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A szelídség Lelke
„A Szentlélek gyümölcse: szelídség.” (Gal 5,22–23)

Pál apostol szerint: ez egy terem-
hető gyümölcs!

Csakhogy mi vadak vagyunk. 
– A házi kedvenc mint vadállatok 
késői utóda szelídebb, mint mi va-
gyunk. Szelídebb, mint a testvér 
vagy a szomszéd, szelídebb, mint 
az anyós vagy akár a házastárs. 
Sokan inkább vadmacskát tarta-
nának, mint egy társat…

Igen, vadak vagyunk. Vadak a 
játékban, vadak a sportban, va-
dak a beszédben, a blogban és 
vadak a szerelemben. A szelíd-
ségnek nincs értéke. A vad nyer, 
a szelíd nevetség tárgya. A vada-
ké a nagy konc, a vezető poszt, 
a szelídeket pedig megtapodják 
és kigúnyolják. – Ki akar itt szelíd 
lenni?...

Talán meglepő, de ki kell, hogy 
mondjuk: a szelídség nem vá-
lasztási lehetőség! Nem opció a 
vadsággal szemben. – Előbb a 
Szelídség kell, hogy válasszon és 
megkeressen minket. Mert a sze-
lídség egy élő személy…

Tudom és vallom: A vadság 
bűn, hiszen én egy szelíd Isten 
teremtménye vagyok! Szigorú és 
igazságos, ítélő és hatalmas, de 
nem vad. Sohasem gonosz indu-
latból cselekvő. Az ő Lelke: a sze-
lídség Lelke. Amikor a földön járt, 
örökös programként hagyta ránk: 
„Tanuljátok meg tőlem, hogy én 
szelíd vagyok és alázatos szívű!” S 

ezen a parancsán az sem változtat, 
hogy a nevével visszaélve egyesek 
erőszakot alkalmaznak: keresztes 
háborúkban, térítésekben, ún. 
gyógyító mozgalmakban. Jézus 
Krisztus nem változott: most is az 
a szelíd uralkodó, aki egykor volt. 
(Zsid 13,8) – Mégis mi évekig, év-
tizedekig képesek vagyunk így ki-
áltani: Vad az Isten, és kegyetlen! 

Meghalt a gyermekem, elhagyott 
a társam, elszállt a vagyonom, el-
veszett az egészségem… Nem kell 
a szelídség, ha ilyen a „szelídség 
Istene”!

„Méltán haragszol-e, Jónás, a 
bokor miatt, ami egy ideig árnyat 
adott, aztán hirtelen elszáradt?” – 
kérdezi Isten csendesen. „Méltán 
haragszom mindhalálig!” – kiáltja 
a próféta, aki nem akarja észre-
venni a szelíd Isten könyörületét. 
Merthogy csak úgy „magától”, 
minden érdem, emberi megjavu-
lás vagy áldozat nélkül megbocsát 
Ninivének, az istentelen és vér-
szomjas nagyvárosnak. A kérdés 

ez: vajon hogyan szelídülhetett 
meg ennyire ezzel a kegyetlen asz-
szír várossal szemben?! (Jón 1–4)

Az evangélium lényege a meg-
szelídítés. – Nem, nem az ember 
szelídül meg elsőként, erre önerő-
ből nem is lenne képes, hanem a 
teremtő Isten szelídült meg azon a 
bizonyos első Nagypénteken. Va-
lami történt, ami békét teremtett a 
szívében. Elvégeztetett…

Isten jogos és teljesen igazságos 
haraggal gyűlöli a bűnt. A bűn 
ugyanis törvényszegés: Mind-
az áthágása, ami rendet, békét 
és szelíd együttélést biztosítana. 
– Csakhogy mi vadak lettünk, 
amikor a kígyóra hallgattunk. Ő 
a vadság, a lázadás, az önimádat 
sziszegő forrása.
Az ember lépre ment, és elvadult. 

Nemhogy tudná, hogy mi a jó és 
mi a rossz, hanem Istentől elsza-
kadva csak vadhajtásokat terem. 
Vadak vagyunk, mint a farkasok: 
„Homo homini lupus” – mondták 
a régi rómaiak. S a helyzet azóta 
sem változott!

Szeretnél-e megszelídülni? – ez 
itt a kérdés. Merthogy Jézus Krisz-
tus által meg lehet! Ha vadul érsz a 
halálhoz, vad lesz a fogadtatásod 
is, de ha még előtte megszelídülsz, 
odaát a Békesség fejedelme fo-
gad. Ő szelídítette meg a haragot. 
Azt a jogos és igazságos haragot, 
amit romboló önzésed és kóros 
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önfejűséged ébreszt Teremtőd szí-
vében. De Ő nem haragudni akar, 
hanem szeretni. Minden haragját 
levezette már, mikor a Fiát magá-
ra hagyta, hogy a te bűneid miatt 
roskadjon össze. „Én Istenem, én 
Istenem, miért hagytál el engem?” 
– kérdezte Jézus a kereszten. Hát 
ezért. A jogos harag miatt. A bűn, 
a rombolás, az engedetlenség a 
jóra: haragot szül. Isten méltó ha-
ragját ellenünk.

Ha már nyomaszt a vadságod 
terhe, ha látod, hogy nincs ember, 
nincs technika és nincs pirula, ami 
megszelídíthetne, ha érzed, hogy 
bűneid vad indulatokat szülnek 
másokban s talán már önmagad-
ban is, de tehetetlen vagy velük 
szemben, akkor eljött a megszelí-
dülésed ideje! Kiálts Jézus Krisz-
tushoz, aki az Atya szívét is meg-
szelídítette: Uram, szükségem van 
rád! Nyomaszt erőszakos termé-
szetem, bántanak a bűneim, fáj 
a szelídség szörnyű hiánya a szí-
vemben. Segíts rajtam! Bocsáss 
meg, hogy a nélküled nyomuló 

életemmel annyi kárt okoztam 
mások szívében! Töröld el vadsá-
gom úrhatnám dölyfjét, alázd meg 
szilaj büszkeségemet, és tölts be a 
szelídség lelkével! Hiszem, hogy 
a te Pünkösdkor kiáradó Lelked 
maga a szelídség Lelke! Könyörülj 
rajtam, elvadult emberen!

S Jézus meghallgat. Belép az 
életedbe, s Lelke által új termé-
szetet plántál beléd. Szelíd leszel, 
amíg csak Rá figyelsz! Vele járva, 
Igéjét tanulva, naponta imádság-
ban beszélgetve vele a legvadabb 
helyzetben is ad majd győzelmet. 
Győzelmet önmagad, régi indula-
taid fölött. Vele élve valósággá lesz 
az apostol tanácsa: „Ne győzzön 
le téged a rossz, hanem te győzd 
le a rosszat a jóval!” (Róm 12,21) 
Szelíd gyümölcs lesz az életed…

„Mert akiket Isten Lelke vezérel, 
azok Istennek fiai.” (Róm 8,14) 
A Szentlélek a hitre jutásodkor 
„megkeresztelt” téged, azaz ki-
jelentette, hogy kié vagy! Nincs 
szükséged külön kézrátételre, vagy 
„második áldásra”. Akik az Úr Jé-

zust befogadták, azok mind hiszik, 
érzik és tudják, amit a Biblia így 
mond el: „Maga a Lélek tesz bi-
zonyságot a mi lelkünkkel együtt 
arról, hogy valóban Isten gyerme-
kei vagyunk.” (Róm 8,16) Viszont 
azt is világossá teszi: „Akiben nincs 
a Krisztus Lelke, az nem az övé.” 
(Róm 8,9)

Ha a Lélek által élsz, immár sze-
líden fogadod a beléd oltott Igét. 
(Jak 1,21) A Lélek által bizonyo-
san tudod, hogy hozzád szól Isten 
Szava: „Ne félj, mert megváltotta-
lak, neveden szólítottalak, enyém 
vagy.” (Ézs 43,1) A külső kereszt-
ség a lehetőséget jelzi, a belső, 
a Lélek általi keresztség pedig a 
bizonyosságot adja: Immár nem 
a magadé, hanem a te hűséges 
megváltódnak, Jézus Krisztusnak 
a tulajdona vagy. Szívből adsz há-
lát ezért naponta, s termi életed 
a Lélek gyümölcsét: Szeretetet, 
örömet, békességet és szelídsé-
get. – Adja Isten, hogy így legyen, 
Ámen!

Somogyi László

Református Óvodák 
XXVI. Kárpát-medencei Szakmai Találkozója – Makó

„Szolgáljatok az Úrnak örömmel…” (Zsolt 100,2)

Az Olajfa Református Óvoda 
nevelőtestületével részt vehettünk, 
Istennek hála, a Református 
Óvodák XXVI. Kárpát-me-
dencei Szakmai Találkozóján, 
amely ez alkalommal Makón ke-
rült megrendezésre.

„Ti vagytok a világ világossága” 
(Máté 5,14) – hangzott igei üze-
netként a találkozó vezérigéje.

73 református óvodánkból 275 
pedagógus vett részt a szakmai ta-
lálkozón. 275 egy nyelvet beszélő 
szolgája Istennek, nyitott szívvel, 
szakmai alázattal, tudásszomjjal.

A találkozó helyszínéül a makói 
városvezetés jóvoltából a Hagy-
maház szolgált, az esti program 

helyszíne pedig a Hagymatikum 
volt.

A találkozó házigazdája, a kon-
ferencia levezető elnöke Szabadi 
Edit, a Református Pedagógiai In-
tézet előadója volt.

A nyitóáhítat szolgálatát Dr. Fe-
kete Károly, a Tiszántúli Refor-
mátus Egyházkerület püspöke, a 
MRE Zsinatának lelkészi alelnöke 
végezte.

Az áhítat alapigéjeként a 8. zsol-
tár hangzott el közöttünk. Isten 
egyensúlyt teremt, az Ő egyensú-
lyára van szükség a világban. Fon-
tos, hogy tudjunk rácsodálkoz-
ni mindenre az életünkben, 
mert semmink nincs, amit 

nem Istentől kaptunk volna. 
Hangsúlyozta, hogy nem szoru-
lunk emberi kegyre, nem függünk 
hatalmak játékától.

Istentől függünk, Isten csinál 
magának gondot belőlünk. Ne-
künk pedig meg kell tudnunk őriz-
ni az életünkben a rácsodálkozás 
képességét.

„Egy szalmaszál is lehet Isten ke-
zében olyan, mint a villám.” (Pes-
talozzi)

Dr. Papp Kornél, a MRE Zsi-
nati Hivatalának Oktatási Irodájá-
nak vezetője köszöntő beszédében 
elmondta, hogy a legnagyobb 
lehetőség a jövőben az óvo-
dákban rejlik. Az országban sok 
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a kiaknázatlan terület. Az óvodá-
inkban cseperedő gyermekek 
kovászai lesznek az egyhá-
zi iskoláknak, az óvodákban 
végzett közösségi nevelésnek 
köszönhetően az egyházi kö-
zösségekbe szocializálódnak. 
Református óvodáinknak nagy a 
küldetése, hiszen a hozzánk járó 
gyerekek szülei-nagyszülei 
nagy része sem rendelkezik 
egyházi háttérrel. A gyüleke-
zeteink megújulásának nagy 
lehetősége az óvoda.

Óvodáink lehetősége a 
misszió: a nevelés és a gyüle-
kezetépítés mellett a diakónia 
szolgálatának színtere is lehet 
az intézmény.

Szabadi Edit, a Református 
Pedagógiai Intézet előadója, 
köznevelési szakértő a peda-
gógiai előmeneteli rendszer 
törvényi változásairól tartott 
tájékoztatót.

Dr. Pompor Zoltán gyermek-
irodalom-szakértő, az OFI főigaz-
gató-helyettese a „Mesélés helye 
és szerepe a kisgyermek életében” 
címmel tartott előadást.

Megdöbbentő adatként mondta, 
hogy a mai gyermekeket neve-
lő családokban a szülők még 10 
percet sem töltenek a gyermekkel 
naponta.

Előadásában a népmesék és kor-

társmesék közös vonásait, értékeit 
hangsúlyozta. A gyermekek lelkét 
nem a meséktől kell megóvni, sőt 
a mesék nagy segítségünkre 
vannak az érzelmi biztonság 
megalapozásában, ami óvodás 
korban történik.

Lelkünk minden szegletét átjár-
ta Budai Ilona népdalénekes-

mesemondó egyedülálló műsora. 
„Magyarország, édes hazám…” 
címmel tartotta meg előadását; 
igazi képzeletbeli utazást tettünk a 
dalok és mesék szárnyán.

„Háza bárhol-bármennyi le-
het az embernek, de hazája 
csak egy van.” (Budai Ilona)

Bajzáth Mária mesepedagó-
gus tolmácsolásában a „Népme-
sék a nevelés szolgálatában” című 

előadást hallhattuk. A népme-
séket évszázadok csiszolták 
gyémánt tisztaságúvá.

A 23000 lelkes városban két re-
formátus óvoda működik a Refor-
mátus Egyház fenntartásában, a 
Bárka Református Óvoda és 
a Szikszai Református Óvo-
da. Mindkét intézménybe lehe-

tőségünk volt betekinteni. Az 
óvodák 5–5 csoporttal működ-
nek, a dolgozók között megélt 
szeretetben és összhangban, a 
lelkészek és a presbitérium, va-
lamint a makói önkormányzat 
támogatásával.

A két nap programját a gye-
rekek és a felnőttek gazdag 
műsora színesítette, aminek 
öröm volt részesévé válni. Az 
egyik óvoda gyermekei a Szóló 
szőlő, mosolygó alma, csengő 
barack című mesedramatizá-
lást vitték színpadra, a másik 
óvoda gyermekcsapata pedig 

a Teremtés történetét dolgozta fel 
lélegzetelállító díszletekkel.

Hálásak vagyunk, hogy minden 
évben részesei lehetünk ennek a 
színvonalas eseménynek, hogy 
tanulhatunk, szakmailag megújul-
hatunk, ismereteinket frissíthetjük, 
lelkileg pedig épülhetünk, gazda-
godhatunk.

Róth Róbertné Izabella
óvodavezető-helyettes

A 2016–2017-es tanév sem 
múlhat el anélkül, hogy a Ta-
lentum Református Általános 
Iskola hetedikes diákjai ne láto-
gatnának el határon túl lévő ma-
gyarlakta területekre. A Nemzeti 
Erőforrások Minisztériuma által 
támogatott „HATÁRTALANUL!” 
program keretében immár har-
madszor juthattunk ki a külhoni 
területekre. Ez évi úti célunk Kár-
pátalja volt. Milyen fájóan szomo-
rú arról beszélni, hogy a határon 
túlra utazunk, hiszen magyarok-
hoz megyünk, hazalátogatunk! 

Nem véletlenül választottuk ki-
rándulásunk címéül: HAZÁRA 
TALÁLTAM. Célunk már évek óta 
az, hogy kézzel fogható közelség-
be hozzuk diákjainknak a törté-
nelem, irodalom, földrajz, ének 
és művészettörténet órán tanul-
takat. Élményeket szeretnénk ad-
ni, amikor Huszt váránál közösen 
szavalunk, és kutatunk „lebegő 
rémalak” után, amikor felkapasz-
kodunk a Vereckei-hágóra, hogy 
a látvány bennünket is éppúgy 

rabul ejtsen, mint őseinket, akik 
a szent bércen pihentek meg. 
De még az élményeknél is sok-

kal fontosabb számunkra, hogy 
átéljük az összetartozás érzését, 
azt, hogy hiába múlt el 197 év, mi 
még most is ezer szállal kötődünk 
egymáshoz. Nyelvünk, kultúránk 
és történelmünk nyújtotta poros 
kapcsolódási pontjainkat szeret-
nénk felfrissíteni, élővé és eleven-
né tenni a hetedikeseink számára. 
Határainkon túl lévő testvérgyüle-
kezeteinkkel is erősíteni kívánjuk a 
kapcsolatot.

