
Kevesek imádságain, vallásos meg-
nyilvánulásain érződik és látszik, 
hogy bensőséges, egészen őszinte 
és mesterkéltség nélküli apa–fiú vi-
szonyban élnének a mindenható Is-
tennel. Pedig a bibliai kijelentés egy 
ilyen kapcsolatról tanúskodik.

Isten gyermeke éppen abban kü-
lönbözik a világ fiaitól, hogy nem kül-
ső szabályok, megtanult rendelkezé-
sek és szokások vezérlik, hanem egy 
belülről fakadó szeretet és tisztelet 
mennyei Atyja iránt.

Nem teszteli, és nem pipálja ki 
egyéni életének vallásos eleme-
it, amikor azok közül valamelyiket 
megélte, megcselekedte, hanem egy 
egészen mély, a Lélek halk hangjára 
figyelő életet él. Nem is elemi ösztö-
nei vezérlik, hiszen azok sorozatosan 
konfliktushelyzetbe hoznák szeretett 
Atyjával, aki „nem a lovak erejében 
leli kedvét, nem a férfi izmaiban gyö-
nyörködik, hanem az istenfélőkben, 
akik az ő szeretetében bíznak.” (Zsolt 
147,10–11)

A legtöbb ember észre sem veszi, 
hogy az élete mennyire rabja e val-
lásos, illetve világi elemeknek. Nem 
mer elindulni, ha fekete macska ke-
resztezi az útját (a babona is vallás!), 
lekopogja, ha valamelyik sikerét szó-
ba hozta, nehogy elveszítse a sze-
rencséjét, megkeresztelteti hitetlen 
gyermekének gyermekeit, mert azt 
hiszi, hogy attól már nem lesznek 
pogányok… Aggódva csüng a reklá-

mokon, nehogy lemaradjon valame-
lyik neki való akcióról. Kényszeresen 
nézi a híradót, de nem tud elfordulni 
egyetlen paráznaságot árasztó mé-
diaterméktől sem, s közben a lelkét is 
eladná egy zsírosabb állásért.

Kötelékek, szolgaság mindenütt – 
mégis a legtöbben tagadják ezt és 
vallják: úgy élnek, ahogy nekik tet-
szik. Szabadon rendelkeznek a java-
ikkal, őket nem kényszerítheti senki 
és semmi! Pedig egy-egy kedvenc 
műsorért, egy-egy focimeccsért mit 
ne áldoznának fel hihetetlen könnye-
dén…

Az Isten gyermekét viszont nem 
„gyámok és gondozók” vezetik (Gal 
4,2), nincs többé kiszolgáltatva nekik, 
mert Valaki felszabadította: Élj nagy-
korúként és legyél szabad! (Ján 8,36) 

Élj az örökségeddel, vezéreljen min-
den utadon az a tudat, hogy Atyád 
neked adta bűneid bocsánatát és az 
örök élet egész kincsestárát! (1. Kor 
2,9)

Aki eme örökségére és e földi ele-
mektől való lelki szabadságára figyel, 
azt már Isten áldott Lelke vezérli. 
(Róm 8,14)

A római jog szerint az apának volt a 
felelőssége fia nagykorúságáról dön-
teni, s ezt egy ünnepélyesen átadott 
férfi tóga által ismerősök és ismeret-
lenek számára is nyilvánvalóvá tenni. 
Ezért amelyik ifjú viselte a tógát, ar-
ról mindenki tudta, hogy örökös, és 
már a nagykorúság minden jogával 
élő fia az apjának. Akinek pedig még 
nem adatott ilyen ruhadarab, az a 
gyámok és gondozók kiszolgáltatott-
jaként élte tovább az életét.

Akit az Atya vonzása megérint 
(Ján 6,44–45), s aki Jézus Krisztust 
Úrként befogadja az életébe (Ján 
1,12), az mind megkapja Isten Szent-
lelkét, hogy e Lélek élő „tógaként” 
örökre jelezze: a hívő elnyerte a fiú-
ságot, övé a teljes örökség, s minden 
jog, amit az Atya a kijelentései által 
ráruházott. E fiúvá fogadtatásnak 
hatalmas az ára: a golgotai áldozat! 
De mert a váltság megfizettetett, 
ezért minden megtérőnek adatik a 
„tóga”, a fiúvá fogadtatás záloga. (2. 
Kor 1,22) Nincs fiúság a Szentlélek 
nélkül, nincs bizonyosság az örökség 
felől, csak a Lélek által. 
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De általa minden hitre jutó meg-
tapasztalja: Egészen új helyzetbe ke-
rült az életem! (1. Kor 12,13) Eltűnt 
a gyámok uralma, vallásos szokások 
és testi kívánságok helyett Isten Lel-
kének szabadságában élek. Szeretet-
ben, örömben, békességben, szíves-
ségben, jóságban… (Gal 5,22) Nem 
„gondozók” parancsolják, hogy mit 
szabad tennem és mit nem, hanem 
szeretett mennyei Atyám szavai 
csendülnek fel a szívemben: ne ezt, 
hanem azt tedd – és boldog leszel! 
(Máté 5–6–7.) Természetesen és 
spontán élek keresztyén életet, örül-
ve a jó és szép tradícióknak, de egy-
ben formálva is hívő közösségem 
arculatát – ahogy az Ige és a Lélek 
vezet.

„Kedves Atyám!” – kezdte az imád-

ságát egy lelkipásztor egyik istentisz-
telete kezdetén. Kicsit meglepődtünk 
e bizalmas hangvételen, de aztán 
érezni kezdtük: így jó, így érdemes, 
így biblikus az örökkévaló Istenhez 
fordulni!

Ha valóban hiszem, hogy fiává nyil-
vánított Jézus Krisztus váltságáért, s 
valóban elhiszem, hogy az Ő Lelkét 
adta nagykorúságom zálogaként, 
akkor mi tart vissza ettől az egészen 
bizalmas, bensőséges közeledéstől?! 
Ha „Abbá”-nak, szólíthatom, mert 
erre indít belülről a Lélek, s erre biz-
tat az Ige (Róm 8,15), akkor ne ér-
jem be kevesebbel: éljek vele egészen 
meghitt, bizalmas kapcsolatban, 
amelyben nincs többé titkom előtte, 
s amely által valóban mindent meg-
oszthatok vele. (1. Ján 1,9; 1. Pét 5,7)

Legyen a hajnalom első gondolata, 
s naplementém utolsó szava mind-
mind az Övé, legyen örömöm és bá-
natom az Ő öröme és az Ő bánata! 
Ha vétek ellene, előle is hozzá fus-
sak, mint az a gyermek, aki rajongva 
szereti apját, s még ha megverné is, 
csak őt ölelné és csak őt csókolná… 
(1. Ján 4,19)

E bizalmas viszonyban tapaszta-
lom meg, hogy amit megígért, min-
dent, amit szövetségében rögzített 
(Jer 31,31–33) megvalósítja az éle-
temben, mert „Ő hű és hű marad, 
ő magát meg nem tagadhatja.” (2. 
Tim 2,13) Örömem és koronám, 
boldogságom színtiszta forrása, 
hogy Isten az én mennyei Édes-
atyám!

Somogyi László

Ma már köztudott, hogy az új köz-
nevelési törvény alapján idén szept-
ember 1-től a délelőtti tanrendhez 
illeszkedő, ún. „kötelezően választha-
tó” hit- és erkölcstanoktatásra nyílik 
lehetőség az állami általános iskolák 
első és ötödik, illetve a hatosztályos 
gimnáziumok hetedik évfolyamára 
járó gyerekek számára.

Az országos statisztika azt mutat-
ja, hogy az általános iskolába járó 
tanulóknak éppen a felét íratták be 
a szülők valamelyik felekezet hittan-
órájára. Székesfehérváron a 17 álla-
mi általános iskolából 16-ban történt 
beíratás, illetve az egyik hatosztályos 
gimnáziumból kaptunk visszajelzést.

Hogy végül hány hittancsoport ala-
kul meg ténylegesen, azt e sorok írá-
sakor még nem tudhatjuk pontosan, 
hiszen az óradíjak finanszírozása 
nyitott kérdés maradt, illetve a Szé-
kesfehérváron kisebbségben levő re-
formátusságból sok helyen csak egé-
szen kis létszámú csoportok jöttek 
létre iskolánként és évfolyamonként. 
Valószínűleg nem mindegyikből tu-
dunk csoportot formálni, de hívni és 

integrálni tudjuk ezeket a gyerekeket 
is a már régóta, iskolánként működő 
délutáni, ún. fakultatív hittancsoport-
jainkba.

Kérjük a kedves Szülők megér-
tését, ha valakinek a gyermeke az 
adott iskolában nem talál majd 
délelőtti református hittanórát. Ne 
feledjék: ugyanabban az általános 
iskolában délután is van lehetőség 
hittanra járatni a gyermekeiket! (Egy 
idén márciusi miniszteri rendelet 
alapján ezekről az „átirányítások-
ról” írásos dokumentumok fognak 
születni, amelyeket az igazgatónak, 
a szülőnek és az egyház helyi felelős 
vezetőjének kell aláírnia.) Fontos azt 
is tudatosítani, hogy a hetedikeseket 
és a nyolcadikosakat konfirmációi 
előkészítőre várjuk a Gyülekezeti 
Központba.

Mindenkit szeretettel kérünk, hogy 
hordozzák a Testvérek hűséges imád-
ságaikban az új hitoktatási lehetősé-
geket! „Hogyan tarthatja tisztán 
életútját az ifjú? Úgy, hogy meg-
tartja igédet.” (Zsoltár 119,9)

Somogyi László

Az új hitoktAtási lehetôségekrôl

Stáció

Betölt a Lélek,
megszáll a nyugalom.
Öröm az élet,
ha utam Rá hagyom.

Nincsenek miértek:
élek mert élek.
Lélegzem, érzek,
s jönnek a mikéntek.

Célok és teendők
mind megtalálnak.
A szeretet árad:
vélem a Teremtőm.

Schrenk Éva
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Őszinte beszélgetések a férfilétrŐl

Gyülekezetünk férfitagjai előtt is-
meretes a 2006 óta évenként kétszer 
megrendezett férfi csendesnap, 
amely most tavasszal érkezett el a 
15. alkalmához.

Azoknak, akik még nem vettek részt 
rajta, pár sorban hadd mutassam be, 
hogy ez az alkalom mit takar és mi-
ért fontos. Elsősorban az Istenhez 
való közelebb kerülést és a közösség 
építését szolgálja. Ezeken az alkalma-
kon a gyülekezetünk tagjai közül kér-
nek fel pár személyt, akik a témával 
kapcsolatosan személyes tapasztalata-
ikat osztják meg. Ezek után pedig kb. 
1,5 órás kiscsoportos beszélgetésekre 
kerül sor, ahol saját véleményünket 
oszthatjuk meg csoporttársainkkal. A 
másik sajátossága ennek az alkalom-
nak, hogy a szervezők is a gyülekezet 
tagjai, általában mindig más szemé-
lyek. Az alkalom előkészítésekor egy 
szervező csoport alakul, aminek egyik 
célja valóban az előkészítés. A másik 
célja azonban az, hogy új személyeket 
vonjon be a gyülekezeti munkába, új 
kapcsolatok épüljenek és a már meg-
lévő kapcsolatok erősödjenek. Így tör-
tént a mostani alkalommal is.

A csendesnap témájának a ki-
választása is erre a szervezőcsoport-
ra volt bízva. Több ötlet felvetése 
mellett a „Te kinek szolgálsz?” 
témát választottuk, mivel ez min-
denkit megérintett és mindenkiben 
aktuális problémákat, emlékeket 
elevenített fel. Ezek alapján a férfi-
nap céljául a következő kérdések 
megválaszolását tűztük ki:

– mit jelent a szolgálat?
– mi az egyéni szolgálatunk: csa-
ládban, hivatásban (munkahe-
lyen/iskolában), gyülekezetben?
– hogyan vezet Isten a szolgála-
tomban?
– könnyű és gyönyörűséges-e a 
szolgálat?

A bevezetőt Berze János nagytisz-
teletű úr tartotta arról, hogy a Bibli-
ában hogyan jelenik meg a szol-
gálat:

Az első gondolatai között volt, 
hogy a szolgálat igájának a másik 
felén Jézus Krisztus van, és ezért le-
het könnyű ez az iga. Ezután a Biblia 
első részeiből lett a szolgálat megvi-
lágítva, ahol Józsué kijelenti, hogy 
egész családjával az Urat szolgálja. 
(Józs 24:15). Fontos, hogy a megtért 
ember szolgáljon a többieknek és 
ne kivonuljon a világból, mint aho-
gyan némely szekták teszik. Ezután 
az 1 Timóteus 1–4. közötti szaka-
szok válogatott verseit vettük sorra. 
Pál apostolt Jézus Krisztus rendelte 
szolgálatra, aminek az alapja: a ke-
gyelem, hit és szeretet. A levél elején 
Pál figyelmeztet, hogy ne felesleges 
mondákkal, üres fecsegéssel foglal-
kozzunk szolgálatunk során. Pál kér 
továbbá, hogy tartsunk imádkozáso-
kat és hálaadásokat. A férfiaktól azt 
várja el: „Akarom azért, hogy imád-
kozzanak a férfiak minden helyen, 
tiszta kezeket emelvén föl harag és 
versengés nélkül” (1 Tim 2:8). Ho-
gyan nézünk szolgálatunk helyére, az 
egyházra? (1 Tim 3:15) Valójában ez 
Isten családja. Az utolsó időkben lesz-
nek tévtanítások, amik Isten javainak 
tiltását hirdetik. A szolgálathoz és az 
életünkhöz szükséges, hogy tudjunk 
hálaadással élni. (1 Tim 4:3). Hallhat-
tunk egy történetet arról is, hogy az 
Isten ügyéért tartsunk kapcsolatot a 
világgal. Pál buzdít továbbá bennün-
ket a példamutató szolgálatra (1 Tim 
4:12). Ezeken kívül legyen gondunk 
önmagunkra is (1 Tim 4:16). Kell, 
hogy legyen magányunk is, ami a 
férfiaknál külön fontos. A kiscsopor-
tos beszélgetések alkalmával kiderült, 
hogy ez a gondolat sokunkat érint. A 
másik fontos gondolat, ami szintén 

többünk részéről különös figyelmet 
kapott: a szolgálati sorrendiség rossz 
és jó mintája. Koncentrikus köröket 
elképzelve a szolgálat rossz mintája a 
következő: 1. gyülekezet 2. hivatás 
 3. gyermekek  4. házastárs. A jó 
minta szerint azonban: 1. házastárs 
 2. gyermekek  3. hivatás  4. 
gyülekezet.

