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Boldog böjt
„Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a jogtalanul fölrakott bilincseket… 

Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás.” (Ézsaiás 58,6–8)

Hívő életem nagy példaképei 
közül immár mindhárman a meny-
nyei Jeruzsálem szépségében és 
dicsőségében gyönyörködhetnek. 
Édesapám, Sípos Ete Álmos és 
Cseri Kálmán életének és szolgá-
latának áldott és közös jellemzője 
volt, hogy szívből szerették Isten 
Igéjét és őszinte odaadással hirdet-
ték annak örök, s egy-
ben aktuális üzenetét. 
(Csak emlékeztetőül, 
különös tekintettel a 
Reformáció emlék-
évére: Isten Igéje testet 
öltött alakban az Úr 
Jézus, írott formában 
pedig a Szentírás.)

A három említett, 
immár „megboldo-
gult” előttem járó kö-
zül számomra Cseri 
Kálmán volt az, aki 
leginkább elénk élte a 
„boldog böjt” valósá-
gát. Igen, én is vallom, 
hogy aki az Úrral jár, az már földi 
élete során „megboldogul”, s en-
nek egyik áldott jellemzője, hogy 
ismeri az Isten előtt kedves böjt 
titkát. Engedtessék meg nekem, 
hogy most, amikor néhány napja 
hazatért közülünk a volt pasaréti 
lelkipásztor, az ő életének egy-egy 
kiragadott vonásával mutassam 

be, miért nem félelmetes, és nem is 
idegen a mai élettől a böjt, s hogy 
Urunk mennyire a javunkra taná-
csolja annak gyakorlását. Az is lát-
ható a felidézett közel nyolc évtize-
des életműből, hogy a böjt a hívő 
ember életformája, s nem csupán 
a Húsvét előtti negyven nap áldott 
lehetősége.

Cseri Kálmán nem rakott fel bi-
lincseket (Ézs 58,6), mert a kegye-
lemből élt. Tudta és hitte, hogy 
Isten az Úr Jézus által megajándé-
kozta őt bűnei bocsánatával és az 
örök élettel, s mindez teljesen in-
gyen, kegyelemből lehetett az övé. 
Ezért másokat sem megterhelni 
akart, nem kényszerített senkit sem 

bűnbánatra, hanem annak kimun-
kálását meghagyta a hatalmas és 
szuverén Isten kezében. A bűnről 
nagyon világosan és egyértelmű-
en prédikált, de böjtölt mindenféle 
kegyesnek látszó manipulációban. 
Személyes lelkigondozásaiban, 
amiben magam is többször része-
sülhettem, a bátorítás, a feloldozás, 

az Úr Jézushoz segítés 
jellemezte. Nem ke-
gyes „bilincsek”, sza-
bályok felrakása volt 
a célja, nem is a te-
kintélyéből és korából 
elvárhatóan adódó 
„kell”-ek megfogal-
mazása volt az, amit 
átadott a hozzá fordu-
lóknak, hanem újra és 
újra a hitük erősítését 
munkálta az Úrban és 
az Ő hatalmas erejé-
ben.

 Tudott böjtölni a 
lényegre koncentrá-

lásban is. Nem beszélt hosszasan 
lényegtelen, mellékes dolgokról, 
hanem következetesen az üdvös-
ség kérdéseire koncentrált. Tudta, 
milyen hívő kísértésekről írt Pál 
apostol a gyülekezeteknek, és tu-
datosan elkerülte azokat: „Ezek-
nek a megtartása a bölcsesség 
látszatát kelti ugyan a magunk 
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csinálta kegyeskedés, az alázatos-
kodás és a test sanyargatása által, 
valójában azonban semmi értéke 
és haszna nincs, mert öntelt fel-
fuvalkodottsághoz vezet.” (Kol 
2,20–23)

Egyszerűen, valóban puritán 
módon élt, de ezzel csupán példát 
adott, és nem tette kötelező nor-
mává az életformáját. Tudta sze-
retni és tisztelni azokat, akik a hívő 
életüket másképp élik meg. Tudott 
böjtölni a megjegyzésekben és a 
kritikákban, de az Úrhoz való ra-
gaszkodásban, a megváltásban és 
az egyedüli Megváltóba vetett hit-
ben nem ismert tréfát. (Egyébként 
jó humora volt – láttam könnyezve 
kacagni!) Emlékszem, amikor egy 
ifjúsági csendeshétre meghívott 
vendégszolgálónak, s beállítottam 
oda egy Honda Civic-kel, néhány 
fiatal megjegyezte: „Végre egy lel-
kész, aki nem mindig csak egy kis 
Skodával jár!” Cseri Kálmán csak 
mosolygott, én pedig aznap meg-
tapasztaltam: Bizony, lehet boldo-
gabb az ember egy Fábiában, mint 
egy Civicben…

Nem törekedett tisztségekre, sem 
vezetői beosztásra. Tudott böjtölni 

a „népszerűségben”, s koncentrál-
ni arra, amiről bizonyosan tudta, 
hogy az Úr bízta rá. Amikor először 
hívtam Fehérvárra evangélizálni, 
csendes és alázatos módon eluta-
sított, arra hivatkozva, hogy abban 
az időben kell megírnia A kegyelem 
harmatja című áhítatos könyvet. 
Amikor pedig elfogadta a meghí-
vást a 2012-es fehérvári REND-re, 
s később kiderült, hogy ő lesz a „fő-
előadó” (kimondatlanul is a „húzó 
név”), akkor kissé ingerülten felhí-
vott és közölte: Csak a nekem tett 
ígérete miatt jön el, de tőle nagyon 
messze áll, hogy egy ilyen jellegű 
fesztivál vonzerejét ráépítsék. – Az-
tán újra csak böjtöt tartott háborgó 
szívében, alázatosan köztünk volt, 
és semmilyen megjegyzést nem 
tett. Szolgált teljes szívvel, s hirdette 
az élő Igét több ezer embernek…

Adja az Úr, hogy a boldog böjt a 
mi életformánkká is legyen! Hiszen 
úgy mondunk le a böjtben bármi-
ről is, hogy közben más, áldott dol-
gokat cselekszünk, ami nem csak 
nekünk, hanem a körülöttünk élők-
nek is öröm és áldásforrássá lesz. 
Arra tanít ezzel miket Isten, hogy a 
bilincseket a magunk és a mások 

kezéről is levessük, s hogy az Úr 
Jézus Krisztus lebilincselő szeretete 
legyen a legfőbb kincsünk. Hogy 
önként és ne kényszerből szeressük 
viszont Őt, s másokat se félelemből 
fogadjunk el, vagy éppen utasít-
sunk el, hanem önként és szaba-
don. A félelem nélküli szeretet böj-
töt tart az érzékenységeiben, tud 
felszabadultan elengedni szokáso-
kat, beidegződéseket, vagy akár 
mások kegyességeinek hiányossá-
gait is, mert teljessé lett, vagyis tel-
jesen megbízik az Úr szeretetében! 
Bízol ebben valóban?

„A szeretetben nincs félelem, sőt 
a teljes szeretet kiűzi a félelmet; 
mert a félelem gyötrelemmel jár, 
aki pedig fél, nem lett tökéletessé 
a szeretetben. Mi tehát azért szere-
tünk, mert ő előbb szeretett minket. 
Ha valaki azt mondja: „Szeretem 
Istent”, a testvérét viszont gyűlö-
li, az hazug, mert aki nem szereti 
a testvérét, akit lát, nem szeretheti 
Istent, akit nem lát. Azt a parancso-
latot is kaptuk tőle, hogy aki sze-
reti Istent, szeresse a testvérét is.” 
(1Ján 4,18–21)

Somogyi László

A Talentum Református Általános Iskola 
volt diákja és édesanyja véleménye az iskolánkról

Felnőttem! Azonban, ha picit mélyebben beleásom 
magamat a tartalmakba, hatalmas mérföldköveket 
találok, amik megváltoztatták az életemet, és balról 
jobbra sodortak. Érik az embert negatív, és ugyan-
úgy pozitív hatások is. Heti szinten tartok legalább 
egyszer egy olyan napot, ahol szánok magamra leg-
alább két órát, amikor összegzem ezeket a mérföld-
köveket, új célokat tűzök ki magam elé. Egy hetem 
sem maradt ki, és ez után sem fog, hogy ebben a két 
órában ne gondoljak vissza általános iskolás éveimre. 
Ugyanis az előbb említett mérföldköveim egyik leg-
nagyobbika, ezek az élmények, mit a Talentum Ál-
talános Iskola nyolc csodálatos évének köszönhetek. 
Ahogy azt a neve is tükrözi, számtalan talentumra 
tettem szert, amit a mostani éveimben kamatoztatok. 

Ezek a csodálatos évek az életem végéig fognak kí-
sérni, utat mutatni, hiszen Istent is itt ismertem meg. 
Tanáraim megtanítottak arra, hogy Ő nemcsak ne-
kem, nemcsak akkor, és nemcsak az iskolában segít, 
hanem a három „B” alapján Bárkinek, Bárhol, Bár-
mikor! Nagyon sokat köszönhetek ennek az iskolá-
nak. Több mint tudás, amit nekem adott. Alapokat, 
Kőszikla alapokat adott. Életet adott.

Édesanyám azóta se bánta meg, hogy ebbe az is-
kolába vetette bizalmát. Olyannyira elégedett, hogy 
nem volt kérdés, gondolkodni se kellett azon, ha Eri-
kának és Eriknek biztos alapokat szeretnének, maga-
sabb szintű tudást csak a Talentumban fognak kapni!

Juhász Milán volt diák
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Nagyon örülök annak, hogy annak idején ebbe az iskolába vetettem el a bizalmam magjait, ugyanis a biza-
lom azóta kicsírázódott, és egy hatalmas mamutfenyővé nőtte ki magát. Két kicsi gyermekemnél nem volt 
kérdés, melyik iskola lesz számukra a legjobb hely.

Száler Erika – Milán, Erika és Erik édesanyja

A leendő első osztály tAnítói

Szanyóné 
Boros Ildikó

Székesfehérváron élek 
családommal, itt va-
gyunk tagjai a reformá-
tus gyülekezetnek. Mind-
két fiam az egyházközség 
iskolájában nevelkedett 
és nevelkedik.
1994-ben végeztem Nagy-
kőrösön a Károli Gáspár 
Református Egyetem Ta-
nítóképző Főiskolai Karán 

tanító-hitoktató szakon. Tanításom első évét a nagy-
kőrösi Arany János Református Gyakorló Általános 
Iskolában tölthettem, ahol első, második és harmadik 
osztályban taníthattam, továbbá a tanítóképző főiskola 
hallgatóinak gyakorlati felkészítésében is részt vettem.
Székesfehérvárra költözésünket követően 1995-től 
a Velinszky László Általános Iskolában (ma Német 
László Általános Iskola) tanítottam. Ebben az időszak-
ban gyülekezetünkben gyermek-istentiszteleteket tar-
tottam és a város több általános iskolájában oktattam 
hittant.
Istentől kapott ajándékként 2004 szeptemberétől az 
Olajfa Református Óvodában dolgoztam, ahol óvo-
dásainkat készítettem fel iskolai feladatukra, majd 
velük együtt kezdhettem el a 2005/2006-os iskolai 
tanévet. Azóta tanítom, nevelem iskolánk diákjait.
2013-ban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi 
Karán közoktatás vezető és pedagógus szakvizsgát, 
majd 2015-ben pedagógus minősítő vizsgát tettem.
Pedagógusi pályám során hatodik alkalommal ve-
szem magam mellé az iskolakezdő gyermekeket, 
hogy tevékenyen végigkísérjem fejlődésüket ötödik 
osztályig.
Fontosnak tartom, hogy a gyermekek megismerjék 
Isten gondviselő szeretetét, ajándékainak áldásait és 
megtanuljanak úgy gondolkodni, élni, hogy az Isten-
nek tetsszen. 
Hiszem, hogy Isten vezet bennünket, kicsiket és na-
gyokat egyaránt, ha megbotlunk, ő az, aki felemel. 

Vallom és tapasztalom, hogy Istennel könnyebb a 
tanítás és a tanulás is.
„Tanítsd a gyermeket a neki megfelelő módon, 
még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.” 
(Péld 22,6)

Majzerné Varga 
Ildikó

Székesfehérváron, Maros-
hegyen élek férjemmel és 
két gyermekünkkel. 2002-
ben végeztem a zsámbé-
ki Apor Vilmos Katolikus 
Főiskola tanító szakán, 
műveltségi területem a vi-
zuális nevelés. A főiskola 
elvégzése után több vidéki 

iskolában – Nagyvelegen, Csőszön tanítottam. Pá-
lyám első éveiben összevont osztályokban tanítottam, 
ami jó lehetőség volt a differenciálás megtanulásához.
Majd gyes után a székesfehérvári Vörösmarty Mihály 
Általános Iskolában helyezkedtem el. Minden tanév-
ben vezettem rajzszakkört.
2014 szeptemberében nagy örömmel jöttem a Talen-
tum Református Általános Iskolába tanítani.
A tanítást hivatásomnak tekintem. Fontosnak tartom 
a kreativitás fejlesztését. A tanítás során az a célom, 
hogy tanítványaim olyan ismeretekre tegyenek szert, 
amiknek segítségével fejleszthetem a kreativitásukat. 
Ennek fontosságát abban látom, hogy az alkotóké-
pesség fejlődésével kitárul a gyermekek előtt a világ, 
szélesedik a látókörük, meglátnak új dolgokat, nem 
ijednek meg az új helyzetektől. A kreatív személyiség 
bátran fedezi fel a körülötte lévő világot. Erre szeret-
ném tanítani a gyermekeket.
Szeretem a különböző kézműves technikák kipróbálá-
sát. Szívesen színesítem az óráimat a művészetekkel.
Pályám során ötödik alkalommal leszek az első osz-
tályosok tanítója, és kísérem figyelemmel a fejlődé-
süket.
„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” 
(1Kor 16,14)
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AdVenti JótÉKonysáGi est

Az Adventi Jótékonysági Est ma 
már városunkban hagyománynak 
számít, ez évben 2016. december 
9-én került megrendezésre immár 
tizenegyedik alkalommal, a Szent 
István Hitoktatási és Művelődési 
Ház Dísztermében. Nagy öröm 
volt számunkra, hogy a zsúfolásig 
megtelt gyönyörű szép színházte-
remben ismételten együtt ünne-
pelhettünk a várakozás örömével 
Kárpát-medence különböző táj-
egységeiről érkező magyar testvé-
reinkkel.

Ebben az évben a Kárpátal-
jai Református Egyházkerület 
Idősek Otthona (Beregszász) 
és az érdi LEA Otthon Családok 
Átmeneti Otthona javára aján-
lottuk fel az Adventi Jótékonysági 
Est teljes bevételét fele-fele arány-
ban.

A Kárpátaljai Refor-
mátus Egyházkerület 
Diakóniai Osztálya kere-
tében működik a szemé-
lyes gondoskodást nyúj-
tó idősek otthona, mely 
a 2009-es év folyamán 
indult el. Az ellátottak 
száma több mint húsz 
fő, egészségügyi ellátást 
biztosítanak a bent la-
kóknak napi 24 órában. 
Jelenleg nincs szabad 
hely, viszont egyre töb-
ben kérelmezik az idősek otthoná-
ba való elhelyezésüket. A testvé-
ri kapcsolatoknak köszönhetően 
megkezdődhetett az átépítési, bő-
vítési folyamat, melyet elsősorban 
az Alzheimer-kórban szenvedő 
betegek részére szeretnének kiala-
kítani. Az idősek otthona adomá-
nyok, támogatások segítségével 
tud fennmaradni.

