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Az Örök Evangélium
„Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam: hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az 
Írások szerint, eltemették, és feltámadt a harmadik napon az Írások szerint, és megjelent Kéfásnak (Péternek), 
majd a tizenkettőnek. Azután megjelent több mint ötszáz testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig 
élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. (1Kor 15:3–7)

Élet és feltámadás a húsvét-
esemény fényében

Azt a bibliai igazságot örömmel 
fogadjuk mindannyian, hogy Is-
ten az ember földi boldogságát és 
örök üdvösségét akarja, és hogy a 
Vele való a kapcsolatunkban bol-
dogok legyünk mindörökké! Azt 
azonban nem szeretjük, ha em-
lékeztetnek minket a halandósá-
gunkra! Pedig nagy igazság, hogy 
itt a földön 1000-ből 1000 ember 
meg fog halni, hacsak Jézus vissza 
nem jön időközben ítélni élőket és 
holtakat! Az újszövetségi feltáma-
dás történetének tanúságait sze-
retném röviden összefoglalni:

(1) Jézus feltámasztási cso-
dái messiási jelek voltak: Ő 
földi életében több embert is fel-
támasztott a halálból (pl. Lázárt, 
a barátját, a naini fiút vagy Jairus 
leányát – ahogy ezekről az evan-
géliumi történetek beszámolnak) 
előre jelezve, hogy az, amit mi 
életnek nevezünk, több mint a 
földi biológiai mulandó lét, amit 
a halál végérvényesen lezár! Jé-
zus azért is tette ezeket a csodá-
kat, hogy Isten dicsőségét szolgál-
ja, hogy higgyenek Benne, azaz 
hogy Ő, Isten fia megdicsőítessék 

közöttük! Felismerjék az emberek, 
hogy Jézus a Messiás! Vagyis akik 
látták-hallották Őt, felismerjék 
Benne személyes Megváltójukat: 
„Jézus ekkor ezt mondta neki: Én 
vagyok a feltámadás és az élet, aki 
hisz énbennem, ha meghal is, él” 
(János 11:25)

(2) Az igazi Életet Jézus ál-
tal lehet megtalálni! Az emberi 
lét, a valódi élet több mint a bi-
ológiai létezés: „mert több az élet 
a tápláléknál, és a test a ruházat-
nál.” (Lukács 12:23)

Jézus szerint az élet tehát nem 
annyi csak, hogy élünk, aztán 
meghalunk. Pedig sokan azzal vi-

gasztalják magukat, hogy a halál 
után mindennek vége: „a teljes 
személyiség megsemmisül, úgy, 
ahogy a test is elenyészik, a lélek is 
megszűnik. Elég is volt ebből eny-
nyi!” – ahogy ezt sokan nyugtáz-
zák manapság. Ez egy végzetes té-
vedés, mivel a Biblia mást mond: 
„Elrendeltetett, hogy az emberek 
egyszer meghaljanak, azután pe-
dig ítélet következik…” (Zsidók-
hoz írt levél 9:27).

(3) Feltámadás és új élet: Az 
ember földi élete születésétől fog-
va egy tökéletlen lét! Töredékes 
és véges! A teremtettséggel együtt 
nyögünk és vajúdunk a bűn alá 
rekesztettségben, várva az újjáte-
remtettség állapotát: „Hiszen tud-
juk, hogy az egész teremtett világ 
együtt sóhajtozik, és együtt vajúdik 
mind ez ideig.” (Róma 8:19–22) 
Jézus ezért lépett be a halál ha-
talmának ebbe a világába, hogy 
helyreállítsa életünket, de az is célja 
volt, hogy megmutassa a hatalmát 
a halál fölött (1Kor 15:56–57). Jé-
zus szerette Máriát, Mártát, Lázárt 
és Istennek minden gyermekét (az 
élőt és a halottat is): „szerette az 
Övéit e világon, mindvégig szeret-
te őket” (János 13:1). Jézus nem 
kerüli el a konfliktusos helyeket, 



BÉKESSÉG2

hanem odamegy, jelen van és vilá-
gosságot hoz életünk sötétségeibe: 
„Én vagyok a világ világossága: aki 
engem követ, nem jár sötétségben, 
hanem övé lesz az élet világossá-
ga.” (János 8:11). Jézusnak nincs 
vége, nem maradt a halálban, Ő 
él „és uralkodásának sincs vége!” 
(Lukács 1:33) Nagy vigasztalás és 
reménység van a húsvéti örömhír-
ben! Úgy lesz, ahogy Jézus előre 
megmondta nektek! Ámen.

- Miután megismerted a feltáma-
dásról szóló tanítást, nem mond-
hatod többé, hogy nem hallottál 
az evangéliumról!
- Azt is tudod, hogy az utolsó ítélet 
nem örökre lett elhalasztva, ha-
nem bár tart még a kegyelmi idő, 
végbe fognak menni az utolsó 
idők és az ítélet eseményei!
- Örömmel fogadtad az örök 
evangéliumot?

- Hiszed-e, akarod-e ezt?
- Megvallottad már bűneidet, és 
egyedül Jézus megváltásában bí-
zol?
- Ő lett életed Ura?
- Ha igen, nincs mitől félned! Jé-
zus lesz, a te Urad az ítélet-végre-
hajtó, és végül eltöröl minden go-
nosz istenellenes erőt és hatalmat!

Berze János lelkész

Beiratkozás 
az 

olajfa 
református 

ÓvodáBan

„Szeresd azért az Urat, a te Istenedet 
teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes 
erődből! Maradjanak a szívedben azok az 
igék, amelyeket ma parancsolok neked. 
Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj 
azokról, akár a házadban vagy, akár úton 
jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz!” (5Mó-
zes 6-5-7)

Szeretettel hívunk és várunk 
minden óvodáskorú gyermeket, 
akinek szülei fontosnak tartják, 
hogy Isten oltalmában elrejtett 
kisgyermekkort élhessen meg 

gyermekük.

A beiratkozás időpontja: 
2017. május 2-4., 8:00-16:00 óráig.

Szükséges dokumentumok:
• Születési anyakönyvi kivonat
• Lakcímkártya
• TAJ kártya

Beiratkozás a 
talentum

 református 
általános 
iskoláBan

Értesítjük a nagycsoportos óvodás gyermekek 
szüleit, hogy iskolánkban a beiratkozás

2017. április 20–21-én 8.00–19.00 óráig lesz.

A 2017–2018-as tanévben tanköteles 
az a gyermek, aki 

2017. augusztus 31-ig 
betölti a hatodik életévét.

A beiratkozáskor kérjük bemutatni:
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót 

és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését 

tanúsító igazolást (óvodai szakvéleményt),
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
• a gyermek TAJ kártyáját,
• Nevelési Tanácsadó, Szakértői Bizottság  

szakvéleményét, ha van,
• a felsorolt iratok másolatát.

Beiratkozás helye: 
Székesfehérvár, Széchenyi u. 20. 
Az iskola gazdasági irodája.

Szeretettel várjuk a gyermekeket!

Szanyó Gáborné
 igazgató
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levéltári verseny a ref500 jegyéBen
A Magyar Nemzeti Levéltár a re-

formáció 500 éves évfordulója je-
gyében országos versenyt hirdetett 
általános és középiskolásoknak, 
melynek címe: Utazás Wittenberg-
be. A verseny előkészítéseképpen 
iskolánk három felsős osztálya a 
reformáció hónapjában levéltári 
foglalkozásokon vett részt, ahol 
megismerkedtünk a levéltárosok 
munkájával, az épülettel, és szá-
munkra érdekes régi iratokba is 
bepillanthattunk, pl. az államosí-
tás előtti Református Iskola anya-
könyveibe.

A versenyre egy hatodikos csapat-
tal neveztünk, melynek tagjai: Nagy 
Dávid, Szanyó Benjámin, Tugyi 
Andrea, Papp Márta. A levéltár 
honlapjáról letölthető ismeretanyag 
alapján készültünk fel. A verseny el-
ső fordulója egy on-line teszt meg-
oldása volt, melyet február 10-én 
az egész országban egy időpontban 
oldottak meg a versenyzők. A má-
sodik forduló feladata egy reformá-
cióhoz kötődő rövid film elkészíté-
se volt. Ehhez a feladathoz Nagy 

Szabolcs segítségével a Széchenyi 
úti templomunk történetét dolgoz-
tuk fel. Bemutattuk a klenódiumo-
kat, az orgonát, az emléktáblákat, 
a harangok történetét, az építés és 
a felújítások fontos állomásait. A 
templomunk bemutatásához nagy 
segítséget jelentett a gyülekezetünk 
történetét leíró könyv, Dányi László 
presbiter munkája: A Székesfehér-
vári Református Egyházközség tör-
ténete.

A Fejér megyei verseny ered-
ményhirdetése március 22-én volt 
a Fejér Megyei Levéltár épületé-
ben, mely egyben egy reformációi 
vándorkiállítás megnyitója is volt. 
Iskolánk csapata második helyezést 
ért el, sajnos egy csapat megelőzött 
bennünket, így ők jutottak be az 
országos fordulóba, ők kaptak lehe-
tőséget a wittenbergi utazásra. Mi is 
sok ajándékot, könyveket, oklevelet 
kaptunk, nem szomorkodtunk.

Az egyik versenyző, Papp Márti 
így írja le élményeit:

„Andival, Dáviddal és Benivel 
jelentkeztünk egy 2 fordulós hit-

tanversenyre a reformációról, 
melyre Ili néni készített fel minket. 
Az első fordulóban egy totót kellett 
interneten kitölteni és 30 percen 
belül elküldeni a verseny szerve-
zőinek. Sikeresen továbbjutottunk 
a második fordulóba, mely már 
egy fokkal nehezebb volt: egy kis-
filmet kellett készíteni a gyülekezet 
templomáról. A második forduló 
után következett az eredmény-
hirdetés, amelyet a levéltárban 
szerveztek. Az eredményhirdetés 
elején volt egy kis bevezető szö-
veg tele fontos tudnivalókkal. Ez-
után következett a tényleges ered-
ményhirdetés, melyen kiderült, 
hogy a mi csapatunk második lett, 
aminek nagyon örültünk. Az ered-
ményhirdetés után ebéddel vártak 
minket a szervezők. Örülök, hogy 
részt vehettünk a versenyen.”

A felkészülés során ismereteink 
gyarapodtak és sok élménnyel 
gazdagodtunk, öröm volt a gyere-
kekkel együtt tanulni.

Szanyó Gáborné
felkészítő tanár

egyházmegyei hittanverseny 
iskolánkBan

Március 25-én iskolánkban ren-
dezték meg az egyházmegyei hit-
tanversenyt. Kb. 80-100 gyermek 
és szüleik, lelkészeik érkeztek a 
gyülekezetekből. A megnyitó a 
templomban volt, ahol Laci bá-
csi a Dávid és Góliát történetét 
mondta el, majd Virág néni ismer-
tette a verseny szabályait. Az alsó-
soknak egy-egy bibliai történetet 
kellett elmondani aranymondás-
sal együtt, a felsősök a Húsvéthoz 
kötődő történetekből és a refor-
mációhoz kötődő ismeretekből 
versenyeztek.

A tanárok kíséretével átvonul-

tunk az iskolába, átrendeztük a 
termeket, hogy minden csapat el-
férjen. Virág néni ismertette a fel-
adatokat, melyek szerintem nem 
voltak nehezek, csak gondolkod-
tatóak. 45 percig teljes csend volt. 
Elsőként a mi csapatunk lett kész. 
Boldogan, felszabadultan men-
tünk ki az udvarra. Úgy éreztük, 
jól sikerült a verseny. Lassanként 
szállingóztak az udvarra az alsó-
sok is. Az étkező kitárta kapuit, és 
a konyhás nénik szeretettel vártak 
bennünket egy-egy szelet szalámis 
kenyérrel.

Az eredményhirdetésre minden-

ki izgatottan lépett be a templom 
kapuin. Virág néni köszönetet 
mondott, hogy tőlünk messzebb 
lévő iskolások is vették a fáradsá-
got és eljöttek hozzánk versenyez-
ni. A pedagógusok korcsoporton-
ként mondták el az eredményeket. 
Végre ránk került a sor! Három el-
ső helyezett lett, köztük mi is! Min-
denki választhatott magának egy 
plüss játékot. A verseny végén az 
esperes bácsi imájával köszöntük 
meg az Úrnak ezt az alkalmat. Jö-
vőre is szívesen fogok jelentkezni 
erre a versenyre!

Tugyi Andrea, 6. oszt.
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A Biblia egyik legnehezebb 
mondatát az édesanyák küldetése 
világosítja meg a számunkra. Hí-
vom a kedves Olvasót, küzdjünk 
meg azért a hitért, amely ezt a 
skandalumnak tűnő apostoli ta-
nítást megragadja, életünkbe építi 
és gazdag áldás forrásává teszi!

1.) A reformátorok közül különö-
sen Kálvin volt az, aki Isten teljes 
szabadságával szembe mert nézni, 
s úgy imádta Urunkat, ahogyan 
kevesen a történelemben: Abszo-
lút Úrként, aki teljesen szabadon 
dönt, s akit senki és semmi nem 
befolyásol. Ebben az az érdekes és 
fontos számunkra, hogy mindez a 
reformátor hitében teljes összhang-
ban maradt az Isten szeretetéről 
vallott mély meggyőződésével! 

Számára abszolút igazság volt, 
hogy „Isten szeretet” (1Ján 4,8), s 
egy percig nem tételezett fel Őróla 

rosszindulatot vagy igazságtalan-
ságot.

Valljuk meg, nem könnyű elfo-
gadni, amit Pál apostol állít: az 
üdvösség „nem azé, aki akarja és 
nem is azé, aki fut utána”, hanem 
kizárólag azé, akinek Isten odaad-
ja!

Fontos leszögezni itt az elején: 
csak az képes elfogadni Isten Igé-
jének ezt a kijelentését, aki való-

ban megalázkodott Őelőtte. Ez 
az üzenet ugyanis romokba dönt 
minden emberi büszkeséget, min-
den magabízó és önhitt gondola-
tot, minden reményt arra nézve, 
hogy a teljesítményünkkel vagy a 
jóságunkkal elnyerhetjük az örök 
életet. Bizony, itt nem kevesebbről 
van szó, mint hogy üdvösségünk-
ről Isten dönt egyedül, s ebben 
teljesen szabad: nem kíván figye-
lembe venni emberi érdemeket, 
tetteket vagy vallásos cselekede-
teket.