HaTáRTalanul
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A Kárpátalján eltöltött négy nap-
ban szinte az egész magyar törté-
nelem megelevenedett előttünk a 
honfoglalóktól a második világhá-
borúig, több mint ezer évet járhat-
tunk be. Beregszászon csatlakozott 
hozzánk Bíró András honismereti 
vezető, aki nemcsak tudását osz-
totta meg velünk, hanem gondola-
tait, érzéseit is közvetítette nekünk, 
és két napig kalauzolt bennünket 
Kárpátalján. Első megállónk Mun-
kácson volt. A várban több 
helyen is kézzelfogható bi-
zonyítékát láttuk Zrínyi Ilo-
na hősiességének. Másnap 
a szolyvai emlékparkban 
hajtottuk meg fejünket, ahol 
emléket állítottak annak a 
több mint húszezer ártatlan 
áldozatnak, akik a málenkij 
robot ideje alatt veszítették 
el az életüket. A kárpátal-
jai magyar holokausztnál 
elhelyeztük koszorúinkat, 
és a szemerkélő esőben 
megkezdtük utunkat az Ár-
pádvonal bunkerei felé. A Verec-
kei-hágónál megható volt állni 
az emlékmű alatt, azon a helyen, 
ahol már több mint 1100 éve ma-
gyarok vonultak át. A Szózatot kö-
zösen szavaltuk el, majd énekkel, 

fuvolajátékkal emlékeztünk meg a 
történelmi eseményekről. A 3. na-
pi programunkból a kőrösmezői 
II. világháborús katonatemető tette 
ránk a legnagyobb hatást. A több 
mint háromszáz hősi halált halt fia-
tal keresztfája mellett énekkel idéz-
tük Ady Endre sorait:
„Uram, háboruból jövök én,
Mindennek vége, vége:
Békíts ki Magaddal s magammal,
Hiszen Te vagy a Béke.”

Két gyülekezettel is találkozhat-
tunk az utunk során. Técsőn nem 
csak a történelmi és kulturális je-
lentőségű templomot csodálhattuk 
meg, de megismerkedhettünk az 

ottani református líceum minden-
napjaival is. Testvérgyülekezetünk 
a huszti gyülekezet, melynek lelki-
pásztora bizonyságtétellel és áhítat-
tal várt bennünket. Az ő életének 
példáján keresztül jobban átélhet-
tük a kisebbségben élő magyarok 
személyes küzdelmeit és kísértése-
it. Az ottani gyerekeknek társasjá-
tékokkal, könyvekkel kedvesked-
tünk.

Mindnyájunknak nehéz volt 
megfogalmaznunk az érzé-
seinket, de reméljük, hogy 
át tudtunk adni valamit 
abból a sok gondolatból, 
hazafiasságból, amit utunk 
során kaptunk, megtapasz-
talhattunk. A Kárpátalján 
élő emberek magyarsága, 
szülőföldjükhöz való ra-
gaszkodása követendő pél-
da számunkra. Lehet, hogy 
más országokban jobb 
anyagi körülmények között 
élnek, kedvezőbbek a felté-
telek, de a gyökereket nem 

pótolhatja semmi. „Mert a haza 
lelked része/ határait beléd véste/ 
ezer éve a hit.” (Horváth Sándor)

Schvanner Éva
pedagógus

15 éVeS jubIleuMáT ünneplI a 
TalenTuM RefoRMáTuS álTalánoS ISKola

– „Kezdetben az volt a cé-
lunk, hogy megteremtsük a re-
formátus oktatás-nevelés le-
hetőségét Székesfehérváron. 
Legyen egy olyan iskola, ahol 
folytatódhat az Olajfa Refor-
mátus Óvodában megkezdett 
munka. A Talentum Reformá-
tus Általános Iskolának eddig 
hét elballagó osztálya volt, 
133 gyermeket bocsátottunk 
ki az intézményből, s a vissza-

jelzések alapján úgy tudjuk, 
tanulóink megállják helyüket 
a középiskolában, sőt az első 
generáció már egyetemre jár.” 
– fogalmazott érdeklődésünk-
re egyházközségünk refor-
mátus általános iskolájának 
igazgatónője. Szanyó Gábor-
né interjúnkban elmondta, 
számukra mindennél fonto-
sabb, hogy tanítványaik az Úr 
Jézus közelében lehessenek, 

minden nap hallhassák az 
Igét és minél korábban meg-
érezzék Uruk szeretetét, hoz-
zájuk való jóságát. A reformá-
tus iskola specialitásáról és a 
tanév jubileumi programjáról 
is beszélt.

– A 2016/2017-es tanév ju-
bileum a Talentum Reformá-
tus Általános Iskola életében, 
hiszen rendszerváltás utáni 
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újraindításának 15. évforduló-
ját ünnepelheti. Eredetileg, a 
„hőskorban”, a reformkor ide-
jén, 1824-ben indulhatott el a 
református szellemiségű okta-
tás Székesfehérváron az ak-
kori intézmény falai között, s 
folytatódhatott egészen a má-
sodik világháborút követően 
1948-ig. Akkor szüntette be a 
vallási oktatási tevékenységet 
a regnáló politikai hatalom az 
államosítás során. Visszate-
kintve az eltelt 124 évre, az 
elődök tevékenysége milyen 
örökséget, gyökereket jelen-
tenek a mai iskola oktató-ne-
velő munkájára és 
szellemiségére?

- Egyházi iskola pe-
dagógusának lenni 
egykor és ma is nagy 
felelősséggel járó fel-
adat, amely egyben 
nagy megtiszteltetés 
is és az Úr Jézus ki-
választó munkájának 
eredménye. Sajnos 
az államosítás és az 
újraindítás között 
eltelt 54 év túl hosszú idő ahhoz, 
hogy megismerhettük volna elő-
deinket, azokat a pedagógusokat, 
akik ebben az iskolában tanítottak. 
Viszont jelentkezett két osztály, akik 
ebben az iskolában végeztek, még 
az államosítás előtt. Ők meséltek 
a régi idők iskolájáról, a körülmé-
nyekről, a tanítóikról. Nemrég jár-
tunk a Fejér Megyei Levéltárban a 
gyerekekkel, ahol megnézhettük az 
egykori Református Iskola anya-
könyveit. Érdekes volt betekinteni 
az egykori diákok bizonyítványa-
iba, az akkori adminisztrációba. 
Az egykori iskola folytatása a mai, 
ezért mikor 2010-ben elkészült 
az iskolánk zászlója, Somogyiné 
Nellike nénit, az egykori reformá-
tus iskola volt tanulóját kértük fel 
zászlóanyának, ezzel tisztelegve az 
elődeink emlékének.

– Igazgatónő a 2002-es új-
raindítása óta állandó pe-
dagógusa az intézménynek. 
Alsó tagozatos diákok taní-
tójaként, hittanoktatóként és 
jelenleg intézményvezetőként 
is figyelemmel követhette az 
iskolában zajló változásokat, 
korosztályokat nevelhetett 
hitben és tudásban. Milyen 
gondolatok, tervek fogalma-
zódtak meg az Ön számára az 
indulás kezdetén, s ezekből 
az álmokból melyek valósul-
hattak meg a református is-
kola életében?

- 2002-ben 19 elsős kisgyer-
mekkel kezdtük meg az oktatást 
Mészáros Szilvia kolléganőmmel. 
Az akkor hatalmasnak tűnő épü-
letet mára kinőttük. Az első nyolc 
évben folyamatosan egy-egy osz-
tállyal bővült az iskola létszáma, 
2009-re alakult ki a nyolc osztály 
és a teljes tantestület. Eddig hét el-
ballagó osztályunk volt, 133 gyer-
meket bocsátottunk ki az intéz-
ményből. A visszajelzések alapján 
úgy tudjuk, hogy tanulóink meg-
állják helyüket a középiskolában, 
sőt az első generáció már egye-
temre jár. Az induláskor az volt a 
célunk, hogy megteremtsük a re-
formátus oktatás, nevelés lehető-
ségét Székesfehérváron. Legyen 
olyan iskola, ahol folytatódhat 
az Olajfa Református Óvodában 
megkezdett munka. Az akkori el-

gondolás mára szinte természe-
tessé vált, minden szülő számára 
adott lehetőség, hogy református 
iskolába írassa gyermekét. Ne-
künk, hívő embereknek minden-
nél fontosabb, hogy gyermekeink 
az Úr Jézus közelében legyenek, 
minden nap hallják az Igét, mi-
nél korábban megérezzék Urunk 
szeretetét, hozzánk való jóságát. 
Gyakran hálát adok azokért a csa-
ládokért, akik azonosultak az isko-
la értékrendjével, és hiszem, hogy 
Istennek terve az, hogy iskolánk-
nak minél több tanulója, Jézusnak 
minél több tanítványa legyen.

– Sokan úgy 
látják, hogy az 
egyházi oktatá-
si intézmények 
amolyan „előre-
tolt bástyái” az 
eg yházközsé-
geknek. Vagyis 
programjaikkal, 
„világra nyi-
tott” rendez-
vényeikkel, pe-
dagógus-szülő 
kapcsolatrend-

szerükkel olyan speciális kül-
detést hajtanak végre, olyan 
közösségeket is megszólíthat-
nak, amelyet egy gyülekezet a 
maga sajátos zártságával már 
kevésbé lenne képes. Úgy is 
fogalmazhatunk, hogy komoly 
missziói lehetőséggel bírnak. 
Melanchton, a wittenbergi re-
formátor egykor úgy fogalma-
zott: „Az iskola az egyház ve-
teményes kertje”. A Talentum 
Református Általános Iskola 
életében mit jelent mindez a 
gyakorlatban?

- Vannak rendelt alkalmaink, 
ezek a hittanórák, áhítatok, csalá-
di istentiszteletek, csendesnapok, 
amelyek lehetőséget adnak a 
misszióra. De ennél sokkal fonto-
sabbnak tartom azokat a nevelési 
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helyzeteket, amikor lehetőségünk 
van elmagyarázni, hogy mit jelent 
az Ige gyakorlati megélése. Öröm 
számunkra, amikor egymásért 
imádkoznak, amikor személyesen 
vallanak ébredő hitükről. Nagyon 
fontosnak tartom a szülőkkel való 
kapcsolattartást. A beszélgetések 
során szeretnénk velük megérez-
tetni, hogy imádságban is hordoz-
zuk gyermekeiket. Kollégáimmal 
együtt nagyon fontosnak tartom 
a magvetés szolgálatát. Azzal a 
meggyőződéssel tesszük ezt, ami-
vel Jézus biztat bennünket: „A ti 
munkátok nem hiábavaló!” Tud-
juk, hogy az elvetett mag egyszer 
szárba szökken, és százannyit te-
rem. Nem szabad türelmetlennek 
lennünk, hanem bíznunk kell a 
Szentlélek munkájában. Mi azt 
szeretnénk, hogy az Isten orszá-
gába jussanak a gyermekeink, és 
tudjuk, hogy ezt nem biztos, hogy 
Székesfehérváron fogják megélni. 
A mi küldetésünk az, hogy minden 
emberi dolgot tegyünk meg azért, 
hogy gyülekezetünk gyarapodjon. 
Éppen ezért hálás vagyok a formá-
lódó ifi csoportért, hogy ott folyta-
tódhat a gyülekezeti integráció.

– Csak néhány jellemző 
megfogalmazást hadd említ-
sek meg: „az intézmény által 
kínált családias, harmonikus 
légkör”, a „hétkezdő áhíta-
tok”, az „Isten által felállított 
erkölcsi normák kialakítása 
a gyermekekben” – ezek bát-
ran nevezhetőek a Talentum 
Református Általános Iskola 
specialitásának, nem csupán 
a városban, de a régióban is.

- Igen, ezek a fogalmak valóban 
fontosak számunkra, és reméljük, 
jellemzőink is. Az első években 
nagyon nehéz volt megtalálni a 
helyünket a város oktatási rend-
szerében, mivel több mint 20 ál-
talános iskola működik Székesfe-
hérváron, mindegyik valamilyen 

„specialitással”, tagozattal. Akkor 
és azóta is fontosnak tartjuk, hogy 
megértessük a szülőkkel, hogy bi-
zonyára nagyon fontosak a tago-
zatok, de mindennél fontosabb 
az, hogy a gyermek megtanulja az 
Istentől kapott erkölcsi normákat, 
és harmonikus légkörben legyen 
az iskolában. A fundamentum Jé-
zus, erre a biztos alapra majd lehet 
építeni matematikát, művészetet, 
sportot… mindent!

– Itt végzett diákoktól hal-
lottam, hogy a városban 
folytatták volna további ta-
nulmányaikat, ha lett volna 
protestáns szellemiségű kö-
zépiskola. Ismerve Székesfe-
hérvár eljövendő városfejlesz-
tési koncepcióit, lát-e arra 
lehetőséget a jövőben, hogy 
egy leendő Campus kialakítá-
sakor református középiskola 
is megkezdhesse működését?

- Látva az egyházi iskola előnye-
it, a református intézményben való 
továbbtanulás igénye több szülő-
ben és tanulóban is megfogalma-
zódott az elmúlt években. Mivel 
Székesfehérvár többségében ka-
tolikus város, ezért az államosítás 
előtt is csak általános iskola műkö-
dött a Református Egyház tulajdo-
nában, gimnáziumunk nem volt. 
Mivel saját épületünk nincs, ezért 
a gyülekezet vezetősége több alka-
lommal tárgyalt polgármester úrral 
ez ügyben. Sajnos eddig nem sike-
rült megegyezésre jutni, jelenleg a 
város nem tud olyan épületet át-
adni, mely alkalmas lenne középis-
kola indítására. A szándék mindkét 
fél részéről megvan, imádkozunk 
Isten tervének a megvalósulásáért.

– Milyen fizikai, építészeti, 
felújítási tervei vannak az is-
kolának?

- Elbírálás alatt van egy EFOP-
os pályázatunk, melyet az iskola 

bővítése érdekében készítettünk, 
és adtunk be. Ebben a jelenlegi 
informatika- és rajzterem helyén 
egy új, kétszintes épületszárnyat 
szeretnénk kialakítani, melyben 
korszerű körülményeket szeret-
nénk biztosítani a színvonalas ok-
tató munkánkhoz. A tervek szerint 
a megnövekedett alapterülettel 
lehetőségünk lesz könyvtár, nyelvi 
labor, csoportszoba, szaktanterem 
kialakítására. A konyha-ebédlő 
épület felújítása is része a pályázat-
nak, nagyon szükségszerű feladat. 
Reméljük, Urunk áldását adja ter-
veinkre, és a következő tanév vége 
felé elkezdhetjük az építkezést.

– A jubileumi tanév alkalmá-
val milyen programokat szer-
veztek?

- Ebben az évben kettős évfor-
dulót ünnepelünk, mert program-
jainkkal a reformáció 500 éves 
évfordulójához is csatlakozunk. 
Ebből az alkalomból tanulmányi 
versenyt rendeztünk a városi ál-
talános iskolák és a dunántúli re-
formátus iskolák tanulói számára, 
melyen körülbelül 100 gyermek 
mérte össze tudását különböző 
kategóriákban. A 15 éves évfor-
dulónkat a Szent István Művelő-
dési Házban gálaműsorral ünne-
peltük, melyen iskolánk minden 
tanulója szerepelt. Az est megren-
dezésével az volt a célunk, hogy 
megmutassuk, tanulóink milyen 
sokféle területen tehetségesek, mi-
lyen sokféle talentummal megál-
dottak. A nyolcadikosok palotást 
táncoltak, majd komolyabb ver-
ses összeállítások és könnyedebb 
musical részletek hangzottak el. A 
negyedikesek egy székely lakoda-
lomba, a legkisebbek pedig vaká-
cióváróra vittek el bennünket. Az 
alkalmat áhítattal kezdtük, és kö-
zös énekléssel fejeztük be: „Áldást, 
békességet, Istennek dicsőséget! 
Erős vár a mi Istenünk. Dicsértes-
sék Jézus Krisztus szent neve. Úgy 
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legyen mindörökké! Ámen.”
A tanévzáró istentiszteletünk há-

laadó alkalom lesz, melyen főtisz-
teletű Steinbach József püspök úr 
lesz az igehirdető. Szülőkkel, gye-

rekekkel, pedagógusokkal, fenn-
tartónkkal együtt szeretnénk meg-
köszönni mindazt, amit a 15 év 
alatt Urunktól kaptunk. Szeretettel 
várjuk volt tanítványainkat, kol-

légáinkat, gyülekezetünket 2017. 
június 22-én 17 órakor a Széche-
nyi úti templomban.

–  Szűcs Gábor –

Felnőtt konFirmációt ünnepeltünk

Én még gyermekként konfirmál-
tam és tavaly vettem részt először 
a székesfehérvári Széchenyi úti 
gyülekezet termében felnőtt kon-
firmációs alkalmon. Nem sok in-
formációval rendelkeztem arról, 
hogy milyen is a felnőtt konfirmá-
ció. Viszont az alkalom során nagy 
örömömre vált megtapasztalni azt 
a hitvallók által, hogy a Szentlélek 
milyen módon munkálkodik, hogy 
mi vezeti arra az elhatározásra az 
embereket, hogy a gyülekezet előtt 
megvallják hitüket és kinyilvánítsák 
azt a szándékukat, hogy hivatalo-
san is a gyülekezet tagjaivá szeret-
nének válni.

Idén 2017. május 7-én, szombat 
délután különösen nagy örömmel 
érkeztem a székesfehérvári felnőtt 
konfirmációra, ugyanis közeli is-
merőseim is a konfirmációs bi-
zonyságtevők sorában ültek többi 
társaikkal együtt, összesen hatan.