Az érdi Lea Otthon egyik fontos 
célja, hogy a gyerekek megszü-
lessenek és életüket biztonságban 

kezdhessék el. A Lea Otthon 2005 
óta fogadja az egyedülálló fiatal 
várandósokat, anyákat és kis-
gyermekeiket, akik bántalmazás 
elől menekülnek, családi támo-
gatás nélkül magukra maradnak, 
ezáltal krízishelyzetbe kerülnek, s 
nincs megfelelő lakhatásuk a kis-
gyermekük fogadásához. A Lea 
Otthon 2008 óta a Székesfehér-
vári Egyházmegye fenntartásában 
működik. A gyermekek 99 %-a 
édesanyja mellett marad ellátásu-
kat követően. Ahhoz, hogy az in-
tézmény fennmaradjon, biztosítani 
tudja a megfelelő ellátást, minden 
támogatásra szükségük van.

Spányi Antal katolikus megyés 
püspök úr köszöntőjében elmond-
ta, Advent egy csodálatos, varázs-
latos idő, bár az ember benne van 
egy forgatagban, de a lényeget 

mégis megérzi, a csendet, a békét, 
ami bennünk van, bennünket gaz-
dagít. A csendben meghalljuk Is-
ten szavát, észrevesszük egymást, 
s az ember lassan-lassan ráébred, 
hogy ami nekem is a legtöbb örö-
met szerezheti, nem az, amit meg-
szerzek magamnak, hanem az, 
amivel megpróbálok másoknak 
segíteni, mást felemelni, megpró-
bálok másoknak örömet szerezni. 
Nagy öröm számára, hogy az Ad-
venti Jótékonysági Estet tizenegye-

dik alkalommal rendezhetjük meg, 
mégpedig ökumenikus formában. 
Adventben megtapasztalhatjuk, 
hogy jót tenni jó, ha Krisztust aka-
rom követni, felelősséget kell vál-
lalnom a testvéremért. Ezen a mai 
estén segíteni fogunk olyan helye-
ken, ahol elkél a segítség, s éppen 
ezeken a helyeken megérzik Isten 
szeretetét, érzik, nem hagyja el 
őket, mert küldött valakit, akit ta-
lán nem is ismernek, aki segít, aki 
el tudta juttatni a szeretetet, a sze-
retetéből fakadó adományát oda, 
ahol arra szükség van. Az ÚR gaz-
dag áldását kívánta a mai estére, 
fellépő művészekre, valamennyi 
jelenlevőre.

Takács Bence, az est műsorve-
zetője bevezetőjében örömmel 
közölte, hogy a Vox Mirabilis 
Kamarakórus a karácsonyi kon-

certjének bevételét 
felajánlja a Kárpátal-
jai Református Egy-
házkerület Idősek 
Otthona és az érdi 
Lea Otthon Családok 
Átmeneti Otthona ja-
vára, melyet ezúton 
is hálás szívvel kö-
szönünk! Továbbá 
bejelentette, hogy a 
Ciszterci Szent István 
Gimnázium és a Ta-
lentum Református 

Általános Iskola, valamint a Szent 
Imre Általános Iskola tanárai és 
diákjai több mint 300 cipős do-
boz nagyságú ajándékcsomagot 
készítettek a Pusztinai Magyar 
Ház, csángó magyar testvéreink 
részére, melyet Nagy Zoltán Péter 
református testvérünk, a FehérVár 
Magazin főszerkesztője és Deák 
Lajosné önkormányzati képviselő 
vittek el a Székesfehérvár Város-
gondnokság támogatásával. Há-
lás szívvel köszönjük!

„Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége! (Zsolt 100:5)
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Az est Kodály Zoltán Adventi 
ének című művével vette kezdetét 
az Ars Magna diploma elismerés-
ben részesülő Vox Mirabilis Ka-
marakórus nagyon szép előadá-
sában, Zemlényi Katica karnagy 
vezényletével.

Ezt követően MIKLÓSA Erika 
Kossuth-díjas világhírű operaéne-
kesnő csodálatos előadásában 
hallhattunk karácsonyi éneket, a 
Fogolydalt és Wolf Péter Ave Ma-
ria c. művét, melyet a Vox Mirabilis 
Kamarakórus, Szlama László Ju-
nior Príma-díjas népzenész kob-
zon és Beeri Barnabás zongorán 
kísért.

Az est első felében Császár 
Angela Jászai Mari-díjas, Magyar 
Örökség-díjas, Kazinczy-díjas Ér-
demes Művész Ady Endre Békes-
ség ünnepén című költeményét és 
Illés Sándor egy meghatóan szép 
karácsonyi történetét osztotta 
meg a közönséggel. Ezt követő-
en moldvai karácsonyi énekeket 
hallhattunk Enyedi Ágnes Junior 
Príma-díjas népdalénekes, Sala-
mon Soma Junior Príma-díjas 
népzenész és Enyedi Tamás nép-
zenész gyönyörű előadásában. 
Majd Beeri Barnabás zongora-
művész nagyon szép előadásában 
Chopin cisz-moll Noktürn című 
zongoraművét hallhattuk, ezután 
pedig Boncsér Gergely opera-
énekes és Bordás Barbara ének-
művész egy szép részletet énekel-
tek Huszka Jenő Lili bárónő című 
operettjéből.

Az első rész befejezéseként 
Steinbach József református 
püspök úr osztotta meg a közön-
séggel adventi ünnepi gondolata-
it. Nagy öröm és áldás számára, 
hogy ismét együtt lehetünk, hogy 
röviden szólhasson a karácsonyi 
üzenetről Máté evangéliuma I. fe-
jezetének 23. versével, mely sze-
rint: Velünk az Isten, Jézus Krisz-
tusban megmutatta, mennyire 
szeret bennünket. Eljött érettünk 
erre a világra. Ha rokon értelmű 

szavakkal szeretnénk részletezni, 
akkor lehetne úgy is mondani: 
bennünk az Isten, vagyis egyre in-
kább a krisztusi szeretettel szolgáló 
emberekké válunk. Velünk az Is-
ten, bennünk az Isten, vagyis a hit 
meglátszik rajtunk az emberi kap-
csolatokban, a hétköznapokban, a 
legnehezebb konfliktushelyzetek-
ben is. Velünk az Isten, bennünk 

az Isten, értünk az Isten, ezt szem-
lélteti az adventi koszorú is, Ad-
vent négy vasárnapja és ezt láthat-
juk itt most mi is, akik eljöttünk, 
s ahogyan püspök úr is hangsú-
lyozta, mert jónak lenni jó. Végül 
megosztotta valamennyiünkkel 
egy anglikán lelkipásztor leánya 
gondolatát, aki kihangsúlyozta, 
hogy a kereszténységet ünnepel-
ni kell és nem bántani, valamint a 
keresztényeknek ugyanúgy, mint 
bárki másnak, joguk van, hogy 
hitük alapján szóljanak társadal-
mi, közéleti, politikai kérdésekben. 
Olyan jó volt hallani, hogy szemé-
lyes hitét is megvallotta, hogy az 
élő Istenbe vetett hit ad számára 
erőt, vezetést, erőt a legnagyobb 
kihívásokban. Áldott adventi időt, 
áldott karácsonyt kívánt mindenki 
számára.

Az est második része Tugyi 
Andrea, a Talentum Református 
Általános Iskola tanulójának furu-
lyajátékával folytatódott, mégpe-
dig a Ha lelkem az Úrban pihen 
című Halleluja éneket szólaltatta 
meg furulyán, zongorán kísérte 
édesapja, Tugyi István. Majd az 

Alba Regia Alapfokú Művé-
szeti Iskola Csörege csoport 
szilágysági táncában gyönyör-
ködhetett a közönség. Az esten 
hallhattuk továbbá Gál Renáta, 
a csíkszeredai Joannes Kájoni 
Szakközépiskola 11. osztályos ta-
nulója nagyon szép előadásában 
Dsida Jenő és József Attila verseit, 
majd Bácskossuthfalváról érkező 
fiatal táncosok, Méhes Noémi 
és Török Benjámin nagyon szép 
népviseletében és előadásában 
gyönyörködhettünk, akik alföldi 
táncot adtak elő. Régi kedves is-
merősként üdvözölhettük a Pusz-
tináról érkező fellépőket, Mátyás 
Mónikát, Bartos Madalinát, 
Karda Dáriát és Kovács Krisz-
tiánt, akik adventi énekekkel, ver-
sekkel készültek, szintén nagyon 
szép népviseletükben, szívet me-
lengető előadásukkal. Majd Ta-
kács Bence műsorvezető remek 
előadásában hallhattuk Reményik 
Sándor meghatóan szép költemé-
nyeit. Befejezésül Szlama László 
Junior Príma díjas népzenész ko-
boz és Béres Merse nagybőgő 
kíséretében gyönyörű szép kará-
csonyi dalokkal örvendeztettek 
meg mindannyiunkat.

Végül Nagy Béla, a Kárpátal-
jai Református Egyházkerület 
főgondnoka köszönetét fejezte ki 
mindenkinek, hogy ezen a drága 
adventi estén együtt lehettünk. 
Külön is köszönetet mondott Ma-
gyarország Kormányának, Orbán 
Viktor miniszterelnök úrnak, az 
Anyaországnak, a Dunántúli Re-
formátus Egyházkerületnek és 
mindenkinek az éveken át kapott 
segítésért, hiszen csak így tudnak 
megmaradni. Röviden bemutatta 
a Kárpátaljai Református Egyház-
kerület munkáját, intézményeit, 
külön is kiemelve az idősek ott-
honát, amiért most itt együtt va-
gyunk. Elmondta, hogy építettek 
egy új idősek otthonát, kimondot-
tan elfekvő betegek részére, de saj-
nos nem tudják működtetni, mivel 
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állami támogatást az egyházak 
nem kapnak, így minden anyagi 
segítségre szükségük van, hogy az 
új otthon működtetését megkezd-
hessék. A háború következtében 
sajnos rengeteg fiatal elhagyta ott-
honát, az idős, öreg szülők, nagy-
szülők otthon maradtak, magukra 
maradtak, ezeket próbálja orvo-
solni az egyház. Az otthon öku-
menikusan működik. Csodálatos, 
hálaadó estén vagyunk túl, köszö-
ni mindenki segítségét, áldott ka-
rácsony ünnepeket kíván!

Befejezésül Somogyi László 
református lelkészi elnök hálaadó 
imával, áldással zárta az estét. 
Imádságában elmondta, minden 
szépségért, gyönyörűségért az 
Urat illeti a hála és dicséret. Kü-

lön is köszönjük a mi Urunknak 
az egységet, a szeretet közösségét, 
amivel megajándékozott bennün-
ket ezen az estén. Egy szívvel és 
egy akarattal kérjük a mi Urunkat, 
hogy gazdag áldása legyen nem-
zetünkön, áldja meg az elszakított 
országrészekben élő testvéreinket, 
áldja meg azokat az intézménye-
ket, amelyeket most kicsit megse-
gíthettünk.

Az est zárásaként a fellépő sze-
replőkkel, művészekkel közösen 
elénekeltük a Csendes éj című ka-
rácsonyi dalt csodaszép hegedű 
kísérettel.

Hasonlóan az elmúlt évekhez, az 
adventi estünk igazi szép példája 
volt városunkban az összefogás-
nak, melyet messzemenően támo-

gatott a Szent István Hitoktatási 
és Művelődési Ház, a katolikus 
Székesfehérvári Egyházmegye, 
Székesfehérvár Önkormányzata, 
a Ciszterci Szent István Gimnázi-
um, a Szent Imre Általános Iskola, 
a Talentum Református Általános 
Iskola, a református Olajfa Óvo-
da, a Szent István Király Múze-
um, a Fehérvár Médiacentrum, 
Székesfehérvár Városgondnoksá-
ga, a FehérVár Magazin, az Extra 
Nyomda, a Freya Virágszalon, va-
lamint a nagylelkű közönség. Min-
denkinek szívből köszönjük, tudva 
azt, hogy EGYEDÜL ISTENÉ A 
DICSŐSÉG!

Írta: Prekrit Judit
Fotó: Somogyi Tamás

(2016. december)

Szilveszterkor a fiatalok a tren-
deknek megfelelően jellemzően 
elmennek bulizni, válogatnak a 
meghívások között, hogy melyik 
helyen lehet jobban szórakozni 
s végül választanak. Néhányan 
azonban nem az éjszakába ve-
tették magukat, hanem eljöttek a 
templomba, hogy ott Istennel és a 
gyülekezettel és egymással közös-
ségben zárják az évet. Szeretnénk 
minél hamarabb meghonosítani 
azt a fiatalok életében, hogy a sok 
bulimeghívás mellett mindig ott 
legyen a gyülekezeti szilveszter al-
ternatívája, ahol szintén vidáman, 
de józanul tudjunk visszatekinteni 
a múltba és a tervezgetni a jövőt 
illetően.

A fiatalok szokásukhoz híven 
már délután megjelentek a gyü-
lekezeti központ környékén és 
végtelen mennyiségű pattogatott 
kukorica gyártásába kezdtek. Jó-
magam még otthon ültem, amikor 
láttam a facebook-on a fiatalok 
közvetítését; készül már a kukori-

ca és mindenkit várnak szeretettel. 
Mire megérkeztem, már kartondo-
bozokban szállították a kukoricát 
az ifiterembe – biztosítva ezzel az 
egész estés rágcsálnivalót.

De persze nem csak kukoricát 
ettünk, hiszen Fehérvári Dávid 
nyitóáhítata és a közös együttgon-
dolkodás és bizonyságtétel után a 
gyülekezettel egy nagyon bőséges 
és sokszínű vacsorát költhettünk el.

Ezt követően a fiatalokkal fel-
mentünk az ifiterembe és végigte-
kintettünk a mögöttünk álló hóna-
pokon, mi mindent csináltunk, és 
elkezdtük a jövőt illető tervezge-
tést. Ezt persze nem konferencia-
hangulatban tettük, hanem játék-
kal és énekléssel, nyüzsgéssel és 
miegymással.

Egykettőre eljött az éjfél és újra 
csatlakoztunk a gyülekezethez, 
átmentünk a templomba, ahol 
együtt élhettünk az Úrvacsora le-
hetőségével.

Az éjjel persze soha nem érhe-
tett véget – ahogy a fiatalok egyik 

kedves slágere mondja –, mert 
előkerültek a tűzijátékok, melyeket 
az iskola sportpályáján lőttünk fel 
és csodáltunk meg. S ha már ott 
voltunk, akkor rögtönöztünk egy 
focimeccset is. A mínusz tíz fok 
hamar bekényszerített bennünket, 
ahol éjjel kettő körül elkezdődött a 
pakolás, takarítás.

Jó visszaemlékezni arra a meg-
hitt közösségre, hogy amikor min-
dent elpakoltunk, lementünk a 
gyülekezeti terembe és – ahogy 
szoktuk – összekapaszkodtunk, 
imádkoztunk és kértük Isten ke-
gyelmét a 2017-es évre is.

Ha jól emlékszem, hajnali négy-
re értem haza, tudva, hogy ki-
lenckor már prédikálok Csőszön. 
Habár sok volt a nyüzsgés és a 
fiatalokat terelgetni nem mindig 
egyszerű, és nagyon fáradt vol-
tam, mégis büszkeséggel tölt el, 
hogy egy ilyen jó kis csapat együtt 
szilveszterezhetett, és hogy a lelké-
szük lehetek.

Deák Péter, ifjúsági lelkész

ifiszilVeszter
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Sokszor hallhattuk ezt a fogal-
mat az ökumenikus imahéten. 
Krisztus szeretete szorongat en-
gem is, amikor a tíz éve elhunyt 
Bori Sándorra emlékezek. Pél-
daadóan, szívvel-lélekkel szolgált 
köztünk. Odaadó presbiteri tevé-
kenységén túl, éveken át építés-
vezetőként irányította, felügyelte 
ennek a templomnak az építését. 
Sokszor nemcsak napi 8 órában. 
Mindezt persze ingyen, láthatóan 
és érezhetően Isten dicsőségére!