Ez után a felvezető után közös ének-
lés következett, majd a három felkért 
bizonyságtevő, akik a szolgálattal 
kapcsolatos személyes tapasztala-
taikat osztották meg velünk:

Első bizonyságtevőnk arról beszélt, 
hogy a hétköznapi segítségek szintén 
a szolgálat körébe tartoznak. Kitért 
arra, hogy az egyik nehéz terület a 
hitetlenek közti bizonyságtétel. A má-
sik nehéz terület, ahol nagy szükség 
van szolgálatra, a családban lévő be-
tegek, esetleg rákos halálos betegség-
ben szenvedők.

Második bizonyságtevőnk a bibliai 
Mária és Márta példáját emelte ki 
elsőnek. Az erőforrásomnak Jézus 
Krisztusnak kell lennie, azért, hogy 
tudjak másoknak is szolgálni. Ezután 
részletesebben az iratterjesztési szol-
gálattal kapcsolatos gondolatairól 
és érzéseiről számolt be. A szolgálat 
végzése közben megfáradt, és felme-
rült benne sok kérdés: vajon elisme-
rik, amit teszek? Kinek csinálom: az 
elismerés motivál vagy Istennek való 
szolgálat? Esetleg azért, mert más 
nincs rá? A következő könyvszámla 
kifizetésének a gondja kényszerít, 
hogy tovább áruljak? Vagy a nyüzs-
gés vágya vezérel? A szolgálatban 
eltéveszthetjük a célt, elvéthetjük az 
Úrra való figyelést. A szolgálat nem 
feltétlenül számunkra haszonnal járó 
tevékenységet jelent. Bizonyságte-
vőnk elmesélte érdekes élményét is, 
amikor más országba kellett eljuttat-
nia Bibliákat.

„Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.” (Máté 11:30)
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Iratterjesztés

-  Szentírást
-  bibliai témájú könyveket
-  hitépítő kiadványokat
-  traktátusokat

-  igés kártyákat, könyvjelzőket, matricákat
-  evangéliumi naptárakat
-  kazettákat és CD-t  
vásárolhat minden kedves érdeklődő

A Széchenyi utcai gyülekezetünkben a két istentiszteleti alkalmat követően:

Harmadik bizonyságtevőnk élet-
történetét tárta elénk, amin keresztül 
Isten vezetését láthattuk meg: 

„Házasságkötés és pályakezdés 
elején nem volt sok mindenünk: egy 
párna és dunyha kíséretében keres-
tünk albérletet. Fontos kérdésünk 
volt: hol is lakjunk? Otthoni biztatásra 
építkezésbe kezdtünk. Megszületett 
első gyermekünk, majd munkahelyi 
felkérésre tovább kellett tanulnom. 
Építkezés és család mellett ez is egy 
nehéz döntés volt. A későbbi idők-
ben egyéb továbbtanulás során szin-
tén felmerült a kérdés bennem: vajon 
képes vagyok-e erre? Eltelt tíz év, sze-
rettem volna a munkahelyemhez kö-
zelebb költözni kényelmi szempon-
tokból. A családom nem értett ezzel 
egyet, így egy újabb nehéz döntést 
kellett hoznom. Feladtam egy biztos 
állást és saját vállalkozásba kezdtem. 
Valakiből, megbecsülésből senkivé, 
kiszolgáltatottá váltam. Azonban a 
következő ige erősített: „Mert nem 
félelemnek lelkét adott nékünk az 
Isten; hanem erőnek és szeretetnek 
és józanságnak lelkét” (2 Tim 1:7). A 
gyülekezetben ezután vállaltam aktí-
vabb szolgálatot: számvizsgálásban 
vállaltam feladatot. Az első nagy csa-
pás is ekkor jött, a Budai úti temp-
lom építése során. Feljelentés érke-
zett az APEH-hoz és a rendőrséghez. 
Mindent rendben találtak, de mégis 
megalázó volt számomra. A hívők 
ne pereskedjenek egymással. Jézus 
azt kéri tőlünk, hogy szeressük ellen-
ségeinket, és ezért tovább vállaltam 
szolgálatomat. Később kaptam újabb 
szolgálatokat, míg más tagságról pe-

dig le kellett mondanom. Családi vál-
lalkozásomat nem tudta más tovább 
vinni, majd jött egy betegség, és a vál-
lalkozásomat meg is szüntettem. A 
betegségem során 200–300 métert 
tudtam csak megtenni a szívemben 
található vérrög miatt, amit az orvo-
sok meg tudtak gyógyítani. Befejezé-
sül és összefoglalóként a 113. zsoltár 
szavai hangzottak el: „Dicsérjétek az 
Urat! Úrnak szolgái, dicsérjétek, di-
csérjétek az Úrnak nevét”.

A három bizonyságtevő után ének 
következett és a kiscsoportos be-
szélgetések. Ennek keretein belül 
baráti légkörben beszélhettük meg 
közösen a hallottakat és fűztünk hoz-
zá hasznos gondolatokat. Ezek közül 
pár a teljesség igénye nélkül:

– Szükséges, hogy ismerjük meg 
egymást és a másik képességeit. 
Hasznos eszközök lehetnek ehhez a 
házi bibliacsoportok.

– Az önkéntes munkát végig tud-
juk-e csinálni? Fontos a felelősségtel-
jes vállalkozás.

– A szolgálat sorrendje fontos. Elő-
fordul, hogy a gyülekezet nyomást 
okoz a család ellenében.

Az alkalom után pár héttel a szer-
vezőcsoport tartott egy értékelő 
megbeszélést, ahol közösen megbe-
széltük, hogy mi volt jó vagy esetleg 
máshogy lett volna jobb. Közös vé-
leményünk azonban az, hogy ilyen 
jellegű alkalmakra mindenképpen 
szükségünk van. Megfogalmazásra 
került egy ajánlás is a férfinapok 
későbbi szervezőinek, amit sze-
retnénk közreadni végezetül (Péli Jó-
zsef megfogalmazásában):

Az elmúlt évek alatt kialakult egy 
program, s ez bevált. Javasoljuk a 
következő férfinapokat is eszerint 
megvalósítani. A szervezők fő fel-
adata így a téma és a bizonyságte-
vők kiválasztása.

A bizonyságtevők kapjanak tám-
pontokat a bizonyságtételükhöz, 
akár úgy, hogy a szervezési alkal-
mon valamennyi szervező elmondja 
a választott témában a saját bizony-
ságát.

A kiválasztott kiscsoportvezetők 
folytassanak eszmecserét a szerve-
zés során a mellékelt feladataikról, 
hogy ezzel készüljenek feladatuk el-
látására.

A férfinap hívogatójában tovább-
ra is fő helyen szerepeljen a rendez-
vényünk fő célkitűzése: Őszinte be-
szélgetések a férfilétről.

A szervezés koncepciójának a jö-
vőben megmarad, hogy ne terheljük 
a lelkészeket feladattal. Ha mégis, 
akkor ne a tanítás álljon a részvé-
telük középpontjában, hanem amit 
már ők is megtapasztaltak (ezzel 
töltve be a célkitűzésünket).

A szeretetvendégség a gyülekezet-
ben meghirdetett süteményhozással 
vált be a legjobban, ezt célszerű al-
kalmazni a jövőben is.

A felsoroltak csak ajánlások! A 
szervezők lehetősége ettől eltérni 
úgy, hogy a célkitűzés (Őszinte be-
szélgetések a férfilétről) megvalósul-
hasson!

Az alkalmon elhangzottak alapján: 
Puskás Károly
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A CsomAsz tóth kálmán kórus évzáró zenés áhítAtA

gyülekezeti kirándulás kelet-szlAvóniábAn

Igazán felemelő va-
sárnap esti alkalomnak 
lehettek részesei azok, 
akik 2013. június 16-án 
ellátogattak a Széche-
nyi utcai református 
templomba. Ugyanis 
18 órától a Csomasz 
Tóth Kálmán Kórus 
évzáró zenés áhítatát 
tekinthették és hallgat-
hatták meg az érdeklő-
dők.

A kórus tagjai ének-
szóval vonultak be a 
templomba, szép kez-
detet adva ezzel a szín-
vonalas estének. Öt ének hangzott 
el (pl. Imádkozzatok és buzgón kér-
jetek, Jézushoz jöjj), készülve az ezt 
követő igei részre, amelyet Somogyi 
László nagytiszteletű úr tartott. Az 
5. zsoltár első 9 verséből szólt hoz-
zánk az ige, amelyből érdemes itt is 
kiemelnünk a 8. vers első felét: „De 
én bemehetek házadba, mert te na-
gyon szeretsz engem…”. Az igehir-
dető rámutatott: bár méltatlanok va-
gyunk rá, Isten kegyelméből mégis 
bemehetünk Őhozzá, mert Ő szeret 

bennünket. Bátran fordulhatunk 
Hozzá, és ebben a kórus szolgálata 
is segítségünkre lehet: tanít minket 
imádkozni. Egyben hálát adhatunk 
Istennek az énekkar ez évi szolgála-
táért is.

A kórus műsorának második 
blokkjában ünnepeinkhez kapcso-
lódó énekeket hallhattunk. Elsőként 
egy-egy adventi, karácsonyi, majd 
virágvasárnapi zenedarabot adott 
elő az énekkar. A karácsonyihoz is-
kolások is csatlakoztak, György Ro-
land pedig furulyán kísérte a kart. A 

következő három ének 
húsvéthoz kötődött: ket-
tő nagypéntekhez, egy 
pedig a feltámadáshoz. 
Végül egy pünkösdi dal 
is felhangzott, lezárva ez 
a részt.

A folytatásban hang-
szeres zeneszámok 
csendültek fel. György 
Roland klarinéton, a 
Végvári lányok pedig fu-
rulyán játszottak. Tóka 
Szabolcs orgonán, Tugyi 
István zongorán kísért 
egy-egy zeneművet.

Zárásként a kórus elő-
adásában három ének hangzott el, 
amely a közönség vastapsának kö-
szönhetően kiegészült még eggyel.

Az est folyamán a Csomasz Tóth 
Kálmán Kórust Dóczi István vezé-
nyelte, Tóka Szabolcs pedig orgo-
nán közreműködött.

Talán mondhatom a jelenlévők 
nevében: ez a zenés áhítat mindany-
nyiunk számára szép lezárása volt a 
napnak. Isten áldja meg az énekkar 
további szolgálatait!

Ujváriné Császár Boglárka

Június 22-én, szombaton egy nagy 
és egy kisebb buszt is megtöltő népes 
gyülekezeti kiránduló csoportunk in-
dult útnak kora reggel, hogy egész 
napos kirándulás keretében betekin-
tést nyerhessen a jelenleg a Horvát-
országhoz tartozó Kelet-Szlavóniá-
ban élő őshonos református magyar 
közösségek életébe.

Szlavónia földrajzi terület, amely a 
Dráva és a Száva folyók között terül 
el. Nem összetévesztendő a nyuga-
tabbra elhelyezkedő Szlovéniával, 
amely országnév. A honfoglaló ma-
gyarok a terület keleti és középső 

részét a X. században birtokukba 
vették. A Magyar Királyság szerves 
részét képezte sajátos szervezeti egy-
ségként. Élén a magyar király által 
kinevezett szlavón bán állt. A török 
előrenyomulása, majd a hódoltság 
alatt magyar lakossága 4 település 
– Rétfalu, Kórógy, Szentlászló, Ha-
raszti – kivételével elpusztult. A 4 Ár-
pád-kori település magyar reformá-
tussága jelentős részben Sztárai Mi-
hály XVI. századi lelki szolgálatának 
a gyümölcse. A török kiűzése után 
a magyar rendek nem tudták a terü-
letet visszaintegrálni, ugyanis annak 

nagy részén egészen a XVIII. század 
második feléig a közvetlenül Bécsből 
kormányzott katonai határőrvidék 
működött önálló közigazgatási egy-
ségként, másik részét pedig a szintén 
Bécs által kinevezett horvát-szlavón 
bán irányította. A lakosság túlnyomó 
részét ekkor már szlávok (horvátok 
és szerbek) alkották a városokban 
jelentős számú német telepes ki-
sebbséggel. 1848-ban a forradalmi 
magyar kormány felajánlotta a terü-
letet a horvát társult államnak a béke 
megőrzéséért cserébe. Azonban ez 
nem járt sikerrel (Jellasics). 
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Az 1867-es kiegyezést követően 
1868-ban került sor a magyar-horvát 
kiegyezésre. Magyarország lemon-
dott az eredetileg általa is igényelt 3 
szlavóniai vármegyéről – Pozsega, 
Verőce, Szerém –, viszont cserébe 
kérte a horvátok által is igényelt Mu-
raközt, valamint Fiume (Rijeka) adri-
ai-tengeri kikötőt. A Mu-
raköz – vita után – Ma-
gyarországhoz került, Fi-
ume kérdésében viszont 
nem született megegye-
zés. A kiegyezés(eke)t kö-
vetően a Magyar Korona 
Országai így 3 közigaz-
gatási egységre oszlottak: 
Magyarország, Horvát-
Szlavón Ország (horvát 
közigazgatási nyelv), Fiu-
mei Provizórium (élén a 
magyar parlament által 
kinevezett kormányzó; a közigazgatás 
nyelve olasz).

A horvát társult államhoz került 
magyarságot a horvát közigazgatás 
miatt már Trianon előtt is fenyegette 
az asszimiláció. Ennek ellenére folya-
matosan növekedett a számuk. A 4 
Árpád-kori őshonos településen kí-
vül tízezerszám települtek magyarok 
Szlavóniába a kedvező ingatlanárak 
következtében. Számuk 1910-re meg-
haladta a 100 ezer főt. A református 
felekezetűek részére a Református 
Egyház missziói és fiókegyházközsé-
geket szervezett. A katolikus feleke-
zetűek anyanyelvi oktatását a Julián 
Egyesület karolta fel. Ugyancsak be-
kapcsolódott az oktatási hálózat ki-
építésébe a vasutakat fenntartó MÁV 
is. 1914-ben 82 iskolában mintegy 
12 ezren tanultak magyar nyelven. 
Trianon, majd az 1990 utáni délszláv 
háború kiheverhetetlen csapásokat 
jelentett. Szlavónia legkeletibb része 
ma Szerbia része. Ezen a területen 
1 református magyar egyközség lé-
tezik: Maradék. A 4 őshonos szlavó-
niai falun kívül Horvátországhoz ke-
rült a korábban Magyarország részét 
képező baranyai Dráva-háromszög 
(először Szerbiához, majd a II. világ-

háborút követően, Tito kommunista 
vezető intézkedése nyomán az akkor 
Jugoszlávia részét képező Horvátor-
szághoz), valamint a Muraköz egy ré-
sze. Muraköz másik része Szlovénia 
területét gyarapítja.

Gyülekezeti kirándulóinkat Szenn 
Péter haraszti lelkész kalauzolta. 