Az alkalmat Somogyi László re-
formátus lelkipásztor, lelkészi elnök 
imádsággal és egy rövid áhítattal 
nyitotta meg. Lelkészünk a bibliai 
igét az Apostolok Cselekedeteiből 
olvasta, amely így hangzott: „Ő 
vette át az élő igéket, hogy át-
adja nekünk.”(ApCsel. 7,38.)

Lelkipásztorunk az ige által rávi-
lágított arra, hogy az élő ige Isten 
szava, amely egyedülálló módon 
teremt életet. Isten élő szavának 
hatalmas ereje van, amely cso-
dálatos módon befolyásolja az 
emberi érzéseket. Ha Istennek 
nem lenne élő szava, nem lenne 

egyház. Ha nem hirdetnénk Is-
ten élő szavát, nem lenne értelme 
semminek. Isten élő szava teremt 
bennünk új életet. Hiába van a 
kezünkben a Biblia, ha nincs bir-
tokunkban Isten élő szava. Fon-
tos, hogy Isten szóljon belőlünk. 
Az élő igét át kell adnunk mások-
nak. Ez a küldetésünk. Amikor lát-
juk, hogy egy új élet születik Isten 
élő Igéje által, hitünk új szárnya-
kat kap. Ezért a gyülekezet éle-
tében a legnagyobb ünnepek 
között van a helye a konfir-
mációnak. A felnőtt konfirmá-
ció azért szép, mert önként jöttek. 
Isten élő Igéje a gyülekezetben is 
új tagokat hív életre, hív ki a bűn-
ből, hív ki az elveszettségből és hív 
be az Isten népe közé. És amikor 
erről hallhatunk, akkor az ünnep 
igazi nagy ünnep.

A konfirmációs bizonyságtétel 
az örömünnep első aktusa, belépő 
a másnapra, amikor ünnepélye-
sen, templomi istentisztelet kere-
tében befogadjuk testvéreinket a 
szívünkbe, ahova Isten már befo-
gadta őket. Külsőképpen is szük-
séges megerősíteni azt, amit Isten 
belsőképpen már megcselekedett. 
A konfirmáció ennek az ünnepe.

A konfirmációi fogadalommal, a 
hitvallásukkal elkötelezik magukat 
Jézus Krisztus követésére, és az Ő 
szolgálatára egyházunkban. Fel-
nőtt korban választható és választ-
hatóságot is jelent. Felelősséggel 
tartoznak a gyülekezet jövőjéért, 
későbbi tisztségek vállalásáért és 

ezek velejáróiért.
Istennek jóságából és kegyel-

méből Székesfehérváron mind 
a három református gyüleke-
zetrészben termett gyümölcs. 
A konfirmandusok a gyüleke-
zetekben különböző módokon, 
hol Keresztkérdések sorozat, hol 
bibliaóra keretében bővítették és 
mélyítették ismereteiket, hitüket, 
továbbá Cseri Kálmán Reformá-
tus hitünk című könyvét tanul-
mányozták. A lelki vonatkozású 
témakörök mellett érintették az 
egyházi gyakorlat legfontosabb 
kérdéseit is, a sákramentumokat 
és a gyülekezeti életben felmerülő 
jelenségeket.

Az idei konfirmáción sor-
rendben a következő szemé-
lyek tettek bizonyságot:

Béd Zsolt – Maroshegyi 
gyülekezetrész
Lelkész: Ujvári Sándor Csaba

Kocsis Péter – Budai úti 
gyülekezetrész
Lelkész: Berze János

Czinger Attila – Széchenyi úti 
gyülekezetrész

Ecsedi András – Széchenyi úti 
gyülekezetrész

Pervai András – Széchenyi úti 
gyülekezetrész

Sípos Tünde Melinda – 
Széchenyi úti gyülekezetrész
Lelkész: Somogyi László

„Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, 
arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt.” (Máté 10,32.)
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A konfirmandusok gyülekeze-
tenként, egyesével személyes val-
lomást tettek hitükről, életükről. 
Azt mondták el, amit Isten a szí-
vükre helyezett. Az elhangzott bi-
zonyságtételek Isten nagyságát di-
csőítették, mindannyiunk épülését 
szolgálták. A gyülekezet lelkészei 
a bizonyságtevőktől vallomástéte-
lük után még egy-egy igét vagy az 
Apostoli hitvallást kérdezték vagy 
a Heidelbergi Káté 1. kérdésére 
kellett nekik feleletet adni.

A konfirmációs bizonyságtéte-
lek után a presbiter testület szava-

zással egyhangúan megszavazta, 
hogy a bizonyságot tett testvérek 
konfirmációi fogadalomtételre bo-
csáthatók, amelyre másnap került 
sor.

Lelkész testvérünk egy imád-
sággal zárta le az ünnepet, majd 
közösen elmondtuk az Úrtól tanult 
imádságot és elénekeltük a Ve-
zess, Jézusunk kezdetű, 434. szá-
mú dicséretet.

Hálás vagyok, hogy ismét Isten-
nel tölthettem egy órát. Hálás va-
gyok, hogy Isten élő igéje szólha-
tott hozzám. Hálás vagyok, hogy 

egy csodás ünnepben lehetett 
részem. Hálás vagyok mindazért, 
amit Isten elvégzett a konfirmált 
testvérek életében, hálás vagyok 
Istennek azokért a csatornákért, 
amelyeken keresztül megkereste 
Őket az Úr. Hálás vagyok, hogy 
Isten újra gyarapította az egyház 
tagjait.

Isten gazdag áldását kérem az Ő 
életükre, gyülekezeteikre, család-
jaikra, szeretteikre.

Soli Deo Gloria! Áldás, békes-
ség!

Vági Ágnes

Felnőtt konFirmációi bizonyságtételek

életem legjobb 
döntése

Bár édesapám katolikus, édes-
anyám református vallású, hár-
munk közül csak idősebbik 
testvérem lett megkeresztelve 
gyermekként, és sosem láttuk, 
hogy valaha is gyakorolták volna 
a hitüket, így nem volt előttünk 
ilyen jellegű példa, leszámítva, ha 
baj érte a családot, néhány „Iste-
nem, bárcsak így vagy úgy lenne” 
mondatot édesanyám szájából.

Gyerekkoromban néhányszor 
átjött a szomszéd faluból egy atya 
hittant tartani a gyerekeknek, de 
sajnos rövid idő után ez is elma-
radt, talán mert olyan kevesen 
voltunk a faluban.

Egész eddigi életemben sok bu-
taságot követtem el, rengetegszer 
kerültem bajba, de mindvégig 
éreztem, hogy Valaki ott van ve-

lem, fogja a kezem és megsegít.
Egyszer, úgy több mint egy év-

vel ezelőtt mentem az utcán, és 
teljesen váratlanul belém hasított 
a gondolat, hogy ugyan már sok-
szor hallottam a Bibliáról, de még 
soha, egyetlen betűt sem olvas-
tam belőle, elvesztegettem majd’ 
negyven évet nélküle, és vissza-
gondolva életem eseményeire, 
szeretném megismerni azt, aki 
idáig vezetett, mert abban a pár 
percben világossá vált, hogy a 
Bibliában találom Őt, és a választ 
a kérdéseimre. Pár méterre jártam 
éppen egy könyvesbolttól, és bol-
dogan tértem haza a Károli-bibli-
ával. Életem legjobb döntése volt!

Persze, mint minden könyvet, az 
elejétől kezdtem el olvasni, idő-
közben sokat beszélgettünk erről 
Bokányi Zsolttal, és rajta keresz-
tül megismertem Somogyi Lászlót 
is, így mindketten azt javasolták, 

hogy kezdjem inkább az Újszövet-
séggel, de csak nem tudtam leten-
ni, és folytattam az Ószövetséget, 
vittem magammal mindenhová, 
és ha volt pár percem is, elővet-
tem.

Azóta is érzem Isten kegyelmét 
és szeretetét a mindennapjaim-
ban, még akkor is, ha komolyabb 
betegség gyötör, jóra fordítja azt az 
időt, közelebb visz hozzá, és meg-
gyógyít. Felbecsülhetetlen kincs 
számomra az Ő szeretete és bé-
kessége, hogy megáldjon, jobbá 
formáljon, vezessen, szóljon hoz-
zám, ezért imádkozom minden 
nap, hogy az életem méltó válasz 
legyen a kegyelmére, és úgy szol-
gálhassam Őt, ahogyan az neki 
kedves, hiszen hatalmas áldoza-
tot hozott a bűneimért azzal, hogy 
egyszülött Fiát adta értem is!

Sipos Tünde Melinda

élet egy új pályán

Világéletemben sportoló akar-
tam lenni. 6 éves korom után 
kezdtem futballozni és ez nagy 
részben meghatározta az életemet. 
Minden ekörül forgott, bármi más 
csak utána következhetett. Azt 

gondoltam, hogy majd én leszek a 
következő „nagy magyar focista”, 
hát ez nem így lett...!

Gyerekkoromban nem jártunk 
templomba, csak ha valakinek az 
esküvőjére mentünk, ezáltal nem 
is lettem megkeresztelve. Mindig is 
hittem, hogy létezik Isten, de sze-

mélyes kapcsolatom nem volt vele.
Az Úr Jézus Krisztusról először 

13–14 éves koromban kezdtem 
hallani, amikor öcsémnek, Bá-
lintnak volt egy babysittere, aki 
sokszor olvasott neki bibliai törté-
neteket. Akkoriban kezdett meg-
romlani szüleim házassága. 
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Utólag már tudom, hogy az Úr 
rajta keresztül nyújtott segítséget 
édesanyámnak. Sok nehézségen 
ment keresztül, de rendszeresen 
járt a vasárnapi istentiszteletekre. 
Néha én is elkísértem, de valami-
ért idegen volt számomra. Nem 
igazán értettem még, vagy lehet, 
hogy csak a saját bűneimet nem 
akartam beismerni magamnak, 
valószínűleg inkább az utóbbi.

Közben édesanyám megtért és 
láttam rajta a változást, amit az Úr 
elvégzett benne. Mivel hasonló a 
természetünk, ezért régen több-
ször is veszekedtünk, de ahogy az 
Úrral járt, sokkal jobban kezelte az 
én viselkedésemet is. Talán mond-
tam is neki, hogy jobban szeretem 
ezt az új anyát.

Sajnos szüleim végül elváltak, 
amit nem volt könnyű felfogni 15 
évesen. Mindig azt hittem, hogy 
az én szüleim örökké együtt lesz-
nek, de az Úrnak más volt a ter-
ve, amit természetesen akkor még 
nem tudtam.

Ezáltal kicsit én is eltávolodtam 
édesapámtól, a viszonyunk jó 
volt, de hétközben kevesebbet ta-
lálkoztunk, viszont minden mecs-
csemen ott volt. 17 éves korom-
ban megkeresett Magyarország 
egyik legnevesebb futball klub-
ja, hogy szeretnének leigazolni, 
aminek örültem nagyon, de én 
külföldre szerettem volna menni. 
Amire egy év múlva, 18 évesen 
lett volna lehetőségem – így ma-
radtam a Videotonnál. Ezt követő-
en másfél éven belül 3-szor törött 

el a lábam. Utólag visszagondolva 
ez egy eléggé nagy intő jel volt az 
Úrtól. Eközben egyre közelebb ke-
rültem Jézushoz, gyakran jártam 
istentiszteletekre és minden nap 
olvastam a Bibliát. Sokszor kér-
tem, hogy segítsen újra jó formá-
ba kerülni, de most már tudom, 
neki más terve volt velem.

Hála neki, édesapám is elkez-
dett velünk istentiszteletekre járni, 
de ami az eddigi életem egyik, ha 
nem a legnagyobb csodája, hogy 
a szüleim újra összeházasodtak, 
de most már az Úr színe előtt itt, 
a templomban. Amiért nem tudok 
eléggé hálás lenni!

Én pont aznap kaptam egy üze-
netet a volt csapatomtól, hogy már 
nem számítanak rám a továbbiak-
ban. Hosszas gondolkodás után 
22 évesen eldöntöttem, hogy ab-
bahagyom, amit mindig is csinál-
ni akartam. Életem legnehezebb 
döntése volt. Azonnal el akartam 
menni itthonról, de 4 hónapos ka-
nadai tartózkodás után rájöttem, 
hogy nekem Magyarországon, a 
családom mellett van a helyem.

Kértem az Urat, hogy mutassa 
meg, hogy mi a célja velem és bo-
csásson meg, amiért még mindig 
a saját fejem után mentem. Dol-
goztam a családi vállalkozásunk-
ban és így mindennapi szinten 
beszéltünk az Úrról, de valahogy 
nem tudtam magamat 100%-ban 
beletenni a munkába. Eközben 
elkezdtem edzői tanulmányaimat 
23 évesen, de hogy mennyire jó 
és nagyhatalmú az Úr, azt csak 

ezután kezdtem megtapasztalni 
az életemben. 2016 januárjában 
éreztem azt először, hogy nyíltan 
és mindenről tudok imádkozni. 
Éreztem mindennapi vezetését az 
életemben. Kértem a segítségét 
a tanuláshoz és a vizsgáimhoz, 
amiktől mindig is tartottam. Hihe-
tetlennek tűnhet, de igaz, hogy a 
vizsgák előtti 1–2 órában mindig 
azt a tételt néztem át, amit utá-
na kihúztam. Ezek apró örömök 
az életben, de nagyon hálás vol-
tam az Úrnak, amiért mindvégig 
velem volt és van. ‘Ne félj, csak 
higgy!’ (Mk 5,36)

Nem voltam még 26 éves, ami-
kor megkeresett a nevelő együtte-
sem, hogy erőnléti edző legyek az 
utánpótlás csapatuknál. ‘De egyet 
teszek: ami mögöttem van, azt el-
felejtve, ami pedig előttem van, 
annak nekifeszülve futok egyenest 
a cél felé, Isten mennyei elhívásá-
nak a Krisztus Jézusban adott ju-
talmáért.’ (Fil 3,14)

Köszönöm neki, hogy nem ha-
gyott elveszni és irányítja az éle-
temet, pedig tudom jól, hogy én 
sok akadályt is tettem elé, de Ő 
mindezeken átvezet. Nap mint 
nap követek el bűnt, de kérem a 
bocsánatát, és hogy tisztítson meg 
ezektől.

Nem tudok eléggé hálás lenni 
neki, hogy belépett a családom és 
az én életembe.

Valamint, hogy most itt állhatok 
és ezt elmondhattam.

Czinger Attila (ifj)

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

-  evangéliumi naptárakat
-  kazettákat és CD-t 

vásárolhat minden kedves érdeklődő.
A pünkösdi ünnephez kapcsolódó kiadványok, képes-
lapok kaphatók!

A Széchenyi utcai gyülekezetünkben a két istentiszteleti alkalmat követően:

Iratterjesztés
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„Sorsfordító találkozások”
Gyülekezeti férfinap a Széchenyi utcában

2016. május 14-re 
férfi csendesnapra 
hívogatott a plakát 
minden érdeklődőt!

Az alkalom a va-
sárnapi 10 órai is-
tentisztelettel vette 
kezdetét.

Odaszánt szívvel 
énekelhettük Pervai 
Andris vezetésével, 
hogy Isten „Ismer 
minket és emlékezik, tudja, hogy 
porból vagyunk, ám előtte bűn-
bánó szívvel mindig leborulha-
tunk…”

Vendég igehirdetőként Haj-
du Zoltán, a Bethánia Szövetség 
misszió vezetője szolgált és gon-
dolkoztatott el bennünket újjászü-
letésünk kapcsán.

Az ApCsel 9-ből Saul megtérése 
szolgált igei alapul, ahol egy „tör-
ténelmi” fordulópont példáját lát-
hatjuk egy ember életében.

A Mi életünkben mit jelentett a 
megtérésünk? Történt-e belső ra-
dikális változás, ami nem csak a 
templomba járás, bibliaolvasás, 
ismereteink szélesedése, hanem 
Istennel való kapcsolatunkban, 
szívünk megváltozásában, maga-
tartásunkban is megnyilvánul.

Saul esetében sem volt idegen 
a templom, az oltár, a kegyes dol-
gok, ami a hívő ember életéhez 
tartozik. Természetesnek vette, 
hogy Ő az Isten közelében van, 
jóravaló, „derék” ember. Hányan, 
de hányan gondolunk így ma-
gunkra is!

Ott vagyunk a hívők között, 
van tisztességes szakmánk, ta-
nultak vagyunk, mint ahogy Pál 
írja a Galata levélben: „… buzgó 
rajongója voltam Atyáink hagyo-
mányainak…”, akarunk Istennek 
megfelelni, de vajon kapcsola-
tunk van-e Istennel? Ismerni a 

Bibliát nagyon jó dolog, de meg-
ismerni azt, Akiről szól, a mi éle-
tünkben is meghatározó!