De vajon miért nem? – Mert 
túlságosan is tisztában van az-
zal, hogy a bűneset óta egyetlen 
ember sem képes kiérdemelni 
az örök életet. Egyetlenegy sem! 
(Róm 3,9–18)

Most csak utalok rá, hogy Isten-
nek éppen e szabad döntését nem 
volt képes elfogadni annak idején 

2017. június 26-30 között 
gyülekezetünk újra megszervezi a közkedvelt napközis hetet 

a hitoktatók, a lelkészek és az iskola pedagógusainak segítségével. 
Helyszínünk a Talentum Református Általános Iskola, ill. a Gyülekezeti Ház lesznek. 

A színes programokkal de. 8 órától du. 4 óráig várjuk a gyermekeket 
(Felügyeletet 7.00-17.00 biztosítunk.).

A tábor költsége változatlanul 10.000 Ft/fő. 
Testvérek esetében a második gyermek féláron táborozhat. 

Szociális támogatást szükség esetén tudunk nyújtani.

A hét témája izgalmasnak ígérkezik: 
Református vagyok. Miért jó ez nekem?

Jelentkezni a hitoktatóknál, a lelkészeknél, a lelkészi hivatalban 
2017. június 15-ig lehet 5.000 Ft előleg befizetésével.

Reméljük, Te is velünk tartasz a reformáció nyomában!

Szabóné Zsófi néni
lelkész-táborvezető (Tel.: 30/335-8718, szabo.gne@datatrans.hu)

elhiheted!

Róma 9,16: „Tehát Isten dönti 
el, hogy kin könyörül, és ki-
nek ad kegyelmet! Ez a dön-
tés pedig nem függ attól, hogy 
az emberek mit akarnak, vagy 
milyen erőfeszítéssel küz-
denek, csakis Isten könyö-
rületétől függ!” (EFO)

Napközis hittantábor
2017. június 26-30.

Ha szeretnél nyáron Istennel egy hetet eltölteni,
jókat nevetni, új barátokat szerezni,

kirándulni, kézműveskedni, sportolni,
akkor köztünk a helyed.
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Jacobus Arminius holland teoló-
giai professzor, aki miatt nagy vi-
ta robbant ki a 17. század elején. 
Végül a hónapokon át tanácsko-
zó, nemzetközi szintű Dortrechti 
Zsinat zárta le a vitát 1618-ban. 
Abban maradtak a zsinati küldöt-
tek, amit az ún. Kálvinizmus öt 
pontjában meg is fogalmaztak, 
hogy a bibliai kijelentésben Isten 
szuverenitása mindenek fölött áll, 
s bármennyire is sérti ez a büsz-
keségünket s korlátozza szabad 
akaratunk lehetőségeit, mégsem 
mi döntünk az üdvösségünk felől. 
Ennek oka: semmilyen érdemünk 
és cselekedetünk nem képes jó-
vátenni, illetve eltörölni a bűnt! 
(Mát 16,26; Zsid 9,22) Egyedül 
Istennek az az irgalmas döntése 
ad számunkra esélyt, hogy kész 
beszámítani nekünk az Úr Jézus 
bűntörlő áldozatát. De ha ezt nem 
teszi meg, mindnyájan elkárho-
zunk! Ezt nevezték a dortrechti 
atyák a „totális elveszettség” álla-
potának.

Meggyőződéssel vallom, hogy a 
17. századi református elődeink jól 
értették az Igét. De hogy ez meny-
nyire nem valamiféle református 
vagy kálvini specialitás, hadd idéz-
zek itt egy új, protestáns bibliafor-
dítást, amit épp azok a testvéreink 
készítettek és használnak, akik kü-
lönösen is hangsúlyozzák az em-
ber döntésének jelentőségét a hit-
re jutás folyamatában: „Isten dönti 
el, hogy kin könyörül, és kinek ad 
kegyelmet! Ez a döntés pedig nem 
függ attól, hogy az emberek mit 
akarnak, vagy milyen erőfeszítés-
sel küzdenek, csakis Isten könyö-
rületétől függ!” (Róm 9,16 EFO) S 
érdemes ugyanonnan elolvasni a 
12. verset is: „Isten azt mondta Re-
bekának: „Az idősebb fiú szolgálni 
fog a fiatalabbnak.” Ez a születé-
sük előtt történt, ezért akkor még a 
két fiú semmi jót vagy rosszat sem 
tehetett. Azért történt így, hogy Is-
ten megmutassa: választása nem 
attól függ, hogy az emberek mit 

tesznek, hanem egyedül tőle ma-
gától.”

2.) Két félreértésre, illetve téves 
következtetésre adhat okot ez a 
bibliai tanítás, amelyekre nagy 
erővel fel is hívják a figyelmet a 
mai arminiánus teológusok, il-
letve lelkipásztorok, de egyben 
azok a missziói központok és 
csendeshetek szolgálói is, akik 
emberek megtérésének folyamatát 
közelről láthatják és szolgálatukkal 
befolyásolhatják. Az egyik ilyen 
félreértési lehetőség a felelőtlen-
ség, a másik a csüggedés megje-
lenése az Istent kereső ember éle-
tében.

Ha ugyanis Isten úgy dönt az 
örök életünkről, hogy az ember 
döntésének jelentősége háttérbe 
szorul, akkor – mondják ők – nincs 
is igazi felelősség rajtunk: minden 
Istenen múlik. Az erre hivatkozó 
ember pedig már nem akar dön-
teni, – vagyis a megtérés felelős-
ségét lerázza magáról. Mindebből 
az következik, hogy könnyelmű és 
felelőtlen emberek jelennek meg a 
gyülekezetekben.

A másik véglet szerint Isten szu-
verenitása csüggesztő szörnyűség 
az ember számára, hiszen ha Ő 
nem akar engem, nem dönt mel-
lettem, akkor hiába erőlködöm, 
hiába próbálok az Övé lenni és 
üdvözülni, úgysem fog sikerülni! 
(Róm 9,19)

E két félreértéssel szemben di-
adalmaskodik Isten szuverén 
szeretetének megértése, amely 
nemhogy felelőtlenné vagy csüg-
gedővé tenne bennünket, hanem 
felszabadultan örvendező és szív-
ből Istent magasztaló emberré for-
mál át valamennyiünket!

Ugyanis nem az én döntésem 
milyensége, vagy a megtérésem 
mélysége garantálja az üdvös-
ségemet, hanem Isten irgalmas 
szeretete. Más szavakkal: Nem az 
én ingatag döntésem és befolyá-
solható szabad akaratom, hanem 
az Ő sziklaszilárd elhatározása és 

rendíthetetlen hűsége áll az örök 
életem háttérben! (Róm 8,38–39; 
2Tim 2,13)

3.) Vegyük példaként az édes-
anyák gyermekvállalásának ké-
pét. Figyeljünk most kizárólag a 
természetes foganásra, s hagyjuk 
figyelmen kívül a mesterséges 
megtermékenyítés eshetőségét.

Egy új emberi élet foganása Is-
ten ajándéka. (Zsolt 127,3–5) Sok 
meddő család szívszorongva vár-
ja, hátha mégis sikerül, s áldott ál-
lapotba kerül a jövendő édesanya. 
Sokan hiába várnak, de sokaknak 
idő múltával mégis sikerül: aján-
dékba kapnak egy gyermeket az 
Úrtól!

Ajándék tehát a megterméke-
nyülés, de a pontos pillanatát csak 
Isten ismeri. Ő dönt és Ő cselekszik, 
hogy egy új emberi élet elinduljon. 
Ő rendeli ki az ember lelkét, hogy 
a két találkozó ivarsejtből valósá-
gos emberi lény legyen, olyan, aki 
hordozza a Teremtőjének képmá-
sát. Tudunk a DNS-be írt informá-
ciókról, de titok marad az emberi 
lélek kirendelésének, illetve meg-
alkotásának folyamata. Viszont a 
tény tény marad: Isten adta, s adja 
az életet! (Ján 1,3–4; 14,6)

De ez vajon felelőtlenné teszi-e a 
szülőket? – Semmiképpen! Hiszen 
ha nem tesznek meg mindent, 
hogy az a gyermek megfogan-
jon, nem fog elindulni az új élet 
az édesanya szíve alatt! Megvan 
a felelősségük, s tervezhető mind-
az, ami rajtuk múlik. Dönteniük 
kell, hogy gyermeket szeretnének, 
s végig kell gondolniuk, hogy ez 
milyen felelősséggel jár. Készül-
niük kell a gyermek fogadására, 
s felnevelésének előkészítésére. 
Viszont: az életet nem ők adják, 
– hogy lesz-e babájuk, arról Isten 
dönt!

Kell-e, szabad-e csüggedniük, 
ha mégsem jön? Számtalan pél-
da igazolja, hogy nem! Nemcsak 
a bibliai Ábrahám és Sára, hanem 
nagyon sokan akkor kapták meg a 
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gyermekáldást, amikor már min-
denki lemondott róla. Isten szuve-
rén, vagyis szabadon dönt: akkor 
és azon könyörül meg, akin és 
amikor akar! (Róm 9,15.18)

4.) Mit jelent mindez a mi lelki 
életünkre nézve?

Mint bizonyságtevő tudnom kell, 
hogy nincs hatalmamban a má-
sik megtérítése. Nincs az a misz-
sziós stratégia, „pszichotechnika”, 
vagy kézrátétel, amivel rá lehetne 
bírni valakit a valódi megtérésre. 
Mindenek kezdeményezője és el-
indítója Isten irgalmas szeretete. 
Hiába erőltetem, hogy döntsön 
végre az a másik is Jézus Krisztus 
mellett, – ha az Atya nem vonzza 
őt a Fiúhoz, akkor minden erőlkö-
désem hiábavaló. Jézus mondta: 
„Senki sem jöhet énhozzám, ha 
nem vonzza őt az Atya, aki elkül-
dött engem.” (Ján 6,44)

Ugyanakkor mindent meg kell 
tennem, hogy az Atya vonzása 
elérje az illető szívét! Nekem kell 
imádságban hordoznom hűsége-
sen, s nekem kell lehetőségeket 
előkészítenem, illetve biztosítanom 
ahhoz, hogy találkozhasson az 
evangéliummal. S a legdöntőbb, 
hogy hinnem kell, amit Isten Igé-
je tanít: „A hit tehát hallásból van, 
a hallás pedig a Krisztus beszéde 
által.” (Róm 10,17) Elhihetem, 
sőt hinnem kell, hogy Isten ma is 
„Igéje és Szentlelke által magának 
egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt 
egybe”. (HK. 54.) Elhihetem, sőt 
hinnem kell ezt! Ez az én felelős-
ségem, ha már az Úré vagyok. De 
mindig meg kell maradnom ab-
ban az alázatos tudatban, hogy a 
másik szívét egyedül Isten áldott 
Lelke képes bűnbánatra és arra 
elsegíteni, hogy befogadja Jézust, 
mint személyes Megváltóját. (Ján 
1,12; Jel 3,20) Ahogy egy jó anya 
készül az anyaságra, úgy nekem is 
meg kell tennem mindent a másik 
újjászületése érdekében, de köz-
ben könyörögve kell kiáltanom a 
segítségért: Uram, irgalmazz neki, 

s vedd körül a Te áldott Lelkeddel! 
(Ján 16,7–11)

Aki pedig a megtérés előtt áll, az 
ne csüggedjen egy percre sem! Ha 
egy baba világra akar jönni, akkor 
az meg is történik. A foganás Isten 
csodája, de a születést – az orvos-
tudomány szerint – maga a baba 
kezdeményezi az anya méhében.

Senki ne féljen attól, hogy ha 
meg akar térni, akkor nem fogja 
tudni megtenni. Senki ne aggód-
jon azon, hogy ha üdvözülni sze-
retne, akkor kívül marad a meny-
nyek országán!

Valljuk Pál apostollal együtt, 
hogy a vágy megfoganása Isten 
ajándéka, de aki lelki magzatként 
„mocorogni” kezd, vagyis jelét 
adja, hogy vágyik a megszületés-
re, annak minden esélye megvan, 
hogy hamarosan világra jöjjön, 
azaz újonnan szülessen lelki érte-
lemben! (Ján 3,5–7)

Senki nem lesz az utolsó ítélet 
napján, aki majd ezt mondhatja: 
Uram, én nagyon akartam megtér-
ni, de Te nem engedtél! – Az igaz-
ság az, hogy a bűneset óta senki 
nem akar a bűneivel szembenézni 
és valódi bűnbánatot tartani. Min-
den emberre igaz, amit az apos-
tol leír: „Nincsen igaz ember egy 
sem, nincsen, aki értse, nincsen, 
aki keresse Istent. Mind elhajlot-
tak, valamennyien megromlottak, 
és nincsen, aki jót tegyen, nincs 
egyetlen egy sem.” (Róm 3,10–13) 
– És mégis: tele lesz a menny! Ezt 
jelenti ki számunkra a Róma 8,30, 
amikor bemutatja Urunk nagy 
terveit, amelyek átölelik a múltat, 
a jelent és a jövendőt: „Akiket el-
hívott, azokat meg is igazította, 
akiket pedig megigazított, azokat 
meg is dicsőítette.”

5.) Összefoglalva tehát: El lehet 
és el kell hinni, amit az Ige ír! Ha 
egy emberben a legkisebb vágy 
felébred arra nézve, hogy rendez-
ze a kapcsolatát Istennel, elnyer-
je bűnei bocsánatát és az örök 
életet, akkor azt teljes bizonyos-

sággal bátorítsuk: Fordulj az Úr 
Jézus Krisztushoz, mondj el neki 
mindent egészen őszintén, s te is 
átéled, amit ígért: „Aki énhozzám 
jön, azt én semmiképpen ki nem 
vetem!” (Ján 6,37) Egy percig ne 
gondolkodj azon, hogy vajon ki 
vagy-e választva, mert az Atya 
vonzó szeretete, amely benned 
már munkálkodik, minden bizo-
nyítéknál többet ér. (Fil 1,6) Tedd, 
amit mondd: valld meg a bűnei-
det, dönts Jézus mellett, s hálá-
ból a bűnbocsánatért, szánd oda 
egész életedet! Olvasd az Igét, és 
kérj abból bizonyosságot, hogy Is-
ten elfogadott téged!