Krisztus szeretete szorongat ak-
kor is, amikor a nemzeti gyásznap 
kapcsán a veronai buszbaleset 
érintettjeivel együtt érezhettünk. 
Az áldozatok hozzátartozóinak 
mély fájdalmára, és különösen a 

buszban utazó gyerekek fizikai, 
lelki sérüléseire kell gondolnunk. 
Tudom, hogy régen volt a kőszegi 
buszbaleset, szintén síelő gyerek-
kel hazafele. Még évekkel az eset 
után is csak lassan hegedtek a fe-
hérvári hozzátartozók lelki sebei. 
Imádkozzunk a veronai baleset 
érintettjeiért is!

Krisztus szorongató szeretete 
miatt kell beszélnem arról a 11 
éves fehérvári fiúról, akit édes-
anyja karjai közt holtan találtak. 
Lehet, hogy a gyerek megfagyott. 
Az édesanya gyógyulásáért még 
most is küzdenek az orvosok. A fiú 
osztálytársainak szülei is próbálták 
segíteni a gyerekét egyedül neve-
lő nőt. Voltak mások, akik tűzifát 

vittek a zártkerti házukhoz, de az 
anyuka visszautasította. Ráadásul 
szinte alig engedte, hogy segítsék 
őket. Korábban, amikor mi segí-
tettünk más rászorulókon, bizony 
sokszor visszautasítottak engem is.

Mégis arra kérem a testvéreket, 
segítsenek a környezetükben élő 
fizikai vagy lelki segítségre szoru-
lókon is, különösen ezekben hideg, 
rideg napokban. Jusson eszükbe 
Bori Sanyi bácsi példaadó szolgá-
lata és az az ige, aminek felhelye-
zéséhez Ő is hozzájárult: „Egymás 
terhét hordozzátok”.

(Ez a bizonyságtétel a 2017. ja-
nuár 22-i Budai úti istentiszteleten 
hangzott el.)

Síró Imre gondnok

„Krisztus szeretete szorongat minket!” (2Kor 5:14a)

ÖRÖMHÍR

Idézet a 2017. január 31-i ülésének jegyzőkönyvéből:

„A Székesfehérvári Református Egyházközség presbitériuma Isten iránti hálával és örömmel vette tu-
domásul, hogy Magyarország Kormánya támogatja gyülekezetünk fejlesztési elképzeléseit.
A Dunántúli Egyházkerület püspökének tájékoztatása szerint – a 2015 végén beküldött gyülekezeti 
fejlesztési javaslataink közül – a Budai úti gyülekezeti ház és parókia építésének megkezdését Magyar-
ország Kormánya 35 millió forint céltámogatással támogatja.
A presbitérium felhatalmazza az Építési és Gazdasági Bizottságokat a szükséges előkészületekre és a 
tervezés, engedélyeztetés elindítására, hogy az építkezés 2017-ben elkezdődhessen.
Az elnökség és két érintett bizottsága a presbitériumot folyamatosan tájékoztassa a megvalósulásról, 
és közösen imádkozzunk azért, hogy a beruházás teljes megvalósításához kirendelje Isten a szükséges 
forrásokat.”

További részletek a következő Békesség Újságban.

-  Szentírást
-  bibliai témájú könyveket
-  hitépítő kiadványokat
-  traktátusokat
-  igés kártyákat, könyvjelzőket, matricákat

-  evangéliumi naptárakat
-  kazettákat és CD-t 

vásárolhat minden kedves érdeklődő.
A böjti időszakhoz, majd az azt követő ünnepkörökhöz 
kapcsolódó kiadványok, képeslapok kaphatók!

A Széchenyi utcai gyülekezetünkben a két istentiszteleti alkalmat követően:

Iratterjesztés
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Közösségi szilveszter háznál: 
gyülekezetrészünk újra közösségi 
családos szilvesztert tartott, ahol a 
vidám hangulatú kötetlen együttlét 
részeként volt tűzijáték a gyerekek 
nagy örömére, de komoly cso-
portbeszélgetésre is sor került. Is-
ten igéjének tanulmányozása után 
körkérdésben tettünk bizonyságot 
egymásnak, hogy személyesen 
mit tartottunk nehéznek az elmúlt 
esztendőben, milyen küzdelmeink 
voltak és milyen próbák értek, de 
azt is elmondtuk, hogy milyen örö-
meink voltak és miben kérjük Isten 
segítségét az új évre!

Tanulmányi út Angliában: 
három résztvevővel képviseltet-
tük magunkat a 16 fős magyar 
csapatból a 280 fős Growing 
Young Disciples (Fiatal Tanítvá-
nyok Nevelése) angliai konferen-
cián. A konferencia fő előadója, 
Christopher Ash hat előadásban 
részletezte a gyermek, ifjúsági és 
családi szolgálatok bibliai alapját, 
kihívásait és a Biblia útmutatását.
Három témakörben hallgathat-
tunk további előadásokat angol 
szakemberektől és majd’ egy tucat 
szemináriumi előadás közül válo-
gathattunk. A konferencia kiemel-
te, hogy semmilyen gyermek- és 

ifjúsági szolgálat nem 
tud úgy működni, hogy 
ne szentelnénk kellő fi-
gyelmet a családokra 
és a szülők szerepére. 
Elvégre Isten is „szü-
lő”, hisz Ő a mennyei 
Atyánk és a családjába 
fogadott be, örökbe. 
Gyülekezetrészünk tini 
csoportjának tanítói és 
önkéntesei január 29-én, 

vasárnap kaptak részletes beszá-
molót és képzést a konferencián el-
hangzottakból.

Ökumenikus imahét: 2017. 
január 26-án, szombaton, az 
ökumenikus imahét hetedik nap-
ján a Budai úti református temp-
lom adott otthont a Krisztus-hívők 
egységéért tartott istentiszteletnek. 
A németországi keresztények az 
imaalkalomra készített útmutató-
ban arra kérték a különböző fele-
kezetek híveit, hogy a közös imád-
ságban találják meg a megbékélés 
útját Istennel és az emberekkel. 
Igehirdetőnk Kovács Dániel bap-
tista lelkipásztor volt.

Berze János lelkész

BUDAI ÚTI HÍREK

Nagytábor
Örömmel osztjuk meg a Testvérekkel, hogy a 

nyári nagytábor (Nova, 2017.07.30–08.04.) rész-
vételi díjait a családosok vonatkozásában csök-
kenteni tudjuk, egyházközségünk költségvetésének 
támogatása révén. 

Mivel ez egy missziói tábor, ahol a lelki épülés, 
a hitre jutás és az abban való megerősödés a cél, 
ezért örömmel vesszük, ha valaki úgy is támogatja 
adományaival, ha nem tud rajta részt venni. 

Az Ige arra tanít minket, hogy a lelki ház, az Isten 
országa épülésére örömmel és hálaadással áldoz-
zunk anyagi javainkból! 

Még van hely a táborban, bátran jelentkezzünk, akik 
pedig már megtették, kérjük, hogy március végéig 

újabb 10 ezer forint előleget legyenek szívesek befizetni 
a pénztárunkban, hogy mi is továbbítani tudjuk azt a 
Csicsergő Szabadidőközpont fenntartói felé.

A módosított részvételi díjak (melyek az 
ALBAREF honlap Hirdetések menüjében is meg-
találhatók) a következők: 

0–2 év (szállás étkezés nélkül) díjmentes, 2–5 
éveseknek (szállás és étkezés) 10 ezer Ft, 5–14 
évig 14 ezer Ft, 14–18 évig 20 ezer Ft, felnőttek-
nek 35 ezer Ft. 

Sátorban 14 évesekig 10 ezer Ft, 14–18 évig 15 
ezer Ft, felnőtteknek 20 ezer Ft.

Mindenkit szeretettel várunk, s imádkoz-
zunk együtt a hét áldásaiért!

a szervezők
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Az idei szilvesztert a 
maroshegyi imaházban 
töltöttem a családommal 
együtt, és őszintén szól-
va, remekül éreztem ma-
gam. Éppen az elmúlt 
év legjobban sikerült 
fotóinak vetítése közben 
érkeztünk meg, ami alatt 
a gyerekek társasozhat-
tak, mi felnőttek pedig 
kisebb-nagyobb csopor-
tokban beszélgettünk. 
Egy dolog azonban kor-
tól független volt, mind-
annyian előszeretettel látogattuk a 
büféasztalt egy kis torkoskodnivaló 
reményében. A házi készítésű son-
katekercs, töltött tojás, virsli róló és 
franciasali mellett rengeteg üdítőital 
és sütemény fogadott bennünket. 
A díszítés is nagyon tetszett, ottho-
nos hangulatúra sikeredett. Olyan 

volt, mint egy nagy család kivilágí-
tott, meleg nappalija. A szószéket 
hangulatos izzósor borította, mel-
lette szépen feldíszített karácsony-
fa, mely emlékeztetett bennünket a 
legnagyobb testvér nemrég elmúlt 
„születésnapjára”.

Miután mindenki kedvére evett, 
ivott, játszott és beszélgetett, Nagy 

Miklósné Edit vezetésével 
elkezdődtek a vidám, cso-
portos játékok. Ezek közül 
személy szerint nekem a 
címerrajzolás volt a ked-
vencem. Az volt a feladat, 
hogy rajzoljuk le saját, sze-
mélyre szabott címerünket, 
amely a legjobban jelle-
mez minket, és mutassuk is 
be magunkat ez alapján a 
többieknek. Kisebb kihívás 
volt elgondolkodni azon, 
hogy mi kerüljön a lapra, 
mi az, ami igazán fontos 

az életemben. Emellett érdekes 
volt látni, hogy a többiek hogyan 
jellemezték magukat a rajzuk se-
gítségével. Kétéves kisfiam, Dávid 
rögtön be is állt, hogy „segítsen” 
elkészíteni a mesterművemet. Jó 
volt együtt játszani, rajzolni, beszél-
getni, nevetni és ismerkedni.

Maroshegyi krónika

Családi szilveszter. 
December 31-én 19 órától az imaházban visszate-
kintettünk az elmúlt évre, annak áldásaira és hálát 
adtunk Istennek. További részleteket Nagy Katalin 
erről szóló cikkében olvashatnak a testvérek.

Nyílt előadássorozat (evangélizáció). 
Február 9-től 11-ig tartott. Igét hirdetett Bátki Dá-
vid Géza református lelkipásztor, az Etei Reformá-
tus Egyházközség lelkipásztora. Témánk a következő 
volt: Járuljunk a kegyelem trónusához. Bővebben 
olvashatnak erről a testvérek külön cikkünkben.

Jövőbeli alkalmaink:
Nagypénteki istentisztelet. 
Április 14-én 18 órakor.

Húsvét hajnali istentisztelet. 
Április 16-án 5 órakor közösen várjuk és ünnepeljük 
igékkel, énekekkel és úrvacsorával a feltámadott Úr 
Jézus Krisztust.

Húsvéti úrvacsorás istentisztelet. 
Április 16-án 9 órakor.

Húsvéti istentisztelet a legátus szolgá-
latával. Április 17-én 9 órakor.

Együtt a Szeretetben Testmozgás a Reformátu-
sokkal (ESZTER-nap) május 1-jén. 
Közösségi játékkal, előadással, csoportbeszélgetés-
sel, dicsőítéssel egybekötött bográcsos vidám nap. 
Idősek, fiatalok, családok, egyedülállók és minden 
testvérünk részvételére számítunk.

Reformációi olimpia (kvízverseny). 
Május 1-jén, az ESZTER-nap keretén belül tartanánk 
meg. 2–3 fős csapatok jelentkezését várjuk.

További információ: 
Ujvári Sándor Csaba, 30/366-2156.

Ujvári Sándor Csaba

MArosheGyi szilVeszter – nAGycsAládos ünneplÉs
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Azon is el kellett gondolkodnunk, 
hogy mi a legnagyobb kívánságunk 
az elkövetkezendő évre, és erről is 
beszélgettünk kicsit közösen. Ami-
kor elérkezett a várva várt éjfél, és 
az Újév első pillanatai, ezekért a 

vágyakért is együtt imádkoztunk, 
aztán koccintottunk a boldog, ál-
dott új esztendőre. Igazi nagycsa-
ládos ünneplés volt, apukákkal, 
anyukákkal, testvérekkel, a szó 
mindenféle értelmében. Őszintén 

remélem, hogy a következő szil-
veszterem is ilyen kellemes, meg-
hitt, otthonos, játékos hangulatban 
tölthetem majd.

Nagy Katalin

Február 9., csütörtök

Uralkodunk ezen a világon. Bármit 
átalakíthatunk. Erdőket irthatunk 
ki, mocsarakat csapolhatunk le. 
Hegyeket hordhatunk el. Sokféle 
betegséget meg tudunk gyógyítani. 
Látszólag mi uralkodunk a világon, 
mégis kiszolgáltatottnak, tehetet-
lennek érezzük magunkat. Hiába 
alkotunk terveket, nem mindegyik 
fog megvalósulni, mert valaki más 
már megelőzött minket. A termé-
szet erői sokszor az életünket ve-
szélyeztetik.
A bűn valóságával szemben is te-
hetetlenek vagyunk. Talán mások 
elől el tudjuk rejteni bűneinket, de 
Isten elől nem tudjuk. Isten mindent 
tud rólunk. Félelemmel tölt el ben-
nünket az, hogy mi lesz így velünk 
az utolsó ítéletkor. Isten előtt nem 
lehet kimagyarázni magunkat. A 
magunk ereje által lehetetlen meg-
állnunk az élő Isten előtt. Van erre 
megoldás? Igen, van. Jézus Krisz-
tus. Ő az egyetlen, aki közvetíthet 
az Atya és mi köztünk. Szüntelenül 
közben jár értünk, hogy ne kelljen 
rettegésben éljünk. Jézus Krisztus 
megszabadított és utat mutatott 
nekünk, amelyen járnunk kell. Az 

út végén vár ránk, hogy találkoz-
hassunk vele.
Azért nem kell félnünk már, mert 
Jézus Krisztus emberré lett, magá-
ra vette bűneink büntetését. Az Ő 
áldozata révén a miénk lehet már 
az irgalom és a kegyelem. Ezért 
kell a kegyelem trónusához odajá-
rulnunk. Fogadjuk el Jézus Krisztus 
ajándékát, amiért nem kér semmit 
cserébe. Csak annyit, hogy Isten 
törvénye szerint éljünk becsület-
ben, tisztességben és szeretetben 
ebben a világban. Hogy aztán az 
életünket látva mások is odajárul-
janak a kegyelem trónusához.

Február 10., péntek

Olyan világban élünk, amely fo-
lyamatosan változik. Azonos fogal-
makon már teljesen mást értenek a 
fiatalok, mint az idősek. Nem tud a 
ma embere mit kezdeni azzal, hogy 
miért lenne neki szüksége főpapra, 
helyettes áldozatra, Jézus Krisztus-
ra. Pedig szükségünk van rá, mert 
nélküle nagy bajban vagyunk. Az 
ember ugyanis bűnös. Annak elle-
nére, hogy sokan az embert jónak 
vélik. Bűnösök vagyunk, és az a 
gyökere minden rossznak a világ-

ban. Ezért hiányzik a nyugalom, 
a szeretet, a békesség, a boldog-
ság az életünkből. Ezért van az is, 
hogy a demokratikus világ sokszor 
igazságtalan. Nem mindig a több-
ségnek van igaza. Gondoljunk 
csak Illés és a Baál papok esetére a 
Kármel hegyen.
Bűnös emberként nem állhatunk 
meg az Isten előtt. Csak úgy állha-
tunk meg az Isten előtt, ha kien-
geszteljük Őt. Ehhez viszont áldo-
zatra van szükség. Amit a papnak 
évente kellett bemutatnia, mert 
nem volt tökéletes. Jézus Krisztus 
áldozata viszont tökéletes volt. Így 
odaállhatunk Isten elé. Részesül-
hetünk a bűnbocsánatban, mert 
hatalma van arra, hogy megszaba-
dítson, megváltson minket minden 
bűntől és megvédjen minket min-
den gonosztól. Egyszeri, tökéletes 
áldozatával helyettesítette a mi 
áldozatunkat. Végleg kiengesztelte 
az Atyát, amikor eleget tett a fölöt-
tünk kimondott ítéletnek. Elégtétel 
nélkül nem lenne engesztelés, en-
gesztelés nélkül nem lenne bűnbo-
csánat, bűnbocsánat nélkül nem 
lenne kegyelem és üdvösségünk. 
De Jézus Krisztus mindezt elvégez-
te értünk.