A Hegyi beszédben olvassuk: 
„… nem mindenki megy be a 
Mennyek országába…”, tehát a 
vallás önmagában nem üdvözít, 
az egyházi tagság nem egyezik az 
Élet könyvébe való tagsággal! 
Ezt jó tudni, tehát a „jó emberek”, 
ha meg nem térnek, ugyanúgy 
elkárhoznak, mint a kocsmában 
ülők! A névleges keresztyének az 
Isten munkáját gátolják, okoskod-
nak, gáncsoskodnak, nem értik a 
Lélek dolgait és mindig a létszám, 
a pénz körül gondolkodnak.

TE, aki itt vagy, nem az a lényeg, 
mit tudsz Jézusról, vagy mit tar-
tasz Róla, hanem KICSODA SZÁ-
MODRA JÉZUS KRISZTUS? Mit 
nyertél belőle, hogy életedbe be-
lépett? „Én vagyok az út, az igaz-
ság és az élet, senki sem mehet az 
Atyához, csakis énáltalam.”

Az életünkben hol van Jézus? A 
plakáton levő GPS koordinátá-
iban éppen ki hol tart? Tudjuk-e 
megérteni, miért ebbe a gyüleke-
zetbe helyezett az Úr? Helyemen 
vagyok-e? Találkoztam-e már Is-
tennel? Igazából mindig Ő a kez-
deményező, nem akkor tér meg 
az ember, amikor akarja, hanem 
amikor az Úr elkészíti azt, jellemző-
en összetört állapotunkban válunk 
megszólíthatóvá. Mindig van előz-
ménye, amit csak utólag látunk 

meg – „nehéz néked 
az ösztöke ellenében 
rugdalóznod…”.

A Lélek győz meg 
minket elveszett vol-
tunkról, bűneinkről. 
Szembesít minket az 
életünkkel és ugyan-
ez a Lélek ragyog-
tatja fel Isten dicső-
ségét. Ez a ragyogás 
túlmutat mindenen, 

Sault is földre kényszerítette, átvi-
lágítja teljesen a szívünket, nincs 
semmi, amit el tudnánk rejteni. 
Amikor másokat teszünk felelőssé, 
előjönnek a mi bűneink – „… Te 
vagy Az az ember…”.

Tudunk-e minderről beszélni, 
amikor új életünk van? Isten Lelke 
visz közel bennünket Jézushoz, de 
vajon el tudjuk-e mondani, velünk 
személyesen mi van? Ott van-e a 
szívünkben a szent bizonyosság, 
hogy az Úré vagyok? „Ne félj, 
mert megváltottalak, neveden 
szólítottalak…”Átéltük-e már?
Vannak-e viharok a lelkünkben, 
amikből aztán csodálatos meg-
nyugvást munkál ki az ÚR? Belső 
harcainkban Isten végzi a győztes 
csatát.

Saul is ezt élte át – „… Uram, 
mit akarsz, hogy cselekedjem?”

A nagy kérdés: kicsoda neked 
Jézus Krisztus? Mit jelent számod-
ra, amit Ő tett ott a Golgotai ke-
reszten? Milyen érzés az, amikor 
Neki Igent mondtál, nem kény-
szerből? Felismertük-e már, hogy 
Nélküle elveszettek vagyunk és 
átadtuk-e már életünket Őneki? 
A Krisztuskövetés ÉLET vagy HA-
LÁL kérdése, egy olyan váltás, 
amikor Isten akarata lép be az 
életünkbe. Egy új vezetéssel indu-
lunk el, ahol felismerjük, hogy „… 
Nekem az ÉLET MAGA KRISZ-
TUS!” Számomra az a jó, amit 
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Ő mond nekem! Alázattal belesi-
mulni Krisztus akaratába. Istennek 
az az akarata, hogy az emberek 
felismerjék az egyetlen utat, amit 
kimunkál bennük. Legyünk élő 
kapcsolatban, közösségben Ve-
le és tanúja a világban, mondjuk 
el, amit Isten személyesen velünk 
tett! Sugározza az életünk Krisz-

tust! A hívő élettől ne azt várjuk, 
hogy egyre „lájtosabb” lesz, ha-
nem egyre inkább alkalmasabb 
eszközei legyünk, és egyre inkább 
engedjünk az Ő vezetésének, és 
tudjunk olyan helyen bizonyságot 
tenni, amit azelőtt kerültünk. Ad-
ja az Úr, hogy épülésünkre legyen 
minden ilyen találkozás! Ámen.

A szolgálat Pervainé Eszter há-
laadó imádságával és egy alkalmi 
„férfikar” énekével zárult.

Ui.: A délutáni alkalomról, ahol a 
„Hétköznapi keresztyénségről” volt 
csoportos beszélgetés, a következő 
alkalommal számolunk be!

A Férfikör

budai úti zenés esték
Virágvasárnapi hangverseny a Budai úti református templomban

A Budai úti Zenés Esték 2017-es 
sorozatának nyitányaként – immár 
több mint egy évtizedes múltra 
visszatekintő hagyományt követ-
ve – április 9-én a Székesfehérvári 
Helyőrségi Zenekar Virágvasárna-
pi zenés áhítatára került sor a Bu-
dai úti református templomban, 
Ruff Tamás őrnagy vezényletével.

Az alkalmat rövid igei áhítat 
nyitotta meg, Berze János, a há-
zigazda lelkipásztor szolgálatával, 
ezután került sor a körülbelül egy 
órás, rendkívül tartalmas előadás-
ra, melynek keretében Webber, Hi-
das, Kodály, Carl Philipp Emanuel 
Bach, Vivaldi, Johann Sebastian 
Bach, Mozart és Elgar művei, illet-
ve azok részletei csendültek fel. A 
műsor – a megszokottól némileg 
eltérő tavalyi összeállítás után – ez-
úttal visszatért a zeneműveket az 

elmélyedést szolgáló szövegekkel 
ötvöző, olykor szinte passiójátékra 
emlékeztető koncepcióhoz: a Re-
formáció Emlékévét köszöntve a 
zeneszámok között Fabiny Tamás 
evangélikus püspök magvas, az 
Ige időtlen üzenetét a ma embe-
rének nyelvén tolmácsoló gondo-
latait olvasta fel a hangversenyek 
állandó közreműködője, a népsze-
rű színművész, Juhász Illés. A ze-
ne és a szöveg egymást gazdagító 
„összecsendülése” mellett ismétel-
ten nagy örömmel tapasztalhattuk 
meg a zenekar játékának rendkívül 
magas színvonalát: a katonazene-
karokra általában jellemző erőtel-
jes hangzás mellett finom és halk 
hangszínekben sem volt hiány elő-
adásukban, mely ettől semmit sem 
veszített magával ragadó lendüle-
téből.

A székesfehérvári közönség mint-
ha előre megérezte volna, hogy 
nem mindennapi zenei élmény-
ben lesz része: minden eddiginél 
nagyobb, körülbelül 500 főnyi kö-
zönség – soraiban magas rangú 
katonatisztekkel –, vagyis zsúfolásig 
megtelt templom várta a zenekart 
és kiváló karmesterét, valamint a 
közreműködő színművészt, s fogad-
ta hatalmas vastapssal a produkciót, 
melyet egy ráadással is meg kellett 
toldania a fellépőknek. A Nagyhetet 
megnyitó szép alkalmat Somogyi 
László lelkipásztor zárszava foglalta 
keretbe, majd a Budai úti gyüleke-
zetrész szeretetvendégségre várta 
a fellépő művészeket és a koncert 
díszvendégeit.

dr. Szabó Balázs zenetörténész, a 
Budai úti református

 templom kántora

idén is zenével kezdődött a nagyhét
SZÉKESFEHÉRVÁRON, a Bu-

dai úti református templomban 
szinte már elképzelhetetlen a vi-
rágvasárnap zenés áhítat nélkül a 
Székesfehérvári Helyőrségi Zene-
kar közreműködésével.

A szervezők a már hagyomány-
nak is tekinthető, közel két évtize-
des múlttal rendelkező Virágva-
sárnapi zenés áhítat rendezvényre 
idén is, már hetekkel előtte szere-
tettel hívogatták a híveket, a ze-
nekedvelő testvéreket és minden 
kedves érdeklődőt.

2017. április 9-én, a húsvét ün-
nepét megelőző vasárnap, dél-
után négy órakor zsúfolásig meg-
telt, virágba öltözött templom 
várta a meghirdetett alkalmat. A 
rendezvényt a házigazda reformá-
tus lelkész, Berze János nyitotta 
meg Ittzés János nyugalmazott 
evangélikus püspök a székesfe-
hérvári Reformáció500 Emlékév 
megnyitóján elhangzott gondola-
tával, miszerint a reformáció Isten 
ügye. Rövid áhítatában azt fejtette 
ki, hogy a tavasz nem csupán a re-

formációt, az újjászületést hirdeti, 
hiszen a keresztyén ember számá-
ra a húsvét a megújulás időszaka 
is. Az ünnepi köszöntőt és a közös 
ökumenikus imádságot a Székes-
fehérvári Helyőrségi Zenekar lé-
lekemelő muzsikája követte Ruff 
Tamás őrnagy vezényletével. Ju-
hász Illés színművész is visszatérő 
vendége a Budai úti református 
templomnak. A zenekar felcsen-
dülő dallamai között a színmű-
vész nagy átéléssel, hitvallással 
a Szentírásból igei üzeneteket, 
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valamint egyéb más forrásokból 
hittel, vallással, a húsvéti ünnep-
körrel kapcsolatos történeteket, 
gondolatokat tolmácsolt a kö-
zönség részére. A Székesfehérvári 
Helyőrségi Zenekar a Radetzky-
indulóval zárta zenei műsorát, 
amelyet a közönség vastapssal 
hálált meg.

Somogyi László református lelki-

pásztor, lelkészi elnök az alkalmat 
azzal a gondolattal zárta, hogy a je-
lenlévők közül mindenki Isten ügyét 
képviselte, így valósult meg az az 
egység, amely méltón tükrözi a re-
formáció 500. évének üzenetét.

Ez a nem mindennapi koncert a 
zene eszközén keresztül lehetőséget 
nyújtott arra, hogy a közönség is és 
az előadók is a Nagyhétre és a hús-

véti ünnepre felkészült, felfrissült 
lélekkel térhettek haza otthonukba.

Köszönjük!!! Bízom abban, hogy 
ez a nemes hagyomány és ez a 
példás együttműködés a reformá-
tus egyház és a honvédség között a 
jövőben továbbra is élni fog.

Áldás, békesség! Erőt, egészsé-
get!

Vági Ágnes

Újra a cornerstone-tól zengett a templom

2017. május 11-én, csü-
törtökön várakozóan ültünk 
a virágokkal díszített Bu-
dai úti református templom 
padjaiban, ugyanis már hó-
napokkal előtte plakátok 
és hirdetések jelezték, hogy 
a hagyományos Budai úti 
Zenés Esték keretében és a 
Reformáció500 jegyében 
négy év után ismét ellátogat 
hozzánk Székesfehérvárra 
az amerikai Michiganből a 
Cornerstone (Sarokkő) Ke-
resztyén Egyetem Kórusa. 
Jómagam is zenélek és énekelek 
keresztyén kórusban, így min-
dig nagy szeretettel veszek részt 
egyházi zenei eseményeken. A 
templom bejáratánál kézbe kap-
tunk egy, a kórus által készített 
műsorfüzetet, amelyben elsőként 
énekszövegeket fedeztünk fel azok 
eredeti nyelvén, mellettük angol 
nyelvű verziójukban.

Az alkalmat Berze János, a bu-
dai gyülekezetrész lelkipásztora 
nyitotta meg. A gyülekezet ifjúsági 
koordinátora, Barabás Péter mű-
ködött közre tolmácsként, aki né-
hány szóban bemutatta a közénk 
érkezett kórust. Megosztotta, hogy 
a kórus olyan repertoárt hozott 
magával, amelyben a kórusmű-
vek a reneszánsz korszaktól egé-
szen a modern spirituálé és gospel 
feldolgozásokig megtalálhatóak. 
A kórus arra összpontosít, hogy 
művészi kórusműveikkel a zenei 

tehetséget és a szolgálati szívet öt-
vözve Isten dicsőségét hirdesse, az 
énekesek és a hallgatóság örömét 
szolgálja, továbbá Isten világmére-
tű missziójában is részt vegyenek.

A hagyományokhoz híven a ze-
nés délután egy áhítattal kezdő-
dött. Az ige Pál apostol Filippibe-
liekhez írt leveléből így hangzott: 
„Szorongat ez a kettő: vágyó-
dom elköltözni és Krisztus-
sal lenni, mert ez sokkal jobb 
mindennél; de miattatok na-
gyobb szükség van arra, hogy 
életben maradjak. Erről meg-
győződve tudom is, hogy élet-
ben maradok, és együtt mara-
dok mindnyájatokkal a hitben 
való növekedésetekre és örö-
mötökre.” (Filippi 1,23–25.)

Az áhítat azt az üzenetet hordoz-
ta magában, hogy mindannyian 
azért vagyunk együtt, hogy Isten 
dicsőségét és kegyelmét hirdessük. 
Az igeszakaszban Pál is vágyakozik 
már elköltözni és a mennyben az 

Úrral lenni. Azonban ameny-
nyiben Isten akarata szerint 
feladata van még neki itt a 
földön, akkor szívesen ma-
rad és szolgál tovább. Azért, 
hogy az elveszettek közül mi-
nél többen megismerjék Jé-
zus Krisztust és megtérjenek, 
Isten gyermekei legyenek. 
Pál bizonyságtétele arra biz-
tat bennünket, hogy amikor 
nehéz életszakaszokon me-
gyünk keresztül és vágya-

kozni kezdenénk mi is a mennyei 
lét után, ne csüggedjünk el. Ne a 
körülményekre tekintsünk, hanem 
reménységgel tekintsünk előre. Az 
Úrnál örömöt találhatunk és az 
ő vezetése megvigasztal minket. 
Mindig tartsuk szem előtt, hogy a 
sok földi nyomorúság után milyen 
mennyei csoda vár Isten gyerme-
keire. Feladatunk az, hogy hirdes-
sük ezt az örömhírt.

A közös imádság és az áldás 
után Berze János lelkész átadta a 
szót a kórusnak és karnagyának, 
Kent Waltersnek. Miután a kó-
rus bevonult a templomba, ma-
gyar református énekeskönyvünk 
264. számú énekének, Áldjad én 
lelkem a dicsőség erős királyát, 
angol nyelvű, F. Melius Christian 
feldolgozásával nyitotta meg az 
estet. A mű címe: Prais to the 
Lord the Almighty.

A karnagy ezt követően üdvözölt 
bennünket, köszönetét és fantasz-
tikus örömét fejezte ki, hogy újra 
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Székesfehérváron lehet és szíve-
sen emlékezett vissza a négy évvel 
ezelőtti találkozásra is.

A program első részében isten-
dicsőítő énekekben gyönyörköd-
hettünk. Szakmai szemmel figyel-
ve egy picit már elsőre feltűnt egy 
praktikum: nem a megszokott 
hangvillás módszerrel jutott el a 
szólamokhoz az énekek kezdő-
hangja, hanem a kórusból egy 
fiú szájharmonikájával szólaltatta 
meg a megfelelő hangot. A kö-
vetkezőkben Felix Mendelssohn 
német nyelvű Ehre sei Gott in 
der Höhe (Dicsőség Istennek a 
Magasságban) és Jake Runestad 
Alleluia című műve zengte be 
a templomot. A templom kiváló 
akusztikával rendelkezik, a kórus-
hangzást igen élvezetessé tette. Az 
Alleluia című vidám dalt a kórus 
nemcsak énekhanggal adta elő, 
hanem az Istentől származó örö-
möt tapsolással is kifejezték ének-
lésük közben. Utána a közönség 
tapsolt hangosan jókedvében.

A kórusvezető Székesfehérvár 
koronázó városi titulusára em-
lékezve elmondta, hogy az este 
Jézus Krisztus királlyá koroná-
zásában lesz részünk. A karnagy 
megemlékezett a Reformáció 500 
éves évfordulójáról és örömmel 
mesélte, hogy európai útjuk során 
Németországban, Wittenbergben 
is énekelhetnek. Azt is megtudtuk, 
hogy Magyarország turnéjuk első 
állomása, méghozzá a mi váro-
sunk, Székesfehérvár. A további 
koncertállomások a programfü-
zetben is feltüntetésre kerültek.

A következő angol nyelvű kórus-
műben szintén egy általunk jól is-
mert, méghozzá énekeskönyvünk 
390. énekének, az Erős vár a mi 
Istenünk dallamát ismerhettük fel. 
A Mighty Fortress is our God 
kezdetű dicséretet egy hattagú, 
ún. Credo csoport énekelte el 
nekünk. A csoport neve azért lett 
Credo, mert énekükkel is vallást 
tesznek hitükről. Az evangélikus 

korált a reformáció atyja, Luther 
Márton írta (Ein’ feste Burg ist 
unser Gott) a 46. zsoltár parafrá-
zisára 1527 és 1529 között, amely 
Wittenbergben jelent meg ugyan-
ebben az esztendőben.