De vajon nincsenek-e kizáró 
okok az előéletedben? – Hogyan 
lehetnének, amikor Isten már ak-
kor döntött felőled, amikor még 
semmit sem tudtál cselekedni, 
de már benned volt az elbukott 
Ádámtól örökölt, mindenféle bűn-
re hajlamos természet?! (HK. 60.)

S vajon van-e felelősséged azért, 
amit életed folyamán elkövettél 
vagy elmulasztottál? Feltétlenül! 
Hiszen Isten nem ok nélkül áldoz-
ta fel érted a Fiát: az Ő megváltó 
halála, szörnyű kínszenvedése a 
legnagyobb bizonyíték arra, mi-
lyen ocsmányak a bűneid a szent 
Isten szemében! De elhiheted és 
hidd is el: Jézus kiszenvedett vala-
mennyiért! Harcolj ellenük és kö-
vesd Megváltód tanítását!

Kedves templomba járó Testvé-
reim! A Szentírás szerint nem az a 
kérdés, hogy ki döntött már Jézus 
Krisztus mellett és ki nem. Az a 
kérdés, hogy ki hisz Isten dönté-
sében! Abban, hogy saját bűnének 
zsoldja, azaz teljesen jogos követ-
kezménye a kárhozat, és abban, 
hogy az üdvösséget Isten kizáró-
lag kegyelemből adhatja! „Mert a 
bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi 
ajándéka pedig az örök élet Krisz-
tus Jézusban, a mi Urunkban.” 
(Róm 6,23)

Mi következik mindebből? Az, 
hogy Isten szuverenitása minden 
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emberi dicsekvést kizár: ha már az 
Övé vagy, csak a legnagyobb alá-
zattal beszélhetsz arról, hogy irgal-
mából rád gondolt és elfogadott 
téged, és soha nem a magadéval, 
hanem kizárólag Jézus Krisztus 
tetteivel dicsekedhetsz. A másik 
emberre pedig teljes reménnyel és 
szeretettel nézel, s hirdeted neki 
a megtérés evangéliumát újra és 
újra. (Ján 3,16; Mát 28,18–20) Ne 

feledd: neki is épp annyi az esé-
lye az üdvösségre, mint amennyi 
neked volt! Ez az esély pedig nem 
kevesebb, mint Isten irgalmas sze-
retete! (Róm 9,16 EFO)

Édesanyánk ajándékba kapott 
minket Istentől, de odaszánta a 
testét és szíve szeretetét, hogy mi 
megszülethessünk és felnevelked-
hessünk. Tudjuk, kiben van az élet 
forrása, s ezért melyik a nagyobb 

döntés, de a két döntés együtt 
eredményezte, hogy mi életet 
nyerhettünk.

Ezért meghajtva magunkat Is-
ten fenséges szuverenitása előtt, 
tegyünk meg mindent azért, hogy 
körülöttünk az Ige és a Lélek által 
újjászülethessenek emberek! Úgy 
legyen, Ámen!

Somogyi László

Isten hűsége
Házaspáros csendesnap

Egy nap a gyülekezeti házban
Szombaton délelőtt a férjemmel egy meghirdetett 

alkalomra mentünk el a gyülekezeti házba. Mikor 
megérkeztünk, a lelkipásztor Fehérvári Dávid és fele-
sége, Réka fogadott bennünket, ekkor már több fia-
tal és idősebb házas volt a nagyteremben, ahol csat-
lakoztunk a többiekhez. Ezen a héten országosan a 
házaspárok hete volt, ezért örültünk, hogy gyüleke-
zetünkben is volt alkalom, ahova el tudtunk menni. 
Az elmondott napi program után imádsággal kezdő-
dött az alkalom. A délelőtti alkalmon a lelkipásztor az 
ISTEN hűségéről szólt a 40. zsoltár alapján. A zsol-
táros azt mondja „Várva vártam az Urat…” – sokfé-
leképpen várakozunk. Mikor még csak ismerkedtünk 
egymással és egymásra vártunk, bizony sokszor türel-
metlenül vártuk az újabb találkozás idejét. Ha orvosi 
segítségre van szükségünk, nehéz kivárni a sorunkat, 
és ha életmentésről van szó, akkor bizony kiáltunk a 
segítségért. A zsoltáros nem tétlenkedett a nyomo-
rúságban, hanem kiáltott segítségért Istenhez, és azt 
olvassuk a második versszakban, hogy Isten „meghal-
lotta kiáltásomat”.

A kérdés: milyennek látom én Istent? – aki meghall-
gatja kiáltásomat és lehajol hozzám?

A következő verssorban arról olvasunk, hogy „Ki-
emelt a pusztulás verméből, a sárból és iszapból”. Mi 
ez? – ez nem más, mint a saját bűneink. Saját bűne-
inkkel bemocskoljuk magunkat és a másikat is. Ha a 
bűn útját járom és engedek a kísértésnek, egyre mé-
lyebbre süllyedek az iszapba.

Elhangzott a kérdés: gondoljuk meg: tettünk-e olyat 
vagy mondtunk-e olyat, amivel megaláztuk a házas-
társunkat, bántottuk-e szóban vagy tettel, csak azért, 
hogy nekem legyen igazam? Mit nézel? – azt, hogy a 
másik hogyan pusztít, vagy azt, hogy én hogyan pusz-
títok másokat?

Az igében ezt olvassuk, hogy kiemel a pusztulás ver-
méből és sziklára állítja azt, aki benne bízik. Micsoda 

ígéret: „Új éneket adott a számba, Istenünknek dicsé-
retét”, a szabadításnak és szabadulásnak az énekét. 
A 126. zsoltár ezt a szabadítást énekli meg: „olyanok 
voltunk, mint az álmodók”, „örömkiáltás volt nyel-
vünkön”, „Hatalmas dolgot tett velünk az ÚR, ezért 
örvendezünk”.

Mi ez a hatalmas szabadítás? – az, hogy Isten el-
küldte az Ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust értünk. Is-
ten Szent fia szenvedett és meghalt az én bűneimért, 
amiket elkövettem születésemtől kezdve. Isten feltá-
masztotta Jézus Krisztust a harmadik napon, hogy 
megajándékozzon önmagával és egy új élettel, örök 
üdvösségre, az örök életre.

Jézus Krisztus elvégezte ezt a szabadítást, készen van 
ez mindenki számára, a kérdés az, hogy kiáltunk-e mi 
is hozzá. Segítségül hívjuk-e Istent, aki így szeretett 
bennünket, aki ennyi mindent tett értünk.

Segítségül hívjuk-e a mi Urunk Jézus Krisztust, aki-
nek adatott minden hatalom mennyen és földön, át-
adjuk-e az uralmat az életünk felett, hogy betöltsük azt 
a küldetést, amiért Ő alkotott meg minket. Tudunk-e 
kiáltani szabadításért, alázattal, bűnbánattal, tudva, 
hogy ha Isten nem segít rajtunk, akkor ott maradunk 
a pusztulás vermében. A 14. versben ezt olvassuk: 
„Légy kegyelmes, Uram, és ments meg, Uram, siess 
segítségemre!” Hogyan hoz ez változást az életemben 
és a házasságomban, mikor elfogadom Jézus Krisz-
tus szabadítását? Úgy, hogy rádöbbenek, hogy nem a 
magamé vagyok, hanem az én mennyei Atyám tulaj-
dona vagyok, aki teremtett és megtartott. Imádságban 
megvallom, hogy „Jézus Krisztus, tudom, hogy bűnös 
vagyok, és Te meghaltál a kereszten az én bűneimért. 
Kérlek, jöjj be az életembe, és légy mától annak Ura.” 
Ettől kezdve nem a magam akaratát teszem, hanem 
a zsoltáros kilencedik versével együtt tudom mondani 
–  „Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat 
teljesítsem, törvényed szívemben van” – olvasom a 
Bibliát és hiszem, hogy az én életemet egyedül Ő 
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tudja boldoggá tenni. Isten azt akarja, hogy megismerjük Őt 
és az ő akaratát életünkre és házasságunkra nézve. Ha ismer-
jük Isten akaratát, amit az igén keresztül kijelentett és tanít ne-
künk, akkor azt fogja mondani a szánk és a szerint fogunk élni 
és cselekedni. A házasságomban már nem a magam módján 
szeretném szeretni a társamat, hanem Isten akarata szerint. 
Hozzá kiáltok, mikor felismerem a magam és másiknak a bű-
neit. Ha problémám van a másikkal, akkor először magam-
ban keressem meg a probléma okát, imádkozzam, hogy Isten 
mutassa meg a saját bűnömet azzal az üggyel kapcsolatban. 
A másik bűnét nem nekem kell felróni, hanem könyörögni 
kell érte a társunkért Isten előtt, hogy adja az Ő szabadítását 
a magam és a társam részére.

Az ige az 5. versben azt írja: „Boldog ember az, aki az Úr-
ba veti bizodalmát, nem igazodik a kevélyekhez”. Kihez kell 
igazodnom? – nem önmagam elképzeléséhez, ne abban bíz-
zunk, hogy mi megoldjuk vagy elintézzük a magunk erejéből. 
Az igében azt olvassuk, az Úrba veti bizodalmát – és boldog 
ember az.

Elengedi a maga kigondolt útjait és rá tudja bízni az Úrra a 
szabadítást. Akkor is boldog, ha látszólag nem oldódott meg a 
probléma, mert az Úr kezébe tesszük a házastársunkat, házas-
ságunkat, családunkat, egész életünket. Szabadulást egyedül 
csak az Úr tud adni, az ember saját magát nem tudja meg-
szabadítani a bűnökből. A 17. versben olvassuk: „Örüljenek, 
és örvendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek”. 
Kedves testvérem, vágyódsz az Úr szabadítására? – az ígéret 
itt van leírva: „Akik szabadításodra vágyódnak, hadd mond-
hassák mindig, hogy nagy az ÚR!”. Megismerni az Urat Isten 
igéjének hallgatásával és olvasásával lehet.

Az utolsó versben ezt olvassuk: „Én nyomorult és szegény 
vagyok, de gondol rám az Úr. Te vagy segítségem és meg-
mentőm, Istenem, ne késlekedj!”

Látom már Isten hűségét, szabadítását az életemben vagy 
csak még a nyomorúságomat? Hogyan van jelen Isten a 
házasságunkban, mint szabadító? Az Úr gondol ránk, de tu-
dom-e mondani a zsoltár írójával: „Te vagy segítségem és 
megmentőm…”

A délelőtti gondolatok után a Csepregi házaspár őszintén 
tett bizonyságot házasságuk küzdelmes és szép időszakairól, 
amit az Úrral járnak. Ezután lehetett kérdezni és bizonyságot 
tenni, hogy saját házasságunkban hogyan van jelen az Úr.

Csepregi Ica hozott egy verset, melynek címe: Egymás ter-
hét hordozzátok.

A délelőtti alkalom ebéddel, ismerkedéssel és jó hangulatú 
beszélgetéssel zárult.

Köszönjük az Úr gazdag tanítását az igén és a bizonyságté-
telen keresztül.

Isten áldását kívánjuk a szolgálókra és minden kedves ol-
vasóra.

Miklós Gáborné

„EGYMÁS TERHÉT 
HORDOZZÁTOK…!”
Galata 6:2–5.

Akkor igaz a szeretet szívedben, 
ha megkönnyíti társad terheit; 
akkor beszél a leghitelesebben, 
ha mindenben önzetlenül segít.
A szerelem komoly felelőssége, 
ha benned házassággá érhetett, 
a vágyott révbe íme már beérve, 
adj fel ma minden önző érdeket!
Azért nehéz mindig az élet terhe, 
mert rendszerint az egyik viszi csak. 
A többletet tehát társadról vedd le, 
s ne légy bajában se süket, se vak!
Bizony „nem jó egyedül az embernek“! 
De van, mi ennél is rosszabb lehet: 
kit vágya önző házastárssal vert meg, 
annak frigye súlyos keresztje lett.
Nem átrakom, de átveszem a terhet! 
Rögződjék benned ez a mozdulat. 
A folytatás nehéz itt, nem a kezdet, 
s e folytatáshoz ad erőt Urad.
De van teher, mivel magad is megbírsz. 
Ezzel ne terheld soha társadat! 
Lásd be, ő is egyéni terheket visz 
terhes örökségként, mi rámaradt.
Hogy mi és mennyi az, mit át kell venned, 
s nem áttenned a társad vállaira? 
Majd megtanít rá hű, igaz szerelmed, 
s az Úr ígéretét hívő ima.
Ha terhed még így is nehézzé válik, 
vesd rá az Úrra minden terhedet! 
Ő győztesen segíti mindhalálig 
hordozni, mert ő nem szájjal szeret.
Ne az én szavam legyen most a végső, 
s a házasságban ne legyen tiéd! 
Az Úr törvényét töltsd be, míg nem késő, 
s tapasztalod a menny előízét!
Vedd fel tehát az én igámat még ma! 
– így szól az Úr, s figyelmet érdemel 
az ő szava mindenkor, nem csak néha, 
így lesz gyönyör az élet, nem teher.
Az égi szeretet az ő igája, 
ezt vállald újra hosszú távra el, 
az akarást benned majd Ő munkálja, 
s már itt a földön menny felé terel.

Balog Miklós
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házaspári csendesnap a széchenyi úti 
gyülekezeti teremBen

„És monda az Úr Isten: Nem jó 
az embernek egyedül lenni; szer-
zek néki segítő társat, hozzá illőt.” 
(1Mózes 2,18)

2017. február 18-án a házas-
ság hete alkalmából gyülekezeti 
csendesnapon vehettünk részt. Is-
ten kegyelméből mi is el tudtunk 
menni a férjemmel erre az alka-
lomra, hogy együtt lehessünk és 
megoszthassuk másokkal az Úr Jé-
zus kegyelmét és szeretetét, melyet 
olyan sok éven át megtapasztalhat-
tunk közös életünkben.

Az alkalmat Fehérvári Dávid tisz-
teletes úr vezette. A nyitó áhítat 9 
órakor kezdődött a tiszteletes úr 
szolgálatával. Beszélt a házasságon 
belüli nehézségekről, a próbákról, 
melyen keresztül vezet és formál 
bennünket az Úr.