Először Eszék belvárosát tekinthet-
tük meg a Péterről és Pálról elneve-
zett nagytemplommal, majd a vár és 
a Dráva part következett. Kiemelke-
dő történelmi emlék Zrínyi Miklós 
1660-as évekbeli sikeres, Eszéket is 
érintő hadjárata. Eszék után az azzal 
ma már közigazgatási egységet alko-
tó Rétfalu református templomának 
megtekintése következett. Itt Andel 
Ilona Hedvig lelkésznő tájékoztatását 
hallgathattuk meg a gyülekezet törté-
netéről, a templomfelújítás jelenleg is 
folyó munkálatairól.

A kirándulás következő állomása-
ként Kórógy település gyülekezete 
következett. A helyi lelkész részlete-
sen beszámolt a település délszláv 
háború alatti megpróbáltatásairól: a 
közösséget a fizikai megsemmisítés 
fenyegette, ezért a lakosság nagy ré-
sze átmenetileg Magyarországra me-
nekült. A templom is súlyos károkat 
szenvedett. A lakosság visszaköltözé-
sében és a templom felújításában az 
első Orbán-kormány hathatós segít-
ségét nyújtott.

Utunk utolsó állomásaként, Szent-
lászló községen keresztül – a re-
formátus templom felújítása folya-
matban van – Haraszti következett. 

Szenn Péter részletes tájékoztatást 
adott a településről, a gyülekezetről 
és a templomról. A helyi közösség 
nagy erőfeszítéseket tett és tesz jelen-
leg is a templom felújításáért – nagy-
részt megtörtént – és a gyülekezeti 
élet fenntartásáért. A településen, el-
lentétben Kóróggyal, magyar iskola 

már évtizedek óta nem 
működik. A magyar ok-
tatást igénylők az eszéki 
magyar iskolaközpontba 
járathatják gyermekei-
ket. A hitoktatás és kon-
firmációi előkészítő így 
sok fiatal számára a bibli-
ai ismeretek gyarapítása 
mellett a magyar nyelv-
vel történő ismerkedést 
is jelenti. A templom-
kertben – a kórógyihoz 
hasonlóan – szíves ven-

déglátásban is részünk lehetett. He-
lyi hagyományőrző fiatalok egy kis 
csoportja néptáncbemutatót tartott, 
majd megtekinthettük a takaros hely-
ségtörténeti múzeumot is.

A jelenleg Horvátországhoz tar-
tozó területek maroknyi református 
magyarsága szemmel láthatóan óri-
ási erőfeszítéseket tesz önazonos-
ságának megőrzésére. A tevőleges 
segítség mellett imádságos szívvel 
gondoljunk rájuk, hogy külső és bel-
ső nehézségeiket egészséges hittel 
tudják feldolgozni. A lelki szolgála-
tok Krisztus-központúak és bibliailag 
megalapozottak legyenek.

A kirándulás, amely a késő esti ha-
zaérkezéssel zárult, az élményekben 
történő gazdagodáson túlmenően 
az egymással való közösségépítés 
lehetőségének is bizonyult. Baráti, 
testvéri kapcsolatok jöhettek létre, 
erősödhettek meg. A buszon több-
ször felcsendültek az Istennek hálát 
adó lelki énekek is. Az Úr gondvi-
selő szeretetéért való hálaadás után 
köszönet illeti Prekrit Judit szolgála-
tát, aki a kirándulás előkészítésében, 
megszervezésében töltött be fontos 
szerepet.

Németh Kornél
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tábori beszámoló

Táborozni jó! Még jobb 
a hegyen lenni, a világi 
zajoktól távol, közvetlenül 
Isten teremtett világában: 
az erdőben, a hegyek kö-
zött, a csendben.

Így volt ez 2013 nyarán!
Isten szívén megpihen-

ve, forrjon szívünk egy-
be hát. Hitünk karja úgy 
ölelje édes Megváltónkat 
át – énekeltük. Az Úr Jé-
zus kegyelméből ez így is 
történt. Ilyenkor úgy gon-
dolom, hogy ez a menny 
előíze, és jó, hogy ebben 
részesülhettünk. Az Úr áldja meg 
Somogyi lelkipásztort, s a többi szol-
gáló lelkészt és testvért, akik önfelál-
dozó munkájukkal ezt elősegítették.

Témánk: Isten ajándékai Krisztus-
ban. (Efézus 1, 3.)

Sok-sok hála van a szívemben, 
hogy Krisztusban lehetek, és olyan 
drága ajándékokban lehet részem 
már itt a földi életben, ami semmi-
vel nem pótolható, és pénzért meg 
nem vásárolható.

Konkrétan a héten a következő 
ajándékokról volt szó: örök élet, hit, 
gyümölcstermő élet. Hangsúlyoz-
tuk: Krisztusban! Ahhoz, hogy ezek-
ben az ajándékokban részesüljünk, 
meg kell történnie annak a csodá-
nak, hogy rájöjjek: elveszett ember 
vagyok, tele bűnnel, de szeretnék 
ebből a helyzetből szabadulni. Utá-
na rácsodálkozom a kereszt titkára. 
Kegyelemből átélem Istennek azt a 
nagy szeretetét, amit értem bemuta-
tott a kereszten: hogy tudniillik Egy-
szülött Fiát, az Úr Jézust adta en-
gesztelő áldozatul a bűneimért. Van 
megoldás az életemre, van szabadu-
lás a bűnből, ingyen, az Ő kegyel-
méből! Ekkor meghódolok előtte, 
átadom a szívemet néki, megtérek, 
és az Ő útját választva hátat fordítok 
a világ kínálta életútnak.

A délelőtti kiscsoportos beszélge-
téseken először erről volt szó. A lelki 
életünk útján nem vagyunk egyfor-
mák, de az Úr az Ő Lelke által mind-
nyájunk szívében munkálkodott, és 
ez volt a lényeg.

Volt, akiben most tudatosodott: 
mit jelent Istennel járni! Volt, aki a 
már meglévő ajándékért adott há-
lát! Volt, aki mélyebb közösségbe 
került az Úrral! Volt, aki még több 
ajándékot kért! – Végül is mindnyá-
junknak jól esett az Isten szereteté-
ben megfürödni, megújulni, meg-
erősödni! Csodálatos élmény és 
kegyelem volt!

Aztán a testvéri közösség, beszél-
getések, imaközösségek, korábban 
ismeretlen testvérek megismerése 
is megtörténhetett, ami sajnos a 
rohanó hétköznapokban olyan sok-
szor elmarad. Ezeket segítették elő a 
délutáni programok. Kézműves fog-
lalkozás, sport és játék, túrák, kirán-
dulások. Én magam a kiránduláson 
nem vettem részt, ezért arról nem 
számolok be részletesen. Siró Imre 
gondnok vezetett egy éjszakai túrát 
is, amit Somogyi László lelkipászto-
runk így konferált be: tor-túra. Mit 
sem sejtve jelentkeztünk mintegy 
15-en. Tele volt a túra izgalommal, 
ami később élménnyé változott. 

Ekkor volt részünk egy 
csodálatos „holdfelkelté-
ben” is, az Isten terem-
tette világban, a csillagos 
égbolt alatt, az erdőben, 
a hegyek között. Az Úr 
közel jött hozzánk abban 
a miliőben is, áldjuk az Ő 
Nevét!

Aztán még egy nagy 
Isten-élményről is beszá-
molok, ami mindnyájunk 
számára élő megtapasz-
talás volt az Úr szereteté-
ről és hatalmáról.

A tábor középen hatal-
mas, fákkal gazdag terület volt. A 
fák alatt padok, ahol beszélgetni, 
énekelni, imádkozni szoktunk. Egyik 
este, 8 óra után, amikor már vége 
volt az esti áhítatnak, a levegő is 
kellemessé vált, ezek alatt a fák alatt 
tartózkodtunk a gyerekekkel együtt. 
Egyszer csak egy hatalmas reccse-
nés, ropogás, zuhanás törte meg az 
idilli hangulatot. Egy öreg tölgyfa de-
rék vastagságú ága tört le, ez zuhant 
a földre, a padokra. Előtte egy-két 
perccel még felnőttek beszélgettek 
ott, gyerekek hancúroztak vidáman 
a fa alatt. Mindez szélcsendben, vé-
dett, belső területen történt! Utána 
döbbenten adtunk hálát és leborul-
tunk az Úr megőrző hatalma előtt. 
Igazi Isten-élmény volt: egyszerre 
döbbenetes, de ugyanakkor feleme-
lő! Ilyen hatalmas és szerető Úrnak 
lehetünk a gyermekei!

Kedves Testvérem! Te, aki olva-
sod ezt a beszámolót, és még nem 
döntötted el, hogy az Úr Jézus gyer-
meke szeretnél lenni, gondolkozz el 
ezeken a sorokon. Kívánom, hogy 
Isten Lelke érintsen meg Téged! 
Istennél van az igazi élet és boldog-
ság! Kívánom szeretettel, hogy ezt 
az ajándékot mind többen fogadjuk 
el – ingyen, Isten kegyelméből.

Péntekné dr. Demény Anikó
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együtt táboroztunk

Felsôtárkány - 2013. 07. 21–28.

Július 21-én, vasárnap délután ér-
keztünk meg a Bükk kapujának is 
nevezett felsőtárkányi táborba, ahol 
több generáció töltött el együtt egy 
szép hetet.

A csoportbeszélgetések előtt min-
den reggel egy áhítattal indult, ame-
lyet Somogyi László nagytiszteletű úr 
vezetett. A lelki felfrissülés mellett a 
reggeli torna nyújtott fizikai felfrissü-
lést is a mozogni vágyóknak.

Délutánonként mindenki választ-
hatott a különböző programok közül. 
Hétfőn és csütörtökön kézműves fog-
lalkozások voltak, kedden a játékos 
vetélkedő sokunkat megmozgatott. 
Szerdán közös autóbuszos kirándu-
lásra mentünk. Megnéztük a gyönyö-

rű miskolci Deszkatemp-
lomot, ahol Ujvári Sándor 
Csaba áhítatát hallgattuk 
meg. Ezután egy csodaszép 
lillafüredi séta következett.

Aki gyalogtúrára vágyott, 
az délutánonként Siró Imre 
vezetésével ismerkedhetett 
a környék turistaútjaival. A 
bátrabbak egy éjszakai túrát 
is bevállalhattak. A prog-
ramok sorát gazdagították 
Fehérvári Dávid délutáni 
előadásai.

Esténként a környező települések 
lelkészei tartottak áhítatot, majd film-
vetítés, teaház, közös éneklés közül 
választhattak az érdeklődők. 

Az utolsó este felelevenítettük a fo-
tósok által megörökített pillanatokat.

Lelkiekben gazdagon, sok-sok él-
ménnyel búcsúztunk el egymástól.

Császárné Balázs Klára
első táborozó Veszprémből

Családunkkal 2009-ben 
voltunk utoljára többgenerá-
ciós táborban Sátoraljaújhe-
lyen, ahol nagyon jól éreztük 
magunkat. Idén elhatároztuk, 
hogy újra elmegyünk a gyü-
lekezeti táborba, bár vegyes 
visszhangokat hallottunk a 
felsőtárkányi szállásról.

Mi csak hétfőn érkeztünk, 
de az első benyomás: a tá-
bor fekvése és a táj nagyon-
nagyon megtetszett. Érkezé-
sünk után rögtön belecsöp-
pentünk a napi programba. 
Elkezdtük a hetet.

Minden reggel felváltva tartotta 
anyukánk és Kárpáti Zoltán testne-
velő tanár a reggeli tornát a tábor 
közepén lévő tisztáson. Reggeli után 
kisfilmvetítéssel kezdtünk; ezek rövi-
dek voltak, de igen megrázó életeket 
mutattak be egy-egy hívő fiatalról. A 
délelőtti áhítatok fő témája „Aján-
dékaink Krisztusban” volt. A hét ve-
zérfonala az alábbi ige volt: „Áldott 
a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és 
Atyja, aki megáldott minket mennyei 

világának minden lelki áldásával a 
Krisztusban” (Ef. 1:3). Az áhítatokat 
Somogyi László lelkipásztor vezette, 
előkészítve a kiscsoportos beszélge-
téseket.

A kiscsoportos beszélgetések kor-
osztályok szerint voltak beosztva. A 
mi csoportunk vezetői Ujvári Sándor 
lelkész és felesége, Bogi, valamint 
Varga Tünde lelkésznő voltak. Eze-
ken az alkalmakon sokat beszélget-
tünk az életről, a halálról, mennyről, 
pokolról, Jézusról és a Bibliáról. A tá-
bor előtt nem olvastam rendszeresen 

a Bibliát. Az egyik kiscsopor-
tos beszélgetés során szóba 
került az imádság és a biblia-
olvasás kapcsolata. Sanyi, a 
lelkész egy példával magya-
rázta el, miért fontos. Ha 
csak imádkozunk, de nem 
olvassuk a Bibliát, az olyan, 
mintha csak mi beszélnénk, 
nem érdekelve, hogy a má-
sik mit mond vagy van-e vé-
leménye. Így senkivel sem le-
het kommunikálni még itt a 
Földön sem. Ha szeretném, 
hogy Isten beszéljen velem 

vagy válaszoljon a kérdéseimre, kéte-
lyeimre, olvasnom kell a Bibliát. Ez 
érintett meg legmélyebben.

Ebéd után többfajta program kö-
zül lehetett választani. Kézműves 
foglalkozás, túrázás, városnézés, pi-
henés, akár alvás. Az egyik délután 
egy érdekes vetélkedőn vettünk részt. 
Az „Utazás Magyarországon” című 
társasjátékot rajzoltuk fel krétával az 
aszfaltos kézilabdapályára. 4 vegyes 
korosztályú csapat volt, kicsiktől az 
örökifjakig.
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Az eszeveszett pók

A vacsora után az esti áhítatokon 
a testvérgyülekezetből és a környe-
ző településekről vendéglelkészek 
szolgáltak. Józan Lajos kárpátaljai 
lelkészt különösen megkedveltük, 
mivel mindig volt hozzánk kedves 
szava.

A nap zárásaként filmvetítésen, 
teaházon vettünk részt. Az egyik este 
éjszakai túrára mentünk Siró Imre 
vezetésével, amelyről a különös han-

gok miatt többször vissza akartunk 
fordulni.

Nagyon hamar eltelt a hét, még na-
gyon honvágyunk sem volt. Ezen a 
héten sokkal közelebb voltunk Isten-
hez, mint az átlag hétköznapokban. 
Kegyelmét a táborban egy különös 
eset kapcsán is megtapasztaltuk. Egy 
hatalmas fa állt a tábor már feljebb 
említett tisztásának szélén. E fa alatt 
körben több pad volt és mindig itt ját-

szottak a gyerekek, illetve itt pihentek 
az idősebbek. Nos, az egyik esti áhí-
tat után hatalmas recsegés, ropogás 
közepette letört az egyik ág, amely 
önmagában egy jól megtermett fányi 
volt. Ekkor azonban senki sem volt 
még a fa közelében sem.

