtől - Péntekig: 8,30 - 12,30; 
Vasárnap: 8,30 -10,00 11,00 -12,00
Tel.: 22/312-785; Fax: 22/398-719; 

Mobil: 30/630-8801; 
e-mail: hivatal@albaref.hu 
Internet: www.albaref.hu

Lelkipásztorok:
Somogyi László, Berze János 

Ellenbruckné Kiss Aranka, Kovácsi Krisztián
Diakónus: Somogyiné Gyüre Mária

Adminisztrátor: Sárkány Anna 
Bankszámla szám: 

UniCredit 10918001-00000021-42850004

– Tanítvány Református Oktatási és
Nevelési Alapítvány –

8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 16. 
Tel.: 22/312-785

Bankszámla szám: OTP 11736006-20349613
Adószám (Szja 1%-hoz): 18492532-1-07

 Református Egyház technikai száma: 
(Szja 1%-hoz): 0066

– Hit, Remény, Szeretet Alapítvány –
Székesfehérvár Széchenyi u. 16., Tel: 22/312-785

Bankszámlaszám: 
Unicredit 10918001-00000053-90940017
Céljai, s és egyéb tudnivalók: www.albaref.hu

Olajfa Református Óvoda:
8000 Székesfehérvár, Horvát I. u. 1.

Tel.: 22/316-378; e-mail: ovoda@albaref.hu 
Vezető óvónő: Tóthné Tereánszki Márta

Református Általános Iskola:
8000 Székesfehérvár, Széchenyi út 20.

Tel.: 06-22/310-018, e-mail: iskola@albaref.hu 
Igazgató: Pojányi Balázs

Gyülekezeti részeink állandó alkalmai Lelkészi Hivatal

KÖZCÉLÚ ALAPÍTVÁNYAINK

INTÉZMÉNYEINK ELÉRHETŐSÉGEI

BÉKESSÉG
A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS

EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

Az újság megjelenik évente 6 alkalommal.
Felelős szerkesztő: Somogyi László

Szerkesztő: Szűcs Gábor
Nyomdai munkák: Duna-Print Kft.

Felelős vezető: Farkas István

Letölthetô igehirdetések Mp3 formátumban!          e-mail: bekesseg@albaref.hu           www.albaref.hu

Köszönet és hála minden szülőnek és egyháztagnak, 
akik az intézményi pártoló tagsághoz csatlakoztak, il-
letve mindazoknak, akik adományaikkal segítették intéz-
ményeink működését! Szeretettel kérjük, hogy teljesít-
sék folyamatosan ígéretüket, mert csak így biztosítható 
iskolánk, illetve óvodánk zavartalan fenntartása. Az 
egyházközség csak rövid távon tudja megelőlegezni a 
működéshez a normatíván felül elengedhetetlenül szük-
séges összegeket.

Az iskola-felújítás költségeinek hiányzó összegére gyülekezeti adakozást 
hirdetünk, és kérjük a testvérek segítségét! Az adományok a Lelkészi 

Hivatalban, vagy a gyülekezetrész gondnokoknál befizethetők!