Áhítat után Csepregi Tibor és 

felesége, Ica bizonyságtétele kö-
vetkezett. Elmondták, hogy ho-
gyan találkoztak az Úr Jézussal, és 
hogy hogyan vezeti őket az Úr az 
igéjén keresztül. Nagyon megható 
volt, hogy Ica köszönetet mondott 
a férjének, amikor a betegségekor 
segítette őt a gyógyulásban. Az Úr 
Jézus megváltoztatta és alakította 
az életüket.

A bizonyságtétel után csoport-
beszélgetések voltak, 30 fő 3 cso-
portra oszlott. Itt mindenki bemu-
tatkozott és megbeszéltük a délelőtt 
elhangzottakat. Mindenki elmond-
hatta, hogy hogyan vezeti őket az 
Úr. Nagy öröm volt látni és hallani 
a fiatal házasokat is, akik a közös 
életük kezdetén ragaszkodnak az 
Úr Jézushoz. A tőle kapott hittel 
szeretnék nevelni gyermekeiket is.

A csoportbeszélgetések után kö-

zös ebéd következett, ahol már a 
kisgyermekek is ott voltak a rájuk 
vigyázó gyülekezeti testvérekkel 
együtt. Nagyon jó volt látni a fel-
növekvő nemzedéket is.

A délutáni alkalmon ismét bi-
zonyságtétel következett. Incze 
Sándor és felesége, Kati elmond-
ták közös életük nehézségeit és 
örömeit. Sanyi bizonyságot tett 
arról, nagyon jó, hogy feleségével 
együtt hitben járnak, de a legfon-
tosabb, hogy külön-külön is az Úr 
Jézushoz tartoznak az Ő kegyelmé-
ből. Hiszen a boldog házasságban 
mindkét fél boldog ember, mert az 
Úr Jézus megváltotta, és elnyerték 
bűneik bocsánatát.

Köszönjük, hogy az Úr Jézussal 
együtt épülhettünk ezen az alkal-
mon is. Isten kegyelméből.

Sebestyén Gergelyné

A 2017-es Budai úti „A refor-
máció hangjai” nyílt evangéliumi 
előadássorozat első alkalma már-
cius 26-án, vasárnap 10 órakor az 
Olajfa óvodával közös családi is-
tentisztelettel kezdődött. Az alkalom 
elején az ovisok rövid, tartalmas, 
Istent dicsőítő énekes kis műsorral 
szolgáltak a gyülekezet felé.

Majd Andy Oatridge anglikán lel-
kész igehirdetése következett: Az 
Élet több mint a vagyon (Lukács 
12:13–21). A mondanivalót gyere-
kek, felnőttek számára is érthetőb-
bé tette a sok vetített kép, amit a 
monopoly-társasjátékos kis törté-
netre épített. Az igazi élet több, mint 
a pénzre, kapcsolatokra, rangra és 
befolyásra felépített karrier! – vihet-
tük haza üzenetként. Az igazi életet 
pedig maga Jézus hozta el nekünk: 
„Benne élet volt, és az élet volt az 
emberek világossága… aki engem 
követ, nem járhat a sötétségben.” 
– mondja Jézus János evangéliu-
mában.

Hétfőtől 3 estén át Ittzés 
János nyugalmazott evangé-
likus püspök volt az igehir-
dető. A három este alapigéje: „A 
tőr (csapda) összetört és mi meg-
menekültünk” (Zsoltárok 124:7b) 
Már hétfőn kaptuk az első „lec-
két”, Csak a szegények lesz-
nek gazdagokká (Lk 6:20–26) – 
Melyek azok a dolgok életedben, 
amiknek nem kellene úgy ma-
radnia, ahogy vannak? Jézus tud 
segíteni! A másik üzenet: Hadd 
legyek, Uram, a te szegényed. 
Hadd legyek így a Te tanítványod.

A keddi leckénk is elgondolkod-
tató volt: Csak a bűnösök tud-
nak szeretni (Lk 7:36–50) Jézus 
szeretete tudja egyedül összetör-
ni megkeményedett szívünket! 
„Akinek több bocsáttatik meg, az 

jobban szeret!” – mondja Jézus. 
Uram, milyen sokszor és sokat 
bocsájtottál meg nekem! Milyen 
jó, hogy tart a kegyelmi idő és így 
még tanítványként élhetünk, for-
dulhatunk egymás felé örömmel, 
szeretettel és szolgálattal!

A szerdai figyelmeztetés is meg-
szívlelendő volt: Csak az elszán-
tak érnek célba (Lk 14:25–35) 
Jézus arra hív, hogy mérlegeld, 
vess számot magadban, hogy 
akarsz-e új életet kezdeni Vele. 
Újjászületni egyszer kell, de meg-
térni naponta akár percenként is 
szabadok vagyunk a Krisztushoz. 
Tényleg el tudjuk engedni az 
„édes”, „dédelgetett”, „kis” bű-
neinket vagy nekem is még ez az 
egyik akadálya annak, hogy Isten 
tenyerébe letehessem azt is? Így 
remélhetem csak ama végső el-
számoláskor, hogy a mennybe ke-
rülök Isten kegyelméből!

Siró Imre presbiter-gondnok

nehéz leckék 
jézus 

iskolájáBan
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A reformáció 500. évfordulójának emlékévében folytatódnak az 
értékes programsorozatok!

Az országos, valamint a kárpát-medencei ünnepi alkalmakról a következő 
honlapon tájékozódhatunk: http://reformacio.ma, részletesen:

DÁTUM KIEMELT JUBILEUMI 
ESEMÉNYEK VENDÉG NAPJA IDŐ HELYSZÍN

2017.04.07-től

Szekeres Erzsébet 
textilművész 

Imádságos Tiszta 
Forrás kiállítása 

Megtekinthető 
május 19-ig!

H – P 
9 -17 
óráig; 

Szo 9-15 
óráig

Szt. István 
Művelődési 

Ház

2017.04.26
Központi reformációi 
kiállítás megnyitója: 
gyülekezeti önarckép

Szerda
Nemzeti 
Múzeum, 
Budapest

2017.04.29

A Hallei pietizmust 
(a Reformációban 

gyökerező ébredési 
mozgalom) bemutató 

kiállítás nyílik  

Dr. Verók Attila 
tanszékvezető 
(EKE Eger)

Szombat 16:00 Gyülekezeti 
Központ

2017.05.11 Cornerstone Egyetem 
Kórusának koncertje

Cornerstone 
University 
Chorale

Csütörtök 18:00 Budai út

2017.05.20 Református Egység 
Napja Szombat

2017.06.10 Zenés Fáklyás Felvo-
nulás a Kálvin térig Szombat 20:00 Jávor Ottó 

tértől indul

2017.07.01 Kézműves kiállítás 
megnyitója Szombat 15:00 Gyülekezeti 

Központ

2017.07.25-29
Csillagpont reformá-
tus 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

2017.09.17 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 a 
reformáció 
hónapja!

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 Régia 
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

protestantizmus és irodalom
- részletek a 2017. február 20-án elhangzott előadásból -

Ha végiggondoljuk azt, 
hogy a magyar költészet-
ben, prózában, drámában 
kik azok, akik protestáns 
eredettel bírnak, akkor 
büszkék lehetünk arra, 
hogy nem akárkikről van 
szó. A teljesség igénye nél-
kül: Balassi Bálint, Csoko-
nai Vitéz Mihály, Kölcsey 
Ferenc, Petőfi Sándor, 
Arany János, Czine Mihály, 
Ady Endre, Németh Lász-
ló, Csanádi Imre, Csoóri Sándor, 
Kányádi Sándor, Sütő András. 
A reformátusság életében a ha-
gyománynak sajátos szerepe van 
– mintha egy kicsit erőteljesebb 
lenne a protestáns írók körében. 
A hagyományápolást, a hagyo-
mányébresztést a protestánsnak 
számító költők és írók még erőtel-
jesebben bizonyítani tudják.

Nézzünk néhány konkrét művet! 
A zámolyi születésű Csanádi Imre 

munkásságával kapcsolatban né-
hány éve jelent meg egy mono-
gráfia Alföldy Jenő tollából. Eb-
ben verseket és verselemzéseket 
is találunk, például az Egy hajdani 
templomra című vers elemzését. 
Szerintem ez egy tipikusan refor-
mátus vers. A küldetéses vétó, a 
dac figyelhető meg benne. Szá-
momra a kulcsmondat az, hogy 
„ország lappangott itt, mikor nem 
vala ország”. Az aranyozott, fé-
nyes, bálványos-tömjénes világgal 

szembeállítja a rendkívül pu-
ritán, nemes egyszerűséget.

A fiatalon elhunyt fehér-
vári költő-tanár, Bokros Já-
nos két verseskötetet tudott 
kiadni életében. Az első az 
Imádság örömért c. kötet 
volt, benne a Kálvin pász-
tor nyája c. ciklussal. Halála 
előtt nem sokkal, 1989-ben 
pedig az akkor Székesfehér-
váron újjáalakult Vörösmar-
ty Társaság adta ki A hete-

dik napon c. Bokros-kötetet.
Illyés Gyula nem volt protestáns, 

de A reformáció genfi emlékműve 
előtt című verse óriási belső küzdel-
met mutat. Szerintem ez a magyar 
költészet egyik csúcsteljesítmé-
nye: gondolati gazdagsággal, bel-
ső drámaisággal. Ki mondhatja el 
magáról, hogy a hite minden élet-
szakaszban töretlen? Ki mondhatja 
el magáról, hogy soha nem voltak 
kétkedései? S ezt fogalmazza meg 
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hallatlanul nagy lírai és drámai 
erővel Illyés Gyula. Megírása után 
egy évtizeddel került csak be kö-
tetbe, mégpedig a Kézfogásokba, 
immáron alaposan megváltozott 
körülmények között, hiszen Ily-
lyés a II. világháborút követő első 
békeévben írja meg a verset, egy 
nyugat-európai útja során, s a kö-
tet megjelenésének ideje az utóbbi 
idők legnagyobb történelmi viha-
rának idejével azonos.

S ha Luther nem is szerepel a 
versben, azért azt sem hagyhat-
juk említés nélkül, hogy 1517. 
október 31-én az ő nevezetes wit-
tenbergi tette indította el a nagy 
folyamatot. A nagy folyamatot, 
melynek drámai következménye-
iről, ellentmondásairól, a harc ér-
telméről elmélkedik Illyés. Az em-
ber, akinek származása, őseinek 
felekezeti megosztottsága lehet az 
egyik műteremtő indíték. A min-
dig úrhitű tolnai pásztor s a csupa 
dac sárréti prédikátor együtt van 
jelen az utód személyiségében. 
Nagy jelkép ez, összhangban áll 
azzal, amire a vers mögötti vallás-
történeti problematika is szól.

A reformáció genfi emlékműve 
előtt történelmi filozófiát sűrít ma-
gába, s a „küzdj és bízva bízzál” 
vallomása ez a mű. Sajátossága 
az Illyés-versnek az is, hogy a di-
alektikája mellett az egyértelmű 
cselekvésre mond igent. Nem csak 
végül, de már a jóval összetettebb 
első sorok után is. „Kik ott álltatok, 
„nem tehetve másképp”,/mert ez 
vagy az, de megalkuvás nincsen,/
mert a langyosat kiköpi az Isten.” 
Itt még nem azonosul a költő, de 
elismeri Kálvin, Knox, Farel, vagy 
Béza cselekedeteinek tiszta erköl-
csiségét. Tiszta erkölcsiségről lehet 

szó, amikor ők a tiszta forráshoz, 
az evangélium végsőkig letisztult 
szellemiségéhez akarták visszajut-
tatni az embert. A kereszténysé-
get, mely az addig lezajlott másfél 
évezred alatt annyira messzire ju-
tott a krisztusi kezdetektől. Lobogó 
máglyákkal, inkvizícióval, keresz-
tes háborúkkal aligha igazolható a 
szeretetközpontú, erőszakmentes 
és kereszthalált is vállaló küldetés. 

A morál költőjét ugyanakkor jel-
lemzi a belső vívódás, ami a mű 
első felében megnyilvánul, hi-
szen: „Álltatok égve az Úr igazá-
tól; / állt szemközt épp oly tűzzel 
teli tábor; / aztán dönteni kezdett 
ezredegyszer / az ész helyett a 
fegyver / s a láng.” És látnia kell 
a költőnek a különbséget is: az el-
lentmondást, hogy a názáreti Jé-
zusnak ilyen fegyverei nem voltak. 
Keserű az igazság: sem a reformá-
torok, sem az ellenreformátorok 
nem tudtak igazán méltók lenni a 
nemes modellhez. S a tragikus kö-
vetkezmény: „rángtak milliószám 
kínban a testek, csatamezőn, bitó-
fán, vérpadon, karókon, keréken 
meg a fájdalomszerzés új mester-
gépein”. 

Közel fél évezred távolából mi 
már hozzátesszük mindehhez 
újabb tapasztalatainkat is. Azt is 
kell látni, hogy az emberiség alig 
tanult korábbi bajaiból, bűneiből. 
Illyés mégis Madách módján ad 
választ a küzdés értelmét illetően: 
tudja, hogy a fehérfalú és arany 
cifrázta templomok, a kereszt és a 
betlehemi csillag különbsége nem 
lehet elegendő eredmény. Ha csak 
ez maradna meg, valóban jogos 
lenne a kérdés, és itt be is kelle-
ne fejeződnie a versnek: „De nem 
volt nagy ár / mégis a harminc évi 

döghalál”. Vagy véget érne a vers 
a dühkitöréssel, a már-már elítélő 
hanggal. Ám nagy versfordulat 
kezdődik ezzel a kérdéssel: „És ha 
ez se volna?” A költő drámai mo-
nológja innen új távlatot nyer.