Az egész tábor nagyon családias 
volt, szeretnénk jövőre ismét elmen-
ni.

Csetényi Eszter és Orsi

Egy szép szeptemberi reggelen a 
levegő telve volt lengén úszó, finom 
pókhálószálakkal. Az egyik fonál 
fennakadt egy magas fa tetején s az 
apró légi utas, egy kis pók átlépett 
fehér hajócskájából a lomb szilár-
dabb talajára. Azonnal új fonalat 
bocsájtott ki magából, végét hozzá-
erősítette a fa csúcsához s azután a 
hosszú szálon leereszkedett egészen 
a fa tövéig. Ott terebélyes bokorra 
akadt s rögtön munkába is fogott: 
hálót kezdett szőni. A hosszú szál-
hoz, amelyen lejött, hozzákötötte a 
háló felső csücskét, a többi sarkát 
pedig a bokor ágaihoz erősítette. 
Nagyszerű háló lett a munka ered-
ménye, kitűnően ment vele a légy-
fogás.

Hanem pár nap múlva már nem 
tartotta elég nagynak a hálót s kezd-
te minden irányban nagyobbítani. 
Hála a fölfelé vezető erős szálnak, 
ez is jól sikerült. Mikor az őszi haj-
nalok csillogó harmatgyöngyei el-
borították a nagy hálót, olyan volt 
az, mintha gyönggyel átszőtt fátyol 
csillogna a bágyadt napsugárban. A 
pók büszke is volt művére. Napról 
napra jobban hízott. Pocakot eresz-
tett. Talán már el sem hitte volna, 
mily rongyosan, kiéhezve érkezett 
ősz elején a fának tetejére…

Egy reggel azonban nagyon rossz-
kedvvel ébredt fel. Amúgy is ködös 
idő volt, légynek se híre, se hamva, 
mit csináljon ilyen szörnyen unal-
mas őszi napon? «Legalább egy kis 

körutat teszek a hálóban, – gondol-
ta végre; megnézem, nincs-e valahol 
javítani való rajta?» Végig is vizsgált 
minden fonalat, hogy jól van-e meg-
erősítve. Hibát ugyan sehol sem 
talált, de kiállhatatlan rosszkedve 
azért egyre fokozódott.

Amint így járkált duzzogva, hát a 
háló legfelső csücskén egyszer csak 
egy hosszú fonálra akadt, amelyről 
nem tudta megállapítani, hogy mifé-
le fonál az. A többiről mindről tudta: 
ez ide megy, ennek a letört ágnak 
végéhez; amaz oda, a tövishez. A 
pók ismert minden ágacskát s fona-
lat; de, hogy ez az egy szál mit keres 
itt? S méghozzá egész érthetetlenül 
fölfelé megy, egyszerűen föl a leve-
gőbe! Mi lehet ez? A pók fölágasko-
dott hátsó lábára és sok szemével 
fölfelé tekintgetett. Hiába! Ennek a 
szálnak nincs vége! Akárhogy nézi, 
ez a szál a felhőkbe nyúlik! Minél 
tovább erőlködött a pók a rejtély 
megoldásán, annál dühösebbé lett. 
Hogy mire való az a fölfelé futó fo-
nál? Persze az örökös légylakmáro-
zásban már rég elfelejtette, hogy egy 
szeptemberi napon ő maga 
is ezen a fonálon szállott le. 
Arra sem emlékezett már, 
hogy mily hasznára volt ez a 
szál, mikor a hálóját fonta s 
megnagyobbította. Mindezt 
rég elfelejtette. Csak annyit lá-
tott, hogy itt fölfelé megy egy 
haszontalan, cél nélküli fo-
nál, amelynek semmi haszna, 

mert a puszta levegőben lóg.
– El veled! – kiáltotta végre egé-

szen megdühösödve, s egyetlen ha-
rapással kettészelte a fonalat. A háló 
abban a pillanatban összeomlott, és 
amikor a pók magához tért, bénul-
tan feküdt a földön a tüskebokor 
alján, s a gyöngyös-ezüstös művé-
szi háló roncsa mint nedves rongy-
foszlány csavarodott köréje. Koldus 
csavargóvá szegényedett a ködös 
napon, egyetlen szempillantás alatt 
megsemmisült minden munkája, 
mert nem értette meg a fölfelé veze-
tő fonál hasznát.

Az ember lelkét is összeköti egy 
fölfelé vezető fonál az Istennel. Ez a 
fonál a hit. Aki elvágja ezt a fonalat, 
bolyongóvá szegényedik a ködös 
földi életben; aki gondosan ápolja, 
földi életének támaszát s örök bol-
dogságának biztosítékát leli meg 
benne. Bárcsak mindenki szétsza-
kíthatatlanná erősítené a fonalat, 
mely fölfelé, Urunkhoz, mennyei 
Atyánkhoz vezet!

Jörgensen
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FiAtAlok A CsillAgpontról

2013. július 23. és 27. között rendezte meg a re-
formátus egyház a Csillagpont elnevezésű ifjúsági 
fesztivált, amelyet 2003 óta minden második év-
ben megtartanak, és amelynek idén Mezőtúr biz-
tosított helyet. Székesfehérvárról is szép számmal 
érkeztek fiatalok a Csillagpontra, résztvevőként 
vagy segítőként. Közülük többen röviden leírták 
élményeiket a Békesség számára, ezeket olvashat-
juk a következőkben.

„«Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, 
úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy ítéltem, mint 
gyermek, miután pedig férfivá lettem, elhagytam a gyer-
mekhez illő dolgokat.» Ehhez az igéhez kapcsolódóan 
tartott előadást egyik délelőtt ifj. Csomós József. Szíven 
ütött, amit mondott. A Biblia szerint nincsenek kama-
szok vagy fél felnőttek, csak gyermekek és felnőttek. És 
mindannyiunknak el kell döntenie, hova tartozik. Ennek 
az előadásnak, de magának a Csillagpontnak is köszön-
hetően rengeteget növekedtem, fejlődtem, érettebb let-
tem a Szentlélek által. Köszönöm, Istenem, hogy áldottá 
és örömtelivé tetted ezt a hetet!”

(Szanyó Boglárka)

„A Csillagpont nagyon jó volt, teli volt érdekes és jó 
programokkal. Az egyik legjobb a délelőtti előadó volt, 
ifj. Csomós József, mert elég sok viccel egészítette ki az 
igehirdetést. És így végig fenntartotta az érdeklődést és a 
figyelmet. Továbbá még nagyon jó volt a budai dicsőítő 
csapat, s ők tudták a Power Pointot is használni, a többi 
dicsőítő csapat nem igazán. De ami a legjobb, hogy a 
barátaimmal együtt lehettem.”

(Miklós Áron)

„A Csillagpont különlegessége a lelki alkalmakban rejlik, 
ugyanis a koncertek mellett többek között kiscsoportos be-
szélgetéseken csendesedhettünk el. Ez teszi igazán egyedi-
vé a fesztivált az ország többi fesztiváljával szemben.”

(Balla Beáta)

„Habár nem tudtam ott lenni az összes előadáson, mert 
az étkezésnél voltam segítő, az a pár előadás, amelyen 
részt vehettem, nagyon sokat jelentett nekem, főleg ifj. 
Csomós József előadása – „A Bibliában nincs majdnem 
felnőtt vagy még éppen gyerek. Nincs két terv kis keresz-
tyének vagy nagy keresztyének számára. Marhaság az a 
gondolat, hogy ti vagytok a jövő egyháza. Ha most nem 
vagytok fontosak az egyházban, holnap se lesztek azok. 
Ti a jelen egyháza vagytok! Most kell azt építenetek” – 
bátorított minket. Ezen kívül megismerhettem az étkezés 

munkacsoportomban lévő embereket, akikkel nagyon 
jól együtt tudtunk dolgozni. Isten nagyon megáldotta a 
Csillagpontot. 2 év múlva újra Csillagponton.”

(Miklós András)

„Meglepően fogadtam, hogy mennyire fiatalos, vicces 
és lényegre törő volt minden főelőadás. A kedvenc prog-
ramjaim a dicsőítések voltak, lehetett érezni a Szentlélek 
jelenlétét.”

(Balla Edina)

„Nekem a Csillagponton a legnagyobb élményeim 
egyike, amikor a főelőadóval egy személyes témában 
nyíltan és őszintén tudtam beszélgetni, annak ellenére, 
hogy a főelőadáson milyen távolinak tűnt. A másik, hogy 
az utolsó istentisztelet után lehetett áldásokat kérni, és a 
párkapcsolatomra olyan áldást (ígéretet) kaptam, hogy 
ez az egész életemet befolyásolja, jó irányba.”

(Miklós Máté)

„Ha röviden jellemeznem kéne a Csillagpontot, ezek 
a szavak jutnak eszembe: szuper, tanulságos, vicces, ko-
moly, sok ember, ISTEN. Még csak most voltam először 
ezen a rendezvényen, de az is biztos, hogy nem utoljára. 
A témája az volt: Ki vagyok én? Számomra is, és ahogy 
hallottam, más emberek számára is nehéz és elgondol-
kodtató kérdés. Ki vagyok igazából? Istennek mik a szán-
dékai velem? Kiscsoport-beszélgetéseken nagyon jól el 
tudtunk beszélgetni róla. A mi korosztályunk (17-20 éve-
sek) ilyenkor még javában keresi a helyét a nagyvilágban, 
persze mindezt Isten segítségével. Az idei Csillagpont 
ÖKO tábor is volt, ösztönözve minket arra, hogy óvjuk, 
védjük azt, amit Isten adott nekünk. Összességében: NA-
GYON JÓ VOLT!”

(Baranyai Eszter)

„Az idei Csillagpontot egészen különleges szempontból 
vizsgálhattam. Azt a megtisztelő feladatot kaptam, hogy a 
regisztrátorok koordinátoraként vegyek részt a kétévente 
megrendezésre kerülő országos református ifjúsági talál-
kozón. Ez azt jelentette, hogy gyakorlatilag a programok-
ra nem nagyon jutottam el, mégis maradandó élmény 
marad számomra. Több ezer ember beléptetése volt a 
feladatunk, ami óriási és ebből az okból kifolyólag még 
nagyobb felelősség is. Istentől kapott áldás volt, hogy a 
háttérben folyó munkálatok eredményeként gördülé-
keny, jó emlékekben gazdag, lelkileg feltöltő héten vehet-
tek részt a fiatalok, melyre két év múlva – reménységünk 
szerint – ismét sor kerül.”

(Illés Anna)
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„Azért örülök, hogy idén a Csillagpont Ifjúsági Talál-
kozót választottuk a bátyámmal lelki feltöltődésként, 
mert rengeteg élménnyel gazdagon tértünk haza onnan; 
rengeteg találkozás, beszélgetés, előadás, napi 3 áhítat, 
rengeteg program, és a testvéremmel még jobban meg-
ismertük egymást.

Azért is örülök, mert nem féltem feladni az ismert bizto-
sat az ismeretlen bizonytalanért; és mindezt nem hiába, 
mert rengeteg üzenetet kaptam Istentől a találkozó so-
rán. A két legfontosabb: apukám alkoholizmusára kapott 
válasz és az én evészavaraimra kapott válasz. Hallhattuk 
a bizonyságát Istenről egy alkoholizmusból megszaba-
dult embernek, és beszélgethettünk vele személyesen 
is én és a bátyám. Úgyszintén egy bizonyságtétel révén 
ismerkedhettünk meg egy bulimiás lánnyal, aki hasonló 
problémákkal küzd, mint én; és vele is beszélgethettünk 
személyesen. CSODÁLATOS és IMÁDATRA MÉLTÓ a 
mi Mennyei Atyánk!

Úgy éreztem, hogy nincs ott a helyem egy ilyen nagy, 
országos fesztiválon; de Isten szólt hozzám, és azt mond-
ta, hogy: de igen! Nem vagyok olyan nyüzsgő élethez 
szokva, mint a többi fiatal, és társaságban is feszélyezve 

érzem magam. De minden dicsőítő éneken és prédikáci-
ón keresztül azt válaszolta nekem Isten, hogy Ő úgy sze-
ret, ahogy vagyok; és igenis ott a helyem a találkozón, én 
is ugyanolyan értékes és fontos vagyok számára, ahogy 
mindenki más ott! És ahogy a találkozó jelmondata is fel-
szólít: Legyél, aki vagy! Merjek az lenni, aki vagyok! Mert 
mindnyájan, akik Istenhez tartozunk, az Ő trónörökösei 
vagyunk! Nem az angol trón örökösei, hanem a Minden-
ség Urának trónörökösei!

Olyan lelki plusszal, feltöltődéssel, 3 baráttal gazdagod-
va térhettünk haza a bátyámmal, hogy azt mondhatom a 
jövőbe tekintve, hogy van értelme folytatni, van értelme 
élni, és van értelme küzdeni a hétköznapokban. Mert Is-
ten velünk van minden nehézség közepette. Mert a min-
denség Ura hallja hangomat, látja gondomat; bármilyen 
jelentéktelennek és aprónak érzem magamat. És válaszol 
is a kérdéseimre. Gondja van ránk, mindannyiunkra! 
Szeretettel ajánlom a találkozó dicsőítő énekét mindenki 
figyelmébe, mert gyönyörűséges, megható és elgondol-
kodtató: Ki vagyok én? címmel meg lehet hallgatni az 
interneten.”

(Tóth Tünde)

Felhívás gyülekezetünk tAgjAihoz

Kedves Testvéreim! 
Új lehetőség nyílik arra, hogy ismerőseink, barátaink hitre jutását felelősen és gyakorlati módon munkáljuk! 

A „Keresztkérdések” sorozat beindítását tervezzük, a Budai út után most a Széche-
nyi úti gyülekezeti központban, egy feltétellel: lesz 10-12 olyan, hitét gyakorló Testvérünk, aki hét pénteken át, 
illetve egy hozzá kapcsolódó hétvégén (nov. 29-től) elkíséri legalább egy rokonát, barátját vagy munkatársát, 
és részt vesz velük együtt ezeken a missziói estéken!

A Keresztkérdések anyaga a Márk evangéliuma alapján mutatja be mai, közérthető módon keresztyén hi-
tünk legfontosabb igazságait, s ad lehetőséget személyes bizonyságtevőkkel való találkozásra, illetve beszélge-
tésekre. Nincsenek tabu témák, bármilyen keresztkérdés feltehető!