JárulJunK bizAloMMAl A 
KeGyeleM trónusához

Maroshegyi evangélizáció

Bátki Dávid Géza etei református lelkipásztor szolgált köztünk, és hir-
dette három este az örömhírt a Zsidókhoz írt levél válogatott Igéi alap-
ján, melynek témája Járuljunk bizalommal a kegyelem trónusához volt. 
Esténként A mennyben fenn a trónusnál, valamint a Fenn a mennyben 
az Úr minden győztesnek ád című énekeket tanultuk meg.
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Február 11., szombat

Az ószövetség emberének időről 
időre be kellett mutatni az áldo-
zatot a bűneiért, így nem élhették 
át teljesen a szabadítás csodáját. 
Az áldozatbemutatással viszont ki-
nyilvánították azt, hogy Isten útján 
akarnak járni, minden gyarlóságuk 
ellenére. Az évenkénti áldozat-
bemutatás azt segítette elő, hogy 
ne feledkezzenek meg Istenről és 
bűneik következményeiről. Ma vi-
szont sokan úgy gondolják, hogy 
egy aprócska bűn nem árt. Míg 
mások tudják, hogy bűnt követ-
nek el, de nem törődnek vele. Azt 
hiszik, hogy sose fog kiderülni, és 
úgysem lesz következménye a tet-

tüknek. Egészen addig, amíg nem 
szembesülnek azzal, hogy a mi-
csoda árat is kell a bűneinkért fi-
zetni. Amit Jézus Krisztus tett meg 
értünk a kereszten. A vétekáldozat 
véresáldozat. Az Ő áldozata révén 
állhatunk meg az Isten előtt. Tisz-
tán állhatunk meg. Fontos, hogy 
testileg és lelkileg egyaránt megtisz-
tuljunk. A bűnbocsánat egy méreg-
telenítő folyamat. Méregtelenítsük 
a lelkünket, amit csak Jézus Krisz-
tus által tudunk megtenni. Egyedül 
Jézus Krisztus vére tisztíthat meg. 
Amit el kell foganunk, meg kell ra-
gadnunk. Járuljunk bizalommal a 
kegyelem trónusához.
Jézus Krisztus által szabadok és 

boldogok lehetünk. Nem kell fél-
nünk a haláltól sem, mert Jézus 
diadalt aratott felette, és nincs 
olyan hatalom ezen a világon, ami 
kiragadhatna Isten kegyelméből, 
szeretetéből. Az életünk értelmet 
nyer, mert tagja lehetek egy kö-
zösségnek, ahol mindenki a testvé-
rem, ahol összeköt minket Krisztus, 
aki mindent megad nekünk, amire 
szükségünk van.
A záró alkalmon a Csomasz Tóth 
Kálmán Kórus több énekkel is szol-
gált az evangélizáción. Az alkalom 
végén szeretetvendégséget tartot-
tunk. Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni a szolgálók segítségét.

Ujvári Sándor Csaba

Gyülekezeti alkalmak 2017

Időpont Esemény Nap Időpont 
(Óra)

Gyülekezetrész / 
helyszín

Március
2017.03.03–

03.12
Ref500 Egyházkerületi 
gondnoki konferenciák I-III. 2 hétvége 3 turnus Balatonfüred, Siloám

2017.03.12 Egyházmegyei vizitáció vasárnap 09:00 Maroshegyi imaház

2017.03.12 Egyházmegyei vizitáció vasárnap 10:00 Széchenyi úti templom

2017.03.18 REF500: Irodalmi est szombat 16:00 Gyülekezeti Központ

2017.03.19
Családi istentisztelet (CSIT): 
Talentum 1. oszt. szolgálata 
és egyházmegyei vizitáció

vasárnap 10:00 Budai út

2017.03.20 Ref500 Irodalmi est hétfő 18:00 Gyülekezeti Központ

2017.03.26 Családi istentisztelet (CSIT): 
Olajfa Óvoda vasárnap 10:00 Budai út

2017.03. 26–
29

Evangélizáció: 
A reformáció hangjai

vasárnap–
szerda

10:00, 
18:00 Budai út

Április

2017.04.07 Ref500 Frissítő Forrás 
kiállítás megnyitója péntek 17:00 Szt. István Műv. Ház

2017.04.07–09 Konfirmációi előkészítő 
hétvége péntek–szombat Balatonfüred, Siloám
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2017.04.09 Hittanos családi 
istentisztelet vasárnap 10:00 Széchenyi út, 

Maroshegy, Budai út

2017.04.09
Ref500 Virágvasárnapi zenés 
áhítat, honvéd fúvószenekar 
koncertje

vasárnap 16:00 Budai út

2017.04.11–13 Húsvéti bűnbánati alkalmak kedd–csütörtök 18:00 Gyülekezeti Központ

2017.04.14 Nagypéntek, istentiszteletek 
(Iskolával közösen) péntek 10:00,

18:00
Széchenyi út, 

Maroshegy, Budai út

2017.04.16 Húsvét hajnali istentisztelet vasárnap 05:00 Maroshegyi imaház

2017.04.16–17 Húsvéti istentiszteletek vasárnap, hétfő 8.00 9:00 
10:00

Széchenyi út, 
Maroshegy, Budai út

2017.04.23 Családi istentisztelet (CSIT): 
Talentum 7. oszt. szolgálata vasárnap 9:00 Maroshegyi imaház

2017.04.26
Ref500 Központi reformációi 
kiállítás megnyitója: digitális 
gyül. önarckép

szerda  Nemzeti Múzeum, 
Budapest

Május
2017.05.01 ESZTER-nap hétfő 9:00–16:00 Maroshegyi imaház

2017.05.06 Felnőtt konfirmációs vizsga szombat 16:00 Gyülekezeti Központ

2017.05.07 Felnőtt konfirmációs 
fogadalomtétel vasárnap 10:00 Széchenyi úti templom

2017.05.11. Ref500 Cornerstone 
Egyetem Kórusának koncertje csütörtök 18:00 Budai út

2017.05.13 Ref 500 Egyházkerületi 
rétegtalálkozó I. szombat 9:00 Pápa

2017.05.11–14 Gyulafehérvár: A reformáció 
erdélyi bölcsőhelyei

csütörtök–
vasárnap  Gyulafehérvár

2017.05.14 Férfi csendesnap vasárnap 10:00 Széchenyi úti templom

2017.05.20 Táborszervezési bemutató szombat  Gyülekezeti Központ

2017.05.20 Ref500 Református Egység 
Napja szombat   

2017.05.25 Áldozócsütörtök csütörtök 10, 18 Széchenyi út, 
Maroshegy

2017.05.27
Konfirmációi vizsga 
és szeretetvendégség a 
Gyülekezeti Központban

szombat 15:00 Széchenyi úti templom

2017.05.28 Konfirmációi istentisztelet: 
fogadalomtétel vasárnap 10:00 Budai úti templom

Június

2017.06.01–03 Pünkösdi bűnbánati alkalmak csütörtök–
szombat 18:00 Gyülekezeti Központ

2017.06.04–05 Pünkösd vasárnap, hétfő 8:00 Széchenyi út, 
Maroshegy, Budai út
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2017.06.05
Pünkösd II.: úrvacsorás is-
tentisztelet, konfirmandusok 
első úrvacsorai közössége

hétfő 10:00 Budai út

2017.06.10 Ref500 Zenés fáklyás 
felvonulás szombat 20:00 Jávor Ottó tér - Kálvin 

tér

2017.06.17 Talentum Ref. Ált. Iskola 
ballagási ünnepsége szombat 10:00 Széchenyi úti templom

2017.06.22 Talentum Ref. Ált. Iskola 
tanévzáró istentisztelete csütörtök 17:00 Széchenyi úti templom

2017.06.19–23 Iskolakerülő napközis hét hétfő–péntek 7:30 Gyülekezeti Központ

2017.06.23. Kövesd az Esthajnalcsillagot! 
(Lukács evangéliuma) péntek 20:45–

04:45 Maroshegyi imaház

Július

2017.07.01 Ref500 Kézműves kiállítás 
megnyitója szombat 15:00 Gyülekezeti Központ

2017.07.10–15 Tini angol tábor (13–17 éve-
seknek), bentlakásos hétfő–szombat  Balatonfenyves

2017.07.17–21. Maroshegyi hittanos 
napközis tábor hétfő–péntek  Maroshegyi imaház

2017.07.25–29
Ref500 Csillagpont 
református országos 
ifjúsági találkozó

kedd–szombat  Debrecen

2017.07.30–
08.04 Gyülekezeti nagytábor vasárnap–

péntek  Nova

Augusztus

2017.08.14 Ref500 „Nyitott könyv” 
felállítása hétfő 17:00 Fő utca

2017.
08.18–20.

Ref500 Presbiteri Szövetség 
Országos konferenciája

péntek–
vasárnap  Pápa

Szeptember
2017.09.05 Missziói naptár pontosítása csütörtök 20:00 Gyülekezeti Központ

2017.09.02 Ref500 Egyházkerületi 
Múzeum megnyitója szombat 10:00 Pápa

2017.09.02
Ref500 Kápát-medencei 
református iskolák tanévnyi-
tója

szombat  Pápa

2017.09.10 Őszi bográcsozás vasárnap 10:00 Maroshegyi imaház

2017.09.17 Ref500 Ökumenikus Kórus 
Album bemutató vasárnap 17:00 Széchenyi úti templom

Október

2017.10.09 Ref500 Kóruskoncert hétfő 19:00 Vörösmarty Színház

2017.10.28–30
Ref500 Előadássorozat az 
emberi életvezetés nagy kér-
déseiről

szombat–hétfő 18:00 Barátság Háza
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2017.10.31 Ref500 Központi 
Reformációi Ünnepség kedd 18:00 Budapest

Őszi szünet Ifi hétvége péntek–
vasárnap  pontosítás alatt

November

2017.11.11 Ref500 Egyházkerületi Felsős 
Hittanos találkozó szombat  Pápa

2017.11.18
Ref500 Székesfehérvári 
emlékév lezárása – 
megemlékezés

szombat 19:00 Alba Régia Spotcsarnok

2017.11.25 Ref 500 Egyházkerületi 
rétegtalálkozó II. szombat 9:00 Pápa

2017.11.26 Ref500 Lovrek Károly 
reformációi kóruskoncert vasárnap 17:00 Budai út

2017.11. Gyülekezeti hétvége péntek–
vasárnap  pontosítás alatt

December

2017.12.03 Maroshegyi Miklós nap 
(adventi kézműveskedés) vasárnap 15:00 Maroshegyi imaház

2017.12.08 Jótékonysági est péntek 18:00 Szent István Művelődési 
ház

2017.12.17 Gyermekkarácsony vasárnap 15:00 Széchenyi út, 
Maroshegy, Budai út

2017.12.24 Szenteste vasárnap 15:00 Széchenyi út, 
Maroshegy, Budai út

2017.12.25–26 Karácsony hétfő–kedd 8:00, 9:00, 
10:00

Széchenyi út, 
Maroshegy, Budai út

2017.12.30 Ref500 Jubileumi Évzáró 
Hangverseny szombat  Budapest

2017.12.31 Óévzáró istentisztelet vasárnap 15:00 Széchenyi út, 
Maroshegy, Budai út

2017.12.31 Gyülekezeti szilveszter vasárnap 19:00 Széchenyi úti templom

Első nap
Az imanyolcad első alkalmán 

Spányi Antal katolikus megyés 
püspök tartott igehirdetést, amely-
ben az egység felé vezető út eddigi 
állomásait sorolta, majd arról be-
szélt, ami még előttünk áll. „Évti-
zedek óta jövünk össze, és imád-
kozunk az egység héten, és több 

emberöltő már annak az ideje, 
hogy építjük hivatalosan is az öku-
menét. De Jézus parancsa sürget, 
hogy egyek legyünk!” – mondta 
a főpásztor. „Ez az Ő világos pa-
rancsa, akarata, mely nekünk szól! 
Számos kölcsönös gesztus és bo-
csánatkérés van már mögöttünk, 
de lelkünkben ég a vágy, hogy e 

jézusi parancsot teljesen meg is él-
jük. ... De mindenre van erőnk ab-
ban, aki bennünket meghív, és aki 
minket megújít szeretetében. A hit 
ereje és a szeretet képessé tesz ar-
ra, hogy Krisztus követségében jár-
junk, felülemelkedjünk azon, ami 
szétválaszt, és keressük azt, ami 
összeköt! És a kérdés akkor nekem 

ÖKuMeniKus iMAhÉt 2017
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magamnak szól, és szíven talál! 
Mi közöm a másikhoz, mi közöm 
Krisztushoz? Hogyan vagyok Krisz-
tussal egységben, ha övéivel nem 
akarom ezt, és hogyan lehetek tag-
ja a magam közösségének, ha nem 
érint meg az egység parancsa?”

A megyés püspök arról is beszélt, 
a hitvalló élet ma sokaknak újra ne-
héz és veszélyes, nem csak a sátán 
kísértései miatt, hanem a világ szá-
mos területén a keresztényeket érő 
súlyos üldöztetés miatt is. „Ismét a 
vértanúk korát éljük, szentek uno-
kái és vértanúk kortársai vagyunk! 
Krisztus szeretete ezért sürgessen 
bennünket is! ... Nekünk nincs 
más utunk, nincs más dolgunk, 
mint követni az apostolok példá-
ját, és velük együtt Jézust! 
Hallgassunk Krisztus meg-
hívására, aki kiválasztott, 
a keresztségben lefoglalt 
bennünket magának. Tu-
datosan éljük az életünket, 
mint akik nem maguknak 
élnek, hanem Krisztusnak! 
Kövessük a messziről jött, 
nagy belső utat bejárt Szent 
Pál példáját! Törekedjünk 
Jézushoz mind közelebb 
kerülni, őt mind jobban, nem em-
beri szempontok szerint, de a Lé-
lek benső megismerésével szeretni, 
befogadni, hordozni!”

Az igehirdetés után, a közös hit-
vallást követően Bencze András 
evangélikus püspökhelyettes meg-
ajándékozta a jelenlevő lelkipász-
torokat az Úrvacsora jelképeiről 
készített fotóval. A hívek pedig 
ugyanennek a képnek egy-egy 
darabját kapták meg, szimbólu-
maként annak, hogy mindannyian 
Krisztus egy testébe tartozunk, és 
az egy nélkül az egész pedig hiá-
nyos.

Második nap
Az igehirdető, Bencze András az 

ajánlás gondolatához kapcsolódva 
elmondta, akkor rajzolódik ki egy 
közös Krisztus arc rajtunk, ha majd 

közösségeink összetartanak. „Sze-
retnénk másokért élni, de nem 
tudunk. A kiindulópont, hogy a vi-
lág atomizálódik, darabjaira hullik 
szét. A közösségek is szétszóródtak, 
alig vannak olyan gyülekezetek, 
aki egybe tartanák az embereket, 
összefognák őket. Hogyan változ-
tassunk ezen? Fogódzkodjunk ösz-
sze azért most itt együtt? – adódik a 
kérdés. De ez nem ilyen egyszerű. 
Csak Jézus Krisztus tud összetarta-
ni bennünket. Akik élnek, annak 
éljenek, aki meghalt értünk és fel-
támadt. Fedezzük fel, hogy a má-
sik ember hozzánk tartozik, mert 
mindannyian Krisztushoz vagyunk 
rendelve. Szeretete egybeforrasz-
tott bennünket.”