A hitújítók pozitívumai közé tar-
tozik a nemzeti hovatartozásról 
való gondolkodásuk is. A pro-
testantizmus összefügg a nemzeti 
törekvésekkel, a hazafias mozgal-
makkal. Magyarországon sincs ez 
másképp. Bocskai mellett említ-
hetjük Bethlen Gábort és máso-
kat, akik az új hit zászlajára tették 
életművüket. A Habsburgokkal 
szembenálló erők is gyakran ebbe 
a táborba soroltattak. De említ-
hetjük a protestantizmus felkarolta 
bibliafordítási korszakot is, mely-
ben a korábban nemzeti nyelve-
ken hozzáférhetetlen Szentírás 
jutott az emberek nagyobb töme-
gének közelébe. Lennénk-e olyan 
magyarok egy Károli Gáspár nagy-
szerű tette nélkül? Vagy lenne-e az 
a magyar irodalmi nyelv az, ami 
nélküle? Illyés nem fejti ki ezt a 
gondolatot, hanem vitathatatlanul 
egyértelmű válasszal zárja le ezt. Az 
erkölcsi döntés szavai ezek. Erköl-
csi döntés az is, hogy a reformáto-
rok felismerték, nincs visszaút. Ezt 
értékeli igazán a költő, és hamaro-
san kimondja a lelkesült vallomást: 
„és ők vállalták e sorsot - / Mondd 
hát velem, hogy dicsőség reájuk!” 
Ez egy különösen szép verspillanat, 
amikor nagyon nagy a távolság a 
vers különböző pontjai között. A 
tagadástól jut el az intellektuális ér-
telmezésen át a szinte teljes azono-
sulásig, az ünnepélyes és dicsőítő 
mozzanatig.

Bakonyi István

“Legyetek tehát Isten követői mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is 
szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként.” (Ef 5:1-2)
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DInnyés József Dalművész előaDóI estJe
A reformáció 500. évfordulója 

keretében vehettünk részt ezen 
a zenés-énekes műsoron a Szé-
chenyi úti gyülekezeti házban, 
akik rászántuk időnket erre az 
alkalomra. Szép számban össze 
is gyűltünk.

Bakonyi István és Somogyi 
László tiszteletes úr köszöntötte az 
előadóművészt és az egybegyűl-
teket. Huszár Gál megszólaltatott 
énekeskönyve a reformáció 500. 
évfordulója alkalmából jelent meg. 
Ehhez kapcsolódva Somogyi tisz-
teletes felolvasta a 372. dicséretet, 
ami Huszár Gál éneke volt.

Dinnyés József többek között 
elmondta magáról, hogy nős, 9 
unokája van, autója nincs, de 
szeretetben élnek együtt. A Fasori 
gyülekezethez tartozik. Sok verset 
megénekelt már, úgy mint Nagy 
László, Buda Ferenc és Szécsi 
Margit verseit is.

Fiatal korában Szenczi Molnár 
Albert volt a példaképe. Szenczi-
től Huszár Gál és Szegedi Gergely 
kb. 70 zsoltárt énekelt meg. Huszár 
Gál könyvében nagyon sok ismerős 

dallam benne van, csak más szö-
veggel. Korábbi könyvében olya-
nokat válogatott, amelyek Luther 
95 pontjához is kapcsolódtak.

Ezután a zenés énekek, dicséretek 
következtek. Tíz dicséretet adott elő 
a pengetős hangszere kíséretével, 
amit koboznak hívnak. Lendülete-
sen és erőteljes férfias hangon szó-
laltak meg ezek a dicséretek, mint 
pl. „Atya Isten, tarts meg minket…”, 
„Mennynek és földnek kegyes te-
remtője…”, „Ó, min keseregnek 
most a keresztyének…”.

Majd következett egy népdal-
ból kialakult dicséret. Ez már 
nem Szenczi műve volt. „Krisztus 
feltámada, igazságunkra…”. Így 
kapcsolódott össze Isten dallama 

a lélekkel, a szeretettel. Majd az 
1. zsoltár következett Szenczi 
Molnár dallamára.

Ha hosszúak is voltak a zsoltá-
rok, ő igyekezett mindig végig-
énekelni.

Úgy mondta, órákig tudna 
mesélni ezekről a dalokról. Neki 
ezek kincset érnek, és ezek a mi 
kincseink is.

Legvégül Somogyi tiszteletes 
köszönte meg a sikeres előadást 
és elmondta, jó volt hallani, hogy 
ezekben a 16. századi énekekben 
és a hazafias dalokban is a dicső-
ítés mindig a Megváltó és a ke-
gyelmes Istenre utalt, és csodála-
tos dolga a Teremtőnek, hogy mi, 
magyarok itt lehetünk és élhetünk 
ebben a kis országban.

Dicsőítsük Őt minden zsoltárok-
kal, amikor csak lehet.

„Magasztallak, Uram, a népek 
közt, zsoltárt zengek rólad a nem-
zetek közt, mert szereteted az égig 
ér, hűséged a magas fellegekig.” 
(Zsolt 57:10)

Méregné Erzsi
(Fotó: feol.hu)

új gyülekezeti házat épÍtünk 
a Budai úton

„»Íme, leteszek Sionban egy kiválasztott drága sa-
rokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg.« 
Nektek, a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pe-
dig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkő-
vé lett…” „aki a fej, a Krisztus, akiből az egész test 
egybeilleszkedik és összekapcsolódik” (1Pt 2:6–7 és 
Ef 4:15–16)

A legutóbbi Békesség újságban örömmel tudattuk, 
hogy egy elnyert állami támogatás segít-
ségével ebben az évben Isten kegyelméből elkezd-
hetjük a Budai úton az új gyülekezeti ház építését.
Szeretnénk részletesen beszámolni az elmúlt két hó-
nap eseményeiről és az építkezés előkészítéséről.
Mit fogunk építeni?

A gyülekezeti ház a gyülekezeti közösségi életet ki-
szolgáló épületrészből és a gyülekezetrészben szol-
gáló lelkészcsalád lakhatását biztosító lakórészből, 
szolgálati lakásból – parókiából fog állni.

A közösségi életet kiszolgáló épületrészt az alábbi 
főbb szempontok szerint tervezzük:
• összesen 148 m

2
 nettó összterületű,

• 70–80 nm gyülekezeti terem (esetleg megosztha-
tó 2 részre),

• előtér, kisterem, teakonyha, vizesblokk,  
(templomi alkalmakkor is használható) raktár,

• akadálymentes megközelítés,
• dolgozószoba, lelkészi iroda a közösségi  

épületrészből megközelíthetően.
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A gyülekezeti ház részét képező szolgálati lakás, pa-
rókia az alábbi főbb szempontok szerint épül:
• összesen 150 nm nettó területű
• 1 vagy kétszintes (tetőtér) kialakítás,
• 2 szoba + 2 fél szoba
• nappali,
• konyha + ebédlő, háztartási helyiségek

Összességében egy 300 nm alapterületű gyülekezeti há-
zat tervezünk megépíteni.

A kivitelezést két szakaszra bontjuk. 1. ütemben egy 
szerkezetkész épületet építünk 2017-ben, majd 2018-
ban, a 2. ütem keretében valósulnának meg a szak-
ipari munkák.
A Budai úti telken – az érvényben lévő építési szabá-
lyokra tekintettel – az új épület lehetséges elhelyezke-
dése az alábbi vázlaton látható:

Milyen feladataink vannak 2017-ben és hogy 
ütemezzük azokat?

A feladatok és az ütemezés kidolgozására a presbité-
rium az építési és gazdasági bizottságot kérte fel.
A tervezési, munkaterület- és beruházás-előkészítési 
feladatok sikeres elvégzését követően szeptemberben 
szeretnénk elindítani a kivitelezést és december vé-
gére befejezni az épület szerkezeti megépítését.
Az idei főbb feladatok és azok időzítése a következő 
táblázatban látható: 

Mennyibe kerül az új gyülekezeti ház építése?

Előzetes költségbecslésünk szerint a gyülekezi ház 
összköltsége 100M Ft körül lesz.
Az 1. ütem tervezett költségei a következők:
    Gyülekezeti ház szerkezetépítési munkái: 35M Ft
    Gyülekezeti ház tervezési munkái: 2,5M Ft
    Beruházás technikai előkészítése: 1M Ft
    Terület-előkészítő munkák 1,5M Ft
    (pl. közmű áth.) 
    összesen: 40M Ft

Miből finanszírozzuk az 1. ütemet?

Mindenekelőtt Isten iránti hálából! Az elnyert tá-
mogatás 35M Ft, amely összeg felhasználása és el-
számolási kötelezettségünk tárgyában a támogatási 
szerződést aláírtuk a Dunántúli Egyházkerület el-
nökségével. A szerződés egyik nagyon fontos pontja, 
hogy a támogatást ebben az évben fel kell használni. 
A támogatásból nem fedezett kb. 5M Ft összegyűjté-
sére a gyülekezetben kiemelt adakozást hirdettünk 
meg. Az adománygyűjtést illetően a közeljövőben 
külön is meg fogjuk szólítani a gyülekezet tagjait.

Miből finanszírozzuk a 2. ütemet?

Mindenekelőtt Isten megtartó kegyelméből! Az egy-
házkerülettel történt egyeztetés szerint jó reménysé-
günk van afelől, hogy egy hasonló nagyságrendű tá-
mogatást kapunk a jövő évi feladatokra. Ezen kívül 
támogatókat is keresünk a városban és országszerte, 
továbbá a gyülekezeti adakozást a 2018. évben is 
meg fogjuk hirdetni.

Milyen feladatokat végeztünk el eddig?

• A gyülekezetünk építési és gazdasági bizottsága 
új tagokkal bővült nagy örömünkre. Bizony na-
gyon feszes az idei feladatterv és nagyon fontos, 
hogy testvéreink csatlakoztak ehhez a szép és 
nemes munkához. Az új tagok név szerint: Éliás 
Csaba, Fazekas Pál, Paál Zoltán és Szabó Dávid 
testvéreink.



BÉKESSÉG 15

• A terület-előkészítési feladatok között volt, hogy 
az öreg és beteg hársfákat ki kellett vágni. Ezt 
egy lelkes 20 fős csapat a mostoha időjárás elle-
nére március 18-án, szombaton elvégezte.

• A napot Berze János lelkipásztor egy rövid áhí-
tattal és imádsággal indította el, majd jelképesen 
ültettünk egy fát.

• A tervező kiválasztását egy meghívásos, kétfor-
dulós eljárásban a bizottság elvégezte. Három 
tervező nyújtott be értékelhető építési koncep-
ciót és árajánlatot tartalmazó anyagot. A bizott-
ság április 4-i ülésén hozott egyhangú döntése 
alapján Szabó András veszprémi építész kap 
megbízást a gyülekezeti ház tervezési feladatai-
nak elvégzésére.

Kérjük a testvéreket, hogy imádságban hordozzák 
ezt az ügyet és adományaikkal támogassák a Budai 
úti gyülekezeti ház építését.

A következő Békesség újságban már részletesen be 
tudunk számolni a tervezésről és a további előkészítő 
munkákról.

„»Íme, leteszek Sionban egy kiválasztott drága 
sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg.« 
Nektek, a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pe-
dig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkő-
vé lett…” „aki a fej, a Krisztus, akiből az egész test 
egybeilleszkedik és összekapcsolódik” (1Pt 2:6–7 és 
Ef 4:15–16)

Összeállította: Építési és Gazdasági Bizottság

Maroshegyi krónika

Kiemelt alkalmaink:
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.
Hittanos húsvéti istentisztelet. 
Április 16-án 10:30 órakor.
Húsvéti istentisztelet a legátus szolgálatával. 
Április 17-én 9 órakor.

Együtt a Szeretetben Testmozgás a Reformátusok-
kal (ESZTER-nap) május 1-jén 9 órától. 
Téma: Család a gyülekezetben. 
Vendégeink: Böjtös Attila evangélikus hitoktató és 
családja. 13 órától Reformációi olimpiát tartunk. 
15 órától pedig a Hungarikum együttes lesz a ven-
dégünk. Idősek, fiatalok, családok, egyedülállók és 
minden testvérünk részvételére számítunk.

Reformációi olimpia (kvízverseny). Május 
1-jén 13 órától, az ESZTER-nap keretén belül tarta-
nánk meg. Jelentkezni lehet egyénileg vagy 2-3 fős 
csapattal.

Hungarikum együttes fellépése. Május 
1-jén 15 órától, az ESZTER-napon.

Kövesd az Esthajnalcsillagot! Június 23-án 
20.45-től másnap 04.45-ig az Úr Jézus Krisztust kö-
vetve, közös bibliaolvasással (Lukács evangéliuma), 
imádsággal, dicsőítéssel, esti sétával és úrvacsorával 
szeretnénk megélni a hitünket. „Én vagyok a világ 
világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, 
hanem övé lesz az élet világossága.” (János 8, 12).

Napközis hittantábor (Titkos Ügynök Tábor). 
Július 17-től július 21-ig tartjuk az imaházban és an-
nak udvarán.
További információ: 
Ujvári Sándor Csaba, 30/366-2156.

Ujvári Sándor Csaba

Nagytábor – 2017. július 30–augusztus 4.
Kérjük a kedves jelentkezőket, hogy aki még előleggel tartozik, az rendezze ezt a 

gyülekezetünk pénztárában, illetve jelezze, ha: pl. csak Szép kártyával tud majd fizetni, illetve 
ha külön busszal (nagy busszal) szeretne utazni Novára!

Imádkozzunk közösen a hét áldásaiért!
a szervezők
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gyülekezeti alkalmak 2017

Időpont Esemény Nap
Idő-
pont 
(Óra)

Gyülekezetrész / 
helyszín

Április

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 reformá-
ciói kiállítás megnyitója: 
digitális gyül. önarckép

szerda  Nemzeti Múzeum, 
Budapest

Május

2017.05.01 ESZTER-nap hétfő 9:00–
18:00 Maroshegyi imaház



BÉKESSÉG 17

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 reformá-
ció 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 10:00, 
18:00

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, 
9:00, 
10:00

Széchenyi út, 
Maroshegy, 

Budai út

2017.06.05

Pünkösd II.:
úrvacsorás istentisztelet, 
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 Esthajnalcsilla-
got! (Lukács evangéliuma) péntek 20:45–

04:45 Maroshegyi imaház
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Július

2017.07.01 Ref500 Kézműves kiállítás 
megnyitója szombat 15:00 Gyülekezeti Központ

2017.07.10–15 Tini angol tábor (13–17 
éveseknek), 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 
tanévnyitója

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 
kérdéseiről

szombat–hétfő 18:00 Barátság Háza

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
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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

Diakóniai percek

Szolgálat az idősek között
„Mert te vagy, Uram, reménységem, te vagy, Uram, bizodalmam ifjúkorom óta.
Szám dicséreteddel van tele, dicsőítlek mindennap.
Öregkoromban se vess el engem, ha elfogy az erőm, ne hagyj el!” (Zsolt 71:5,8–9)

Jó néhány éve már annak, hogy 
Húsvét tájékán átvettem a Hosz-
szúsétatéri Idősek Otthonában a 
református testvérek látogatásá-
nak szolgálatát. Az útmutatás ez 
volt: Szeretni kell őket. Bizonyta-
lan voltam, hogyan is tudok majd 
megfelelni? Visszatekintve már 
olyan egyszerű, csak továbbadni 
kell abból, amit én is úgy kapok. 