A kórus azért jött Európába, 
hogy az evangéliumot hirdessék.

A program harmadik részében 
János evangéliuma 1. részéből 
hallhattunk néhány feldolgozott 
igeverset, továbbá újra egy Luther 
Márton által írt éneket szólalta-
tott meg a kórus Johann Sebasti-
an Bach megzenésítésben német 
nyelven: Vom Himmel hoch, 
da komm ich her (Mennyből 
jövök most Hozzátok). A követ-
kező ének is szerető Istenünket di-
csőítette: Praise to God Whose 
Love Was Shown (Dicsőség az 
Istennek, akinek a szeretete meg-
mutatkozott).

Amíg a kórus tartott egy szussza-
násnyi pihenőt, az egyetem egyik 
idén (két hete) végzett lány hallga-
tója számolt be egyetemi éveiről, 
jelenlegi munkájáról, szolgálatá-
ról, feladatáról, és a kórusvezető-
vel együtt meséltek a kórusról is.

A kis pihenő után a Credo cso-
port jelent meg és a keresztyén kö-
rökben ismert Bat Millard I can 
only imagine (Csak elképzelni 
tudom) című művel melengette 
szívünket. Az áhítatban felolvasott 
igei résszel szoros összefüggésben 
áll az énekszöveg, azért is gondolt 
a karnagy arra, hogy ezt eléneklik 
nekünk. Ezen kívül nagyon tiszte-
letreméltó dal ez ott, ahol a gyü-
lekezet helysége alatt az alagsor-
ban van a temetkezési hely is. Aki 
írta ezt az éneket, pontosan azon 
gondolkodott, hogy milyen lehet 
majd Jézust színről színre látni a 
mennyben. Ezzel az érzelmekkel 
teli dallal a Credo csoport ismét 
nagy sikert aratott.

A kórus a pihenőjéből visszatér-
ve a templom oldalánál, a közön-
séget körülállva helyezkedett el és 
egy 5. századbeli ének, Prayer of 

St. Patrick (Szt. Patrik imája) el-
éneklésével folytatta bizonyságté-
telét. A dal annyira megható volt, 
hogy amikor az ének véget ért, a 
templomban néma csend honolt, 
senki nem törte meg tapssal, sem 
egyéb más zajjal az áhítat csend-
jét, a Szentlélek szétáradását.

Az imádságot közvetlenül John 
Newton Amazing Grace című 
dala követte. A kórus az eredeti-
hez hasonló konfigurációt vett fel, 
azonban voltak apró változtatá-
sok a kórustagok helyeit illetően, 
azonban ez egyáltalán nem ron-
tott az énekek minőségén, sőt…!

Ezután következett egy megle-
petés! Kodály Zoltán: Esti dal! 
Magyarul! Ezt az érzést valóban 
meg kell tapasztalni, amit akkor 
éreztünk. Hihetetlenül csodás me-
legség és öröm járta át a szíveket, 
látásunk a könnyektől elhomályo-
sult, de a dallamot hallottuk tisz-
tán, zengőn… Talán picit énekel-
tük is velük együtt… A közönség 
felállva, óriási vastapssal köszönte 
meg ezt a fantasztikus élményt, 
amiben részesítettek bennünket. 
Már csak azért is, mert az idei év-
ben emlékezünk meg Kodály Zol-
tán születésének 135. és halálának 
50. évfordulójáról. A karnagy és 
a kórustagok szeme sem maradt 
szárazon, zsebkendőket osztogat-
tak egymásnak. A karnagy pró-
bált, de nem tudott megszólalni, 
kicsit később derűs, humoros jel-
legénél fogva feloldotta a hangu-
latot az Esti dal által okozott mély 
meghatódásból és a közönség is, 
és a kórus is már együtt mosoly-
gott.

Egy olyan népdal következett, 
ami nagyon jól beleillik az ameri-
kai kultúrába. Témája eléggé meg-
lepő, de nagyon vicces: a Chili 
con carne alias csilis bab elkészí-
téséről szól. A dalt szintén a Credo 
csoport előadásában hallhattuk. 
Megállapítottuk, hogy sokkal élve-
zetesebb a receptet hallgatni, mint 
a receptes könyvet olvasni.
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A legutolsó részben spirituálék és 
egy gospel került terítékre. Az első 
spirituálé a Nobody Knows the 
Trouble I’ve Seen (Senki sem 
tudja a gondokat, amiket én lát-
tam) címet viseli, egy afrikai-ame-
rikai spirituálé, amely a fájdalom-
ról és a szomorúságról szól. Arról, 
hogy senki sem tudja a gondokat, 
amiket én láttam, senki sem ér-
ti meg igazán és teljesen azokat 
a fájdalmakat, szomorúságokat, 
amit te magad átélsz, együtt élsz 
másokkal és mások problémáival, 
de nem tudjuk úgy teljes mérték-
ben megérteni mások fájdalmait, 
mint maga Jézus. Ez igaz!

A második spirituálé már a cí-
mében is egy nagyon érdekes 
kérdést tesz fel: Didn’t My Lord 
Deliver Daniel? (Nem szabadí-
totta-e meg az én Uram Dánielt?) 
És feltesszük a következő kérdést 
is: vajon nem szabadította-e meg 
Dániel három barátját is a tüzes 
kemencétől? Isten csodálatos mó-
don megszabadított embereket 
is a Bibliában hasonló mintára. 
A kérdés az, hogy engem vajon 
majd megszabadít-e. Ő végigkí-
sér mindenen, ad hitet, majd vá-
laszol a hívásodra. Hogy válaszol 
Isten? Valamikor azt válaszolja, 
hogy igen, megmentem, néha vi-
szont azt mondja, hogy még egy 
kicsit várj, fájdalmakon keresztül 
szeretnék még tanítani neked, né-
ha viszont azt mondja, hogy nem 

foglak téged most megmenteni. 
Adott kegyelmet, hogy minden 
napon keresztül vezessen téged.

A tartalmas műsor után elérke-
zett a záró dal, a gospel, amely a 
Rejoice! (Örvendj!) címet visel-
te. A zongorával és dobbal kísért 
ének közben az énekesek valóban 
örvendeztek: vidáman táncoltak, 
tapsoltak, nevettek, igazi vidám 
hangulatot keltettek a templom 
falai között, ahogy az amerikai 
apácashow-kban szoktuk látni.

A végére mi is hangosan tapsol-
tunk velük együtt. És persze nem 
hagytuk a kórust levonulni a kép-
zeletbeli színpadról…

Egy szlovák népdalt választot-
tak szórakoztatásunkra. A népdal 
története: a gulyáspásztor elaludt, 
és amikor felébredt, akkor nem 
találta a teheneket és elindult ke-
resni hegyeken-völgyeken keresz-
tül. Először nagy örömmel és vi-
dáman, aztán egyre komolyabban 
és még komolyabban. És keresgé-
lése közben énekelt és természete-
sen a teheneket el is nevezte. Az 
ének nagy része arról szólt, hogy 
a nevükön szólongatva hívogatja 
a teheneket. A dal még tovább fo-
kozta vidámságunkat.

Utolsó előtti dalként egy dél-af-
rikai áldás hangzott fel. Azzal a 
lelkesedéssel, ahogy a dél-afrika-
iaktól megszokhattuk: dob, tánc, 
öröm, boldogság, vidámság. És 
hatalmas taps a végén.

A kórus, bizonyságtételük le-
geslegvégén ismét körben állt a 
templomban és a May the road 
rise kezdetű ír áldással búcsúzott 
a magyar testvérektől. Az áldás 
közben még a templom harangjai 
is megszólaltak… Isten Szentlelke 
bizonyára ott volt köztünk.

Berze János megköszönte a 
Cornerstone Egyetem Kórusának 
ezt a hiteles tanúságtételt. Csodá-
latos megtapasztalni, hogy Isten 
Szentlelke egybefonja a Biblia 
üzenetét és az énekesek bizony-
ságtételét.

Lelkészünk egy bibliai idézettel 
köszönt el a kórustól és természe-
tesen szeretettel várjuk vissza a kó-
rust Székesfehérvárra. A gyüleke-
zet egy népművészetileg készített 
szaloncukorral ajándékozta meg 
amerikai vendégeinket. A persely-
ben összegyűlt adományokat a 
kórus részére ajánlottuk fel euró-
pai turnéjuk megsegítése céljából.

A kórus elérte célját: töretlenül, 
lelkesen hirdették az evangéliu-
mot és az örömhírt. Adjuk tovább 
mi is minden Isten után vágyako-
zó szívnek, amit Dávid: „Megis-
merteted velem az élet útját, 
teljes öröm van tenálad, örök-
ké tart a gyönyörűség jobbo-
don.” (Zsoltárok 16,11.).

Köszönjük! Soli Deo Gloria! Ál-
dás, békesség!

Vági Ágnes

Ifjúsági istentisztelet
2017. május 21.

Ha az Úr nem építi a házat…
Ismét nagy lelkesedéssel készül-

tek a fiatalok az ifjúsági istentisz-
teletre, habár az utolsó pillanatig 
kétséges volt, hogy pontosan ki 
milyen szolgálatot fog vállalni a li-
turgiában. Szokás szerint mindent 
az utolsó pillanatra hagyva pró-
báltunk az alkalom előtt két napot, 
azonban a rutin és az összeszokott 
csapat miatt nem kellett félni attól, 
hogy valaki bakizik. Egyre jobban 

látszik, hogy kinek melyik szolgá-
lat szimpatikus és miben érzi jól 
magát, ilyen módon kiviláglanak 
a fiatalok tálentumai, melyeket 
Isten szolgálatába lehet jó szívvel 
állítani a későbbiekben is. Persze a 
helyszínen nagy izgalommal gyü-
lekeztünk vasárnap és még gyors 
próbát tartottunk már a szállingó-
zó gyülekezet előtt.

Az istentisztelet annyira ifjúsági 
volt, hogy a liturgia elején két kis-

gyermek részesedett a keresztség 
sákramentumában, mellyel kap-
csolatban Berze János lelkipásztor 
a Jézussal való személyes kapcso-
latról szóló tanúságra hívta fel a 
figyelmet az Ige alapján.

Szolgálatunk alapigéje a 127. 
zsoltár volt, azon belül is az első 
vers: Ha az Úr nem építi a házat, 
hiába fáradoznak az építők. Ezzel 
részben próbáltunk gyülekezetsze-
rűek és aktuálisak lenni, gondol-
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va a készülő gyülekezeti 
ház és parókia építésére, 
részben pedig a magunk 
bizonyságtétele is volt ez, 
hiszen szüntelenül megta-
pasztaljuk az ifiben, hogy 
sokszor mennyire nem 
rajtunk múlik a lelki épü-
lés, Isten végzi csöndben 
a munkáját, pedig mi al-
kalmatlanok vagyunk. Azt 
igyekeztünk hangsúlyozni, 
hogy el kell engednünk azokat a 
dolgokat, melyekről megbizonyo-
sodunk, hogy nem az Úr munkálja 
azokat, és akkor keresztyénségünk 

nem izzadságszagú lesz, hanem 
Krisztus jó illata vesz körül majd 
bennünket.

Négy ifjúsági énekkel, egy rövid 

jelenettel, bizonyságtétellel 
készültünk, illetve a köszön-
tést, az imádságokat, a bibliai 
szakaszok felolvasását is fel-
osztottuk egymás között. 

E helyen is szeretném meg-
köszönni Istennek az áldását, 
amelyet éreztünk szolgálatun-
kon, és amelyet, reméljük, a 
gyülekezet is megtapasztalt, 
valamint a fiatalok helytállá-
sát, Illés Anna ifjúsági vezető 

munkáját, Berze János támogatá-
sát és a szolgálat lehetőségét.

Deák Péter

Kerékpárral a templomba címmel hirdetett a 
Budai úti közösség egy remélhetőleg hagyo-
mánykeltő alkalmat. Szerettük volna arra bá-
torítani a közösséget, hogy mutassuk meg az 
egészséges és környezetkímélő életmód elő-
nyeit. Bár sokan laknak a dimbes-dombos 
Öreghegyen, majdnem 30 biciklis érkezett má-
jus 21-én a gyülekezetbe, ahol frissítő ital és 
energiaszelet várta őket.

Reméljük, hogy a felhívás annyira meghoz-
za a gyülekezet kedvét a biciklizéshez, hogy 
szervezett keretek nélkül is egyre többen ülnek 
majd kerékpárra, amikor templomba mennek.

Barabás Péter

Kerékpárral a templomba

a budai úti gyülekezeti ház 
tervezése

Isten iránti hálával foglalom össze 
az elmúlt hetek történéseit. Több 
olyan esemény is volt, amely ko-
moly előrelépést jelentett tervezési 
és beruházás-előkészítési folyamat-
ban. Ezeket szeretném most meg-
osztani a gyülekezettel.

Az új Budai úti gyülekezeti ház 
tervezési munkái beindításának 
első lépéseként két alkalommal is 
egyeztetés volt Székesfehérvár vá-
ros főépítészével az ún. városképi 
eljárás előkészítése kapcsán. Ezt 
követően egy nyílt építési és gaz-
dasági bizottsági ülést tartottunk a 
Budai úti templomban. Itt a jelen-
lévőknek az építész-tervező bemu-
tatta az építészeti koncepciót és a 

vázlatterveket. Több észrevé-
tel, kérdés és kérés is elhang-
zott a tervvel kapcsolatban, 
amelyek többségét be is épí-
tette az építész a tervekbe. Ezt 
követően az építész elindította 
az említett városképi eljárást és az 
engedélyt meg is kaptuk azóta.

Külön előzetes egyeztetés volt a 
Járási Építési Hivatalban is, ahol 
az építési engedélyezési eljárást és 
az építési szabályozási kérdéseket 
tekintettük át. A tervezett időüte-
mezésünk szerint június végén in-
dítja el az engedélyezési eljárást az 
építész-tervező.

A gyülekezeti ház részeként épü-
lő parókia építése kapcsán egy na-

gyon fontos más jellegű kérdés is 
tisztázódott. Egy tájékoztatáskérés 
keretében megkerestük a NAV-ot, 
hogy az 5%-os ÁFA adó mérték al-
kalmazható-e ebben az esetben a 
lakás építésére. Erre a megkeresés-
re pozitív választ kaptunk és egy-
házközségünk élhet ezzel a lehető-
séggel a lakás építése során. SDG! 
Így ezt a tervezés, engedélyezés és 
beruházás során már figyelembe 
vesszük.

A Dunántúli Egyházkerülettel 
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kötött támogatási szerződés egy 
közbeszerzési eljárást is előír a tá-
mogatás igénybevétele kapcsán. 
A közbeszerzést az építőipari ki-
vitelezési munkákra fogjuk kiírni. 
Ennek előkészítése kapcsán egy a 
gyülekezetünkben használatos ún. 
Közbeszerzési Szabályzatot foga-
dott el a Presbitérium a legutóbbi 

gyűlésén, amelyet a közbeszerzést 
lebonyolító SMA Tender Bt. készí-
tett elő.

Végül a gyülekezeti ház építésére 
meghirdetett adománygyűjtésről. 
2017-ben erre a célra a Presbi-
térium kiemelt adománygyűjtést 
hirdetett meg. A tervezési és előké-
szítési feladatokra 5 millió Ft ado-

mányt szeretnénk összegyűjteni. 
Ebben az évben erre a célra ez idá-
ig megközelítőleg 1 M Ft adomány 
érkezett. 

„… a jókedvű adakozót szereti az 
Isten” (2Kor 9,7)

Összeállította: 
Szabó Sándor gazdasági gondnok

Maroshegyi krónika

Hálásak vagyunk az ESZTER-nap minden áldásá-
ért, amivel az Úr Isten ajándékozott meg bennünket! 
„Hálát adok neked mindenkor, mert te munkálkodsz. Neved-
ben reménykedem, mert jó vagy híveidhez.” (Zsolt 52, 11) 
Bővebben olvashatnak erről a testvérek külön cikkeinkben.

Jövőbeli alkalmaink:
Kövesd az Esthajnalcsillagot! Június 23-án 20.45-től 

másnap 04.45-ig az Úr Jézus Krisztust követve, közös bib-
liaolvasással (Lukács evangéliuma), imádsággal, dicsőítéssel, 
esti sétával és úrvacsorával szeretnénk megélni a hitünket. 
„Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sö-
tétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” (János 8, 12).

Napközis hittantábor (Titkos Ügynök Tábor). Július 
17-től július 21-ig tartjuk az imaházban és annak udvarán.