Beszéde végén az evangélikus 
lelkész egy puzzle-t osztott ki a hí-
vek között, amelyből az Úrvacsora 
jelképeinek képét lehetett kirakni. 
Így erősítette meg a jelenlevőket 
abban, hogy bár az egység dara-
bokra hullott, de újra lehet építeni. 
Teljessé válhat a kép, vagyis Krisz-
tus arca általunk.

Harmadik nap
Tornyai Gábor plébános szemé-

lyes példákat felsorakoztató tanú-
ságtételében arra hívta a jelenle-
vőket, Isten tekintetével vegyék 
észre a másik embert, fedezzék fel 
őt és ne az előítéleteik alapján al-
kossanak véleményt másokról. A 
nyolc boldogság példájára javasolt 
egy kilencedik boldogmondást is. 
„Boldogok, akik Isten tekintetével 
látnak, mert nemcsak azt veszik 

észre, amit a szem lát, hanem azt 
is, amit a Lélek.” – mondta a plé-
bános, majd hozzátette: „Ahogy a 
szépség megragad bennünket, a 
figyelmünket, úgy vegyük észre a 
másik embert is körülöttünk, fedez-
zük fel és ne sztereotípiák alapján 
alkossunk véleményt a másikról. 
Legyen bátorságunk felfedezni a 
másik embert, közel engedni ma-
gunkhoz.”

Tornyai Gábor azt is hangsú-
lyozta, mi nemcsak a test emberei 
vagyunk, mert Isten megajándé-
kozott bennünket a megtéréssel, a 
hittel. Nem mi döntöttük el, hogy 
holnaptól hiszünk-e, mert ez Isten 
ajándéka az életünkben. Hívő em-
berként élni a világban azt jelenti, 

a Lélek szemével látunk, más 
szemmel látjuk a világot. Hittel 
felfogjuk, hogy Isten nem azt 
nézi, amit a szem lát, hanem 
azt nézi, ami a szívben van.

A plébános igehirdetésében 
arról is beszélt, hogy az öku-
mené egyetemességet, egysé-
get jelent, nem összeolvadást. 
Egy családot, sokféle taggal, 
amelyben mindenkinek más-
hol van a helye, de együtt al-

kotják a családi közösséget. Kérdés, 
hogy tudunk-e ökumenikus em-
berekké válni, látjuk-e, ismerjük-e 
egymást a Lélek szemével, vagy 
csak a felszínen gondolkodunk má-
sokról. „Ha nem tudunk megújulni 
szüntelenül, vagyis reformálódni, 
akkor deformálódunk. Ha nem 
újulok meg folyton a Szentlélek-
ben, a „másként” látó emberből 
testi emberré válunk. Keressük azt, 
ami összeköt, ami életet ad, ami a 
szeretetről, az egységről szól. Fe-
dezzük fel egymás értékeit, ne a 
test, a Lélek, az egység szemével 
lássuk egymást!”

Negyedik nap
Az olvasmányok után Somogyi 

László református lelkészi elnök tar-
tott igehirdetést, arról, milyen ha-
talmas bátorítás számunkra, hogy 
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Istennek van hatalma a múlt felett. 
„Sokan azt gondolják, hogy ami 
megtörtént, az végérvényes, az 
megváltozhatatlan, pedig Isten 
Igéje azt üzeni számunkra, hogy 
az Úrnak van hatalma eltörölni 
a múltat. Először szembesít ve-
le, hogy mit is tettünk, mi terhel 
minket – akár itt az ökumenikus 
kapcsolatokra is gondolhatunk –, 
de legfőképpen a személyes éle-
tünkben mutatja meg, mi az, amit 
nehéz hordozni: a múlt terheit, a 
sérüléseket, a fájdalmakat, a meg-
bántásokat. Számos betegségnek 
az oka, hogy a múltat nem tudjuk 
kezelni, mert nem hisszük, hogy 
van hatalom a múlt eltörlésére. 
Jézus azt mondja, ha megvalljuk 
bűneinket, Ő megbocsátja azokat 
és megtisztít minket a gonoszság-
tól, a hamisságtól, mert neki van 
hatalma erre.” – hangsúlyozta a 
lelkipásztor, majd arról beszélt, Jé-
zus kereszthalálával magára vállal-
ta mindazt, amit mi követtünk el. 
Ha hittel el tudjuk ezt fogadni, ak-
kor valóban „leszakad” a szívünk-
ről a múlt terhe. Mert óriási felsza-
badító ereje van a Jézusba vetett 
hitnek, annak, hogy Neki hatalma 
van a múltunk felett.

A lelkipásztor igehirdetésének 
végén az újjáteremtett emberről is 
beszélt, aki Jézus Krisztusba veti a 
hitét, és egy egészen új életet kap. 
Nem csak a múltat rendezi, hanem 
egy új, csodálatos kapcsolatrend-
szerbe kerül bele. „Nap mint nap 
Jézussal élhetünk, úgy tervezhet-
jük a jövőt, hogy az Ő kezébe tesz-
szük a múltat, a jelent és a jövőt. 
Ezért bármit hoz a történelem, a 
politika, a személyes sorsunk, tud-
juk, hogy ennek az új teremtésnek 
része vagyunk, Isten országához 
tartozunk. Tudjuk, hogy Ő tartja 
kezében a szálakat, Ő látja és érti, 
hogy mi történik velünk, így a jö-
vőbe is bizakodással nézhetünk.” 
– hangzott el a beszédben.

Somogyi László lelkész végül 
hálát adott Istennek azért, hogy a 

reformáció jubileumi éve lehető-
séget ad tanúságot tenni az Isten-
nel való személyes kapcsolatról, 
amelyet nem elvekben és teóriák-
ban kell keresni, hanem egy élő 
személybe, Krisztusba kapaszkodó 
bizalomban.

Ötödik nap
Berze János, az est igehirdetője 

az ...újjá lett minden... korinthusi 
levélrészlet alapján arról beszélt, 
hogy Jézus megbékéltetett minket 
az Atyával, aki elfogadta Fia áldo-
zatát és ránk bízta a békéltetés szol-
gálatát. „Ez azt jelenti, hogy Krisz-
tust hirdetjük mindenkinek. Akkor 
tudjuk azonban ezt a küldetésün-
ket elvégezni, ha mi is, keresztény 
felekezetek, kiengesztelődünk és 
megbékélünk egymással. Jézus 
azt mondta, hogy arról fog minket 
megismerni a világ, hogy szeretjük 
egymást.” – mondta a lelkész, majd 
azt kívánta a világ keresztényeinek, 
hogy úgy tudjanak kiengesztelőd-
ni és békélni egymással, ahogy az 
Atya megbékélt Fia áldozata által az 
emberekkel. „Ez a kiengesztelődés 
újjáteremtett mindent, újjászületést 
hozott mindannyiunknak. Ez egy 
folyamat, ami belülről kifelé hatja 
át az életünket és reméljük, hogy 
kiformálódik bennünk az, hogy Jé-
zus visszajövetelét fogadjuk és ke-
gyelmet nyerünk az Atya trónjánál. 
Csodálatos, ahogy Isten új kapcso-
latra hív bennünket, magával és 
egymással, és ez az új élet majd az 
üdvösségben, az örök életben telje-
sedik ki.” – mondta a lelkész, majd 
az új teremtést a személyes és kö-
zösségi életünkben egy bibliai idé-
zet szemléltette. „Abban az időben 
Krisztus nélkül éltetek, kívül álltatok 
Izrael életformáján; a szövetségek-
ből s ígéreteiből idegenként kizár-
va, remény híján és Isten nélkül 
éltetek a világban. Most azonban 
ti, akik „távol” voltatok, Krisztus 
Jézusban „közel” kerültetek, Krisz-
tus vére árán. Ő, a mi békességünk 
a kettőt eggyé forrasztotta, és a kö-

zéjük emelt válaszfalat ledöntötte, 
az ellenségeskedést kiküszöbölte 
saját testében, a törvényt ugyanis 
parancsaival és rendelkezéseivel 
érvénytelenítette. Mint békeszer-
ző, a két népet magában eggyé, új 
emberré teremtette, és egy testben 
mind a kettőt kiengesztelte az Is-
tennel kereszthalála által, amellyel 
az ellenségeskedést megölte. Eljött, 
hogy békét hirdessen nektek, a tá-
vollevőknek, és békét a közellevők-
nek. Az ő révén van mindkettőnk-
nek szabad utunk az egy Lélekben 
az Atyához. Ezért már nem vagy-
tok idegenek és jövevények, ha-
nem a szentek polgártársai és Isten 
családjának tagjai. Apostolokra és 
prófétákra alapozott épület vagy-
tok, s a szegletkő maga Krisztus Jé-
zus” – Ef 2,12–21.

Hatodik nap
Az igehirdetést Révész Lajos bap-

tista lelkész tartotta. Beszédében 
hangsúlyozta: Krisztusban Isten 
kegyelmesen megbékéltet minket 
önmagával, még akkor is, ha el-
fordultunk tőle. Isten tette azonban 
még ezen is túlmutat, mert nem 
csak az egész emberiséggel békél 
meg, hanem az egész teremtett vi-
lággal. „A békesség akkor valósul 
meg egy ember szívében, amikor 
a bűnt elkövető ember megtalálja 
azt a módot, ahogy Isten elengedi 
neki vétkeit. Minden dolog, ami 
nincs rendben, ami nem az igaz-
ságban, hanem azon kívül van, 
félelmet és haragot szül. Isten is 
tud haragudni, de haragjának tár-
gya nem az ember, hanem az, ami 
miatt eltávolodik Tőle. Amikor Is-
ten békességét felajánlotta, félretet-
te haragját és szeme elé Fiát tette, 
akire ráhelyezte bűneinket. Halála 
és feltámadása megmutatta, hogy 
erősebb vétkeinknél, Krisztusban az 
Atya megbékélt velünk.” A lelkész 
felhívta a figyelmet arra is, hogy 
vágyjunk egyrészt az önmagunkkal, 
másrészt az egymással való megbé-
kélésre, de a különböző felekezeti 
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Immár 500 éve történt, hogy Lu-
ther Márton wittenbergi szerzetes-
tanár kifüggesztette a vártemplom 
kapujára 95 vitatételét, melyek-
ben a középkori egyház életének 
és tanításának visszás dolgaira 
hívta fel a figyelmet. Ezzel elindít-
va a reformáció több évszázados 
folyamatát! Összefoglalónkban 
próbáljuk bemutatni, hogy miként 
ünnepli a magyar református egy-
háztest, valamint gyülekezetünk 
itt, Székesfehérváron a reformáció 
500. évfordulóját!

Az országos, valamint a kár-
pát-medencei ünnepi alkal-
makról a követőző honlapon tá-
jékozódhatunk: http://reformacio.
ma részletesen http://reformacio.
ma/#esemenynaptar

A helyi programsorozatról a 
közösségi oldalakon: 
https://frissitoforras.hu/, valamint 
a Facebook-on „Frissítő Forrás” 
név alatt.

A reformációról mi úgy gon-
dolkodunk: Krisztus egyházának 
lényege, hogy folyamatosan meg-
újul. Semper reformari debet! – 
mondták reformátor elődeink. Ez 
a latin mondat azt jelenti, hogy 
mindig reformálni kell, vagyis re-
formációra mindig szükség van. 
Ezért adtuk a fehérvári emlékév 
programsorozatának azt a címet: 
Frissítő Forrás. 

Egyedülálló, még országos vi-
szonylatban is, hogy a városi ön-
kormányzattól nem csak elvi, ha-
nem anyagi támogatást is kaptunk, 

hagyományok közötti megbékélés-
re is. „Nem kell félni az Istentől, Ő 
nem egy haragvó Isten. Nem azzal 
foglalkozik naponta, hogy össze-
húzza a szemöldökét és ide-oda 
büntetéseket helyez el a világban, 
hanem ellenkezőleg, azért küldte 
Fiát, hogy a békéltetés szolgálatát 
végezze el. Megbocsátása nálunk 
bölcsebb, túllép a mi sértettségün-
kön, túlnéz a mi önigazságunkon 
és felajánlja, hogy békességünk le-
het a béke fejedelmével.” – hang-
zott el a beszédben.

Zárónap
Steinbach József református 

püspök már több alkalommal járt 
Fehérváron, hogy hirdesse Isten 
evangéliumát a közös ökumeni-
kus imádságok alkalmával. Ige-
hirdetésében összefoglalta, mit 
jelent az imanyolcad fő gondo-
lata: Krisztus szeretete szorongat 
mindannyiunkat. „Egy olyan világ-
ban élünk, ahol különösen fontos, 
hogy együtt tudjunk felnézni Jézus 
Krisztusra, hitünk szerzőjére és be-
teljesítőjére.” – hangsúlyozta a püs-
pök, majd Pál Korinthusiaknak írt 

második leveléről elmélkedett to-
vább. „Ezért ha valaki Krisztusban 
van, új teremtés az: a régi elmúlt, és 
íme: új jött létre. Ennek az újnak a 
forrása Jézus Krisztus szeretete. Mit 
jelent ez a szeretet? Károli fordítása 
érzékletesen így fejezi ki: Krisztus 
szerelme szorongat minket. Igen, 
mert a szerelem egy időre megvál-
toztat, újjá formál bennünket. Úgy 
tűnik, minden akadályt legyőz és 
még a szenvedést is felvállalja. De 
ez csak halvány képe Isten Krisztus-
ban közölt szerelmére nézve, amely 
sokkal több az emberi szeretetnél 
és szerelemnél. Éppen azért, mert 
örökkévaló, míg az emberi érdek-
vezérelt és múlandó. Jézus Krisztus 
szerelme önzetlen, szeretete egye-
temes, minden emberre vonatko-
zik, minden embert el akar érni, Is-
ten kiválasztott kegyelme szerint.”

A közös Hitvallással folytató-
dó istentiszteleten a közbenjáró 
imádságok következtek. A város 
lelkipásztorai azért könyörögtek az 
Úrhoz, hogy Lelke által ébresszen 
szomjúságot a benne való egység 
iránt minden közösségben. „Tisz-
títsd meg a hitet ott, ahol elveszí-

tette igazi értékét. Vezesd jó útra 
azokat, akik eltévelyedtek. Újítsd 
meg azokat, akik kudarcot vallot-
tak az evangélium hirdetésében. 
Erősítsd meg azokat, akik helyesen 
tanúskodnak. Elégítsd meg azokat, 
akik szükséget szenvednek. Egye-
sítsd azokat, akik megosztottság-
ban élnek. Adj erőt és bátorságot, 
hogy az igazságosságért dolgoz-
zunk a magunk helyén, hogy bé-
két teremtsünk családunkon belül, 
hogy vigasztaljuk a betegeket és a 
haldoklókat, és hogy megosszuk 
mindazt, amink van, azokkal, akik 
szükséget szenvednek.”

Az istentisztelet végén a Mi-
atyánk közös elmondása után a 
hívek békejobbot nyújtottak egy-
másnak. A 2017-es fehérvári öku-
menikus imahét Dóczi István ve-
zetésével az ökumenikus énekkar 
szolgálatával, és Steinbach József 
református püspök, Spányi Antal 
katolikus megyés püspök áldásá-
val zárult.

Berta Kata
Forrás: http:

//www.szfvar.katolikus.hu/media

2017 = Ref500

Gazdag 
programsorozat vár 

mindenkit a reformáció 
500. évfordulójának 

emlékévében!
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velük és a testvéregyházak támo-
gatásával valósulhat meg helyi ün-
nepségsorozatunk.

Az ünnepélyes megnyitó 
már megtörtént január 28-án 
a városháza dísztermében. 