A sorozat azoknak is szól, akik felnőttként gondoltak arra, hogy megkeresztelkedjenek, illetve konfirmálja-
nak, hiszen velük ilyen jellegű, célirányos alkalmakkal folytatódik majd a közös felkészülés. Aki konfirmált, de 
nem gyakorolja a hitét, illetve nem bizonyos abban, azokat is szeretettel várjuk a szeptember 27-én, péntek 
este 6 órára tervezett nyitó együttlétre. A Keresztkérdések estéi ajándék vacsorából, bibliai előadásból és azt 
követő csoportos beszélgetésekből állnak.

Kérjük a kedves Testvéreket, hogy imádkozzanak e lehetőségért, s akit a Lélek indít, személyesen, telefonon 
vagy e-mail-en regisztrálja magát és legalább egy, Istent kereső ismerősét szeptember 8-án este 10 óráig 
a Keresztkérdések sorozatra!   

Somogyi László lelkipásztor,
felelős szervező



BÉKESSÉG12

Miért pont Ászáf? Dicsőítés refor-
mátusoknak? Ének vagy dob? Nagy-
jából ilyen és ehhez hasonló kérdé-
sekkel indultam neki a nyaram első 
táborának, ahol a konyhai szolgálat 
mellett lehetőségem nyílt eljárni az 
alkalmakra is.

A hirdetésből már nagyjából tud-
tam, hogy ének, dob, gitár és szin-
tetizátor kurzusok lesznek, ahol ke-
resztény ifjúsági dalokat tanulunk. 
Jómagam az ének kurzusba nyer-
tem betekintést, ahol Szabó Virág 
sárszentmihályi lelkipásztor kiemel-
kedő szakmai tudással és interaktí-
van tartotta az alkalmakat. Itt tudtam 
meg azt is, hogy Ászáf Dávid kar-
mestere volt és a tábor emiatt viseli 
az ő nevét. Bevallom őszintén, mivel 
kisgyermek korom óta benne élek és 
mozgok a gyülekezeti életben, úgy 
gondoltam, a legtöbb dalt már isme-
rem, tartottam attól, hogy számomra 
semmi újat nem fog nyújtani ez a tá-
bor. 

Elbizakodottságom miatt azon-
ban Istennek az orromra kellett 
koppintania; a kurzus teljes mér-
tékben pozitív csalódás volt szá-
momra. Nem csak arról szólt, 
hogy tanultunk egy-két dalt, ami 

számomra is-
mert volt ugyan, 
hanem a szöve-
get is értelmez-
tük, belegon-
doltunk és ezt a 
dallamhoz igazí-
tottuk. Személy 
szerint én sokszor beleesek abba a 
hibába, hogy egy dalt inkább a dalla-
ma vagy a lüktetése, esetleg a ritmu-
sa miatt kedvelek meg, és legkevésbé 
sem a szövege miatt. Gyakran nem 
is figyelek arra, mit is énekelek.

Ez a hét és ez a pár alkalom ráéb-
resztett arra, hogy teljesen mindegy, 
milyen a dallam, mennyire pörög, 
vagy épp mennyire lassú, ha a szöve-
gével Istent dicsérem és áldom min-
denkor.

Mostanában a dob mint hangszer 
is foglalkoztatja a fantáziámat, ezért 
nagyon hálás vagyok, hogy néha, a 

szünetekben eljutottam a dobszerelé-
sig. Egy alapritmust már korábban is-
mertem, de most újakat tanulhattam 
meg. Nem volt dallamos, nem volt 
szövege, mégis úgy éreztem, hogy ez 
is Istent dicsőíti, és ha többször el is 
rontottam, kiestem az ütemből, az Úr 
akkor is örömét leli abban, aki neki 
játszik… gyakorlatilag arra kellett rá-
jönnöm, hogy bármi, amihez fogok, 
amit csinálok, ahogy élek, az Úr di-
csőségére van/kellene, hogy legyen.

Ezzel a gondolattal próbáltam szol-
gálni a nyáron és ezzel a tudattal tö-
rekszem helytállni nemcsak a mun-
kában, hanem a családban is.

Illés Anna

Istent dicsérni mindenkor
ászáF tábor móron

nyár végére új díszburkolat és impozáns díszkút 
várja a látogatóit a templomudvarunkban

Az elmúlt hetekben a temp-
lomba járók minden bizonnyal 
felfigyeltek azokra a munkála-
tokra, amelyek a székesfehérvá-
ri reformátusok Széchenyi utcai 
gyülekezeti központjában fogad-
ják a híveket. A hét közben mun-
kagépektől nyüzsgő és sárga 
műanyag szalaggal elválasztott 
templomudvar hamarosan kicsi-
nosítva, megszépült környezettel 
várja régi-új látogatóit.

Sokan figyelemmel követhették, 
amint az elmúlt évek során a szé-
kesfehérvári reformátusok belvárosi 
gyülekezeti központjában több lép-
csős beruházás keretében kívül és be-
lül egyaránt megszépülhetett a több 
mint másfél évszázados templom. A 
munkafolyamatok újabb fázisában a 
templomudvar megújulása sem vá-
rathatott tovább magára. S hogy mi-
lyen munkálatok váltak szükségessé, 
erről az egyházközség építési ügye-

kért felelős gondnokát, Fülöp Zoltán 
presbitert kérdeztük.

Kérdésünkre elmagyarázza: a 
templomfelújítás keretében végzik 
a jelenlegi templomudvar rendbe-
tételét. Az elmúlt esztendőkben a 
templom külső felületének, homlok-
zatának felújítási, 2012-ben pedig a 
templom belsejének renoválási mun-
kálatait végezték el. Jelenleg az ud-
varrész kialakítása történik.

– Az új arculat megvalósítása során 

,,Dicsérjétek az Urat szentélyében, dicsérjétek égi erődítményében!
Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságának teljességéért!
Dicsérjétek trombitaszóval, dicsérjétek citerával és hárfával!
Dicsérjétek dobbal és tánccal, dicsérjétek fuvolával és gitárral!
Dicsérjétek zengő cimbalommal, dicsérjétek búgó cimbalom hangjával!” 

(Zsolt. 150,2–5)
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parkolóhelyet alakítunk ki, a temp-
lombejárat előtt díszburkolatot fekte-
tünk le, a kapualjat pedig a külső Kál-
vin téri parkolóig térburkolattal látjuk 
el – tájékoztat Fülöp Zoltán, aki azt is 
elmondja, igyekeznek fix burkolattal 
minden olyan felületet ellátni, melyet 
az eddigi tapasztalatok alapján na-
gyobb tömeg vesz igénybe. 
– Az összesen hat udvari 
parkoló megépítése építési 
és hatósági szempontból is 
kötelezettségünk – teszi hoz-
zá a szakember –, melyeket 
elsősorban a lelkipásztorok, 
a szolgálati autók, illetve 
nagyobb rendezvények ide-
jén vendégeink számára 
bocsájtunk rendelkezésre. 
Az udvari kialakítási mun-
kálatainak része a templom 
északkeleti bejárata melletti 
aknaépítés is, amely a kerti 

csapok és a zöld szigetek csepegtetős 
öntözését biztosítja. Mindezek mel-
lett egy betonból előre gyártott, szép 
kőhatású díszkút is elhelyezésre ke-
rül, s ezek együttesen erősítik majd a 
templomudvar esztétikáját.

További tervekről szólva Fülöp 
Zoltántól megtudtuk: hamarosan 

az udvarból kivezető járdaszakaszt 
építenek a szomszédos református 
általános iskola udvara felé, ezzel is 
megkönnyítve a gyalogosforgalmat 
a parkoló és a templomudvar között. 
Ezzel egyidejűleg a nyári szünetben 
az oktatási intézmény udvarán is 
tereprendezési munkák történnek, 

burkolattal látják el a terü-
letet. A templomudvarban 
egy szobor, emlékhely, to-
vábbá elsősorban a fiatal 
korosztályokra és a családo-
sokra gondolva tűzrakóhely 
megépítése következik. A 
templom udvarának parko-
sítása és a burkolat végső ki-
alakítása előreláthatólag az 
őszi időszakra fejeződik be, 
várhatóan 5–6 millió forint 
közötti költségkerettel.

Szöveg és fotó:
Szűcs Gábor

húsz éve tették le A budAi úti templom AlApkövét

Székesfehérváron az 1990-es kor-
szakváltás idején a református egy-
ház tagjaiban és presbitériumában 
egyre nőtt az igény, hogy a lehetősé-
geket kihasználva minél több intéz-
ménnyel és egyházi épülettel bővülve 
szolgáljuk Istenünket. Ezért az egyre 
több reformátust magában foglaló 
öreghegyi részen egy új templom fel-
építésére volt elkötelezettség. A temp-
lom elhelyezésére adta magát a tény, 
hogy az „Aranybulla emlékművet” a 
város áthelyezte a Csúcsos-hegyre, 
az addig ott levő, rossz emlékeket éb-
resztő szovjet tank helyére. Egyház-
községünk elnöksége kéréssel fordult 
a város önkormányzata felé, hogy a 
Széchenyi utcai templom körül lévő, 
a református egyház tulajdonát ké-
pező, majd az 1945 utáni években 
elvett telkek kárpótlásaként bocsássa 
az egyház rendelkezésére az említett, 
Budai u. 113. sz. telket, ahova temp-
lomot kívánunk építeni. A városi ön-
kormányzat helyt adott kérésünknek 

és a telket átadta. A Presbitérium pá-
lyázatot írt ki a felépítendő templom 
terveire. A beadott pályaművek közül 
a Szigeti Gyula építészmérnök vállal-
kozásában készült tervet fogadta el. 
Az építkezés anyagi fedezetének biz-
tosítására az egyháztagok felajánlás-
sal éltek és 3 éves kifizetési idővel alá-
írásukkal vállaltak felelősséget a pénz 
befizetésére. A terv érdekessége volt, 
hogy – református templomok eseté-
ben nem szokványosan – a templom 
alá urnatemető megvalósítását ter-
veztük, ahol az urnák előzetes eladá-
sából származó pénz elegendő tőke 
volt az építkezés elkezdéséhez.

Az építkezés főleg saját szervezés-
ben indult, az egyháztagok biztosí-
tották a segédmunkaerőt a szakipari 
vállalkozók mellé.

A kivitelezés a templomtér alá ter-
vezett urnatemető földmunkáival in-
dult. Az áldott emlékű Bori Sándor 
presbiter, építésvezető irányításával, 
a Magyar Honvédség földgépeinek 

segítségül kérésével sikerült a mint-
egy 1400 m3 földet kiemelni és a te-
mető kiszolgálását végző helyiséget 
tető alá hozni. Ide, a jelenlegi főbe-
járat mögötti betonba készült az a 
mélyedés, ahova építési terveket, új-
ságokat, egyházi dokumentumokat 
helyeztünk el.

Az alapkő letétele 1993. szeptem-
ber 19-én történt Bányai László el-
nöklelkész szolgálatával a székesfe-
hérvári reformátusok sokaságának 
részvételével.

Isten kegyelme továbbra is velünk 
volt és az építkezés lendülete nem 
tört meg.

Folyamatosan épült a „lelki ház” is, 
így 1994. szeptember 25-én már a 
gyülekezeti teremben istentisztelete-
ket kezdtünk, és ezek az alkalmak az-
óta is folyamatosan hirdetik a refor-
mátusok elkötelezettségét és hirdetik 
Isten dicsőségét.

Szabó Balázs
presbiter
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Az altemplomi urnatemető nyári időszámítás szerinti nyitva tartása:
Szerda 16:00–18:00
Péntek 16:00–18:00
Vasárnap 9:00–12:00 (ha másképp nem hirdetjük, az állami ünnepnapo-

kon is a vasárnapi rend érvényes!)

Rendszeres alkalmaink (nyári időszámítás szerint):
Szerda 16:00–18:00 Lelkészi hivatali órák (lehetőség van személyes 

beszélgetésre, tanácsadásra és lelkigondozásra)
Szerda 18:00 Bibliakör: A Zsoltárok könyvének mai üzenetei
Csütörtök 18:00 Szabadság Krisztusban hitmélyítő csoport: Várunk mindenkit, aki változtatni szeretne 

életén, és ehhez Isten segítségét kéri!
Vasárnap 10:00 Istentisztelet (párhuzamosan baba-mama szobát és gyermek-istentiszteleteket tartunk ovi-

soknak és iskolásoknak külön csoportokban)

budai úti hírek
„Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban.”

 (Zsoltárok 46, 2)

A Budai úti templom őszi eseménynaptára:

Dátum Esemény Időpont Helyszín

2013. 09. 04.
Újra elindul a Bibliakör: A Zsoltárok könyvének mai 
üzenetei a téma. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Szerdánként 
18 órától

Budai út

2013. 09. 05.
Újra elindul a Szabadság Krisztusban hitmélyítő 
csoport! Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Csütörtökönként 18 
órától

Budai út

2013. 09. 07.
Börgöndi Falunap: bográcsos főzőverseny, ünnepi ka-
valkád és műsor 

Szombat 9 órától Börgönd – 
Kápolna tér

2013. 09. 29. Istentisztelet, majd kb. 12 órától közös batyus ebéd Vasárnap 10 óra Budai út
2013. 10. 06. Úrvacsorás istentisztelet: havi rendes Vasárnap 10 óra Budai út

2013. 10. 13.

IV. Székesfehérvári Ref. Napok záró hálaadó is-
tentisztelete és koncert: emlékfaültetés, hálaadás 
templomunk alapkőletételének 20 éves évfordulójáért, 
majd az Ars Musica Kórus és Koós Anita orgonaművész 
közös koncertje

Péntek  tervezett 
időpont: 

vasárnap 15:30-tól

Budai út ud-
var és temp-

lom

2013. 10. 23. 
Nemzeti Ünnep! A hivatali órák és a bibliakör elma-
radnak!

Szerda

2013. 10. 25–27. Ifjúsági Hétvége: közös gyülekezeti
Péntek du.–
vasárnap du.

Balatonfüred

2013. 10. 27.
Istentisztelet, majd kb. 11:30-tól szeretetvendégség 
templomunk alapkőletételének 20 éves évfordulója al-
kalmából

Vasárnap 10 óra Budai út

2013. 10. 31. Reformáció Ünnepe: közös protestáns Csütörtök 18:00 Evangélikus 
templom

2013. 11. 01.
Ökumenikus Istentisztelet: Halottak napja–Minden-
szentek alkalmából

Péntek 15 óra Kisfaludi te-
mető

2013. 11. 01. Vigasztalás Evangéliuma (városi megemlékezés) Péntek 16 óra Béla úti közte-
mető

2013. 11. 01. Emlékezők Istentisztelete Péntek 17 óra
Budai út 

altemplomi 
urnatemető

2013. 11. 03. Úrvacsorás Istentisztelet: hálaadás új borért Vasárnap 10 óra Budai út
2013. 11. 08–10. Gyülekezeti Hétvége: közös Péntek–vasárnap Balatonfüred
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Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket… (Mk. 10,14)

Ez az Ige nagyon so-
kat jelent számomra, 
nem csak a hivatásom-
ban, hanem a minden-
napokban is. Valószínű-
leg ezért sem tudok ne-
met mondani az olyan 
szerveződésekre, mint 
az idei angol-bibliai tá-
bor, ami gyülekezetünk-
ben immáron negyedik 
alkalommal került meg-
rendezésre.