Szeretetre ugyanúgy éhezünk, 
ahogy a testi eledelre, hát vittük 
szolgatársammal, és adtuk, ahogy 
tudtuk, ahogy kellett: kedves szó-
val, figyelemmel, meghallgatással, 
megértéssel, kórházi meglátoga-
tással.

Az Úr csodásan működik – 
mondja kedves énekünk. Kapcso-
latok alakultak, és nem csak refor-

mátusokkal. Öröm volt egy-egy 
helyzetben Isten igéjével bátoríta-
ni a kesergőt, evangéliummal az 
elmenni készülőt, megtapasztalni 
az imádság meghallgatását. P. né-
ni végső gyengeségében mindig a 
42. zsoltárt kérte, énekelte velünk. 
Nemrég hallhattam ezt a vallomást 
egy azóta már szintén „hazaköltö-
zött” hívő r.k. nénitől (szobatársa 
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volt az említettnek): Sok kedves 
időt töltöttünk együtt. – Hogyan? 
A percek megsokszorozódtak? 
Igen. Az Úr csodásan működik.

Vártak minket, ahogy szívesen 
vettek részt a kéthetente tartott 
istentiszteleti alkalmakon is. Gyü-
lekezetünk fiatal lelkészei végezték 
ezt a szolgálatot. Ott voltak eze-
ken, ott vannak ma is református 
időseink mellett a más vallású, 
Isten szavára nyitott szobatársak 
is. 2015-től örömteli változás jött, 
Fehérvári Dávid tiszteletes heti 
rendszerességgel hozta Isten igé-
jének világos, élő üzenetét. 2016. 
szeptembertől pedig Somogyi 
László, Berze János és Deák Péter 
lelkészek szolgálatával kiegészülve 

részesedhetnek a jelenlévők Isten 
ajándékaiban. Jelenlegi szolgatár-
sammal, Slezákné Judittal éppen 
a napokban fogalmaztuk meg, 
hogy nekünk is nyereség ez, és 
hogy még ki mindenki számára, 
azt Isten tudja. Az ebédlő üveg-
ablakán túl ott vannak a konyhai 
dolgozók, és az alkalomszerűen 
ott tevékenykedők.

Mert nagy dolog ez. Lehet, hogy 
valaki éppen ebben az előrehala-
dott korban, betegségektől meg-
gyengült testben, beszűkült fizi-
kai képességei (megértés, hallás, 
látás) állapotában hallja meg az 
örök sorsát megfordító örömüze-
netet. Jó látni ennek apró jeleit. A 
közelmúltban valaki újabb evan-

géliumi olvasnivalót kért tőlem, 
mert amint mondta: Felfogom, 
megértem!

Ne vonjuk hát kétségbe Isten 
korlátlan hatalmát, tegyük, amit 
feltámadott Urunk parancsolt!

Drága Megváltónk, Úr Jézus 
Krisztus! Magasztalunk a keresz-
ten hozott áldozatodért, a kegye-
lemért, Atyánknak a minden em-
bert üdvözíteni akaró szándékáért, 
Szentlelked munkájáért, igédért, 
igéd hirdetőiért, a szolgálat lehe-
tőségéért. Tiéd a dicsőség örökké.

„Az Úrnak, az én Uramnak tette-
it hirdetem, egyedül a te igazságo-
dat emlegetem.” (Zsolt 71:16)

Benkóné Mária

a mikrofontól a keresztig
Könyvbemutató

Zeneszerző és szövegíró, producer, programszervező is. Bokányi Zsolt, 
azaz „Boka” nevét leginkább a Sárga Taxi zenekar lendületes és sikeres 
énekeseként ismerhette meg a nagyközönség nem csak Székesfehérvá-
ron, de országszerte, sőt külföldön is. Első, önvallomásokat tartalmazó 
kötetében a fiatal művész és rádiós műsorvezető eddigi munkásságát és 
életének sarkalatos pontjait megismerteti olvasóival. Bizonyságot tesz 
arról, hogyan lett az egykori Istentől dacosan elzárkózó rock ’n’ roll éne-
kesből mára krisztuskövetővé. Miként változott „világfi” életmódjából 

Teremtője akaratát kereső férfivá, családapává. A Bakonyi István irodalomtörtész szerkesztésé-
ben és összeállításában megjelentetett „A mikrofontól a keresztig” című könyv első bemutató-
ját a Királykút Emlékházban rendezték.

„Egyszer csak előtűnik egy em-
ber, aki a legnagyobb kérdést is fel 
meri tenni, amit csak a szív megfo-
galmazni képes: »Hogyan tovább?« 
Hogyan tovább, amikor hallok Va-
lakiről, aki be tudja kötözni lelkem 
sebeit, aki nem csupán a felszínen, 
hanem ott legbelül képes örömet 
adni, s aki értelmet ad annak, hogy 
az a hangrezgés, amit egy hangszer 
vagy egy emberi hangszalag ki-
bocsát, miért tudja az érzelmeket 
olyan mélyen felkavarni? (...) Boka 
megtalálta a válaszokat Valakinél, 
akire egészen odabízta a »hogyan 
tovább« kérdését” – ezeket a gon-
dolatokat fogalmazta meg a kötet 

ajánlójául Somogyi László refor-
mátus lelkipásztorunk.

A könyvbemutató kezdetén, 
rendhagyó módon Bokányi Zsolt 
a „Bocsáss meg” című dalát éne-
kelte el hallgatóságának Homoki 
Viktor zongorakíséretében. Ezt kö-
vetően a fiatal művész elmondta, 
a dalt eredetileg 2012-ben a „Csil-
lagfény Táncklub” című lemez 
számára készítették, szövegében 
számos bocsánatkérés hangzik el, 
akkori zenésztársai meg voltak ar-
ról győződve, hogy egy hamisítat-
lan szerelmes énekről van szó.

„Nekem ez után külön-külön 
mindenkinek el kellett magyaráz-

nom, hogy itt nem elsősorban sze-
relmes dalról van szó, hanem az 
Istentől kérek bocsánatot benne” 
– magyarázta el az énekes, majd 
arról szólt, hogy egészen sok nyo-
morúságot hordozunk magunk-
ban, s ha ő minden bizonnyal arra 
kapott talentumot az Úrtól, hogy 
énekeljen és dalszövegeket, verse-
ket írjon, akkor bocsánatkérését is 
ezek segítségével teszi meg. Ennek 
megfelelően Istenhez fordulása és 
megtérése után a dalt az Úrnak 
ajánlotta.

Mindebből persze nem kevés fe-
szültségek támadtak Boka és az ak-
kori Sárga Taxi-s zenésztársai körül, 
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akkoriban elhangoztak olyan érde-
sebb vélemények is, hogy nehogy 
már „térítő zenekarrá” váljanak.

„Később úgy láttam meg, a leg-
jobb az lesz, ha a közönségre, a 
hallgatóságra bízzuk, ki mit hall 
meg az üzenetből s annak monda-
nivalójából. A hitben járó hallgató-
ság bizonyára meghallja a zenemű-
ből, hogy abból valóban az Istentől 
való bocsánatkérés cseng ki.”

Amikor a könyvbemutató est 
beszélgetőtársa, egyben a kötet 
írója, szerkesztője, Bakonyi István 
arra kérte vendégét, vázolja fel a 
közönségnek életútja azon sza-
kaszait, amelyre a kötet címe is 
utal, „A mikrofontól a keresztig”, 
Bokányi Zsolt hangsúlyozta: el-
sősorban bizonyságtévő könyvet 
kívánt megjelentetni. Elsősorban 
nem önmagát akarta reflektor-
fénybe állítani, sokkal inkább sze-
retné, hogy „az Úrra mutasson ez 
a könyv”.

Azok, akik korábbi „világfi” éle-
téből ismerték, gyakran rácsodál-
koznak, s megkérdezik, „milyen 
mondatokat fogalmaz meg ez a 
férfi?”.

Nos, de visszatekerve az idő 
képzeletbéli kerekét: 2008-ban 
járunk, a Biblia évében. Bokáék 
éppen sárbogárdi családi házuk 
építésén dolgoztak, a felkért szak-
ember, miközben gipszkartonozást 
végzett, szinte egyik pillanatról a 
másikra, teljesen váratlanul elkez-
dett Jézus Krisztusról beszélni. Ezt 
öt napon át tette, meglehetősen 
lendületesen. Mindez nem is volt 
hatástalan. Hiszen Zsolt, aki elein-
te meglepődve, majd dacosan és 
ellenállóan hallgatta a szakember 
bizonyságtételét, az utolsó napon 
már kérdéseket is fel mert neki 
tenni.

„Azt gondolom, Isten Szent Lel-
ke ekkor már elkezdett bennem 
munkálkodni” – fogalmazta meg 
az énekművész, aki elmondta, 
hogy felesége, aki akkor már a 
Sárbogárdi Református Egyház-

község tagjának számított, lát-
va párja vívódását és kérdéseit, 
megajándékozta párját egy képes 
gyermek Bibliával. „Számomra 
ez akkor tökéletes volt, nagyjából 
ezen a színvonalon álltam akkor 
még hitbélileg. Tele voltam kérdé-
sekkel is: tulajdonképpen mi tör-
ténik velem, mi is zajlik bennem?”

A kialakuló bizonytalanság és 
felvetődő kérdések sokasága ért-
hető is mai szemmel Bokányi 
Zsolt számára, hiszen a bizonyság-
tévő szakember nem csupán Jé-
zusról beszélt neki, de a meg nem 
vallott bűnök következményei-
ről és a kárhozatról is. Világosan 
megkapta az üzenetet: nyomorult 
emberként semmi esélyünk sincs 
a kárhozattól megmenekülni, ha-
csak nem szánjuk oda magunkat 
Jézusnak.

Vívódásai, belső harcai köze-
pette megakadt a szeme az egyik 
napilap hirdetésén, amely arról 
tájékoztatta, hogy Somogyi Lász-
ló református lelkipásztor előadást 
tart a megyei könyvtárban a XXI. 
század embere és a Biblia kapcso-
latáról. A fiatalember akkor szin-
te látta lelki szemei előtt felírva: 
„Zsolt, neked ott a helyed ezen az 
alkalmon!”.

Az előadást követően a lelki-
pásztort felkeresve annyit kérde-
zett tőle: Most akkor hogyan to-
vább? A lelkipásztor válaszul azt 
ajánlotta, indítsanak el ketten egy-
mással egy beszélgetéssorozatot. 
Így kezdődött el Boka számára a 
lelki építkezés.

Ismét nagy ugrást téve, de most 
„előre” az időben Bokányi Zsolt 
beszélt a „Hitépítő beszélgetések” 
című műsoráról is, amelyet a Vö-
rösmarty rádió hallgatói rendsze-
resen figyelemmel követhetnek. 
Egy kulisszatitkot is megosztott a 
könyvbemutató hallgatóságával:

„Amikor elkezdődnek a 
négyórási hírek, ez idő alatt So-
mogyi lelkipásztor úrral imádság-
ban gondolunk a hallgatóságra 

és a műsorra is. Mindez azért is 
fontos, hogy ne a mi gondolataink 
számítsanak, hanem amit az Úr 
szeretne, hogy továbbadjunk, az 
szólalhasson meg általunk.”

Az egykori rock ’n’ roll-os srác 
életútját ismerve szinte adott is 
volt a kérdés, amelyet Bakonyi 
István feltett számára, vagyis hogy 
a korábbi „jampis” életmód és a 
keresztyén élet szükségszerűen ki-
zárja-e egymást?

Zsolt kifejtette, hogy személyes 
életében jelenleg nem tartja teljes 
egészében kizártnak, hogy rock ’n’ 
roll dalokat énekeljen továbbra is 
színpadi produkcióban, és mellet-
te őszinte hívő ember legyen. „Az 
azonban kétségtelen – fűzte hozzá 
–, hogy vannak olyan sallangok, 
amelyeket le kell vetnie magáról 
az embernek. Egyszerű dolgok 
változnak meg, például az, hogy 
miként köszönünk el a közön-
ségtől. Korábban szinte őrjöngve 
ünnepeltük önmagukat, így bú-
csúztunk. Ma már a búcsúzás a 
színpadi fellépés után így hangzik: 
»Az Isten áldjon meg benneteket!«. 
Azt hiszem, most sokan el tudják 
képzelni, mennyire megrökönyö-
dött első alkalommal a hallgató-
ság, de még a zenésztársaim is e 
„különös” elköszönés hallatán.

És ez még nem volt minden az 
életmódváltozásban. Ma már kész 
örömmel felhagyott az éjszakai 
csajozással és a rock ’n’ roll életvi-
tellel, hiszen egy-egy fellépés után 
már az elrakodás következik és 
szombat estékről lévén szó, más-
nap, vasárnap délelőtt az istentisz-
teletekre is készülni szeretne.

„Sok-sok minden átrendező-
dött az életemben, ugyanakkor 
azt még nem látom teljesen pon-
tosan, milyen változásokat tervez 
még velem Isten”.

Zsolt, már nehezebb vizekre 
evezve, arról is szót ejtett, lehet-e 
könnyűzenével, mint például pop-
pal, rockkal Istent dicsőíteni. 
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Nem egyszerű a kérdés, így az 
sem csoda, ha ebben komoly viták 
alakultak már ki egyházon belül. 
És ez nem csak a református, de a 
többi protestáns felekezeteknél, és 
katolikus körökben is problémát 
jelent, újabb és újabb vitákat, fe-
szültségeket előidézve. Személyes 
tapasztalatai alapján elmondta, 
hogy mivel nem tud zsoltárokat 
írni, ugyanakkor dalszerzésre ka-
pott talentumot, ennek jegyében 
a könnyűzenében tud kiteljesedni, 
s ezért jelenleg ezzel a stílussal ké-
pes az Urat dicsérni.