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

Ujvári Sándor Csaba

a marosHegyi pezsgő
közösségi élet

Alig ocsúdtunk fel a húsvét haj-
nali feltámadási istentisztelet Is-
tenhez emelő órájából és máris azt 
láttuk, hogy a naptár május 1-et 
mutat.

Éljen május 1-je!
Mert akkor ESZTER-nap van 

nálunk, a maroshegyi gyülekezet-
részben, melyet reformátusok és 
kevésbé reformátusok együtt, sze-
retetben – egyetértésben, testmoz-
gással és persze fenséges evéssel 
töltenek.

A testmozgás leginkább a fia-
talabb korosztályra vonatkozott, 
kik a délelőttöt játékokkal, mulat-
ságos vetélkedőkkel töltötték. Mi 
régebb óta fiatalok a mozgásfaj-
ták közül a tolongást választottuk, 
délebéd idején, a kondérok körül. 
Aranykezű Eszti néni és segítői 
az idén is olyan jól tartottak ben-
nünket, hogy jövőre is ott leszünk 
(és eszünk)! Égett a munka kezük 
alatt, pucoltak, aprítottak, kever-
gettek, adagoltak, majd mosogat-

tak és mosogattak és mosogattak. 
Nagyon elkényeztettek bennün-
ket. Köszönjük.

Hogy szavaim egymásba ne 
öltsem, nem mindjárt az ebéddel 
kezdtük a napot, hanem rövid áhí-
tattal, majd beszélgetéssel, melyet 
Böjtös Attila evangélikus hitokta-
tó és felesége vezetett. Az előadás 
arról szólt, hogy milyen is az, ami-
kor a család valóban csatlakozik a 
gyülekezethez, otthonra lel benne, 
otthont készít benne másoknak, 
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nem pedig csak az istentisztelet 
rövid egy órájára üljük körbe az 
Úr asztalát. Mondhatjuk, hogy 
ahány család, annyi megoldás, 
lehetőség, korlát határozza meg a 
közösséghez tartozást vagy nem 
tartozást. A kiindulópont, hogy az 
istentisztelet a vasárnap egyik leg-
lényegesebb pontja-e számunkra, 
vagy csak egy esemény, program 
a vasárnapi nap többi teendője 
sorában? Ez azután meghatároz-
za viszonyunkat közvetlen temp-
lomi ismerőseinkhez, de az egész 
gyülekezethez is, és elsősorban 
Atyánkhoz.

Előadás közben dicsőítő dalokat 
énekeltünk gitárkísérettel és több 
más hangszerrel, melyet a három 
kis Böjtös fiú szólaltatott meg. Még 
csak alsó tagozatosok, de máris 
látszódott a zenében való jártassá-
guk. Nagyon ügyesek voltak, több 
új éneket tanítottak nekünk.

A beszélgetés után ebédeltünk, 
ezután pedig a reformáció kvíz 
következett. A sok csapat közül a 
Villám Csibék nyertek. Nagy segít-
ségünkre volt a hatodikos korosz-

tály azon tagja, 
aki figyelt is az 
iskolában az 
ide vonatkozó 
részeknél, így 
sok nagyon ér-
tékes informá-
cióval támogat-
ta a csapatot a 
győzelem felé 
vezető úton. De 
néhány meg 
nem válaszolt 
kérdés így is 
b i zony í to t ta , 
hogy van még mit tanulnunk hit-
valló őseinkről Európában és Ma-
gyarországon egyaránt.

A fejmunka után a Hungarikum 
együttes adott szívet melengető 
dalválogatást egy órán keresztül. 
Egészen elvarázsoltak bennünket, 
kétszer ennyit is szívesen hallgat-
tuk volna őket!

Záró „akkord”-ként, szinte már 
hagyományként, meghívást kap-
tunk a Mikulás Cukrászdába, ahol 
jó Miklósunk és Editünk lehűtöt-
ték kiszáradt, elbágyadt torkunkat 

számtalan gombóc nyalogatni va-
lóval.

Ezután már csak el kellett ra-
kodni az imaház udvarán, de ez 
néhány belevaló ifjú segítségével 
igen hamar megtörtént.

Hazaérve már vacsoraidő volt. 
Jól eltelt a nap, de végre kicsit 
kiszakadhattunk a mindennapok 
rohanásából és egy kicsit még fi-
gyelni is tudtunk egymásra. Isten-
nek hála érte!

Rezsnyák Zoltán és 
Rezsnyákné Tünde

eszter-nap maroshegyen
Immár hagyományosan má-

jus elseje előtt megjelentek a 
maroshegyi református gyü-
lekezetrész ESZTER-napra 
hívó internetes felhívásai és 
plakátjai. Természetesen nem 
névnapról van szó, hanem 
az „Együtt a Szeretetben 
TEstmozgás a Reformátusok-
kal” jelmondat rövidítéséről. A 
jelmondat lefedi mindazt, ami 
egy vidám gyülekezet vidám 
tagjainak majálisát jelenti. Az 
időjárás ezúttal kegyes volt 
hozzánk. Nem túl meleg, ke-
véske légmozgás, igazán tava-
szias-nyárias idő. A nap programja 
változatos volt.

A rövid áhítatot, melyet Ujvári 
Sándor tiszteletes úr az Aposto-

lok cselekedetei 29,5b „Istennek 
kell inkább engedni, hogynem 
az embereknek” ige köré épített, 
mindenki áhítattal hallgatta. Bi-
zony-bizony gyakran előfordul 

velünk, hogy ezzel ellentéte-
sen cselekszünk. Az apostolok 
viselkedéséből, példamutató 
magatartásukból, az Úrhoz és 
hitükhöz való ragaszkodásuk-
ból a mai hívő ember is sokat 
tanulhat. Az áhítatot a kondér 
körül szolgálatot teljesítő test-
vérek is hallgathatták.

Míg az idősebbek a lelki 
élettel foglalkoztak, a fiatalok 
az udvaron sok-sok játékot, 
sportolási lehetőséget talál-
tak, amelyekkel vidáman töl-
tötték az időt.

Az áhítatot követő szünet 
után Böjtös Attila evangélikus 
hitoktató és családja mutatta be, 
hogy hogyan él egy háromgyer-
mekes család. 
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Az előadás címe: Család a gyü-
lekezetben. Bizony nem kis ál-
dozatot követelő, sok-sok lemon-
dással járó élete van azoknak a 
szülőknek, akik gyermekeiket arra 
nevelik, hogy a vasárnap legfon-
tosabb programja az istentisztelet 
kell, hogy legyen. Sok-sok akadály-
lyal kell szembenézni. Nagyon sok 
intézmény, iskola, sportegyesület 
rendez, tervez, szervez programo-
kat iskolás gyermekeknek – néha 
bizony kötelező jelleggel – vasár-
nap délelőtti időpontra, amikor 
ugye az istentiszteletek is vannak. 
Ilyenkor bizony nehéz a döntés. És 
meg tudjuk-e csinálni azt, amit az 
apostolok. Lásd ApCsel29,5b. Ne-
héz.

A családos közösségbe járás 
tartogat örömöket is. Megismer-
kednek egymással a szülők, meg-
ismerik egymás örömeit, bánatait. 
Akkor, ha ismerjük a másik ember, 
család örömét, bánatát, gondját, 
könnyebb a segítség, nagyobb a 
megértés és nagyobb a másik em-
ber megbecsülése is.

Az előadás után csoportos be-
szélgetés keretében elemeztük az 
elhangzottakat. Szinte minden 

résztvevőnek volt gondolata az el-
hangzottakkal kapcsolatban. Leg-
többen azonban azt hiányolták, 
hogy az istentiszteleteken a mai 
időkben nagyon kevesen jönnek 
családostul és gyermeket is csak 
ritkán lehet látni.

A csoportos beszélgetés végére 
megfőtt a bográcsban a finom pör-
költ, amit a jelenlevők nagy étvágy-
gyal fogyasztottak el. A pörkölthöz 
finom burgonya, tarhonya és sava-
nyúság volt köretként.

Ebéd után következett a Refor-
mációi olimpia című kvízjáték. A 
játékra csapatok nevezhettek. A 
feladatok A és B kérdésből álltak 
és 3 vagy 4 válaszból lehetett ki-
választani a helyeset. Öt csapat és 
egy egyéni versenyző nevezett a já-
tékra. A kérdések nem voltak egy-
szerűek és mindennaposak.

Néhány a kérdések közül: Ki volt 
Kálvin János felesége?; Mit fordí-
tott le Szenczi Molnár Albert?; Mi-
lyen járvány miatt ment Kálvin 14 
évesen Párizsba? stb.

A kvízjáték után a Hungarikum 
együttes műsorát hallgathatta, él-
vezhette a jelenlevő mintegy 50 
ember.

A Hungarikum együttes csodá-
latos műsora után kővetkezett az 
eredményhirdetés.

Első helyezett a Villám Csibék 
nevű csapat lett. 

Két második helyezett volt, az 
Ebéd utáni alvás és a Máglyarakás. 
Harmadik a Luther, míg negyedik 
a Cethal nevű alakulat lett. 

Egyéniben Sütő Péter testvérünk 
végzett az élen. Mindenki kapott 
szép könyvet, csokoládét, igés bög-
rét és az alkalomhoz illő, a Refor-
máció Emlékévére készült Luther 
és Kálvin sört.

A kellemes napot a Mikulás Cuk-
rászdában készült nagyon finom 
fagylalt elfogyasztása zárta.

Ezúton is köszönjük az Úrnak, 
hogy velünk volt ezen a szép na-
pon. Engedte, hogy jól érezzük 
magunkat, hogy lélekben növe-
kedhessünk és hirdethessük az ő 
nagyságát.

Isten áldását kérjük a programok 
szervezőire, a kivitelezőkre és vala-
mennyi résztvevőre. Jövőre ismét 
szeretettel várunk mindenkit.

Áldás, békesség!

Vági István

bizonyságtétel
Szeretném elmondani, leírni, 

hogy hogyan változott meg az éle-
tem azóta, amióta először betértem 
a székesfehérvári Széchenyi utcai 
református templom kapuján.

Számomra ez egy sorsfordító lé-
pés volt.

2009 februárjában történt. 50 
éves voltam akkor, és életemet is-
tenkereséssel töltöttem. Katolikus 
neveltetésben volt részem, de hite-
met nem gyakoroltam, sőt homlok-
egyenest más értékek szerint éltem.

Életemben mélységek és magas-
ságok váltogatták egymást, ami 
több volt egyszerű hangulatinga-
dozásnál, gyógyíthatatlannak ítélt 
pszichiátriai betegség tünetei voltak 
ezek. De én soha nem fogadtam el 

azt, hogy nem fogok meggyógyul-
ni. Elhatároztam, hogy én igenis 
újra egészséges leszek. S majd má-
soknak is segítek a gyógyulásban.

Elkezdtem pszichoterápiára járni 
egy hívő terapeutához. Ő kísért Is-
tent és gyógyulást kereső utamon. 
Felfigyelt arra, hogy van tehet-
ségem a versíráshoz, s buzdított, 
hogy írjam le versbe érzéseimet. 
Megtettem, s azóta is rendszeresen 
írok. Számomra ez egyszerre önis-
meret és önkifejezés.

Hogy később majd segítő lehes-
sek, elvégeztem a mentálhigiéni-
kus és egészségfejlesztő főiskolai 
szakot. Eközben sorra jártam a 
székesfehérvári gyülekezeteket, ke-
resve helyemet.

S akkor egy barátnőm tanácsára 
elmentem a református templom-
ba, ami a hozzám egyébként leg-
közelebbi templom volt, valahogy 
mégsem jutott eszembe addig, 
hogy oda menjek.

Tehát ez – mint már említettem 
– 2009 februárjában volt. Ami, azt 
hiszem, csak ritkán történik meg, 
én akkor rögtön, az első istentisz-
teleten megtértem. A lelkipásztor, 
Somogyi László igehirdetésébe 
beleszőtte a kérdést, és lehetősé-
get, hogy ott, akkor behívjuk Jézus 
Krisztust az életünkbe, hogy átad-
juk Neki életünk irányítását. Én ezt 
ott megtettem egy imában, s ez 
életem legjobb döntése volt.

Ez óta a döntés óta nem én élek, 
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…és egy ide illő versem:

Gyógyulóban
Ha életed kudarcba fúlt,

s lent vagy, egészen mélyen,
akkor támad fel benned a múlt,
készen arra, hogy megérintsen.
Rég-volt sebek most újra fájnak,
s feltörnek gonosz gondolatok,

ideje a tisztító lángnak,
s összeomlanak oromzatok.
A romokon új virág sarjad,
hiába kárognak a varjak.

Sch. Éva

de a Krisztus él énbennem. Hogy 
ez így van, azt bizonyítják verseim 
is: egyre több istenes verset írtam, 
s írok, s ez nem elhatározás kérdé-
se, hanem „magától” jön. S bár 
hangulatingadozásom nem múlt 
el teljesen, most már Isten segít-
ségével, rá támaszkodva jöttem, s 
jövök ki belőle.

Ami a vágyam volt, hogy má-
soknak is segíteni tudjak, meg-
valósult. Egyre többen kerestek 
meg lelki segítséget kérve. Isten 
megadta, és megadja a bölcses-

séget ahhoz, hogy segíteni tudjak. 
S hogy még hatékonyabban tud-
jak segíteni, most elvégeztem egy 
lelkigondozói képzést.

Isten ugyan nem adta meg 
(még!) a tökéletes gyógyulást, de 
így is adott erőt ahhoz, hogy má-
sok számára is hasznosan élhes-
sek. S nekem ez a legfontosabb! 
Mert erőtlenségemben vagyok 
erős, s nem másként, de hit által.

Dicsértessék az Ő neve most és 
mindörökké!

Lejegyezte: Schrenk Éva

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

2017.06.10
Zenés Fáklyás Felvonulás a Kálvin 
térig

Szombat 20:00
Jávor Ottó tértől 
indul

2017.06.16
A gályarab Alistáli - Megemlékezés a 
volt zámolyi református lelkészről

Dr. Zsengellér József Péntek 18:00 Gyülekezeti Központ

2017.07.01 Kézműves kiállítás megnyitója Szombat 15:00 Gyülekezeti Központ

2017.07.25-29
Csillagpont református országos 
ifjúsági találkozó

Ke - Szo Debrecen

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

2017.08.18
Presbiteri Szövetség Országos konfe-
renciája

Pé - Va Pápa

2017.09.17 Ökumenikus Kórus album bemutató Dóczi István karnagy Vasárnap 17:00
Széchenyi úti temp-
lom

2017.10.09 Kóruskoncert Kórusok Hétfő 19:00 Vörösmarty Színház

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

Gyülekezetrészek

2017.11.11
Egyházkerületi Felsős Hittanos talál-
kozó

Szombat 9:00 Pápa

2017.11.18
Székesfehérvári emlékév lezárása és 
ünnepi megemlékezés

Szombat 19:00
Alba Régia Spotcsar-
nok

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
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Gyülekezeti alkalmak 2017

Időpont Esemény Nap Időpont 
(Óra)

Gyülekezetrész / 
helyszín

Június

2017.06.04–05 Pünkösd Vasárnap, hétfő
8:00, 
9:00, 
10:00

Széchenyi út, 
Maroshegy, Budai út

2017.06.05
Pünkösd II.: úrvacsorás istentiszte-
let, konfirmandusok első úrvacsorai 
közössége

Hétfő 10:00 Budai út

2017.06.10 Ref500 Zenés fáklyás felvonulás Szombat 20:00 Jávor Ottó tér–Kálvin 
tér

2017.06.16 A gályarab Alistáli - Megemlékezés 
a volt zámolyi református lelkészről Péntek 18:00 Gyülekezeti Központ

2017.06.17 Talentum Ref. Ált. Iskola ballagási 
ünnepsége Szombat 10:00 Széchenyi úti temp-

lom

2017.06.22 Talentum Ref. Ált. Iskola tanévzáró 
istentisztelete Csütörtök 17:00 Széchenyi úti temp-

lom

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

04:45 Maroshegyi imaház

2017.06.26-30. Gyülekezeti hittanos napközis       
tábor (Te is legyél reformátor!) Hé–Pé Gyülekezeti Központ

Július

2017.07.01 Ref500 Kézműves kiállítás          
megnyitója Szombat 15:00 Gyülekezeti Központ

2017.07.10–15 Bibliai és angol ifi tábor                  
(11–17 éveseknek), bentlakásos Hé–Szo   Balatonfenyves

2017.07.17–21. Maroshegyi hittanos napközis tá-
bor (Titkos Ügynök Tábor) Hé–Pé   Maroshegyi imaház

2017.07.25–29 Ref500 Csillagpont református     
országos ifjúsági találkozó Kedd–Szo   Debrecen

2017.07.30–08.04 Gyülekezeti nagytábor Va–Pé   Nova

imáDságos tiszta Forrás

A Reformáció 500. évfordulója 
alkalmából Szekeres Erzsébet 
Benedek Elek-díjas textilmű-
vész gyönyörű szép alkotásaiból 
Imádságos tiszta forrás címen 
életmű kiállítás nyílt a Szent Ist-
ván Hitoktatási és Művelődési Ház 

Szent Korona Galériájában 2017. 
április 7-én.