Idén ugyan kevesebb 
gyermek jelentkezett, 
mint az elmúlt évek-
ben, ellentétben a szolgálók számá-
val, akikben bővelkedhettünk. Talán 
ezért, vagy a korábbi tapasztalataink 
miatt minden sokkal gördülékenyeb-
ben ment, mindenki tudta, hogy mi 
a feladata.

Nagyon hamar létrejött köztünk 
egyfajta bizalmi kapcsolat, amit egy 
ilyen szolgálatban nem könnyű kiala-
kítani és tapasztalataim szerint igen 
ritka is. Ennek okát abban látom, 

hogy minden egyes szolgáló célja a 
fentebb idézett bibliai vers megvalósí-
tása, illetve az egymáshoz való szere-
tetünk, viszonyulásunk – azt hiszem, 
minden szerénytelenség nélkül állít-
hatom – példaértékű volt.

Ezen a héten (is) megtapasztal-
hattam az imádság hatalmas erejét. 
Minden napunkat Istennel kezdtük 
és Vele zártuk, mindamellett, hogy 
napközben is szinte kézzelfoghatóvá 
vált a jelenléte. Életemben először ki-

csit nehézkesen indult 
a csoportbeszélgetés 
a gyerekekkel. Sajnos 
sokat kellett fegyel-
mezni, ami mellett, 
úgy éreztem, hogy az 
igei része „elúszik”. 
Mindennapos imaté-
mává vált a kiscsopor-
tom, és a hét végére 
teljesen sikerült átad-
nom a megváltás cso-
dáját és Jézus Krisztus 
feltámadásának örö-
mét. Azt hiszem, ez a 
tábor a negyedik alka-

lomra érett meg igazán. Most sikerült 
a legjobban ráfektetnünk a hangsúlyt 
arra, hogy a kisebbeket és nagyobba-
kat Jézus Krisztuson át az Atyához 
vezethessük. Hálás vagyok Istennek, 
hogy eszközként használt minket és 
hiszem, hogy az elhintett Ige magvak 
jó földbe hulltak, melyek idővel kisar-
jadnak és reménység szerint jövőre 
tovább plántálhatóak lesznek.

Illés Anna

Yancey, Philip: 

Jézus másként 
(Jesus I never knew)

„Mintha egy hatalmas, ámulatba 
ejtő emlékmű körül sétálnánk kora-
beli turistaként, ahogy a szerzővel 
megvizsgáljuk Jézus életét: szüle-
tése történetét, tanításait, csodáit, 
ellenségeit és követőit, hátha sike-
rül megértenünk ezt az embert, aki 
olyan nagy hatást gyakorolt a törté-
nelem alakulására. 

Philip Yancey az egyház hitvallá-
sa mögé pillantva igyekszik meg-
szabadítani a freskót a történelem 
lerakódásaitól. Vajon megtaláljuk-e 

a számtalan réteg alatt az eredetit, 
ha elég erősen keressük?” (Harmat) 
332 oldal, ára: 2.900 Ft 
(forrás: www.harmat.hu)

Ez a világhírű szerző harmadik 
könyve, amit magyar nyelven olvas-
hatunk.

Előző két könyve: Meghökkentő 
kegyelem és Rejtjelek egy másik vi-
lágból…

Mindkettő mélyen elgondolkodta-
tó, értelmes, „szív-nyitogató” olvas-
mány, amely főleg olyan olvasókat 
akar megcélozni, akik komolytalan-
nak tartanak már egy keresztyén 
kétlapos, olcsó traktátust.

A szerző egyéb eddig megjelent 
könyvei:

– Csalódás Istenben
– Meghökkentő kegyelem
– Rejtjelek egy másik világból

– Kerülő utak a boldogsághoz
– 180 nap alatt a Biblián át 
(forrás: www.goodnews.hu)

Berze János

könyvAjánló
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Meghívó
Kedves Fiatal Barátom!

Azért írunk Nektek, hogy nagy szeretettel meghívjunk benneteket a konfirmációi előkészítő 
alkalmakra, amelyek hetente egy óra programot jelentenek majd az új Gyülekezeti Központunk-
ban (Széchenyi utca 16.). A konfirmáció elvezet Titeket a gyülekezet ifjúsági csoportjának sokféle 
izgalmas, testileg-lelkileg építő közösségi életének megismeréséhez, és igaz barátok megtalálásá-
hoz (nyári táborok, különféle túrák, 
kirándulások, sütés-főzés, sport stb.).
A konfirmáció mindig különleges al-
kalom, mivel a felnőtté válás fontos 
lépcsőfoka. Biztosak vagyunk benne, 
hogy a konfirmáció nem lesz hiába-
való életetekben és mindaz az isme-
ret és hit, amiről szó lesz, segíteni fog 
eligazodni az életben!

Kedves Szülők!

Szeretettel kérjük, segítsék elő gyer-
mekük konfirmációi felkészülését 
azzal, hogy biztatják és támogatják 
őket ezen az úton, ahogyan ígérték is 
megkeresztelésük alkalmával. Ezzel a legnagyobb jóhoz segíthetik hozzá gyermekeiket, amit csak 
adhatnak nekik e földi életben!
Az első konfirmációi órát szeptember 13-án, pénteken délután 4 órától tartjuk a kezdő 
csoportnak (7. osztályos korúaknak, illetve azoknak az idősebbeknek, akik most kezdik a konfir-
mációi felkészülést), délután 5-től pedig a haladó csoport órája kezdődik. 
Ha az első órán nem tud valaki megjelenni, akkor is bátran jöhet valamelyik következő órára. 
Egy ideig még később is lehetőség van a jelentkezésre, akár személyesen a Lelkészi Hivatalban 
(Széchenyi u. 16.), akár a következő elérhetőségeinken:
Tel: 312–785; 30–630–8801
Fax: 398–719
E-mail: hivatal@albaref.hu

Szülők, családtagok részére felnőtt konfirmációi oktatás is indul, az első alkalom szep-
tember 27-én, pénteken lesz este 6 órától. Jelentkezni a fent említett elérhetőségeken lehet. 
Mindenkit szeretettel várunk!

Székesfehérvár, 2013. augusztus 25.

  Berze János s. k.      Somogyi László s. k.
            lelkész             lelkészi elnök

www.albaref.hu

iwiw: Székesfehérvári Református Baráti Kör Klub
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A Keresztkérdések sorozat folytatásaként indí-

tottuk el a „Szabadság Krisztusban” hitmélyítő 

csoportot, amely szeptembertől csütörtökönként 

18 órakor a Budai úti templomban lesz megtartva 

(Budai út 113.)!
Az alkalom 18:00-tól kb.19:45-ig tart

Rövid bevezető előadás után csoportban megbeszél-
jük a témákat (ld. az alábbi programnaptárt)

Elsősorban azok számára készült, akik:

– szeretnének mélyülni hitükben

– szeretnének lelkileg felnőtté válni

– szeretnének megszabadulni a lelki növekedést gát-
ló tényezőktől

– szeretnének győzedelmes keresztyén életet élni

– Krisztus tanítványaként akarnak élni

– megoldatlan lelki problémáik vannak

– hitben járnak, de szeretnének további ismereteket 
szerezni

Várunk tehát mindenkit, aki változtatni szeretne éle-
tén, és ehhez Isten segítségét kéri!

ELőADáSoK
(a témák feldolgozása N. T. Anderson és S. Goss: 
Szabadság Krisztusban című munkafüzete alap-
ján történik)

Alapigazságok
Szeptember 5. – 1. Ki vagyok most?
Szeptember 12. – 2. Döntök, hogy az igazságot hi-
szem el!

A világ, a „test” és az ördög
Szeptember 19. – 3. A világ szerinti igazság
Szeptember 26. – 4. A napi döntéseink
Október 3. – 5. Az erődítmények lerombolása
Október 10. – 6. Az elménkért vívott csata

Szabadulás a múlt fogságából
Október 17. – 7. Az érzelmek helyes kezelése
Október 24. – 8. Szívből jövő megbocsátás

Növekedés tanítványként
November 7. – 9. Naponta szabadságban élni
November 14. – 10. Emberi kapcsolataink
November 21. – 11. Mi a célod?
November 28. – 12. Maradjunk a helyes ösvényen!
Szeretettel várunk benneteket!

Üdvözlettel:
Berze János lelkész és a szervezők

30/676-3570

Szabadság Krisztusban 
Munkafüzet – Ára: 2500 Ft

Kapható a tanfolyamon vagy 
keresztyén könyvesboltokban, de 
megrendelhető e-mailben is az 
info@szabadsagkrisztusban.hu 

címen.

édesatyánk!
Te a Mennyből nézel le ránk, 
Világodra, mit teremtettél. 
 
Gyermekeid közönye bánt, 
hisz mindent értük cselekedtél. 
 
Apák napján föl kell, hogy nézzünk! 
Hozzád, kinek köszönhetjük létünk. 
 
Áldanunk kell, és dicsérnünk. 
Azért, aki vagy és voltál. 
 
Messzire szól a harangszó. 
Talán az egekig is felér. 
 
De jó, hogy nem vagyok halandó: 
hanem tart egy Atyai tenyér.

Schrenk Éva

Kedves Barátaink!
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krisztusért követségben
Hálát adunk az Istennek azért, 

hogy megvalósulhatott a Maroshegyi 
Missziós Hét június 3. és 9. között. 
Az Evangéliumot Minden Otthon-
ba Alapítvány és a gyülekezet ön-
kénteseivel sikeresen bejártuk a 
maroshegyi városrészt, ezen felül 
még arra is jutott erőnk és időnk, 
hogy Maroshegyen túl is folytassuk 
a missziót. Sok áldásos beszélge-
tésben volt részünk, amelyeknek 
köszönhetően többen is elgondol-
kodtak Istenről, Jézus Krisztusról, 
örök életről és üdvösségről. Emel-
lett sikerült olyan reformátusokkal 
is találkoznunk, akik még nem a 
gyülekezet tagjai, de örömmel vet-
ték a látogatásunkat, és a jövőben 
is szeretnének szorosabb kapcsolat-
ba lépni a gyülekezettel. Többen is 
kértek gyülekezeti újságot, valamint 
egy újbóli megkeresést. Bizony, a 

munka java csak ezután jön, bár a 
missziós hét megszervezése és lebo-
nyolítása sem volt egyszerű feladat. 
Szeretnénk folyamatosan látogatni 
azokat, akik lelki segítséget várnak 
tőlünk, újbóli látogatást kértek, sú-
lyos betegek, gyászolnak, nemrégi-
ben vesztették el hozzátartozójukat, 
lelkileg összeroskadtak vagy „csak” 
érdeklődnek Jézus Krisztus iránt. 
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy 
továbbra is hordozzák imádságban 
a missziónkat! Valamint szeretnék 
köszönetet mondani minden egyes 
önkéntesnek a szolgálatukért, és 
azoknak, akik szállással, levessel, 
süteménnyel, kétkezi munkájukkal 
vagy egyéb más módon járultak 
hozzá a missziós héthez! Reméljük, 
hogy ennek az alkalomnak folytatá-
sa is lesz.

Ujvári Sándor Csaba

Június 3–9 között missziós hét zaj-
lott Maroshegyen a szisztematikus 
területbejárós módszert alkalmazó 
Evangéliumot Minden Otthonba 
Alapítvány /www.emoalapitvany.
hu/ közreműködésével. A missziós 
szervezet titkárával, Sztanó Péterrel 
Ujvári Sándor Csaba lelkész vette 
fel a kapcsolatot kora tavasszal az év 
elején jóváhagyott gyülekezeti misszi-
ói munkatervvel összhangban.

Részletek az Alapítvány célkitűzé-
seiből:

Buzdítani Isten népét és segíteni 
abban, hogy betöltsék Urunknak a 
misszióra vonatkozó akaratát, pa-
rancsát.

Elvinni szórólapjainkat, s ezen ke-
resztül a Krisztusról szóló örömhírt – 
előbb-utóbb minden Magyarországi 
otthonba.

Felkínálni a szabadulás útját, be- 

és felmutatva a Szabadítóval való 
élő kapcsolat lehetőségét, szóban és 
írásban.

Minél több honfitársunknak ke-
zébe adni Isten igéjét, amely őket 
is „… bölccsé teheti az üdvösségre 
a Krisztus Jézusban való hit által.” 
(2Tim3,16)

Segíteni, hogy mindazok, akikben 
éhség, vágy van Urunk személye, 
szeretete után, azok a tiszta evangé-
liumot hallhassák, és általa élő hitre 

jussanak.
Törődni mindazokkal, akik lelki 

életük dolgaiban valamilyen formá-
ban segítséget kértek tőlünk.

Segíteni, hogy akik vágynak erre, 
azok élő keresztyén közösségre lel-
jenek valamelyik partnergyülekezet-
ben.

A missziós hét szervezése tényle-
gesen már márciusban elkezdődött: 
Imádságra való felhívás, alapítványi 
munkatársak mozgósítása országos 
szinten, gyülekezeti segítők, közre-
működők keresése stb. Május 11-én, 
szombat délelőtt missziói felkészítő 
előadást hallgathattak meg a rész-
vételüket tervező gyülekezeti tagok, 
majd a felmerült kérdések megbe-
szélésére került sor. A missziói hét 
kezdetére Urunk minden szervezést, 
előkészítést koordináló áldó segítsé-
gével összeállt a megfelelő létszámú 

maroshegyi missziós hét
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gyülekezeti szolgálói kör: résztvevők, 
szállásadók, konyhai és egyéb mó-
don közreműködők.

A hét során valóságos kis nyüzs-
gő missziói központtá alakult át a 
maroshegyi imaház. A fehérváriak 
és az ország különböző vidékeiről – 
Budapest, Kecskemét, Nyíregyháza, 
Celldömölk, Pápa, Szombathely, stb. 
– érkezettek testvéri egyetértésben 
készültek a délutáni területbejárásra. 
Ezt megelőzőleg délelőttönként az Is-
ten igéjére való figyelés, az arról való 
elmélkedés és imaközösség áldása-
iban részesülhettek a résztvevők. A 
gyakorlati megbeszélés, majd a kö-
zös étkezés után került sor az adott 
napi missziói terepbejárásra.