Bokányi Zsolt felidézte azt is, 
hogy egyik rádiós kollégája a 
könyve egyik legizgalmasabb feje-
zetének a kislánya születését leíró 
szakaszt tartja. Abban az időszak-

ban jelentette meg a Sárga Taxi 
zenekar a „Csillagfény táncklub” 
című lemezét, s a reklámszpot 
narrátorának Komár Lászlót kér-
te fel a csapat. A hangrögzítés a 
december 3-i napon el is készült, 
Zsolték Boglárka nevű leánygyer-
meke éppen aznap látta meg a 
napvilágot. A szülés nem volt tel-
jesen problémamentes, így a fiatal 
édesanya mellett ott izgult a férj is 
a megyei kórház szülészeti osztá-
lyán. A reklámfelvétel elkészülte 
után Komár László folyamatosan 
telefonkapcsolatban állt a házas-
párral, hogy a szülésről és kisgyer-
mek állapotáról érdeklődhessen. 
„Bogika születését gyakorlatilag 
együtt izgultuk végig Lacival, ami 
igazán jól esett” – emlékezett visz-

sza a művész meghatódottan. Vé-
gezetül arról is beszélt hallgatósá-
gának, hogy akik meglátogatják 
őket sárbogárdi otthonukban, az 
ajtóval szemben a falon a követ-
kező feliratot olvashatják: „Én és 
az én házam népe az Úrnak szol-
gálunk”. 

Bokányi Zsolt hiszi és vallja, 
hogy minden, amijük csak van, 
nem saját érdemük, hanem aján-
dék, méghozzá az Istentől kapott 
ajándék.

(„A mikrofontól a keresztig” cí-
mű kötet megvásárolható egyház-
községünk Széchenyi utcai gyüle-
kezeti központjában)

Szűcs Gábor

kárpát-medencei testvérkapcsolataink
Március 09-én, csütörtökön a bibliaórát követően testvérkapcsolati megbeszélésre került sor 
Miklós Gáborné Ibolya, Prekrit Judit, Slezák Lászlóné Judit, Kiss Gabriella, Somogyi László, 
Szabó Antal, Fellegi Tibor, Incze Sándor, Kárpáti Zoltán és Németh Kornél részvételével. Az 
imádságos légkörű megbeszélésen áttekintésre kerültek testvérkapcsolataink.

Erdély – Gyulafehérvár: A 
város neve onnan ered, hogy a 
fehér mészkőből épült római kori 
falmaradványok alapján az itt le-
telepedő szlávok Belgrádnak (= 
Fehérvárnak) nevezték el. Gyu-
lafehérvárt régen a románok is 
Bâlgradnak hívták. Nevének elő-
tagja arra emlékeztet, hogy egy-
kor az erdélyi Gyula székvárosa 
volt. Latin neve az Ompoly la-
tin Apula nevéből való. A német 
Weissenburg az ősi szláv név tü-
körfordítása, a Karlsburg pedig 
újabb várának építtetőjére, III. 
Károly magyar királyra (VI. Károly 
néven német-római császárra) 
emlékeztet. Mai román neve, Alba 
Iulia a magyar név fordítása, ahol 
a Gyula előtagot személynévként 
értelmezték.

Már az ókorban is lakott volt. 
Itt állt Apulum, a rómaiak Dacia 

tartományának egyik jelentős 
városa. Erdélyt már a magyar ál-
lamalapítástól kezdve innen kor-
mányozták, mint különálló egy-
séget, itt székelt az erdélyi vajda. 
Püspökségét I. („Szent”) István 
alapította 1009-ben, ezt követően 
lesz Fehér Vármegye székhelye. 
Virágkorát a Hunyadiak és külö-
nösen Bethlen Gábor alatt élte. 
Székesegyháza 13. századi, egy 
régebbi templom alapjaira épült. 
1291-ben III. András országgyű-
lést tartott itt. 1571. március 14-
én itt halt meg János Zsigmond 
fejedelem, az utolsó szabadon vá-
lasztott magyar király. Bethlen Gá-
bor alapította a város református 
kollégiumát, amelyet 1658-ban 
a harcok elől Nagyenyedre köl-
töztettek. 1629. november 15-én 
itt halt meg a fejedelem. Itt volt 
a fejedelmi székhelye I., majd II. 

Rákóczi Györgynek, illetve Apa-
fi Mihálynak is. Erdélyt 1690-től 
Magyarországtól független, külön-
álló tartományként a bécsi köz-
ponti kormányzathoz csatolták. 
Addig a város lakóinak többsége 
magyar volt. A Habsburg uralom 
alatt azonban a lakosság összeté-
tele megváltozott. A várost sem 
az 1703-11-ig tartó, II. Rákóczi 
Ferenc vezette, sem az 1848-49-
es szabadságharc alatt nem sike-
rült visszafoglalni az osztrákoktól. 
A magyar jelenlét az 1867-es ki-
egyezést követően kezdett némi-
képp ismét megerősödni. Az utol-
só magyar népszámlálás szerint 
1910-ben 11616 lakosából 5226 
magyar (44,99%), 5170 román 
(44,51%), 792 német (6,82%) és 
287 cigány (2,47%) volt. 1918. 
december 1-jén, a vesztes I. vi-
lágháborút követően több tízezer 
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román gyűlt össze itt (az akkori, 
Károlyi Mihály által vezetett ma-
gyar kormány külön vonatokat 
biztosított számukra) magukat 
„nemzetgyűlés”-ként megjelölve, 
és itt fejezték ki elhatározásukat 
Erdélynek Romániához való csat-
lakozásáról. Az egyesülést a mai 
„Egyesülés” Múzeumával szem-
beni volt tiszti kaszinó épületében 
mondták ki. (Ezt a helyszínt is az 
akkori magyar kormány biztosí-
totta számukra.) Az ezt követően 
épült ortodox székesegyházban 
koronázták román királlyá 1922. 
október 15-én I. Ferdinándot és 
feleségét.

Napjainkban a dél-erdélyi me-
gyeszékhely várost mintegy 55 
ezren lakják, amelyből mára már 
csak mintegy 2%-nyi a magyar. A 
történelmi múlt párhuzamai okán 
is történt a kapcsolatfelvétel 2005-
ben (Gyulafehérvár – Székesfe-
hérvár; Fehér Megye – Fejér Me-
gye). A két Fehérvárt egyébként 
már a rendszerváltást követően 
testvérvárosi szerződés köti össze 
egymással.

A református jelenlét a kezde-
tektől jelen van a város életében. 
A fejedelmek az Árpád-kori szé-
kesegyházban hallgatták az igét. 
A templomot 1715-ben át kellett 
adni a katolikusoknak. Jelenleg 
az Erdélyi Római Katolikus Ér-
sekség főszékesegyháza. A székes-
egyházban található síremlékek, 
emléktáblák: Hunyadi János, fia, 
László és testvére, János, János 
Zsigmond, édesanyja, Izabel-
la királyné, Martinuzzi (Fráter) 
György, Bethlen Gábor, I. Rákóczi 
György. A gyülekezet 1716–1760 
között egy fafészerben tartotta is-
tentiszteleteit, majd ezt követően 
az alsóvárosban épített új temp-
lomot. Nyilvántartásukban ma 
már csak mintegy 300 fő szerepel. 
60%-uk etnikai vegyes házasság-
ban él. Gyermek, diakóniai és 
nőszövetségi munkáról van tudo-
másunk. A fiatalok egy részének 

magyar nyelvtudása erősítendő. 
A gyülekezet templomtető-felújí-
tási nehézségekkel küzd. (Omlás-
veszély – hatalmas anyagi teher 
is.) A szórványlét miatt az ortodox 
román tengerben végzi szolgála-
tát, folytatja küzdelmét a fennma-
radásért. A román városvezetés, 
ígéretei ellenére – a jelenlegi pol-
gármester székesfehérvári önkor-
mányzati kitüntetésben is részesült 
korábban azzal a kéréssel, hogy 
korrekten figyeljen oda a város 
magyar kisebbségére – alapvető-
en elhanyagolja, és még jelképes 
mértékben sem segíti a gyulafe-
hérvári szórványmagyarság közel 
felét képviselő reformátusságot és 
annak gyülekezetét.

A rászorultság miatt is az idei 
ádventi jótékonysági rendezvény 
részben a gyulafehérváriak támo-
gatását célozza majd meg a tervek 
szerint. Ezt megelőzőleg május-
ban, majd októberben is a gyu-
lafehérváriak által szervezendő 
„Reformáció500” konferenciára 
is gyülekezeti küldöttség utazik ré-
szünkről.

Somogyi László lelkipásztorunk 
tájékoztatása szerint a ’90-es évek 
első felét követően ismét jelentke-
zett a Sepsiszentgyörgy belvárosi 
(korábban Olt utcai) református 
gyülekezet. A gyülekezeti nagyte-
remben található szép, székely fa-
faragásos perselyt még annak ide-
jén tőlük kaptuk. Felvethető egy 
Székesfehérvár–Sepsiszentgyörgy 
(székelyföldi tömb)–Gyulafehér-
vár (dél-erdélyi szórvány) hármas 
együttműködés lehetősége.

Kárpátalja – Huszt: Szintén 
ősi település. Várát 1090-ben 
(„Szent”) László építtette a kunok 
ellen. A tatárjárás után, 1318 kö-
rül állították helyre. A település 
1329-ben kiváltságokat kapott, 
az oklevél „Huszth” alakban em-
líti. A magyar történelemben a 
reformáció és az Erdélyi Fejede-
lemség idejében is volt szerepe. 

A Rákóczi szabadságharc végén, 
1711-ben vára utolsóként vétetett 
be a Habsburg csapatoktól. A vár 
ma is, még romjaiban is impozán-
san emelkedik a település fölé. A 
református templom Kárpátalja 
egyik legrégibb és legszebb temp-
loma. Erődfalai ma is védettséget, 
állandóságot sugároznak, harang-
tornya pedig védőn emelkedik a 
város fölé. A város lakossága már 
1524-ben áttért a protestáns hitre, 
létrehozva ezzel nemcsak Kárpát-
alja, de Magyarország egyik leg-
régibb református egyházközössé-
gét. 1644-ben I. Rákóczi György 
fejedelem, 1661-ben Kemény 
Jánosné Lónyai Anna, 1670-ben 
pedig Apafi Mihály erdélyi fejede-
lem áldozott jelentős összegeket 
a templom fenntartására, bővíté-
sére, tatarozására. A templomot 
eredetileg vastag, erős bástyafal 
vette körül, melyen két helyen 
XVI. századi, félkörív záródású ka-
pukat nyitottak. A templom belső 
falait középkori freskók díszítették. 
1888-ban a restaurálás során fel-
tárták, és újra láthatók. A padlózat 
alatti sírokban neves személyisé-
gek nyugszanak: Dolhay György 
kuruc várkapitány, Petrőczy Ka-
ta Szidónia költőnő és férje, gróf 
Pekry Lőrinc. A templom az el-
múlt években magyar kormányza-
ti támogatással újra felújításra ke-
rült. A jelenleg majdnem 30 ezres 
járási székhelyű városban 5%-nyi 
magyar tudatú lakos él. A magyar 
nyelv ismerete a szórványhelyzet-
ből adódóan eltérő. Önkormány-
zati fenntartású magyar óvoda és 
általános iskola működik a város-
ban. Tizenegynéhány éve az akko-
ri polgármester megpróbálta beol-
vasztani az intézményt egy ukrán 
iskolába. A szülők tiltakoztak, még 
a városi képviselőtestületi ülésre is 
betódultak megvédendő az iskolát. 
Az ügyet perre vitték, amelyet má-
sodfokon meg is nyertek. Jelenleg 
az iskola támadásmentesen műkö-
dik. A tanulókkal való feltöltése 
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azonban akadozik a kevés magyar 
gyermek miatt. A fennmaradást 
az ukrán ajkú, csak részben, vagy 
egyáltalán nem magyar gyökerű 
gyermekek jelentkezése biztosítja. 
A helyi szláv lakosság alapvetően 
nem magyarellenes. A közös törté-
nelmi múlt és a gyakorlatias gon-
dolkodás – Kijev több, mint 600 
km-re, viszont Budapest csak alig 
több, mint 300 km-re fekszik – mi-
att van respektje Kárpátalja-szer-
te a magyar nyelvnek. Az elmúlt 
évek őszein ún. „Bethlen nap”-ok 
(utalva a mai kárpátaljai területet 
is kormányzó egykori áldott em-
lékű fejedelemre) megtartására 
került sor egyházi, közéleti és civil 
szervezetek bevonásával, amelyek 
erősítették a város magyar tudatú 
lakosságát és kiváltották a helyi 
kárpátukránok elismerését is. Jó-
zan Lajos, a közelmúltban nyug-
díjazott lelkész elmondása szerint 
a magyarok már vagy 2–300 éve 
kisebbségbe kerültek a városban. 
A többséget a kárpátukrán (hucul, 
ruszin) nemzetiségűek adják. A 
kicsiny, de ősi református gyüle-
kezet korábban szebb napokat is 
megélt, a mostanihoz képest jóval 
nagyobb lélekszámmal. Még het-
ven évvel ezelőtt is hatszáz tagot 
számlált, ez a szám mára 200 fő 
alá apadt. Magyar nyelvű gyü-
lekezettel a római katolikusok is 
rendelkeznek Huszton, de az ott 
szolgáló plébános már két nyelven 
tartja a misét, közösségük annyira 
elszlávosodott. A szláv nyelv terje-
dése a református közösségben is 
érződik, az ifjak ajkát már nagyon 
nehezen hagyja el magyar szó. 
Már a nagyszülők jelentős része 
is etnikai vegyes házasságban élt. 
Mivel a születések száma egyre ke-
vesebb, ebből következik, hogy a 
keresztelők száma is kevesebb. A 
közösség fogyó tendenciát mutat. 
Az istentiszteleteket rendszeresen 

látogatók száma 60–100 fő között 
mozog. A nemzeti öntudat fenn-
tartása érdekében a templomban 
és annak külső falán a régi neves 
ősök tiszteletére emléktáblák, a 
templomkertben pedig kopjafák 
kerültek elhelyezésre. Jelenleg ki-
helyezett segédlelkész végzi a szol-
gálatokat. A gyülekezet jelenlegi 
státusza anyaegyházközség, de ez 
a későbbiekben változhat. Pl. egy 
környéki nagyobb gyülekezethez 
történő csatolás elképzelhető.