A novemberi zárásig tervezünk 

még további ünnepi megemléke-
zéseket, irodalmi estet, koncerte-
ket, fáklyás felvonulást, kiállítást 
és előadássorozatot. A Budai úti 
gyülekezetrész önálló program-
ja lesz május 11-én egy amerikai 
keresztyén egyetem kórusának 

fellépése, és november 26-án, az 
adventi időszak kezdetén Lovrek 
Károly karnagy és kórusa koncer-
tezik protestáns egyházi és Kodály 
jubileumi programmal.

Berze János

DÁTUM ESEMÉNY VENDÉG NAPJA IDŐ HELYSZÍN

2017.02.20 Irodalmi est: A protestantizmus
 irodalma Magyarországon

Bakonyi 
Istvánnal Hétfő 18:00 Királykút 

Emlékház

2017.03.20
Irodalmi est: A Huszár Gál 
megszólaltatta énekeskönyv 

(1560)

Dinnyés 
József Hétfő 18:00 Gyülekezeti 

Központ

2017.04.07 A Frissító Forrás kiállítás 
megnyitója Péntek 17:00 Szt. István 

Műv. Ház

2017.04.09 Virágvasárnapi zenés áhítat Helyőrségi 
Zenekar Vasárnap 16:00 Budai út

2017.04.26
Központi reformációi kiállítás 

megnyitója: gyülekezeti 
önarckép kiállítás

Szerda Nemzeti 
Múzeum, Bp.

2017.05.11 Cornerstone Egyetem 
Kórusának koncertje

Cornerstone 
Univer. Chorale Csütörtök 18:00 Buda út

2017.05.20 Református Egység Napja Szombat

2017.06.10 Zenés Fáklyás Felvonulás a 
Kálvin Térig Szombat 20:00 Jávor Ottó tértől 

indul

2017.07.01 Kézműves kiállítás megnyitója Szombat 15:00 Gyülekezeti 
Központ

2017.07.25 Csillagpont református 
országos ifjúsági találkozó Ke - Szo Debrecen

2017.08.14 „Nyitott könyv” felállítása Hétfő 17:00 Fő utca

2017.08.18 Presbiteri Szövetség Országos 
konferenciája Pé - Va Pápa

2017.09.02 Egyházkerületi Múzeum 
Megnyitója Szombat 10:00 Pápa

2017.09.02 Kápát-medencei református 
iskolák tanévnyitója Szombat Pápa

2017.09.17 Ökumenikus Kórus Album 
bemutató

Dóczi István 
karnagy Vasárnap 17:00 Széchenyi úti 

templom

2017.10.09 Kóruskoncert Kórusok Hétfő 19:00 Vörösmarty 
Színház
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2017.10.28 Előadássorozat az emberi 
életvezetés nagy kérdéseiről Előadók Szo - Hé 18:00 Barátság Háza

2017.10.31 Központi Reformációi 
Ünnepség Kedd 18:00 Budapest

Október Helyi emléktáblák felavatása 
szakrális helyenként

Gyülekezet-
részek

2017.11.11 Egyházkerületi Felsős Hittanos 
találkozó Szombat 9:00 Pápa

2017.11.18
Székesfehérvári emlékév 

lezárása és ünnepi 
megemlékezés

Szombat 19:00 Alba Regia 
Spotcsarnok

2017.11.26 Kóruskoncert: reformációi és 
Kodály jubileumi programmal 

Lovrek Károly 
karnagy Vasárnap 17:00 Budai út

2017.12.30 Jubileumi Évzáró Hangverseny Szombat Budapest

2017-ben, a Megújulás 
Évében irodalmi estekkel, 
koncertekkel, kiállítással, 
előadásokkal emlékezik 
meg a Reformáció 500. 
évfordulójáról Székesfe-
hérvár városa. Az Em-
lékév ünnepélyes meg-
nyitóját „Frissítő forrás” 
mottóval rendezték meg 
január 28-án este a Vá-
rosháza Dísztermében.

A rendezvény az „Erős 
vár a mi Istenünk” című 
zsoltárral vette kezdetét az Öku-
menikus kórus előadásában, majd 
Székesfehérvár polgármestere 
köszöntötte a megjelenteket. Dr. 
Cser-Palkovics András köszönetét 

fejezte ki azért, hogy a protestáns 
egyházak gyülekezetei kezdemé-
nyezték a Reformáció Emlékévét 
koordináló bizottság létrehozását, 
és az Önkormányzattal összefogás-
ban szervezik meg a 2017-es prog-

ramsorozatot. A polgár-
mester arról is szólt, hogy 
egy város közösségek 
nélkül, azok fejlődése és 
egymásra gyakorolt hatá-
sa nélkül elképzelhetetlen. 
Ma morális kihívások előtt 
állunk, melyre a történel-
mi egyházaknak együtt 
kell megtalálniuk a vála-
szokat. Az egyéb közös-
ségek feladata, hogy ezt a 
folyamatot segítsék annak 
érdekében, hogy ne csak 

a múltunk és jelenünk, hanem a 
jövőnk is szép és meghatározó le-
gyen a világban. Fontos, hogy le-
gyenek maradandó emlékeink a 
2017-es esztendőről is.

frissítő forrás – MeGnyitottáK A reforMáció 
eMlÉKÉVe szÉKesfehÉrVári proGrAMJAit

„Frissítő forrás” mottóval, ünnepélyes keretek között nyitották meg a Reformáció 500. évforduló-
ja tiszteletére szervezett programsorozatot Székesfehérváron. A megújulásnak szentelt Emlékévet 
meghívottak sokasága köszöntötte a Városháza Dísztermében, ahol a város polgármestere és a 
protestáns egyházak vezetői mondtak beszédeket. Az esten közreműködött az Ökumenikus kórus, 
valamint előadást hallhattak az érdeklődők a reformáció székesfehérvári kialakulásáról.
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Ugyancsak köszöntötték az Em-
lékév megnyitását a protestáns 
egyházak vezetői.

Steinbach József dunántúli refor-
mátus püspök szavai szerint nagy 
öröm, hogy közösen, összefogásban 
emlékezhetünk meg a Reformáció 
500. évfordulójáról, és azokról az 
ajándékokról, melyeket Istentől 
kaptunk igei, teológiai, társadal-
mi, közéleti, gazdasági és nemzeti 
értelemben. Az 500 éves jubileum 
közös tanúskodásra, közös bűn-
bánattartásra és közös imádságra 
szólít minket. Könyörögjünk egy-
másért, a hazánkért, Székesfehér-
várért, az élet peremére kerültekért 
és a teremtett világmindenségért. 
Steinbach József Pál apostol intő 
mondatát adta útravalónak, mely 
szerint „Taníts, ints és biztass!”.

Ittzés János nyugalmazott evan-
gélikus püspök többek között el-
mondta: nem szabad elfeledkez-
nünk arról, hogy a társadalmi, 
nemzeti, politikai és történeti ösz-
szefüggések és hatások mellett a re-
formáció valójában és elsősorban 
Isten ügye, a reformációért Isten 
a felelős. A mai világban a magu-
kat a reformáció örökösének valló 
egyházak legfőbb feladata, hogy 
a reformáció eredetéről, megté-
rés-történetéről beszéljenek. Isten 
és az ember megváltozott bizalmi 
kapcsolatából bomlanak ki a nem-

zetet gazdagító értékek és közéleti 
hatások. A reformáció ma hitkér-
dés, megtérés-kérdés. Ittzés János 
azt kívánta hazánknak, Európának 
és az önmagát veszélybe kergető 
emberiségnek, hogy táplálkozzunk 
az örök kenyér ajándékából, Jézus 
Krisztusból.

Papp János baptista egyház-
elnök az újjászületésről beszélt, 
melyet Isten csodaként tesz az 
emberben, az emberért. Isten ma, 
2017-ben is újat akar kezdeni ve-
lünk: a frissítő forrás megújíthatja 
kapcsolatainkat, a házasságokat, a 
családokat, az iskolákat, az idősott-
honokat, a munkahelyek légkörét, 
a kórházak szolgálatát, az élet min-
den területét és a társadalom min-
den rétegét. Papp János hozzátette, 
az igazi reformáció felülről születik. 
Nem mi csináljuk, hanem bennünk 
történik. Isten tud valóságosan újjá 
tenni, 2000 éve, 500 éve és ma is 
ő hozhat igazi változást.

Az egyházi köszöntők után a 90. 
genfi zsoltár hangzott el az Ökume-
nikus kórus előadásában, majd „A 
reformáció kialakulása Székesfe-
hérváron” címmel tartott előadást 
Kovács Eleonóra főlevéltáros.

Az előadás azokat a város és a 
térség történetében bekövetkezett 
fordulópontokat mutatta be, ame-
lyek önmagukon túlmutatva az it-
teni protestáns közösségek életét 

meghatározták, ugyanakkor vá-
rosunk történetében is maradan-
dó nyomot hagytak. A fehérvári 
protestantizmus felbukkanásától 
a helyi közösségek, gyülekezetek 
létrejöttéig követhettük az esemé-
nyeket. Nem a fehérvári protes-
tánsok, hanem a 16. században 
protestánssá váló Székesfehérvár 
történetét ismerhettük meg, amely 
később ugyan ismét katolikus több-
ségűvé vált az idők folyamán, de 
amelynek közösségébe a 18. szá-
zad végén, a 19. század elején már 
ismét bekapcsolódtak a protestáns 
lakosok, később polgárok, majd 
gyülekezeteikkel, egyesületeikkel, 
jeles személyeikkel a mai napig 
hozzájárulnak a fehérvári polgárok 
közösségéhez.

Az est további részében Feren-
czy-Nagy Boglárka szavalta el 
Reményik Sándor „A fordító” cí-
mű versét, majd az „Erős vár a 
mi Istenünk” zsoltár és a Himnusz 
közös eléneklésével zárult a prog-
ram.

Az esten műsorvezetőjeként dr. 
Bakonyi Kovács István József At-
tila-díjas irodalomtörténész műkö-
dött közre.

Szöveg: Havasi Tímea
Fotó: Simon Erika

Forrás: Önkormányzati 
Kommunikációs Központ

Sok zavart okoz, hogy a magyar 
nyelvben a kisebb közösségek a 
„szellem” és a „lélek” szavakat fel-
cserélve használják. Magyarorszá-
gon a 19. századig csak a „lélek” 
szó létezett. Ezzel fordították a bibliai 
„pneuma” kifejezést is, amely Isten 
leglényegére utal. „Az Isten Lélek 
(görögül pneuma), és akik imádják 
őt, azoknak lélekben és igazságban 
kell imádniuk.” (Ján 4,24) 

A nyelvújítás idején azonban a 
másik, nem anyagi létező leírásá-

ra használt kifejezésre is magyar 
szót alkottak, már csak azért is, 
mert az európai nyelvekben léte-
zik a „pszüché” megfelelője is. (pl. 
németül Seele, angolul Ghost) Így 
született meg a magyar „szellem” 
szó, amit azonban – a többi európai 
nyelvhez hasonlóan – nem használ-
tak Isten lényének leírására. (A né-
met erre a Geist, az angol a Spirit 
kifejezést használja, ebből képzik 
a Szentlélek megfelelő alakját: 
Heiliger Geist, illetve Holy Spirit.)

A magyarban sajnálatos módon 
egy Újszövetség fordítás (Csia La-
jos) a 20. század elején megfordí-
totta a két szó alkalmazását, pedig 
addigra már a „szellem” sokkal 
inkább a palackba zárt szellemet 
idézte fel a magyar olvasó előtt, 
mintsem Isten áldott Lelkét.

Ez a szócsere is oka lett annak, 
hogy a széles körben elterjedt 
magyar bibliafordításokban nem 
tudott meghonosodni a szellem 
szó, így a „pszüchét” körülírással 

szent szellem vagy szentlélek?
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Diakóniai percek

Szolgálatunk a Frim Jakab Otthonban

adják vissza a mai Bibliák, de ab-
ban végig következetesek, hogy a 
„pneuma” helyén, akár Istenről, 
akár az emberről van szó, mindig 
a „lélek” fordítást alkalmazzák. 
Ezt, az eredeti magyar megfelelte-
tést javasoljuk használni mi is, az-
az Isten Lelke legyen és maradjon 
a Szentlélek!

A „pszüché” a Bibliában időnként 

jelenti az egész embert, máskor pe-
dig a nem materiális lényünknek 
azt a részét, amivel szellemi mun-
kát végzünk, vagy éppen szelle-
meskedünk. Istennel kapcsolatban 
sohasem fordul elő ez a kifejezés 
(Isten mindig „pneuma”), ezért 
olyan zavaró, amikor mégis „Szent 
Szellemről” beszélnek vagy írnak 
egyesek.

Megjegyezzük még, hogy a pszi-
chológiának – ahogy a neve is 
jelzi – a „pszüché” az illetékességi 
területe. Az ember „pneumájához” 
(tehát lelkéhez) csak Isten Igéjének 
és Szentlelkének van módosítani, 
illetve gyógyítani képes hozzáféré-
se. (vö.: 1Pét 1,23; Ján 3,5)

Somogyi László

Filmklub – különleges és 
mégis kevésbé ismert

Minden hónap első szerdáján 18 
órakor kezdődik a gyülekezeti te-
remben a filmklub. Értékes, több-
nyire nem mindennapi gondola-
tokat sugárzó alkotások kerülnek 
levetítésre. A filmklub különleges-
sége az, hogy utána megbeszéljük 
és értékeljük a látottakat. Értéke-
lésnél sokszor meglepő párhuza-
mokat lehet találni a Biblia taní-
tásával is. Az Isten jelenlétét észre 
kell venni ott is, ahol csak száraz, 
prózai dolgokat látunk. A meg-
beszélést ahhoz lehet hasonlíta-
ni, hogy a Lélek mondanivalója 
olyan, mint amikor valaki úgy 
érzi, egy-egy újságcikknél a sorok 
között is tud olvasni. A munkahe-
lyi kapcsolatok vagy a családban 
született mozgássérült fiú felne-
velésének témája mellett európai 
szintű, kiváló alkotást is láttunk.

A reformáció emléknapja előtt 
pl. a Luther c. filmet láttuk. Ez a 
film látványosan és művészien 
megmutatta Luther harcát, korá-
nak hitetlensége és képmutatása 
ellen. A wittenbergi vártemplom 
kapujára felfüggesztett 95 pont-
ja közül a leglényegesebb pont: 
a bűnt egyedül Isten bocsáthatja 
meg (pápai bűnbocsátó cédulák). 
A pápa kiközösítette, a császár bi-
rodalmi átokkal sújtotta Luthert. 
Hiába volt minden, a reformáció 
egész Európában elterjedt.
Különlegességnek számított a leg-
utoljára vetített színpompás ani-
mációs film.
Jelképesen mutatta be az emberi 

kapcsolatokat. A vadon állatait az 
emberekre jellemző tulajdonsá-
gokkal ruházta fel. Aranyos jele-
nettel kezdődött, amikor a kis nyu-
szi önállósodik, otthagyja szüleit 
és a messzi nagyvárosba költözik, 
mert rendőr szeretne lenni. Kiváló-
an végezte el a rendőrakadémiát. 
Mindig az igazságra és a becsüle-
tességre törekedett. A rosszindula-
tú, gáncsoskodó, irigy rendőrfő-
nök (gonosz bivaly) sok esetben a 
legnehezebb feladatot adta neki. 
A bűnbanda szervezője és vezére 
a ma született bárány volt. Közben 
a való világtól ismét ellentétben, 
a rókával kötött barátság segítsé-
gével mégis sikeres volt a nyuszi 
rendőri munkája.
Szeretettel hívunk és várunk min-
denkit, hogy gyakrabban legyünk 
együtt ebben a szűk kis közösség-
ben is.

Rendszeres látogatói a 
Filmklubnak

Diakóniai szolgálatunk abban a megtiszteltetésben 
részesült, hogy kéthetente meglátogathatjuk a Frim 
Jakab Képességfejlesztő Otthon lakóit. Az intézmény 
középsúlyos értelmi fogyatékos felnőttek ellátását és 
fejlesztését szolgálja, bentlakásos és napközi otthon 
formájában.