Az eredeti célkitűzésen – 
Maroshegy – felül az Őrhalmi szőlők 
területének bejárása is megtörtént, 
így a vasúti pályától délre elhelyez-
kedő terület, gyakorlatilag Székesfe-
hérvár dél-nyugati területének teljes 
egészén megvalósulhatott a missziói 
akció: Közel 4.000 családba juthatott 
el keresztyén lelki tartalmú írás és hí-
vogatás Krisztushoz, az élet Urához. 
Az ezen a területen élők, akik esetleg 
még nem tudtak róla, értesülhettek 
arról is, hogy létezik Maroshegyen 
egy református imaház, ahol Isten 
igéjét hallgathatja mindenki, aki oda 
betér. Köszönet minden testvérnek, 
akik imádságban hordozták a misszi-
ós hetet – Isten Lelkének támogató 
és védelmező ereje végig tapasztal-
ható volt – és tevőlegesen /imádság, 
részvétel, ellátás biztosítása, szállás 
nyújtása, anyagi támogatás, stb./ is 
segítették a lebonyolítást.

A missziós hét rávilágított a kihívá-
sokra: Az emberek többsége a Biblia 
világosságát nélkülözve, hittől, egy-
háztól távol él. A felekezeti azonosság-
tudat azonban egy részüknél egyelőre 
még kisebb-nagyobb mértékben, de 
él. Személyes életünk hitelességén is 
múlik, hogy gyülekezetünk olyan lelki 
otthonná válik-e, ahová a kívülálló is-
tenkeresők szívesen betérhetnek.

Néhány konkrétum a sok találko-
zásból:

– 35 év körüli értelmiségi férfi: 
„Katolikus eredetű vagyok, de meg-
mondom őszintén, nem gyakorlom. 
Amikor repülőre ülök, elmondok egy 
fohászt.” Ennyiből áll a hitélete. Vél-
hetően úgy gondolja, kézben tartja 
saját és családja életét. Bizonytalan-
ság érzése (pl. repülőút) ritkán van. 
A számára távoli és ismeretlen Is-
ten megszólításának szükségét csak 
ilyenkor érzi. Az Istennel való sze-
mélyes kapcsolat lehetősége új hír 
számára, nem elutasító, a traktátust 
elfogadja.

– 45 körüli hölgy nyit ajtót. Megle-
pődve néz, amikor kiderül, hogy a re-
formátus egyháztól jöttünk. Kiderül, 
ő is református. Tekintetéből érződik, 
leleplezettnek tartja magát, mint a 
nyájtól elszakadt, a város nyugati szé-
lén elrejtőzve élő bárány.

– 78 éves vak bácsi. Kétszer hozták 
vissza az orvosok a halál kapujából. 
Figyelmesen hallgatja az őérte is föld-
re jött, és életét adó Jézus Krisztusról 
szóló bizonyságtételt: Istennek még 
terve van vele, szeretné, ha megis-
merné Őt, mint Megváltóját.

– 20 év körüli fiú: Élénk lelki ér-
deklődésű. Televízióban, rádióban, 
interneten rendszeresen tájékozódik 
a keresztyén dolgokról.  Különös kí-
váncsisággal fordul a speciális tanítá-
sok – pl. utolsó ítélet/végidők – felé. 
A tanítások sokfélesége miatt a teljes 
Szentírás tanításán alapuló biztos 
szilárd talajra állást tanácsoljuk neki. 
Sziklára /Krisztusra/ építse lelki há-
zát, akkor nem fog összedőlni a ház, 
és tud majd tájékozódni.

– 70 év körüli férfi. Állítása szerint 
néha elmegy a templomba. Kicsit 
rákérdezve kiderül, az esküvője /40–
45 éve volt/ óta csak néhány alka-
lommal tette ezt meg. Bibliája van. 
Talán megfogadja a tanácsot, hogy 
porolja le és kezdje el újból olvasni.

– 50 év körüli férfi. Reformátusnak 
vallja magát. Munkába állását köve-
tően állítása szerint annyira elfoglalt, 
hogy nincs ideje templomba járni, 
mert vasárnap piheni ki a hét fára-
dalmait. Kívánjuk neki, hogy tegye 

ki magát Isten igéjének éltető, frissí-
tő hatásának. Nem tudható, mikor 
jön el az ő idejében is az az időpont, 
amikor a földi munkálkodás ideje le-
jár és eljön a számadás ideje. ( „Mert 
semmit sem hoztunk a világra, vilá-
gos, hogy ki sem vihetünk semmit” 
– 1Tim 6,7)

A hét vasárnap délutáni záró al-
kalmán Zila Péterné Marika, Nagy-
várad téri lelkészfeleség Kapcsolata-
ink c. előadását, majd ezt követően 
Paulikovics Pál gitárművész koncert-
jét hallgathatták meg az alkalomra 
látogatók. 

Adja Isten, hogy a missziói szolgá-
latok áldásos eredményei megmutat-
kozzanak, mind a kívül valók, mind 
a kedves gyülekezeti tagok életére 
nézve egyaránt. A misszió (= Krisz-
tushoz hívás) csak úgy magától nem 
fog működni, hanem csak Magától, 
kedves Olvasó, ha megnyitja szívét 
Jézus előtt, majd ezt követően száját, 
kezét, lábát, szabadidejét stb. oda-
szánja erre.

Németh Kornél

Dicsőség neked

Szívemből dal fakad,
zengi hatalmadat,
hirdeti nagyságod,
tudva, hogy van rá ok.

Élteted életem,
nem lehet kételyem:
erőt adsz, hogy lépjek,
reményt, hogy elérlek.

Magasztallak Téged,
dicsőítem lényed.
Hálaének szóljon,
az Úrnak a trónon!

Schrenk Éva 
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2013. június 30-án befejeződött 
egy földi életút.

Ekkor távozott mennyei Atyjához 
Nagy János, életemnek szerető, hű-
séges társa.

1942. július 15-én született Vész-
tőn, egy nyolcgyermekes család má-
sodik gyermekeként. Szülei Nagy 
András és Juhász Erzsébet voltak.

Általános iskoláit Vésztőn végezte. 
Korán kitűnt, hogy tehetsége van 
a sporthoz és a zenéhez, jó ének-
hangja volt. Szívbeteg bátyja után – 
mint első erős gyermek – szüleinek 
segédkezett a föld, az állatok körül, 
mivel édesapja Pestre járt dolgozni, 
és kéthetente volt csak otthon más-
fél napra. 16 évesen lett a vésztői 
református gyülekezet élő hitű tagja. 
A gyülekezet kántora kiöregedett a 
szolgálatból, így – látva zenei tehet-
ségét, elkötelezettségét Isten Igéje 
iránt – őt küldték el kántorképzőre. 
Fóton tanult 6 hónapos bentlakásos 
tanfolyamon, nagyon jó előmene-
telt tanúsított; olyan alapokra tett 
szert, hogy szorgalmas önképzés 
és tanfolyamok során megkapta a 
református kántori oklevelet, egy-
házi ének, orgonajáték, karvezetés, 
himnológia jeles eredménnyel.

Különleges adottsága volt a szug-
gesztív énekvezetés, mély hitéből 
eredő elkötelezettség a kántori szol-
gálat iránt.

Vésztőn szolgált a református egy-
háznál kántorként, a gyülekezeti 
énekvezetésben a korábbi gyakorla-
tot megszüntetve a ritmikus éneklést 
vezette be.

Egyházi szolgálata mellett bevitte 
szülei földjét a TSz-be, ott dolgozott, 
míg betegsége miatt nem kellett 
könnyebb beosztást kapnia. 1966 
karácsonya után találkoztunk, vő-
legényként költözött Gyulára, ahol 
én is éltem; ott dolgoztunk. 1968-
ban kötöttünk házasságot, Gyulán 
laktunk albérletben. Isten három 
gyermekkel áldott meg bennünket, 

Zoltán, Péter és Tamás személyé-
ben. 1969 nyarán Bogyiszlóra köl-
tözünk, férjem ott vállalt református 
orgonista kántori állást. A földhasz-
nálati járandóságból, majd később 
1 ha magántulajdonú föld művelé-
sével egészítette ki szűkös kántori 
jövedelmét. Gimnáziumi érettségit 
szerzett, majd 3 év alatt levelezőn el-
végezte a 6 éves zeneiskolai képzést 
zongora szakon. Isten anyagi áldást 
is készített számunkra, egy néni el-
gondozása után kapott házunkat 
eladva 9 év után Székesfehérvárra 
költöztünk, az IKARUS székesfe-
hérvári gyárában dolgozott férjem 
többféle munkakörben.

Székesfehérváron találtunk igazi 
lelki otthonra a református egyház-
község gyülekezetében. Az egy-
házzenei szolgálathoz hű maradt 
Székesfehérváron is, a maroshegyi 
gyülekezetrész kántoraként szolgált 
javadalmazás nélkül, oszlopos tag-
ja lett a gyülekezet Csomasz Tóth 
Kálmán Kórusának, sok szeretettel 
szolgált a különféle gyülekezeti ré-
tegalkalmakon, mint a Kékkereszt 
Csoport, férfinapi rendezvények, 
gyülekezeti nagytábor és tábori kor-
csoport-találkozók, egyéb alkalmak. 
Ismert volt ihletett versmondásáról, 
örvendező keresztyén életet élt. Itt-
hon is gyakran szólt a hangszere, új 
énekeket tanult (ezeket mielőbb köz-
kinccsé tette), énekkel is dicsőítette 
az Urat. Kezdettől fogva szolgált 
mint presbiter és gyülekezetrészi 
gondnok, később temetőgondnoki 
szolgálatot is vállalt immár nyugdí-
jasként, sőt végzett temetőgondozói 
munkát is 10 éven keresztül. 2011 
óta a Református Nyugdíjas Klub 
elnöke, ott külön énekkart szerve-
zett, mely a Fejér megyei Kor-Társ 
Ki-Mit-Tud? vetélkedőn 2012-ben és 
2013-ban is szép sikerrel szerepelt; 
2013-ban már a színházban rende-
zett gálaműsorban is megmutathat-
ták magukat.

Az Úrnak olyan gyermeke volt, 
aki nemcsak szóval tett bizonyságot, 
hanem megélte a hitét őszintén, sze-
retettel, segítőkészen, adakozó mó-
don, béketűréssel, mértékletesen, 
derűsen.

Idős korát 4 unoka fényezte, aki-
ket éppúgy, mint gyermekeit, me-
nyeit, feleségét nagy-nagy szeretet-
tel vett körül.

Amit leírtam, rövid életrajz, nem 
csendül ki belőle, amit mindannyian 
éreztünk a családban és a gyüleke-
zetben egyaránt, hogy milyen hittel, 
tűzzel szerette az Úr Jézus Krisztust, 
és milyen hőfokon égett benne a 
testvéri szeretet.

Sajnos 2012-ben 9 havi orvos-já-
rás ellenére sem ismerték fel, hogy 
rákbetegség támadta meg. Előre-
haladott gyógyíthatatlan betegsé-
gét azzal a belenyugvással fogadta, 
hogy teljes életet élt, és tudta, hogy 
az Úr várja a mennyei honban. És 
elhalkult az ének az otthonunkban…

Isten áldását kívánom mindazok-
ra, akik betegsége idején imádkozó 
szeretettel álltak mellettünk, gyá-
szomban is folytatva ezt a csodála-
tos szolgálatukat!

Nagy Jánosné Katika

megemlékezés isten énekes szolgájáról
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Néhány emlékezetes alkalom, amit 
együtt érhettünk meg, akár szép – 
vagy szomorú történések voltak.

Ez év június 7-i alkalmunkon az 
Idősek Világnapja alkalmából óvo-
dásaink megajándékoztak minket 
kedves, vidám műsorukkal, ami az 
évzáró előadásuk anyaga volt.

Ragyogó szemek, őszinte hitvallás, 
aminek tanúi lehettünk.

A következő napon bográcsoztunk, 
igaz, nem a klub szervezésében, de a 
„késői középkor” tagjai közt sokan 
vagyunk jelen.

Tésen a szélmalom megtekintése 
után Csőszpusztán beszélgetés kö-
vetkezett, majd tűzgyújtás a bogrács 
alá.

Nagytiszteletű Somogyi László Úr 
rövid, ám annál tartalmasabb áhítat-
tal szolgált számunkra, majd énekel-
tünk Szent Urunknak dicsőítő éneke-
ket.

Asztali áldás, az asztal terítve és 
már minden kész…

Ebédünket elköltve folytattuk az 
éneklést, ami minden esetben gyö-
nyörűséges foglalatosság, s az idő 
csak repült.

Június 22-én a délvidéki kirándulá-
son megtapasztalhattuk testvéreink 
hűségét, kitartását minden nehézség 
ellenére, ahogyan ők élnek távol a 
hazától.

Jó volt velük együtt dicsérni az 
Urat imában és énekekben. Fel-
emelő volt az a szeretet, ahogyan 

fogadtak minket. Lélekben feltöltve 
érkeztünk haza az Úr kegyelméből, 
Ő kísért egész nap és tette áldottá az 
alkalmat.

Szomorú hír érkezett, bár tudtuk 
mindannyian, hogy ez hamarosan 
be fog következni. Nagy János testvé-
rünk megtért az Ő megváltó Urához.

Döbbent csend, szívünkben hiány-
érzet, de hálaadással imádkoztunk 
Atyánkhoz, hogy ismerhettük Já-
nost, s részesei lehettünk szolgálatá-
nak.

Július 6., szombat. Temetésén 
megtapasztalhattuk azt a hitet, ami 
benne élt, mert távozása előtt elkö-
szönt a klubtól, ezt ez alkalommal 
felolvasták.

János ma már az örökélet mezején 
zengi énekeit az angyali karral.

A többgenerációs nagytáborunkon 
is aktívan részt vettünk, beszélget-
tünk a napi témákról, elmélkedtünk, 
imádkoztunk, énekeltünk. A ben-
nünk élő hit összekötött minket. Az 
eltelt egy hét nem volt hiába, mert az 
Atya Isten dicséretét hoztuk haza szí-
vünkben és adtuk tovább a környeze-
tünkben.

Klubunk vezetőségválasztás előtt 
áll, kérjük az Úr áldását szolgálatte-
vő testvéreink megtalálásához. Ezt 
szeptember első péntekére tervez-
zük.

szs.

események a nyugdíjas klubunk életébôl

„Teremtés hete” ökumenikus programsorozat
Időpont: szeptember 30–október 2. (hétfőtől szerdáig) 18 órakor

Helyszín: Maroshegyi Református Imaház (Batthyány u. 9.)

Mindenkit nagy szeretettel várunk az alkalmakra!
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koronázási játék egy szereplô szemszögébôl

Különleges színpadi produk-
ció szem- és fültanúi lehettek 
mindazok, akik az augusztusi 
koronázási ünnepi játékok né-
zői voltak Székesfehérváron. A 
Nemzeti Emlékhelyen a magyar 
uralkodók koronázási szertar-
tásjátéka elevenedett fel első al-
kalommal, államalapító István-
ra emlékezve.