Szekeres Erzsébet Benedek Elek-
díjas textilművész a Reformáció 
Emlékév tiszteletére nagyrészt új, 
szebbnél szebb alkotásokkal ké-
szült, melyeket ezen a kiállításon 

láthattunk legelőször. Szekeres Er-
zsébet textilművész 1938. augusz-
tus 10-én született Budapesten. 
Második otthona, alkotótevékeny-
ségének színtere Gödöllő. A mun-
ka szeretetére, az anyag tiszteletére 
tanítva a textil világába édesanyja 
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vezette. Tehetsége varrottasaiban 
bontakozik ki. Hímzésmódja egye-
dülállóságát gyöngyvarrással teszi 
még szebbé, szemet gyönyörköd-
tetőbbé.

A zsúfolásig megtelt Szent Ko-
rona Galériában Spányi Antal 
katolikus megyés püspök mon-
dott köszöntőt. A textilművésznőt 
méltatva kihangsúlyozta, az igazi 
művészeti alkotás olyan örök igaz-
ságokhoz vezet bennünket, amely-
nek gyökere maga az Isten. A vilá-
got így szemlélő, látószemű művész 
az Istenhez vezeti az embert. Ez a 
kiállítás alkalmas arra, hogy igazán 
mélyen szembenézzünk teremtett-
ségünk valóságával.

Ezt követően Köntös László, 
a Dunántúli Református Egyház-
kerület lelkészi főjegyzője osztotta 
meg velünk ünnepi gondolatait. 
Elmondta, bár a textilművészet-
hez nem ért, de amihez hozzá tud 
szólni, az a tematika, 
a textilművészetben 
megfogalmazott téma. 
Fontos a tiszta for-
rás. Egy olyan korban 
élünk, amikor az em-
berek keresik a tiszta 
forrásokat és ez a kiál-
lítás egyrészt rámutat 
arra, hogy hol van ez 
a TISZTA FORRÁS, 
másrészt pedig válasz a 
korunknak arra a zűr-
zavarára, amely kor-
ban úgy látszik, hogy 
sokan nem találják 
ezeket a forrásokat. A 
„kutakat ki kell ásni”, vissza kell 
térnünk a tiszta forráshoz, amelyet 
korunk embere keres.

Maczkó Mária Magyar Örök-
ség-díjas és Príma-díjas népdaléne-
kes zsoltárok, dicséretek csodaszép 
éneklésével varázsolta el a jelenle-
vőket.

A kiállítás megnyitó ünnepségé-
nek műsorvezetője Bakonyi István, 
József Attila-díjas irodalomtörté-
nész volt.

A laudációt Józsa Judit művé-
szettörténész, kerámiaszob-
rász, a Magyar Kultúra Lovag-
ja mondta, melyből most röviden 
szeretnék idézni: „Wass Albert sza-
vaival köszöntötte a jelenlevőket: 
’Amikor örökségről beszélünk, ál-
talában arra gondolunk, ami atyá-
inktól hagyatékként reánk maradt. 
Lehet ez szemmel látható, kézzel 
fogható tárgyi érték, mint szerszám, 

fegyver, ékszer, ház, 
vagyon. Lehet azon-
ban szemmel nem 
látható és kézzel 
nem fogható szel-
lemi kincs: gondo-
lat, eszme, erkölcsi 
magatartás, tettek 
sorozata, mindaz, 
ami évszázadok so-
rán lépésről-lépés-
re előbbre vitt egy 
nemzetet vagy az 
egész emberiséget. 
Tárgyi örökségek 
romlandók, tűzvész, 
háború elemésztheti 

azokat. Szellemi kincsek azonban 
örökkévalók. Ezek képezik egy-
egy család, egy-egy nemzet, vagy 
az egész emberi világ egyetlen va-
lódi elpusztíthatatlan örökségét. 
Azt az örökségünket, amit nem ve-
het el tőlünk senki, ami nem vesz-
het el csupán akkor, ha mi magunk 
lemondunk róla, megfeledkezünk 
róla, vagy egyszerűen restek va-
gyunk arra, hogy megőrizzük és 
életünkben, cselekedeteinkben 

méltók legyünk hozzá.’ Szekeres 
Erzsébet textilművész alkotásai-
ban, az itt bemutatásra kerülő új 
tárlatban is ezt a „szemmel nem 
látható és kézzel nem fogható 
szellemi kincset” szövi, varrja 
értékes kortárs magyar nemzeti té-
májú műalkotásokká. … A korábbi 
teljes életművét ismerve, az új fali-
képeket szemlélve nem volt nehéz 
rádöbbenni arra, hogy a művész 
Isten kegyelméből életművének ki-
magasló csúcspontján áll. A Refor-
máció 500. évfordulójának ünnep-
ségsorozatában, úgy vélem, hogy 
egész Magyarországon és a Kárpát-
medencében is ebben a témában 
és műfajban Szekeres Erzsébethez 
foghatót senki sem tett a Nemzet 
asztalára! És ezt nem tehette volna 
meg, ha nem mélyen hívő, refor-
mátus vallását gyakorló, keresztény 
lélek hatja át. Az itt kiállított művek 
közül elsőként az 1517. Isten di-
csőségére címűt emelem ki, amely 
szimbolikusan Luther Mártonnak 
és az általa megfogalmazott, a 
wittenbergi vártemplom kapujára 
kitűzött 95 tézisnek, a reformáció 
szellemének állít emléket.

A protestáns istentiszteletnek lé-
nyeges eleme a nemzeti nyelvű 
egyházi ének. A reformációval új-
ra fellendült a zsoltáréneklés, ami 
azt jelenti, hogy a reformáció nem 
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csak a teológiai, rituális, etikai és 
művészi területen hozott válto-
zást, hanem az egyházi zene és az 
ének területén is. A Református 
énekeskönyv mind a mai napig 
azzal a százötven zsoltárral kezdő-
dik, amelyeket Szenczi Molnár 
Albert nem egész száz nap alatt 
fordított le magyar nyelvre. … A 
Reformáció 500. évfordulója alkal-
mából Szekeres Erzsébet három 
zsoltárt és négy dicséretet is mű-
alkotásba varázsolt, és így Szenczi 
Molnár Albertnek is méltó emléket 
állított. A három zsoltár a követ-
kező: A 35. zsoltár – Perelj Uram, 
perlőimmel, a 42. zsoltár – Óhaj-
tozás Isten után – Mint a szép híves 
patakra a szarvas kívánkozik… és 
a Tebenned bíztunk eleitől fogva, 
azaz a 90. zsoltár. Szekeres Er-
zsébet a reformátusok himnuszát 
megörökítő faliképében a Teremtő-
be vetett teljes bizodalmát, a nem-
zedékről nemzedékre menedékül 
szolgáló örök, hatalmas Istent hí-
mezi, ölti vásznára… Isten áldotta 
őstehetség, őskép-író, aki mindent 
önerőből valósít meg, saját, csak 
őrá valló egyedi stílussal és kiemel-
kedő művészi látásmódjával, a 
lélekben lakozó szenvedélyé-
vel, ahogy a gödöllői művésztelep 
alapítója, Körösfői-Kriesch Aladár 

mondaná. …Szekeres Erzsébetnél 
sajátos Szekeres Erzsébeti formába 
kerekedik a világ, amely különösen 
harmonikus, tiszta hittel és szeretet-
tel átitatott, ugyanakkor mágikus-
szimbolikus rendszerré formálódott 
ősi világszemlélettel megáldott. … 
Kiemelkedő kortárs textilművésze-
ink sorába az elsők közé sorolható: 
Kubinyi Anna, Péreli Zsuzsa, Sze-
keres Erzsébet.”

A kiállítás megnyitó ünnepségén 
Kovács Gergelyné Szabó Irén 
a Magyar Érdemrend lovag-
keresztjével kitüntetett kultúr-
történész Szekeres Erzsébet 
textilművésznőt Magyar Örökség 
díjra javasolta. Szóbeli javaslatá-
ban többek között elmondta, „kiál-
lításain olyan léleképítő csodákkal 
ajándékozza meg a közönséget, 
amelyek nem csak a lelkek gazda-
gítására, de az erkölcsi köztudat ki-
munkálására is képesek. … Művé-
szi üzenetei az Isten, a Család, a 
Haza hármasának összetartozásá-
ról szólnak. A hitről, amely oly szé-
pen szólal meg a 90., Tebenned 
bíztunk eleitől fogva kezdetű 
zsoltárban. A szeretetről, amely 
minden dolog lényege, mert Isten 
a szeretet. A reményről, hogy egy-
szer csak valóra válnak Széchenyi 
István intelmei: „Ne keressétek ha-

táraitokon kívül Magyarország ja-
vát és hírét: magatokban hevernek 
a valódi arany és ezüst bányák, 
munkátlan, megnyitatlan.” Ezeket 
a jelképes aranybányákat Szeke-
res Erzsébet ebben az évben eddig 
két gyűjteménnyel gazdagította. A 
kalocsai érsekségnek ajándékozott 
negyvenhat szakrális tematikájú 
textilképével Kalocsán március 15-
én, és most Székesfehérváron, áp-
rilis 7-én félszáz, néhány kivétellel 
új, keretezett, varrott textilképpel 
a Reformáció 500. évfordulójának 
tiszteletére.”

Hiszem, aki Szekeres Erzsébet 
textilművész gyönyörű szép, ér-
tékes kiállítását megtekinti, lelki-
ekben-szellemiekben gazdagabbá 
válik. Hálás szívvel és nagy-nagy 
szeretettel köszönjük Szekeres 
Erzsébet textilművésznek, hogy 
megajándékozott bennünket ezzel 
a csodálatos gyűjteménnyel, kiál-
lítással, mely mindannyiunk lelki 
épülésére szolgál. Továbbá szívből 
köszönjük a kiállítás megnyitó ün-
nepségén résztvevő valamennyi 
közreműködőnek áldott szolgála-
tát, tudva azt, hogy EGYEDÜL 
ISTENÉ A DICSŐSÉG!

Prekrit Judit

Cseri Kálmán: 
„Amikor eljött a pünkösd napja…”

Jézus mondja: „Újonnan kell születnetek. 
A szél arra fúj, amerre akar, hallod a zúgását, de nem tudod, hon-
nan jön, és hova megy: így van mindenki, aki a Lélektől született.”

A hasonlat arra utal, hogy a szelet nem látjuk, de a munkáját 
tapasztaljuk. 
Isten Lelkének a jelenléte sem látható, de munkája, amit az em-
berekben elvégez, nagyon is valóságos. 
A legkeményebb szívet is újjáteremti, a legelrejtettebb bűnöket is 
világosságra hozza, a legkétségbeesettebb embert is meg tudja 
vigasztalni, s új erővel tölti meg.

Kiadványajánló
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Szekeres Erzsébet textilmű-
vész kiállítása – mely a Refor-
máció 500 éves megemlékezése 
alkalmából volt látható Székesfe-
hérváron – üzenetet közvetített.

A 90. zsoltár első versszaka lát-
ható a képen – „Tebenned bíztunk 
eleitől fogva…

Mit üzent ez a kiállítás nekem? 
Azt, hogy az alkotó Istentől kapott 
tehetségén keresztül hogyan adta 
át Isten üzenetét. Nagyon megra-
gadtak azok a képek, melyeken a 
református énekeink közül egy-egy 
zsoltár vagy dicséret volt olvasha-
tó. A 42. zsoltár: „Mint a szép híves 

patakra…” vagy 
a 346. dicséret: 
„Győzhetet len 
én kőszálam…” 
vagy a 226. dicsé-
ret: „Krisztusom 
kívüled nincs ki-
hez járulnom…” 
de a 459. dicséret 
is: „Az Isten Bá-
rányára letészem 
bűnöm én…”.

A textilre hím-
zett énekek válo-
gatása hitvallás Istenről és az em-
berről. A képek egyszerűsége és 
egyedisége, a varrás technikája, a 

színek válogatásának 
kifejező módja azt a 
csodát érzékeltette szá-
momra, hogy Istenről 
ilyen módon is lehet 
bizonyságot tenni. Aki 
végigolvasta az éne-
keket vagy elolvasta 
a Himnuszt, gyönyör-
ködhetett a betűk 
szépségében. Nekem 
öröm volt olvasni a 
Himnusz feletti igét, a 
Róma 8:31-et: „… Ha 
az Isten velünk, kicso-
da ellenünk?”

Nagyon szépek voltak a temp-
lomi kazettás képek, melyek már 
nagyon kevés templom mennyeze-
tén láthatók. A művésznő minden 
munkáján látszik annak szépsége, 
hogy Isten hogyan vezette gondo-
latait és keze munkáját. A színek, a 
gyöngyök és az öltések változatos-
sága kifejezi azt a harmóniát, amit 
a mi Mennyei Atyánk tud megadni.

A reformációra készült kép – a 
harangban búzakalásszal és szőlő-
vel és két angyallal – méltó alkotás 
a reformációra.

Az alkotónak köszönjük a feleme-
lően szép képeket, és hogy vállalta 
azt a küldetést, melyet Istentől ka-
pott. Az Úr áldása kísérje életét és 
munkáját.

Miklós Gáborné

Mit üzent 
Szekeres erzsébet 

kiállítása?

Eme vers indított a cikk megírására:

Mit üzen az életem?
Mind gyakrabban kérdezem: 
Mit üzen az életem másnak? 
Minek voltam itt? 
Életem elfolyt éveit mire tékozoltam el? 
Mit bízott rám MESTEREM? 
Bűnbánattal kérdezem: 
Mit üzen az életem? 
Hirdette mit Tőle vett, 
hogy az ISTEN SZERETET? 
Üzente, hogy az a Vér megtisztít a KRISZTUSÉRT, 
minden embert, aki hozzá viszi bűneit? 
Mutatta a Golgotát? 
Hirdette, hogy van tovább, hogy van Út a Mennybe fel? 
Mit üzen az életem?

Füle Lajos

2017. június 10., szombat 20:00

ZENÉS FÁKLYÁS
FELVONULÁS

Jávor Ottó tér - Kálvin tér

•	Gyülekező	az	evangélikus	templom	melletti	
Jávor	Ottó	téren.

•	Útközben	protestáns	énekek	közös	éneklése	
fúvós	hangszerek	segítségével.

•	A	Kálvin	térre	érkezés	után	a	református	
templomban	ünnepi	műsor	veszi	majd	
kezdetét.

•	Közreműködnek:
						Lajoskomáromi	„Agapé”	Rézfúvós	Együttes
						Egyingi	Tinódis	Fúvósok
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Diakóniai percek
Egyházmegyei Diakóniai Szakmai Találkozó

Szeretethíd 2017.

… ha Krisztus Jézus megjelenik tetteinkben…

A gyülekezeti ház nagyterme adott helyet április 26-
án ennek az eseménynek. Egy egész délelőtti idősza-
kot magába foglaló megbeszélésen vehettem részt kis 
létszámban, mégis többedmagammal. 
Dani László gyülekezeti diakóniai referens (országos) 
vezette a találkozó sokrétű felvetéseit, kérdéseit. Ô az 
MRE Szeretetszolgálati Iroda képviseletében érkezett. 
A szakmai nap témája: Gyülekezeti és intézmé-
nyes diakónia közös fejlesztési lehetőségei a 
Mezőföldi Református Egyházmegyében. 
Az alábbiak alapján folytatódott a közös munka, 
együttgondolkodás, megvitatás, amelyet címszavak-
ban, ízelítőként osztok meg az olvasó Testvérekkel.
• Igeolvasás;
• Köszöntő és bemutatkozás után a téma felveze-

tése következett;
• A gyülekezeti diakónia jellemzői: Irányított 

beszélgetés következett a diakóniai munkáról. 
Kihívások, fejlődési lehetőségek, tettek, szükség-
letek, nehézségek;

• Csoportmunkával folytatódott: Társadalmi szin-
ten milyen kihívásokat, nehézségeket találunk?;

• Kihívások, nehézségek gyülekezeti/intézményi 
szinten;

• Mire lenne szükség? Elvárások, megoldási lehe-
tőségek;

• Összegzés;
A találkozó végén egy ábrán választhattunk ki egy 
szimbolikus figurát, amellyel ki-ki az érzései, hangu-
lata alapján a leginkább azonosulni tudott. Ez a szak-
mai találkozó tartalmas, értékes volt, továbbgondol-
kodásra, tervezésre adott lehetőséget.