Látogatásaink során megismerhettük az otthon 
lakóit, akik a kötetlen beszélgetések alkalmával sok 
érdekes bibliai történetet hallhattak, amelyek segít-

ségével megismerhették Jézus életét. „Útjaid, Uram 
ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg en-
gem.” (Zsoltárok 25,4)

A 35 fős csoport nagy érdeklődéssel fogadja a pél-
dázatokat, ezt bizonyítja, hogy mint egy színdara-
bot eljátsszák ezeket a történeteket. Így a zsinagógai 
előljáró halottnak hitt leánykájának a példázatát, akit 
életre keltett Jézus. „Megfogta a leány kezét és meg-
szólította: Leánykám, kelj fel!” (Lukács 7,54) Vagy 
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AZ OLCSÓ KEGYELEM

Az olcsó kegyelem a mai keresztyénség halálos ellen-
sége. Az olcsó kegyelem leértékelt kegyelem, leértékelt 
bűnbocsánat, leértékelt vigasztalás, Isten leértékelt Igéje.

A mai keresztyénség sokszor a világ bűneinek olcsó 
elfedezésére törekszik, amelyeket nem akar megbánni, 
és amelyektől egyáltalán nem akar megszabadulni. Az 
olcsó kegyelem ezért Isten élő Igéjének a megtagadása.

Az olcsó kegyelem igazolja a bűnt, és nem igazítja meg 
a bűnbánó bűnöst. Mivel szerinte mindent egyedül a 
kegyelem végez el, ezért minden maradhat a régiben: 
„Hiszen úgysem érnek semmit a cselekedeteink. A vi-
lág világ marad, mi pedig bűnösök maradunk, még ha 
olyan nagyon igyekszünk is bűntelenül élni.” Éljen te-
hát a keresztyén ember is úgy, mint a világ, igazodjon 
hozzá. Tehát ne kövesse Jézust, de azért vigasztalja ma-
gát a kegyelemmel; de ez nem az a bűnbocsánat, amely 
egyúttal a bűn elhagyása is. Az olcsó kegyelem az, ami-
kor mi magunk kegyelmezünk meg magunknak.

Az olcsó kegyelem a megbocsátás prédikációja bűnbá-
nat nélkül, gyülekezeti fegyelem nélkül, bűnvallás és a 
bűn elhagyása nélkül; kegyelem Krisztus követése nél-
kül, az Ő keresztje nélkül, az élő Úr Jézus nélkül, aki át 
szeretné venni az uralmat a bűnös élete felett.

A DRÁGA KEGYELEM
– A drága kegyelem a szántóföldben elrejtett kincs, 

amelyért az ember örömmel eladja mindenét;

– a nagy értékű gyöngy, amelyért a kereskedő mindenét 
odaadja;

– Krisztus királyi uralma, amelyért az ember még a sze-
mét is kivájja, ha az megbotránkoztatja;

– Jézus Krisztus hívása, amelynek hallatán a tanítvány 
otthagyja a hálóját, és követi Őt.

Drága ez a kegyelem, mert Isten számára nagyon drá-
ga volt, egyszülött Fia életébe került – „áron vétettetek 
meg” –, ezért nem lehet számunkra olcsó, ami Istennek 
drága. A drága kegyelem csodálatos megnyilvánulása, 
hogy Isten emberré lett 
értünk.

AZ OLCSÓ 
KEGYELEM 
HATÁSAI

Hol lehet manapság 
hallani a Biblia azon 
intéseit, amelyek óvják 
az embereket az olyan 
prédikációktól, amelyek 
megnyugtatják őket is-
tentelen életükben?

Hogyan érezheti ma-
gát a becsapott, gyönge 
ember az olcsó kegye-
lem birtokában erősnek, 
holott valójában elve-
szítette az erőt az enge-
delmességre és Krisztus 
követésére?

Az olcsó kegyelem pré-
dikálása már több ke-
resztyént tett tönkre, 
mint bármely más bűn-
bocsánatra csábító meg-
oldás.

D. B.

Forrás: Vetés és aratás, 
52. évf., 1. szám

a gazdag ifjú példázatát, aki nem tudott vagyoná-
tól megválni. „Az pedig elszomorkodott a beszéden 
és búsan távozott, mert nagy vagyona volt.” (Márk 
10,22) És a vak Bartimeus példázatát, aki visszakap-
ta látását. „És Jézus így szólt hozzá: Eredj el; a te 
hited meggyógyított téged” (Márk 10,52).

Az otthon lakói a filmvetítések alkalmával köny-
nyebben megérthetik ezeket a történeteket, a filmek 
után hosszasan beszélgetünk ezekről a példázatok-

ról, amelynek során feltárul Jézus élete, a hit és a 
szeretet értelme és az Úr kegyelme. Alkalmainkon 
énekszóval és gitárkísérettel dicsérjük az Urat.

Hálásak vagyunk azért, hogy ezt szolgálatot teljesít-
hetjük, mindig nagy öröm a számunkra az otthon la-
kóinak jókedve, önfeledt nevetése. „Az Istennek útja 
tökéletes, az Úrnak beszéde tiszta; pajzsa ő mind-
azoknak, akik bíznak benne.” (Zsoltárok 18,31)

Slezákné Judit

SZÓLTÁL, URAM!

„Nem hagylak titeket
árván, eljövök hozzátok”
(János 14,18).

Szóltál, Uram,
hallottam hangodat.
Önmagamban
megláttam arcodat.

Kétség nélkül
bűnömre mutattál,
szeretettel
magadhoz vonzottál.

Boldoggá tesz,
hogy engem így szeretsz.
Megváltottál,
Atyámhoz elvezetsz.

Botladozva
jártam Tenélküled.
Rám találtál,
hitem Téged követ.

Tiéd lettem,
az egész életem.
Egyre jobban
várom, hogy érkezel.

Zvara Mihály

olcsó VAGy dráGA KeGyeleM
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Egyéni lelkigondozás cso-
portos hitoktatással negyven 
percben 1.

[…] KIHÍVÁSOK A 
GYAKORLÓ HITOKTATÓK 

HÉTKÖZNAPJAIBÓL

1. Módszertani jellegű 
dilemmák, kérdések

Az előzetesen megfogalmazott 
kérdések egyik csoportja egyér-
telműen módszertani jellegű volt. 
A hitoktatók, hittanárok képzése 
változó mennyiségű tanításmód-
szertant tartalmaz, gyakorló taní-
táson pedig messze nem minden 
diplomát kapó vett részt felsőfo-
kú képződése folyamán. Egyér-
telműen nagy kihívás elé állítja a 
tanárokat a nagyon eltérő életkori 
csoportokkal való foglalkozás kö-
telezettsége. Főként az óvodás hit-
tant tartók számára jelent komoly 
problémát a megfelelő pedagógiai 
eszközök hiánya. Ahogy azt egy 
hallgató megfogalmazta: „Ami ne-
hézséget jelent számomra, hogy a 
három- és ötévesek együtt vannak 
jelen a foglalkozáson. A nagyon 
picik figyelmét hogy lehet jobban 
lekötni egy hittanfoglalkozáson? 
Rengeteg energiájuk van, és na-
gyon mozgékonyak…”

Sok kérdés érkezett a megfele-

lő segédeszközökre, anyagokra 
vonatkozóan is. Bár sokan hoz-
záfogtak, hogy utánajárjanak a 
fellelhető, kidolgozott eszköztárak-
nak, általában jellemző, hogy ezek 
nem válnak közkinccsé, hanem 
fáradságos munkával, egyenként 
keresik meg a hitoktatók az alkal-
mas kiegészítőket, demonstrációs 
eszközöket (könyveket, rajzokat, 
bábokat, játékokat, énekeket).

Külön témakört jelentenek a hit-
tanórán előforduló fegyelmezési 
gondok. Ezek jó megoldását több 
minden nehezíti – a tanárok gya-
korlatlansága, a szerepükhöz kap-
csolódó sztereotípiák gátló-korláto-
zó jellege, a téma és a helyzet gátló 
hatása az erélyes fellépés tekinte-
tében stb. –, ráadásul a hittaná-
rok nemritkán elszigetelődnek egy 
potenciálisan támogató munkakö-
zösség más tagjaitól, így a megélt 
kihívások és kudarcok különösen is 
terhessé válnak számukra. „Rend-
szerint fegyelmezési probléma van 
az óráimon. Ez a kicsiknél is visz-
szaköszön: nem tudok fegyelmez-
ni, palira vesznek azonnal, hiába 
kell büntetésben állniuk, és a többi 
klasszikus fegyelmezési módszer 
sem hatásos. Mit tudok tenni?” – 
kérdezi egy megfáradt oktató.

2. A hitoktatás középpontja: 
a témaválasztás

Módszertani jellegű, ám még 
központibb – ezért külön tárgyalt 
– kérdés az adott korosztály szel-
lemi-érzelmi érettségéhez igazított 
témák megválasztása, megfelelő 
módon való átadása.

„Melyek azok a Jézus életével 
kapcsolatos történetek, amelyek-
kel jó, ha ilyen pici korban találko-
zik a gyerek? És melyek azok a ré-
szek, amik nem javasoltak az ovis 
korcsoportnak?” – kérdezi egy 
gyakorló hittanár. Bár léteznek ki-
dolgozott tematikák az adott kor-
csoportok hitoktatásához, gyak-

ran elmarad az ezekre adandó, 
fejlődés-lélektanilag megalapozott 
reflexió.

Dilemma az egyes témák feldol-
gozásának módja és mélysége kö-
rül is gyakran kialakul. Keresztény 
hitünk bizonyos központi témái 
nem „halogathatók” az érettebb 
gondolkodás megjelenéséig, hisz 
a gyakorló keresztény életet élő 
családokban a gyermekek szük-
ségszerűen találkoznak velük. Ho-
gyan differenciálhat korosztályok 
szerint a hitoktató? Melyek hitünk 
„kihagyhatatlan alapigazságai”, 
amelyek nélkül a gyermekeknek 
Istenről beszélni az Örömhír lé-
nyegének megcsonkítását jelenti, 
és melyek azok a részletek, ame-
lyek felfogásához valóban kognitív 
érésre, fogalmi gondolkodásuk fej-
lődésére van még szükség, s ame-
lyek ezáltal későbbre halasztan-
dók? A valláspedagógia rengeteg 
segítséget kínál e nehéz kérdések 
megválaszolásához, a tapasztala-
tok szerint azonban a hitoktatók-
nak kevés hozzáférésük van a hét-
köznapokban a jól használható 
forrásművekhez. Olykor ráadásul 
a bátorság is hiányzik a „jól be-
vált” gyakorlat értő, megfontoló 
felülbírálásához. A szakképzett se-
gítség, illetve a kollegiális támoga-
tás e tekintetben pótolhatatlan.

3. Nehéz kérdések a 
hittanórán

A dilemmák harmadik csoport-
ját az úgynevezett nehéz kérdések 
adták. Általában hitünk központi 
– fentebb már érintett – kérdései-
ről van szó, amelyek minden élet-
korban feltétlenül előkerülnek, ám 
feldolgozásuk módja, mélysége 
mindegyikben más és más lehet a 
gyermekek kognitív, affektív érett-
ségének függvényében. A hitokta-
tók biztos kézzel gyűjtötték össze 
ezeket a témákat a tematika előké-
szítése során: Krisztus szenvedése 
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és halála; feltámadás; megváltás; 
bűn… […]

A FELVETÉSEK ALAPJÁN 
KIALAKÍTOTT TEMATIKA
A beérkezett témafelvetések-

re támaszkodva a következő te-
matikát kínáltuk a hallgatóknak: 
– Játékok, énekek, technikák, 

közösségformáló elemek a hittan-
órán. – Fegyelmezés a hittanórán 
– elmélet, tapasztalatok. – Fegyel-
mezés és „problémás gyerekek” 
– a mi gyakorlatunkban. – Nehéz 
helyzetek – „csoportos és egyéni 
lelkigondozás hitoktatással negy-
ven percben”. – Nehéz témák a hit-
tanórán – „amikor fel kell kötnöm 

a gatyámat…” – A „húsvétproblé-
ma”: Jézus szenvedése, halála és 
feltámadása óvodás-, kisiskolás-, 
kamaszszemmel. […]

Forrás: Csáky-Pallavicini Zsófia: 
Egyéni lelkigondozás csoportos 
hitoktatással negyven percben. 
(részlet) In: Embertárs, 2013./2. 

115–128.

A Betesda tavánál történt, hogy 
a harmincnyolc éve betegségben 
szenvedő ember, akit Jézus meg-
szólított, így válaszolt: „Uram, 
nincs emberem, hogy amint fel-
kavarodik a víz, beemeljen a me-
dencébe: amíg én megyek, más 
lép be előttem” (Ján 5,7). Lehet, 
hogy mi is gyakran úgy érezzük, 
nincs emberünk, aki segítsen, ve-
lünk legyen, felemeljen. Jó lenne, 
ha állna mellettünk valaki, aki 
megoldja a problémáinkat. Ide-
alizált kapcsolat után sóvárgunk, 
azzal ámítva magunkat, hogy ha 
az megvalósulna, akkor minden 
nyomorúságunk, hiányunk meg-
szűnne, csoda történne. Azt gon-
doljuk, hogy egy külső személy 
kell ahhoz, hogy gondjaink, baja-
ink megszűnjenek. Valaki csinál-
jon végre valamit, helyettünk.

Jézus azonban nem áll be a be-
teg ember projekciójába. Nem 
úgy segít, ahogy elvárják tőle, ha-
nem ezt mondja: „Kelj fel, vedd az 
ágyadat és járj!” (5,8) Számunkra 
azt üzeni, hogy ne mástól várjuk 
élethelyzetünk megoldását, ha-
nem nézzünk magunkba, belső 
emberünkbe, és érezzük meg a 
bennünk élő Szentlélek erejét, 
vezetését, és ez inspiráljon elő-

relépésre. „Benned a létra” – fo-
galmazta Weöres Sándor. Nem az 
énedben, az akaratodban, hanem 
mély-magadban, az elengedés-
ben, az átadásban, önmagunk 
meghaladásában.

A magány szó eredete: a mag. A 
magányosság belül kezdődik. Ha 
magányosságot érzünk, először 
a maggal, belső magunkkal kell 
egyenesbe jönni. A belső mag: a 
bennünk élő Isten.

A bibliai történetben egy an-
gyal is szerepel, aki időnként fel-
kavarja a vizet. Az angyaltól azt 
várnánk, hogy segítsen, ehelyett 
kavar, sőt felkavar? Vagy ez lenne 
a segítség? Lehet, hogy igen. Le-
het olyan helyzet, amikor az a se-
gítség, hogy valaki jól megráz, és 
azt mondja, ne siránkozz tovább, 
ne sajnáld magad, ne mástól várj 
útmutatást, hanem te lépj! Lehet 
olyan helyzet is, amikor az a segít-
ség, ha jól összezavarodnak körü-
lötted a dolgok, és végre kibillensz 
a komfortzónádból, és új megol-
dást keresel.

Ami nem öl meg, az épít – mond-
ta Nietzsche. Egy nehéz helyzet 
megharcolása bennünk szunnya-
dó nem is sejtett erőket mozgósít. 
Ha a gödör mélyén érezzük ma-
gunkat, nyerjünk erőt abból a gon-
dolatból, hogy onnan elrugasz-
kodva már csak jobb lehet. Ehhez 
az elmozduláshoz azonban kimoz-
dulás, új nézőpont, új látásmód 
kell, nem lefelé, hanem fölfelé. Az 
erőfeszítést igénylő küzdelem pszi-
chésen építő, mert megerősít, edz. 
Teher alatt nő a pálma, ismerjük 
a népi bölcsességet. A megharcolt 
eredmény sokkal nagyobb örömet 
ad, mint ha csak az ölünkbe hullik. 
Aki mindent készen kap, nem kell 
megküzdenie semmiért, az elpu-
hul, nem lesz benne erő, ellenál-
lás, nem fejlődnek ki megküzdési 
képességei.  Persze, a nehézségek, 
fájdalmak, veszteségek, hiányok 
közepette nem azt érezzük, hogy 
ebből majd valami jó lesz, nem is 
kell irreális elvárásokat támasztani 
önmagunkkal szemben, de utólag 
észre fogjuk venni.