A gyülekezet további, lehetőség 
szerinti támogatása továbbra is 
fontos. Egy helyben lakó lelkész 
tudja teljes körűen végezni a szol-
gálatokat, pásztorolni, gondozni a 
kis nyájat. A lelkipásztor további 
szolgálati lehetősége még a ma-
gyar óvodába és iskolába törté-
nő bejárás, a református hátterű 
gyermekekkel és szüleikkel, ro-
konokkal történő kapcsolattartás. 
Kiterjesztőbb jellegű szolgálat: Vá-
rosmisszió a település egészében.

A gyülekezetben támogatandó 
a gyermek- és ifjúsági munka. 
Gyermekek, pedagógusok foga-
dása, küldése stb. Április végén 
a „Határtalanul” kormányzati tá-
mogatású program keretében a 
„Talentum” iskolánkból küldöttség 
látogat majd Husztra a tájékozó-
dás, kapcsolatépítés szándékával.

Délvidék – Bácskossuthfalva: 
Magyarország határától 17 km-re 
délre található Bácska szívében. 
A török időkben elnéptelenedett. 
1786-ban települt újra a falu a 
Nagykunságból. A Vajdaság két 
Kossuth-szobra közül az egyik itt ta-
lálható. (A másik Magyarittabén.) 
Bácskossuthfalván játszódtak Mik-
száth Kálmán A Noszty fiú esete 
Tóth Marival c. regényének öt-
letet adó események. A regény-
ben szereplő Aranyfácán kocsma 
Aranyhordó néven még a ‘90-es 

években is működött. Az épület 
ma is áll, mint ahogyan Tóth Mari 
családjának (a valóságban Ungár 
bárói család) a háza is. Egy kis 
tömbszerű magyar vidék egyetlen 
református többségű települése. 
Óvodát működtetnek. A kapcso-
lattartás gyülekezeti tagokon ke-
resztül is folyamatos. A gyülekezet 
sokrétű magyarországi kapcsolati 
és támogatási hálóval rendelkezik.

Felvidék – Martos: A történel-
mi Mátyusföld régió tömb magyar 
és tömb református települése. A 
falu népviselete egyedülálló. Kis 
létszámú, 1–4. osztályos refor-
mátus általános iskolát működtet 
nagy erőfeszítésekkel. Lelkészük 
Szénási Szilárd esperes, teológiai 
doktor. Egyházi és közéleti tágabb 
szervezésű programoknak is he-
lyet ad a református dominanciá-
jú település (pl. „Martosi Szabad-
egyetem”)

A külkapcsolati jellegen túlme-
nően a helyi gyülekezetépítési ve-
tület is felvetődik. Ismerjük meg 
egymást egyházközségünkön be-
lül abból a szempontból is, hogy 
kik közülünk a jelenlegi határokon 
kívüli származási hátterűek. Be-
szélgessünk, ismerjük meg egy-
mást minél jobban.

A szomorú emlékű trianoni bé-
kediktátum – 1920. június 4. – 
évfordulóját követő csütörtöki 
bibliaórán (június 8.) az esemény 
tárgyköréhez kapcsolódó témájú 
bibliaóra lesz, majd azt követően 
ismerkedésre és imaalkalom meg-
tartására is sor kerülhet. Minden 
érintettet és érdeklődőt is szeretet-
tel várunk.

„És kiálta, mondván: Jézus, 
Dávidnak Fia, könyörülj rajtam!” 
(Luk. 18,38)

összeállította: Németh Kornél

“Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt.” (Mk 16:6)
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Egyéni lelkigondozás cso-
portos hitoktatással negyven 
percben 2.

[…] MŰHELYMUNKA ÉS 
EREDMÉNYEK AZ EGYES 
TÉMÁK FELDOLGOZÁSA 

SORÁN

1. Támogató munkaközös-
ség a módszertani kérdések 

megvitatásában 
Mint azt fent vázoltuk, a megfe-

lelő módszertani eszköztár kiépíté-
se és alkalmazása nem kis kihívás 
az elszigetelten dolgozó hitoktatók 
számára. A más-más felekezetek 
intézményeiben tanító tanárok kö-
zössége azonban már tetemesnek 
mondható tapasztalatmennyiség-
gel rendelkezik.

Az erre a témára szánt alkalma-
kon elsőként elméletben jártuk kö-
rül egy hittanóra legmegfelelőbb 
tagolásának kérdéseit. Az egyes 
korcsoportok számára optimális 
óravázlatot az óvodapedagógi-
ai, illetve tanítóknak szánt mód-
szertani felkészítések anyagából 
merítettük, és magyarázatként, 
értelmezésként kiegészítettük fej-
lődés-lélektani szempontok tár-
gyalásával (az adott életkorra jel-
lemző kognitív, testi képességek, 
fejlődési feladatok és sajátosságok 
felelevenítésével). Ezzel kíván-
tuk elmélyíteni a tudást, közösen 

megértve a korosztályok esetében 
indokolt eltéréseket, időkorlátokat, 
módszertani specifikumokat.

Ki-ki magával hozta mindazo-
kat az eszközöket, forrásokat, 
elérhetőségeket, melyek számára 
hasznosnak bizonyultak munkája 
során. A hallgatók meglepődve 
tapasztalták azt a gazdagságot és 
kreativitást, amely a „közös kalap-
ba bedobott” módszerek nyomán 
kibontakozott. Volt, aki bábokat 
hozott, és bemutatta szakszerű 
használatukat, gyakorlási lehető-
séget biztosítva a szemérmeseb-
beknek. Volt, aki dalszövegeket 
küldött szét a résztvevőknek, je-
lölve a gyerekekkel megtanulható 
„mutogatós” részleteket. Kaptunk 
elérhetőséget jó minőségű segéd-
eszközök (molinók, képek, bábok) 
készítőihez, könyvcímeket, továb-
bi ötleteket felsorakoztató honla-
pok címeit. És alkalmat találtunk 
különböző korosztályok számára 
izgalmas játékok saját élményű ki-
próbálására is.

A részvevők beszámoltak si-
keres és kudarccal végződő kez-
deményezéseikről, tapasztalatot 
cseréltek a hittanórába épített, le-
vezetésként vagy elmélyítésként al-
kalmazott kézművestechnikákkal 
és alkotásokkal kapcsolatban. 
Gyakorlatukhoz kapcsoltuk az 
elméletben elhangzottakat, meg-
tárgyalva és elemezve a más-más 
korosztállyal, más-más környezet-
ben megéltek tanulságait.

A kurzus végén visszajelzést kér-
tünk a résztvevőktől, hogy meg-
fogalmazhassák tapasztalataikat a 
műhellyel kapcsolatban. Azt, hogy 
a módszertani bizonytalanságok 
tekintetében nagy segítség volt a 
többiek támogatása, jól bizonyít-
ják a kapott értékelések. „Mivel 
elsősorban lelkész vagyok, és csak 
ehhez kapcsolódóan hitoktató, 
mindig sokat tanulok a főállású, 
pedagógus végzettségű és főállás-
ban pedagógusként dolgozó kollé-
gáktól” – jelezte az egyik résztvevő.

Olyan is volt, akinek ez a kur-
zus segített annak felismerésében, 
hogy a módszertani változatosság 
a sok gondot okozó fegyelmezet-
lenségek, kedvetlenség ellen is 
bevethető fegyver, amely ugyan 
többletenergiákat követel, ám 
mindkét fél – hitoktató és hitokta-
tott – számára élvezetesebbé teszi a 
közösen eltöltött időt.

„...más érzéssel megyek hittan-
órát tartani! Felkészültebben ér-
kezek, mint eddig. Régebben elő-
fordult, hogy felkaptam az előre 
összekészített hittanos táskámat, és 
sietősen érkeztem meg az aznapi 
témát tervezgetve. Azóta jobban 
odafigyelek a felkészülésre és az 
érzelmi ráhangolódásra is. Több já-
tékot játszunk, bátrabban énekelek, 
és megértőbb vagyok a gyerekek 
rendetlenségét tapasztalva.”

2. Esetmegbeszélő 
üzemmód a fegyelmezési 

nehézségek feldolgozásához

A fegyelmezési nehézségek kér-
dése rendkívül sok – elméleti és 
gyakorlati, köztük sok személyes 
jellegű – dilemmát vet fel. A hall-
gatók szinte valamennyien küzde-
nek időnként a fegyelmezéssel. A 
műhelymunka tapasztalatai alap-
ján az ezzel kapcsolatos kérdések 
további alcsoportokba oszthatók.

Módszertani bizonytalanság-
ból fakadó helyzetek

Ebbe a körbe olyan szituációk 
tartoznak, melyek elemzése során 
többnyire az életkornak nem meg-
felelő keretek kialakítása tűnt meg-
határozó tényezőnek. (Mennyi ide-
ig tud koncentrálni egy négyéves? 
Mennyi frontális oktatást képes be-
fogadni egyszerre egy kisiskolás? 
Mikor érdemes váltani az egyes fel-
adattípusok közt az órán belül?) A 
témát ezért első körben az életkori 
sajátosságok, szükségletek, gondol-
kodási funkciók stb. átbeszélésével 
közelítettük meg. 
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Gyakorló pedagógusoktól szár-
mazó tapasztalatok és szakirodal-
mi feldolgozás segítettek a fejlő-
dés-lélektani ismeretek hétköznapi 
helyzetekre alkalmazásában. Ezek 
hatékonysága – ötvözve a helyzet 
elemző megértésével – jól látható a 
következő példából.

Az egyik hallgató azt a nehézségét 
tárta elénk, hogy óvodás csoportja 
úgy viselkedik a félórás hittan alatt, 
mint egy „megzizzent hangyaboly”. 
Rendszeresen kilépnek a helyzet-
ből, felugrálnak, kiabálnak, az óra 
végére gyakran a legnyugodtabb 
gyerekeket is elkapja a gépszíj. 
Óriási erőfeszítésébe kerül ülésre 
bírni őket, lekötni a figyelmüket. 
A helyzet bemutatása után a cso-
port egy másik tagja megjegyezte, 
hogy szinte hajszálra ugyanezzel a 
problémával küzd. Ezek után ha-
marosan fény derült a párhuzam-
ra: mindkét hittanóra az óvoda 
tornatermében kapott helyet más 

lehetőség híján. Innen már csak 
néhány gondolati lépés volt azon 
jellemzők feltárása, amelyek az el-
sőre hívogató, az elmélyült, meghitt 
légkör kialakítását mégis lehetet-
lenné tevő, más asszociációkkal és 
élményekkel csábító sportteret al-
kalmatlanná teszik a kicsikkel való 
beszélgetésre. A csoport résztvevői 
ezek után számba vették azokat a 
módszereket és ötleteket, amelyek 
által a megváltoztathatatlan adott-
ságok közt mégis megteremthetők 
a hatékony hitoktatás keretei. Ezek 
részben kreatív megoldások (báb-
paraván, színes lepedők felhasz-
nálása a tér szeparálására stb.), 
részben az életkori csoportnak 
megfelelő pedagógiai módszerek 
alkalmazása (például a gyerekek 
leültetése a földre kis körben, míg 
a hitoktató zsámolyon ül közéjük, 
így biztosítva számára a fizikailag is 
kiemelt helyet, központi, tekintélyt 
sugalló pozíciót, a testkontaktus le-

hetőségét minden gyermekkel).
Az egyszerű eset megbeszélésé-

nek kétféle hozadéka volt:
– Az esethozóról (és társáról) le-

került a nyomás, hogy saját alkal-
matlanságával kelljen magyaráznia 
a kialakult káoszt. A tér – reális – 
alkalmatlanságának feltárásával 
a csoport implicit megerősítést és 
felmentést adott.

– A konkrét javaslatok megva-
lósításával, saját helyzetre alkal-
mazásával gyors változás állt be 
mindkét csoportban. A következő 
alkalommal az esethozó örömmel 
és kissé csodálkozva számolt be 
a „tyúkanyó-pozíció” (ahogy egy 
résztvevő a zsámolyon ülő peda-
gógus helyzetét találóan nevezte) 
alkalmazásának sikeréről. […]

Forrás: Csáky-Pallavicini Zsófia: 
Egyéni lelkigondozás csoportos hit-
oktatással negyven percben. (rész-

let) In: Embertárs, 2013./2. 115–128.
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Eltemettük:

Balogh Jenőné sz. Gulyás Margit, 88 éves; özv. Berta Józsefné sz. Juhász Mária, 87 éves;

Boleman János, 81 éves; özv. Bora Sándorné sz. Márton Zsófia, 90 éves;

Brandt Árpád, 56 éves; Halmi Rózsa, 95 éves; Horváth Ottóné sz. Bognár Éva, 75 éves;

Kaszap Jánosné sz. Szabó Ida, 81 éves; Keresztesi Béla, 59 éves;

Kiss József Györgyné sz. Kőszegi Erzsébet, 87 éves;

Lakatos Ferencné sz. Fisi Eszter, 82 éves; özv. Lerf Lászlóné sz. Légrádi Julianna, 86 éves;

Magyar Józsefné sz. Varjas Margit, 77 éves; Mihály Gyula, 83 éves;

Németh Béláné sz. Sipos Eszter, 88 éves; Romhányi László, 86 éves;

Simon Ferenc, 85 éves; Somodi Lászlóné sz. Arany Sarolta, 90 éves;

Speri Andrásné sz. Borostyán Mária, 83 éves; Szalai Károly, 65 éves;

Szőnyegi Lászlóné sz. Zádori Rozália, 79 éves;

Zólyomi Csaba, 42 éves testvérünket. 

Imádkozunk a gyászolókért.

Megkereszteltük:
Gyovai Bálintot, Ujvári Dánielt és Varga Olivért.

Imádkozunk értük.

Anyakönyvi hírek
2017. 02. 22.–2017. 04. 07.

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

-  evangéliumi naptárakat
-  kazettákat és CD-t 

vásárolhat minden kedves érdeklődő.
A húsvéti és a pünkösdi ünnepekhez kapcsolódó kiad-
ványok, képeslapok kaphatók!

A Széchenyi utcai gyülekezetünkben a két istentiszteleti alkalmat követően:

Iratterjesztés
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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: 16:00 - 18:00 Hivatali órák
Szerda: 18:00 Bibliakör
Péntek: 10:00 Baba-mama klub
Az altemplomi urnakegyhely nyári nyitva tartása:
 Szerda és péntek: 16–18 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!