Szent István király koronázását 
felelevenítő, nagyszabású s egyben 
hagyományteremtő színházi előadás 
készülődött Székesfehérváron. A 
szakrális-történelmi játék helyszíne 
is meglepő volt, ugyanis az egykori 
Nagyboldogasszony koronázó bazili-

ka romjai felett, a Nemzeti Emlékhe-
lyen magasodott a középkori templo-
mot idéző díszlet, a játéktér és a több 
ezer ember befogadására alkalmas 
nézőtér. A történelmi produkcióban 
neves színészek mellett a megye-
székhely gyermek és felnőtt kórusai, 
zenekarai és táncosai is közremű-
ködtek. Írásunkban arra kerestünk 
választ, milyen a próbák hangulata, 
s hogyan lesz valakiből szereplő egy 
darabban.

A koronázási játék egyik szereplője 
Illés Ádám, aki az oratórium olvasó-
kórusának tagjaként a hőséggel da-
colva kitartóan részt vett a próbákon. 
A nemrégen érettségijét megszerző 
fiatalembert arra kértem, ossza meg 

velünk tapasztalatait a történelmi já-
ték előkészületeiről.

– Április végén történt, hogy idő-
sebb Szabó Balázs, az Ars Musica 
vegyeskar titkára és Szabó Adrienn 
karvezető megkérdezte tőlem, len-
ne-e kedvem csatlakozni a kórushoz. 
A kérdést azért is tették fel számom-
ra, hiszen tudták, hogy a Székesfe-
hérvári Református Egyházközség 
Maroshegyi gyülekezetrészében al-
kalmanként a kántori szolgálatot lá-
tom el.

Ádám a felkérésre igent mondott, 
és csatlakozott a kórus szereplései-
hez. Júniusban már gregoriánokat 
és megzenésített zsoltárokat éne-
keltek a Széchenyi utcai református 

istván királyrA emlékezve
Székesfehérvár MJV Önkormány-

zata 2010-ben hirdette meg a Szent 
István Emlékévet, amelynek alapján 
2013-ban, István király halálának 
975. éves meg-
emlékezése al-
kalmából ünnepi 
játékokra kerül 
sor városunkban. 
A nagyon alapos 
előkészítő munka 
eredményeként 
2013. augusztus 
14–24 között 
számos program 
megvalósult. Az 
események fel-
sorolására nem 
lenne elegendő 
több oldal sem, 
így most csak egy 
eseményt emelünk ki: 2013. augusz-
tus 17-én és 18-án koronázási szer-
tartásjátékra került sor. Az egyedül-
álló produkciót a Romkert területén 
felállított, az ott levő régi romkövek 

állagának megvédését maximálisan 
figyelembe vevő színpadon szervez-
te és valósította meg a Vörösmarty 
Színház. 

A művet Szikora János és Matuz 
János igazgatók álmodták meg ko-
rabeli leírások, emlékek alapján. 
A király, a koronázást végző érsek 
és püspökök, valamint a szertar-

tásmester szerepét neves színészek 
vállalták. Az események jobb meg-
értését célzó éneklő kórusok (felnőtt 
és gyerek), táncosok viszont a város 

amatőr szervezetei-
ből álltak össze. Nagy 
megtiszteltetés érte a 
Szabó Adrienn által 
vezetett „Ars Musica” 
Zenebarátok Egyesü-
letét, akik az OLVA-
SÓKÓRUST alakítot-
ták. Feladatuk volt az 
események szóban 
történő tolmácsolása. 
Nagy örömünkre az 
olvasókórus felnőtt és 
gyermek tagjai között 
több, a Budai útra 
járó református test-
vérünk is részt vett.

Sok testvérünk jelzett vissza, hogy 
nagyon tetszett nekik az előadás.

Szabó Balázs
presbiter
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templomban, majd az egyházközség 
általános iskolájának tanévzáróján 
zenés szolgálatban működtek közre.

– Már kórustagként ért a megke-
resés, hogy vállalnék-e szerepet a 
koronázási ünnepi játékok „oratóri-
umában”.

Ádám erre is igent mondott, így a 
vegyeskarral július elején részt vett a 
Vörösmarty Színház Stúdiószínpa-
dán a meghallgatáson, ahol Dr. Szi-
kora János igazgató, a szakrális játék 
rendezője megtekintette a szereplő-
ket. A találkozó után olyan kedvező 
benyomás alakult ki a direktorban, 
hogy hamarosan jelezte, szívesen 
dolgozna együtt a kórussal már az 
augusztus másodikán kezdődő pró-
bákon.

– A történetben vegyeskarunk az 
olvasókórust alakítja. A forga-
tókönyv szerint a szerepünk ha-
sonlít az egykori görög drámák-
ban a kóruséhoz: segítjük értel-
mezni a cselekményt. Egyfajta 
háttér-információval szolgálunk, 
kikerekítjük a történetet a nézők 
számára – mesél nagy lelkese-
déssel darabbéli karakterükről.

Elmondja, hogy a forgató-
könyv szerinti 7. jelenetben vo-
nul be kórusuk a király érkezése 
előtt. Nem viselnek István kora-
beli kosztümöket. A férfiak öltöny-
ben, a hölgyek modern kosztümben 
jelennek meg. Szerepük szerint ők 
a modern kor emberei, akik csodá-
lattal szemlélik a koronázó bazilika 
nagyságát, építészeti remekét. István 
előéletét szavalják el, felsorolva gyer-
mekéveit, neveltetését, családi hátte-
rét, a leendő uralkodói célkitűzését, 
és bemutatják azt a korszakot, amely-
ben királlyá koronázzák. A történet 
üzenetét zsoltárokkal és zenekari át-
kötésekkel formálják még megraga-
dóbbá.

Szövegük felolvasásakor a drámai 
hatás még érzékletesebb céljából 
több korosztály is szerepet kap.

Így például azt a mondatot, amely 
az uralkodójelöltről szólva így kezdő-
dik: „Közeledik a gyermek, akit a pró-

féta szerint ismert az Úr”, egy kislány 
olvassa fel a gyermekkórus tagjai 
közül. A gyermeki hang különös üze-
nettel bír, az ártatlanságra, tisztaság-
ra utal. A „Közeledik az ifjú, akinek 
nemzetségében először jár korona és 
királyság…” kezdetű mondatot a nők 
olvassák, míg a „Közeledik a férfi, aki 
bölcsen hallgatta a tanítást…” kezde-
tű szakaszt már férfiak hangsúlyoz-
zák erőteljesen. A kórusban arra is 
törekedtek, hogy a szöveget szavakra 
bontsák, így egy-egy szót a basszus 
vagy a tenor szaval.

A fiatalember számára leginkább 
az Alba Regia Tánckar művészei bi-
zonyultak a leghatásosabbnak. Nem 
véletlenül. Előadásmódjukkal, koreo-
gráfiájukkal a tizen- és huszonéves 
korosztályra tudnak leginkább hatni.

Amikor Illés Ádámot arra kérem, 
mutassa be, a darabban melyik szá-
mára a legfontosabb üzenetrész, el-
mondja: Szent István litániáját tartja 
a legmozgalmasabbnak a szakrális 
játék kilencedik részében. Ekkor a 
közönség azt láthatja, amint az ural-
kodójelöltet a püspökök jelképesen 
levetkőztetik. Palástját, kardját leold-
ják, lábbelijét is leveszik. Fehér ruhát 
húznak rá, és István az oltár előtti 
díszes szőnyegre fekszik. Karját ke-
reszt alakban kitárja. Ekkor kezdődik 
az úgynevezett apokaliptikus tánc 
az Alba Regia Tánckar művészeinek 
előadásában. A cselekmény azt üze-
ni, hogyan veti le István a régi világot, 
a bűnt. S egyben jelképezi, amint az 
ördög harcol az Istennel, konfliktus a 
gonosz és a jó között. Az uralkodó-

ban zajló belső harcot teszi vizuálissá 
a jelenet.

– A Horváth Károly komponálá-
sában és az Alba Regia Szimfonikus 
Zenekar előadásában felcsendülő 
népies-szakrális művek és a tánckar 
közös produkciója nélkül valójában 
az olvasókórus üzenete erőtlenné 
válna – véli Ádám.

– A színművészekkel kevés a kap-
csolatunk – vallja be –, pedig sokat 
lehetne tanulni az István királyt ala-
kító Varju Kálmántól és a szertartás-
mestert alakító Mihályi Győzőtől. Az 
esti hőségben zajló próbák, a rend-
szeres és bizony fárasztó ismétlések 
minden energiát elvisznek művé-
szektől, kórustagoktól, statisztáktól 
egyaránt. Komolyabb kapcsolatépí-
tésre alig-alig marad idő.

Igazán jó szervezőnek tartja 
Szikora János rendezőt. Az a 
tapasztalta, hogy rendkívül ru-
galmasan alakítja, formálja apró 
részletekbe menően a jelenete-
ket, minden finom jelzésre kész 
odafigyelni, amely egy-egy sze-
replőtől érkezik.

– Külön rendezői instrukció-
ra történt – eleveníti fel a fiú – 
hogy az imádságot lehajtott fej-
jel és halkan kell elmondanunk. 
Azonban, hogy a szöveget végső 

soron maga a nézőközönség is meg-
érthesse, a kórustagok mikrofont 
kapnak, abba kell mondaniuk a szö-
veget.

– Lényeg, hogy ének, zene, tánc 
és szöveg egymásra épüljön, erősítse 
egymást – fogalmaz, s végezetül azt 
is megosztja velünk, hogy megtiszte-
lő feladatnak tekinti a közös munkát 
Matuz Jánossal és Dr. Szikora János-
sal. A jövőben életében a precizitásra 
még nagyobb hangsúlyt kell fektet-
nie, hiszen megtanulta, a próbákra 
pontosan, megadott időre kell oda-
érniük. Igazi közösségi életet élnek 
a csapattal, építik azt és odafigyelve 
vigyáznak egymásra.

Forrás: www.fehervarihirek.hu
Szöveg és fotó:

Szűcs Gábor
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Széchenyi utca
Vasárnap:
08:30  Istentisztelet (A három nagyünnepen: 08:00)
10:00  Istentisztelet, gyermek-istentisztelet, ovis istentisztelet;
18:00  Istentisztelet 
 Ünnepnapokon és a hónap utolsó vasárnapján
 délelőtt úrvacsorás istentiszteleteket tartunk.
Hétfő:  
16:30 Szenvedélybetegségből szabadulást keresők és azokat 
           segítők összejövetele (Kékkereszt csoport)
Keddenként:
  első kedd: 18.00 „Egymás terhét hordozzátok” imaóra mindenkinek
  második:  18.00 Presbiteri bibliaóra
  harmadik: 18:00 Keresztelői előkészítő, 19:00 Jegyesoktatás
  negyedik: 18.00 Munkaközösségek, bizottságok tagjainak bibliaórája
Szerda: Baba-mama kör 9:30 órától, Énekkari próba 18:30-tól
Csütörtök: 17:00 Gyülekezeti bibliaóra 
Csütörtök: 19:00  Gyülekezeti bibliaóra (előtte 18.15-től imaközösség)
Péntek:      17:00  Biztos Szikla Klub (kisifi)
Péntek:     18:00 Tanítványként Élni a Gyülekezetben (TÉGy) 
Péntek:      19.00 Fiatal nők köre
Páratlan héten pénteken, páros héten szombaton: 
    19:00 Aktívifi
Szombat: 18:30 Énekkari próba
Minden hó 3. keddjén: 18:00 Presbiter feleségek köre 
Minden hó 1. szerdáján: 15:00 Nyugdíjas lelkész házaspárok, 
illetve özvegyek bibliaórája a Gyülekezeti Központban 
Minden hó 1. péntekjén: 14:00 Református Nyugdíjas Klub
Minden hó 3. péntekjén: 19:00 Futó kockák klubja
Minden hó második szombatján: 14:00 Páratlan páros (házas-
sággondozás)
Minden hó 2. vasárnapján:  Teázás a 10 órás istentisztelet után 
az udvaron vagy a Gyülekezeti Központban 

Maroshegy
Vasárnap: 09:00 Istentisztelet és gyermek-istentisztelet az Imaházban 
Kéthetente szerdán: 17:00 Bibliaóra az Imaházban
Kéthetente szombaton: 18:00 Házi Bibliaóra 

Budai út
Vasárnap:  10:00    Istentisztelet és gyermek-istentisztelet
Szerda:       18:00    Biblia-kör 

Hivatali órák: szerda 16.00-18.00
Urnatemető nyitva a téli időszámítás alatt: 
szerda, péntek: 16-18, vasárnap: 9-12

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; 

e-mail: hivatal@albaref.hu 
Internet: www.albaref.hu

Lelkipásztorok:
Somogyi László, Berze János 

Ujvári Sándor Csaba, Varga Tünde beosztott lelkészek
Fehérvári Dávid egyetemi lelkész

Adminisztrátor: Sárkány Anna 
Bankszámla szám: 

UniCredit 10918001-00000021-42850004

– Hit, Remény, Szeretet Alapítvány –
Székesfehérvár Széchenyi u. 16. 

Tel: 22/312-785

Bankszámlaszám: 
Unicredit 10918001-00000053-90940017
Adószám: (Szja 1 %-hoz) 18501317-1-07

Céljai, s és egyéb tudnivalók: www.albaref.hu 

Támogassuk az Alapítványt és az 
Egyházat az Szja 1-1 %-ával!

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

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

Tel.: 22/316-378; e-mail: ovoda@albaref.hu 
Vezető óvónő: Mocsáriné Brunner Boglárka
Talentum Református Általános Iskola:

8000 Székesfehérvár, Széchenyi út 20.
Tel.: 06-22/310-018, e-mail: iskolatitkar@albaref.hu 

Igazgató: Szanyó Gáborné

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: Ujváriné Császár Boglárka
Nyomdai munkák: Bezsit Bt., Felelős vezető: Farkas István

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

Felhívjuk a Kedves Testvérek figyelmét, Egyházközségünk Széchenyi 
utcai templomának felújítási munkálataira szánt adományaikat, pénz-
beli felajánlásaikat az alábbi bankszámlára szíveskedjenek eljuttatni:

Unicredit 10918001-00000021-42850004

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal 
hozzájárultak a Széchenyi úti templomunk külső és belső 
felújításához! A költségek kb. felét csak kölcsönből tudtuk 
rendezni, amit 2012. januárjától 5 éven át kell törlesztenie 
egyházközségünknek. Szeretettel kérjük, hogy hordoz-
zák imádságaikban, és továbbra is támogassák adomá-
nyaikkal ezt a nemes ügyet! 