Nincs embered? Jézus azt mond-
ja: van. Benned, magadban, a 
magodban.

Dr. Kálmánchey Márta

nincs 
eMbered?

„Az élet arra tanít, hogy senki se talál vigaszra, ha mást nem vigasztal. Semmit sem kapunk, ha nem 
adunk. Csak a Teremtő ajándékoz igazán, emberek között csupán csere történik.”

G. Bernanos (1888–1948)
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Ajánljuk a Jellemábécét, mert hi-
ánypótló. Talán az egyik legátfo-
góbb témafeldolgozás ezen a terü-
leten.
Fel lehet használni egyéni kegyes-
ség építésére, családi áhítatokhoz, 
keresztyén iskolákban reggeli áhí-
tatokhoz és a gyülekezeti munká-
ban. Ezt a könyvet folyamatosan 
használhatjuk és bármikor újra 
elővehetjük. Egy életen át építhet 
bennünket.
A keresztyén jellem a Szentlélek 

gyümölcse, de tanulni is kell és 
edzeni magunkat benne. Mindig 
újabb gyümölcsöket felfedezni. Eb-
ben tud segíteni ez az írás nekünk.
Krisztust hordozzuk keresztyén em-
berként a világban. A Jellemábécé 
által folyamatosan formálódhat az 
életünk az Ő képére és hasonla-
tosságára. Végül el akar juttatni a 
legfontosabbhoz, az igeolvasáshoz, 
a Biblia tanulmányozásához és 
megértéséhez. A legfontosabb cél, 
hogy vegyük kezünkbe a Szentírást 
a segítségével!

Somogyiné Ficsor Krisztina
Forrás: www.kalvinkiado.hu

Könyvismertető
JellemABC a Biblia alapján

Egészségünket megőrző, gyógyí-
tó növényekről írunk a követke-
zőkben.

A galagonya
Hol találjuk?
Szinte bárhol, erdőszélen, mezőn, 
réten, napos helyen, elvadult, magá-
ra hagyott helyeken gyakori cserje.

Mi ez?

Egy 1–3 m magas, nagyon tövises 
bokor, hófehér vagy nagyon eny-
hén rózsaszínbe hajló, kb. 1 cm-es 
virágokból álló csoportokkal, erő-
sen szeldelt levelekkel, ősszel piros 
bogyófürtökkel.

Mikor és mit?

Május-júniusban gyűjthetjük a 
virágos ágvégeket levéllel együtt 
(ezek könnyen kézzel leválnak 
az ágról), ha erről lemaradnánk, 
akkor októbertől a piros bogyói 
gyűjthetők.

Hogyan?

A gyűjtött virágos ágvégeket fris-
sen is főzhetjük; (1 liter vízbe friss 
5–8 ágvég, szárított 4–6 csipet, 
minimum 10 percig állni hagyjuk 

a leforrázott növényt), vagy szárít-
va: 10 cm vastagságban árnyékos 
szellős helyen 1–2 hétig szárítsuk, 
majd 5 l-es befőttes 
üvegbe (ha csörgően 
száraz lett) tesszük, fa-
lappal az üvegtetőt vagy 
2–3 rétegben papírral 
rágumizva tároljuk (így 
egész évben jó házi szív-
gyógyító teánk lesz).

Mennyit?

Nem lehet túladagolni, 
mert a többlet kiürül a 
szervezetből. Napi 1–2 
liter iható kúraszerűen a 
teájából, egész nap kor-
tyolgathatjuk 1–2 dl-es 
adagokban.

ÁLDÁSOS hatása van:

Szív- és érgyógyszer. A 
szívkoszorúerekben javít-
ja a vérkeringést. Véd a 
szívgörcstől és szabályoz-
za a szívritmust. Nyug-
tatja a szívideg gócokat, 
szünteti az ideges szívdo-
bogást. Megifjítja az öre-
gedő szívet!

Mellékhatás nem ismert. Vérnyo-
mást viszont enyhén csökkent!

Nemes Kálmán

isten patikája – a szív
Galagonya, az öregedő szív gyógyírja

Egy út van: a megbocsátás

Elcsattant egy pofon. 
Benned kerékbe tört a vágy. 
Megbocsáthatatlanságba merevedtél. 
Óriáskígyóként szorított a halál. 

A lelked halt meg, nem a tested. 
De könnyebb ez vajon? 
Soha el nem felejthető égető fájdalom... 
Van erre feloldozás? 
 
Magába visszatérő ösvény: 
a harag ördögi köre. 
Az emlékek felejthetetlen sora. 
Elmédbe, retinádba égve. 
 
Akkor soha nincs szabadulás? 
A szenvedés egy életen át gyötör? 
De igen, van lehetőség, hogy kitörj! 
Egy út van: a megbocsátás. 
 
Tárd ki újra a szíved! 
Újítsd meg Benne a hited! 
Ami történt: történelem. 
Lépj tovább, s eltűnik a félelem.

Schrenk Éva
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elhunyt cseri KálMán

Életének hetvennyolcadik 
évében, február 13-án meg-
tért Teremtőjéhez Cseri Kálmán 
nyugalmazott református lelki-
pásztor. Temetése március 3-án 
14.30-kor lesz Budapesten, a 
Farkasréti temetőben.

Cseri Kálmán 1939. április 
30-án született Kecskeméten, 
1962-ben szerzett lelkészi okle-
velet Budapesten. Cecén, majd 
a budahegyvidéki gyülekezetben 
volt segédlelkész, 1971-től nyug-
díjba vonulásáig – harminckilenc 
éven át – a Budapest-Pasaréti 
Református Egyházközség lelké-
szeként szolgált.

„Fő törekvése az volt, hogy az 
örök evangéliumot a mai ember 
számára is érthetően hirdesse, 
lehetőleg szép magyar nyelven” 
– olvasható a több mint nyolc-
száz igehirdetését hozzáférhe-
tővé tevő weboldalon. Emellett 
számos bibliai témájú könyv 
szerzője, népszerű áhítatos köny-
ve A kegyelem harmatja címmel 
jelent meg.

Augusztus 20-a alkalmából 
Magyar Érdemrend tisztikereszt 
kitüntetést vehetett át, idén ja-
nuárban pedig a Károli Gáspár 
Református Egyetem tiszteletbeli 
doktora címet vehette át.

Aki nem tudja, mi az Isten ke-
gyelmi ajándéka, csak azért nem 
tudja, mert nem ismerte Cseri 
Kálmánt. De őt mindenki ismer-
te. Korunk egyik, ha nem a leg-
nagyobb hatású igehirdetője volt 
– s itt minden szót mérlegelni 
kell: igehirdető és hatás. A kettő 
külön értelmetlen, a kettő együtt, 
emberileg lehetetlen.

Még cecei beosztott lelkész 
volt – több mint ötven éve –, 
amikor Sárbogárdon prédikált, 
talán nyolc-tíz éves lehettem. 
Semmire nem emlékszem, amit 
azon a hétköznapi evangelizáci-
ón elmondott (a gyermek hamar 
elkalandozik, ha komoly a szó), 
de mindent értettem abból, amit 
mondott. Ez volt az ő nagy titka 
és roppant meggyőződése – ért-
hetően szólni az evangéliumot, 
és újra meg újra mondani ugyan-
azt, mert egyetlen ugyanaz van: 
Jézus Krisztus – mindörökké.

Már teológus voltam, amikor 
megengedte a hatalom, hogy a 
pasaréti lelkész szemináriumot 
tartson az Akadémián. Roppant 
izgalommal készültünk az első al-
kalmakra, de nyomban lehűtött 
bennünket –, mi titkokat, mes-
terfogásokat, pompás módsze-
reket vártunk, de nem volt titok, 
csak az Ige, nem voltak mester-
fogások, csak az Ige nyilvánva-
ló értelme, és nem voltak mód-
szerek, csak az egyetlen út – az 
imádság, hogy Isten Szent Lelke 
felragyogtassa a szavunkban azt, 
akit szeretünk: Jézust.

Igen, Cseri Kálmán szerelmes 
ember volt, Jézus szerelmese, 
ezért volt szemérmes és tartóz-

kodó, ezért nem vegyült e világ 
dolgaiba, ezért nem hajlott uj-
jongókkal mindenféle új felé, de 
ezért volt mindig nyitva a szíve 
és az egész élete a Jézus bará-
tai előtt. Szerelmes volt Jézusba, 
akiről páratlan közvetlenséggel, 
egyszerűséggel, visszafogottság-
gal és eltökéltséggel szólt – Jé-
zusról, aki szerette és szereti őt, 
és ha őt, akkor téged is.

Nem szívesen vállalt egyházi 
közfeladatot, de nem azért, mert 
sajnálta volna az időt az egyház 
ügyes-bajos dolgaira, hanem 
azért, mert nem érezte magát 
késznek arra, hogy erős legyen 
az erősködők között. Mégis, ta-
lán ő volt az egyetlen, aki mindig 
minden szolgatársát imádságban 
hordozta, tanácsolta, bátorította 
arra az egyre, az üdvösség-ügy-
re. Amit pedig engedett a vállára 
tenni, azt példaértékű alaposság-
gal és hűséggel végezte. Szerette, 
akiket Jézusa rábízott.

Tanácsosként vizitált egyszer 
nálunk Budahegyvidéken, ahol 
korábban évekig volt káplán. 
Ahogy végigjártuk ifjúkora hely-
színeit, és mutatta, mi hol volt, 
egyszer csak, váratlanul megje-
gyezte, neki akkoriban sok köny-
nyes imádsága volt, látva szere-
tett egyháza foszladozását. Cseri 
Kálmán és könnyek? És meg-
fordítva: Cseri Kálmán és a mo-
soly? Aki hallotta egy-egy oldó, 
derűs megjegyzését, tudja: mély 
és mindent gyógyító humora is 
volt. Mert a Krisztus tanítványa 
volt – a Mesterért minden oda-
hagyó és mindent vállaló, csak-
hogy szólhasson Róla, csakhogy 
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Eltemettük:

Ács József, 82 éves; Baki Szilvia, 36 éves; Berki Anna Ibolya, 54 éves;

Bognár Istvánné sz. Fehérvári Katalin, 77 éves; Borsányi András, 83 éves;

özv. Erdei Lászlóné sz. Nagy Anna, 74 éves; Fodor Józsefné sz. Tímár Ilona, 88 éves;

Hanzelik Pálné sz. Fülöp Julianna, 77 éves; 

Holló Józsefné sz. Ondreisik Erzsébet, 79éves;

Igari Imre, 68 éves; Kiss Lajos, 90 éves; Marczinkó Ferenc, 75 éves;

Molnár Lászlóné sz. Hanácsek Mária, 75 éves; özv. Nagy Miklósné sz. Ember Róza, 81 éves;

Nánási János, 83 éves; Orosz József, 68éves; Romhányi László, 86 éves; Rózsa László, 61 éves;

Simon Ferenc, 85 éves; Szász András, 73 éves; Szili Józsefné sz. Okruczky Teréz, 81 éves;

Szűcs Józsefné sz. Csőke Julianna, 91 éves; Urbán Ferenc, 60 éves;

özv. Vértesi Lászlóné sz. Bencze Katalin, 88 éves;

Vincze Józsefné sz. Varga Julianna, 86 éves; 

Zayzon Csabáné sz. Kovács Éva, 71 éves testvérünket.
 

Imádkozunk a gyászolókért.

Megkereszteltük:

Kovács Flóra Adélt, Szentes Eliza Rózát és Szentes Ákos Benedeket.

Imádkozunk értük.

Anyakönyvi hírek
2016. 12. 07–2017. 02. 22.

kereshesse Őt, csakhogy máso-
kat Hozzá vezethessen. És ép-
pen ezért, az Ézsaiás által megjö-
vendölt szenvedő szolgáért, nem 
szerette a zajongást. Tudta, hogy 
az igazság előbb-utóbb leveti 
magáról a sallangokat, a pufog-
tatás csak a magának hízelgő, Is-

ten ellen lázadó embert ragadja 
meg. Egyszerű akart lenni, ami-
lyen a gyermek – feltevések és 
visszavonás nélküli.

Súlyos betegséggel harcolt már 
két évtizede. Nem is harcolt, a 
betegség fölött járt, uralkodott a 
bajon, hogy szolgálhasson. Min-

den imádságért hálás volt. Min-
den jobbulást kegyelemnek vett. 
S tudta, a Megváltó öröktől sze-
reti őt is – és várja, hogy leomlott 
földi sátorháza helyett befogadja 
a mennyei hajlékokba.

Bogárdi Szabó István
Forrás: www.reformatus.hu



BÉKESSÉG28

Széchenyi utca

Vasárnap: 08:30 Istentisztelet (A három nagyünnepen: 08:00)
10:00 Istentisztelet, gyermek-istentisztelet, ovis istentisztelet;
Ünnepnapokon és a hónap utolsó vasárnapján délelőtt 
úrvacsorás istentiszteleteket tartunk.

Minden hónap 1. és 3. vasárnapján: 
      16:00 Harmincasok-negyvenesek köre
Minden hónap 2. vasárnapján: 
      16:00 Családosok köre
Minden hónap 4. vasárnapján: 
      16:00 Szolgálók felkészítése
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
 Szerda: Baba-mama kör 9:30 órától, Énekkari próba 18:30-tól
Csütörtök: 17:00 Imaóra 
Csütörtök: 18:00  Gyülekezeti bibliaóra
Péntek:      17:00  KFC (Keresztyén Fiatalok Clubja)
Péntek:      18:00 Tabuk nélkül
Péntek:      18.00 Fiatal nők köre
Szombat: 18:00 Fiatal felnőttek (Ex-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 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 hétfőn: 17:00 Bibliaóra az imaházban
Péntek: 17:00 Imanna imakör
Péntek: 18:00 Kereszt-kérdések

Budai út

Vasárnap: 10:00 Istentisztelet és gyermek-istentisztelet
                    (ovisoknak, kisiskolásoknak és tiniknek külön csoportokban)

Egyházi nagy ünnepeken és a hónap első vasárnapján 
úrvacsorás istentiszteleteket tartunk.

Szerda: 15:00 - 17:00 Hivatali órák
Szerda: 18:00 Bibliakör
Péntek: 10:00 Baba-mama klub
Az altemplomi urnakegyhely téli nyitva tartása:
 Szerda és péntek: 15–17 óráig, 
 vasárnap (és állami ünnepnapokon) 9–12 óráig

8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 16.
Hivatali órák: 

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

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

Lelkipásztorok:
Somogyi László, Berze János 

Ujvári Sándor Csaba beosztott lelkész
Fehérvári Dávid beosztott lelkész

Deák Péter ifjúsági lelkész
Diakónus: Somogyiné Gyüre Mária

Adminisztrátor: Sárkány Anna 
Bankszámlaszám: 

UniCredit 10918001-00000021-42850004

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

Tel: 22/312-785

Bankszámlaszám: 
UniCredit 10918001-00000053-90940017

Adószám: (Szja 1 %-hoz) 18501317-1-07
Céljai 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: Róth Róbertné

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

Kiadó: Hit, Remény, Szeretet Alapítvány
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

Hála és dicsőség Örökkévaló Urunknak, hogy a Széchenyi úti temp-
lom felújítására öt éve felvett nagykölcsön utolsó részletét is törleszteni 
tudtuk!
Köszönet minden adakozónak! Szerető Mennyei Atyánk adja vissza 
kinek-kinek az adományát sokszorosan áldásban és békességben!