Somogyiné Gyüre Mara (diakónus)

„Ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az 
Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten 
dicsőíttessék Jézus Krisztus által.” (1Péter 4, 11.)

Pénteken, május 19-én 10 órára volt meghirdetve 
a szeretetszolgálat alkalma, melyet diakónusunk, 
Somogyiné Mara tiszteletes asszony szervezett. A ta-
valyi évhez hasonlóan az idén is a Viktória Rehabi-
litációs Központ környezetének szépítése volt a cél. 
Talentum iskolánkból két osztály vett részt a mun-
kában, és mi, asszonyok néhányan. Az udvaron a 
tanulók gyomtalanítottak, mi pedig az intézmény be-

járata előtti területen kapáltunk, gazoltunk, sepreget-
tünk. Sajnos kevesen voltunk. Kérjük a Testvéreket, 
akiket az Úr indít szolgálatra, hogy a legközelebbi al-
kalommal minél többen jelentkezzenek. Fiatalokat és 
idősebbeket szeretettel várunk. Tegyük szebbé azok 
környezetét, akik betegségük miatt erre alkalmatla-
nok.
„Amit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak 
és nem embereknek: Tudván, hogy ti az Úrtól veszi-
tek az örökségnek jutalmát: mert az Úr Krisztusnak 
szolgáltok.” (Kolossé 3, 23–24.)

Salátáné Erzsi

Alkalmas eszközei lettünk a Szeretetnek, az Örökké-
való Istennek a szeretetszolgálatra, arra az adott idő-
szakban. Jakab apostol megírt levelének 1. részének 
21–22. verseiben szelíden, szeretettel tanít bennünket: 
„Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszság-
nak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott Ígét, 
amely megtarthatja a ti lelkeiteket. Az Ígének pedig 
megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván 
magatokat.”
A mindennapi vagy eseti tetteink megéléséhez segít-
ségül van a hit, meggyőződés, szeretet, megbocsátás, 
bátorság stb. Az ÚR Jézus Szentlelkének ajándéka 
az elbukások, fájdalmak utáni felegyenesedés, újra-

indulás a szolgálatok végzéséhez. Jézus Krisztusban 
lehetséges egyedül mindez. Ekképpen végezzük szol-
gálatainkat. Hasonlattal élve, olyanok lehetünk, mint 
egy kedves egyedi csésze, amelyben benne található 
az Élet vize. Ugyanakkor, adott pillanatban adja a rá-
szorulónak a kortyokat, nem sajnálva önmagát, hogy 
adott esetben bepiszkolódik, megkopik, megreped, 
letörik róla egy-egy apró darabka. Altruista jelenlét-
tel. Megyünk, mert az ÚR küld. A segítséget kérőre 
tekintünk. Nem arra, hogy szegény-e vagy gazdag, 
jómódú. Kicsit hisz az ÚR Jézusban, vagy közepesen, 
vagy nagyon. Örömmel éli meg a hitét vagy sem. Az 
számít, hogy szeretetben, összefogva együtt az Jézus 
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Krisztusért tegyük a ránk bízott feladatot.
Mi jellemezte a Széchenyi u.-i gyülekezetrész gyüleke-
zeti életét a szeretetszolgálat területén a 2017. január–
április havi időszakban?
Diakónusként, egyben diakóniai csoporttagként rend-
szeres és sokszínű munkavégzés jellemzi szolgálati te-
vékenységemet (aminek egyéni feladataim mellett a 
szeretetszolgálati csoport koordinálása is része).
Örömmel tapasztalom diakóniai csoportunk együtt 
gondolkodását, nagymértékű összefogását, örömmel 
végzett feladatait közös szolgálataink során. Az örö-
möt emeli csoportunk létszámának bővülése, növe-
kedése is, amelyet az új tagok bekapcsolódásának 
köszönhetünk. Utóbbiakra mindig (kiemelten) szük-
ség van. Ez a csoport egy nagy-nagy szeretetcsoport. 
Hálás vagyok Istennek, hogy Őt egy ilyen szeretetben 
gazdag csoport tagjaként szolgálhatom.
Részletesebben az alábbiakban, ugyanakkor 
nem mindent felsorolva:
Idős otthonokban látogatás (Rákóczi úti, Hosszú-
sétatéri, Farkasvermi úti):
Az idősek (más felekezetűek is) rendszeres megláto-
gatása (általában kéthetente), meghallgatása mellett 
a különböző alkalmakra személyre szóló „apró” aján-
dékot is kapnak. Otthononként eltérő a látogatott sze-
mélyek száma.
Családlátogatás:
Rendszeres látogatások és a közülük elhunytak teme-
tésén való részvétel. Itt is a látogatottak különböző al-
kalmakra személyre szóló „apró” ajándékot is kapnak.
Hajléktalanok ellátásának szolgálata:
Gördülékenyen zajlódnak a vacsoráztatási alkal-
mak. A vacsoráztatás kiegészül édességgel is, amit 
a szolgálatot vállalók kedvessége is mutat. Emel-
lett traktátusokat (Igés füzetkiadványokat) is kapnak 
ajándékba a hajléktalanok. Kisebb könyvtárat is ki-
alakítottak a számukra. Az októbertől-márciusig tartó 
időszakban (havonta egy hétfői nap) 50–75–80 fő az 
ellátott. Ezt nagy részben befolyásolja az időjárás.
Pénztár:
2016-ban a tagok befizetéseiből 78e Ft adomány ér-
kezett. Kiadásainkat legfőképpen a dunaalmási szol-
gálat költségei teszik ki. Adományok minden esetben 
és alkalmanként üzemanyag-támogatás. Továbbá 
szeretetvendégségek alkalmával hozzájárulás. Csa-
ládokat is támogatunk élelmiszercsomaggal, illetve 
gyógyszerrel (receptkiváltás).
Kórházi szolgálat:
Eseti látogatások.
Sérültek-fogyatékosok közötti szolgálat:
Dunaalmási szolgálat: Minden hónap első szombatja 
a gyülekezetrész szolgálati alkalma. Általában a kis-
busszal történik az utazás. Reggel 07:00-kor indulás 

a parkolóból és délután kb. 14:30-kor ugyanide érke-
zés. Mindig viszünk élelmiszeradományt is.
Tápainé Sárika (mozgáskorlátozott): A támogatás ré-
szei a rendszeres látogatás, élelmiszer- és gyógyszer-
adomány, úrvacsorai alkalmak. (Sárikának betegség 
következtében néhány esztendeje mindkét lábát telje-
sen amputálták.)
Holcbauer Tünde (mozgáskorlátozott): A támogatás 
részei a rendszeres látogatás, támogatás, személyi se-
gítségnyújtás az otthonában.
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon: Az 
otthonban középsúlyos és súlyos értelmi fogyatéko-
sok számára bibliaórát tartok kétheti rendszerességgel.
Szent Kristóf Ház Fogyatékkal Élők Nappali Intézmé-
nye: Az intézmény tagjai különböző fogyatékkal élők, 
akik között jelen van a csökkent értelmi képesség. 
Számukra is bibliaórát tartok havi egyszeri rendsze-
rességgel.
További szolgálatok:
Szállítási segítségnyújtás;
Parkolási segítségnyújtás;
Szeretetvendégség: pl. Reformáció 500. évfordulója;
Akadálymentesítés beszámoló: Szeretetszolgálati Iro-
dával egyeztetés;
Filmklub: A rendszeres alkalmak a gyülekezeti tagok 
érzékenyítési (mássággal élők megismerésének) célját 
is szolgálják.;
Világimanapra készülés;
Bibliaiskola lezárásának végleges rendezése;
Adminisztráció: Csoportunk tagjai a szeretetszolgá-
lati irodahelyiségnek szívből örülnek! „Berendez-
kedtünk”. A szobában lévő szekrénysor egyik nő-
testvérünk adománya. Nagy segítség a tárolásban, 
mindemellett esztétikus is. Továbbá a helyiség helyet 
ad nagyobb programok esetén az összegyűjtött ado-
mányok ideiglenes tárolására. Mint például: gyermek-
karácsony, Nyilas Misi program, illetve a gyülekezeti 
élet részét képező dolgozói karácsonyi csomagok is. 
A lelkigondozói beszélgetések többsége is itt történik.
Szeretethíd program: A gyülekezeten belüli szervezés 
mellett ellátom a Mezőföldi Egyházmegye koordináto-
ri feladatait is. Részt vettem a Szeretetszolgálati Iroda 
koordinátori értekezletén, bemutattam a lelkészérte-
kezleten is, valamint Szanyóné Ili iskola-igazgatónővel 
is közösen gondolkodunk ebben a programban is a 
tanulók szeretetszolgálati nevelésére tekintve.
Intézmények vezetőivel, dolgozóival együttműködés;
Szeretetszolgálati tevékenység bemutatása a 7. osztá-
lyos tanulóknak: Tanóra keretében;
MRE KIMM (Ráckeresztúr): Aktív kapcsolat a refor-
mátus drogmisszióval. Számukra adománykérések 
és felajánlások közvetítése, szervezése, valamint szál-
lításuk.
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Diakónia szakos végzős hallgató (KRE-TFK): Gyüle-
kezeti gyakorlatra jelentkezett;
Lelkigondozói beszélgetések;
Fenntartói ebéd lebonyolítása;
Békesség újságba cikkírások;
Messenger készülék továbbadása, tájékoztatás;
Teázási szolgálat: Istentisztelet utáni alkalom;
Ökumenikus imahét: Szolgálatok;
Utcáról bejövők, segítséget kérők;
Családok támogatása: Étkezési támogatás (pénzbeli);
Szeretetvendégségek szervezése, lebonyolítása;
Lelkészi értekezleteken, Egyházmegyei Tanácsülésen 
segítés;
Támogatás: MRE KIMM, Bartimeus Egyesület, (anya-
gi, természetbeni);
Drogprevenciós képzés;
Drogprevenciós alkalmak tervezése: Mindkét Intéz-
ményvezetővel;
Beteglátogatói képzés;
Egyházmegyei Diakóniai Szakmai Találkozó: Meg-
szervezése, lebonyolítása;
Közfoglalkoztatotti kérdésben segítés;
Telefonos kapcsolattartások;
Nagypénteki Páska vacsora;
Titusz Hitéleti Alapítvány gyermekmunka dunántúli 
alkalmán segítés;

Diakóniai csoport megbeszélések;
Imaközösség;
Legátus vendégül látása;
Viktória Rehabilitációs Központ: Kapcsolattartás a Ve-
zetőnővel érzékenyítési alkalmak céljából;
Önkéntes szolgálati lehetőségek szervezése;
Tervek az előttünk lévő időszakra;

Rendszeresen szolgálatot vállalók:
Majorosné Márti, Salátáné Erzsi, Magdáné Marika, 
Kohusné Margitka, Fehérné Edit, Kovácsné Sárika, 
Moharosné Márti, Benkóné Marika, Slezákné Judit, 
Somogyiné Éva, Kóródiné Ibolya, Schvannerné Aran-
ka, Füllerné Ágnes, Csepregi Tibor, Csepreginé Ica, 
Szabóné Kálmán Ilona, Prekrit Judit, Gerencsér Piros-
ka, Lencsésné Cseh Kati, Fülöpné Melinda, Sumbszky 
Tamara, Gubánné Erika, Martinné Erzsébet, Katona 
János, Agyagási Áron, N. Szabó József, Tamás Csa-
ba, Kohn Barnabás, Soós János, Sebestyén Éva, 
Kohnné Selmeczki Petra, Méregné E., Szabóné Olga, 
Laki Mária, Juhász Kornélia, Saláta Ágnes, Molnárné 
Tüttő Szilvia, Klucsik Noémi, Bakányné Éva, Pékné 
Jutka, Kissné Nagy Ildikó, Dékán Erzsébet, Kósáné 
Éva, Kovácsné Méry, Szipoláné Vági Tünde … a tel-
jesség nélkül…

Somogyiné Gyüre Mara (diakónus)

Szeretetszolgálat az 
országos papi otthon megsegítésére

A húsvéti ünnepkör után a szé-
kesfehérvári Ökumenikus Kó-
rus nem tartott pihenőt, ugyanis 
újabb szolgálatra készült. A Római 
Katolikus Egyházi Szeretetszolgá-
lat arra kérte fel Dóczi Istvánt, az 
énekkar vezetőjét, hogy vegyen 
részt a kórussal 2017. május 3-án 
a székesfehérvári Kármelhegyi 
Boldogasszony Szemináriumi 
templomban egy szeretetszolgá-
laton, amelynek célja a Katolikus 
Szeretetszolgálat Országos Papi 
Otthonának támogatása.

A Szeretetszolgálat
A Szeretetszolgálatot 1950-ben 

alapította a Magyar Katolikus Püs-
pöki Konferencia, hogy gondos-
kodjon a szerzetesrendek felosz-
latása miatt ellátás nélkül maradt, 
idős, beteg szerzetesekről és apá-
cákról. A személyes gondoskodás 

területén rendíthetetlenül elköte-
lezték magukat a szakszerűség és 
a keresztény értékek mellett. *

A Kármelhegyi Boldogasszony 
Szemináriumi Templom

A székesfehérvári Szent Jó-
zsef templom, ismertebb nevén 
kármelita vagy szemináriumi 
templom a város egyik fontos mű-
emléke. A város hatodik legna-
gyobb és negyedik legmagasabb 
(61 méter) temploma. A külső 
megjelenésében viszonylag egy-
szerű épület egy rendkívül gazdag 
barokk belsőt rejt.

Székesfehérváron az Országos 
Papi Otthonnak helyet adó épü-
letet és elődjét a karmelita rend 
iránt nagy figyelmet tanúsító és se-
gítő Nagy Lajos építtette. A török 
kor pusztítása után a rendházat és 
templomot a karmeliták 1731 és 

1769 között újjáépítették. A polgá-
ri lakosság plébániatemplomaként 
szolgált 1801-ig, majd a kialaku-
ló papnevelés helyi központjának 
temploma lett. A templom belse-
jét 1903-ban, majd a második vi-
lágháborút követően az ötvenes 
években restaurálták. Az épület-
ben az elmúlt években végzett 
korszerűsítéseknek köszönhetően 
egyedülálló színvonalú Országos 
Papi Otthont alakítottak ki. *

Az Országos Papi Otthon
Az idősek otthonában idős pa-

pok elhelyezését biztosítják, va-
lamint felekezeti hovatartozástól 
függetlenül azon férfiak ápolá-
sát és gondozását végzik, akik-
nek egészségi állapota rendszeres 
gyógyintézeti kezelést nem igé-
nyel. A Katolikus Szeretetszolgálat 
szakmai hátterével önmaguk ellá-
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tására képtelen, vagy csak folya-
matos segítséggel képes idős em-
berek ellátását is vállalják.

Az intézmény célja az otthonos 
légkör megteremtésén túl színvo-
nalas szakmai munka megvaló-
sulása. Feladata olyan minőségi 
gondozási tevékenység megva-
lósítása, amely biztosítja az idős 
emberek egészségi állapotának 
megfelelő, holisztikus szemléletű 
egészségügyi, fizikai ellátást, pszi-
chés gondozást, foglalkoztatást, 
annak érdekében, hogy az elér-
hető legjobb körülmények között 
élhessenek. *

Jótékonysági hangverseny
Pista bácsi, karnagyunk, termé-

szetesen elfogadta a Katolikus Sze-
retetszolgálat felkérését. Kórustag-
ként mondhatom, hogy bár igen 
az idő szűkében voltunk, ugyanis 
párhuzamosan egy kórustalálko-
zóra is készültünk, de nagy lelke-
sedéssel válogattuk és próbáltuk a 
darabokat Tóka Szabolcs orgona-
művésszel együtt, aki kórusunkat 
orgonán kísérte. A kórus még soha 
nem énekelt a koncert színhelyéül 
szolgáló templomban, így nem 
ismertük annak helyi adottságait, 
akusztikus hangzását. A hangver-
seny napján az otthonban szere-
tettel fogadtak minket, külön öltö-
zőtermet biztosítottak részünkre. A 
templomban még a koncert előtt 
lehetőségünk adódott felmérni a 
helyszínt és belepróbálni a mű-
vekbe. A templom hűvös volta el-
lenére a közönség soraiban sokan 
ültek. A rendezvényt ökumenikus 
kórusunk egy keresztyén kórushoz 
méltó művel nyitotta meg: Gár-
donyi Zoltán: Énekeljetek az Úr-
nak!, majd Spányi Antal megyés-
püspök köszöntőjét hallhattuk. A 
kórus ezt követően imádkozásra 
sarkallta a népet Tinódi Lantos 
Sebestyén Imádkozzatok! című 
művével, majd Schütz Mélységes 
mélyből kiáltunk című művén ke-
resztül bűnbánattal zártuk az első 
szakaszt.

Ezt követte Tóka Szabolcs orgo-

naművész és Végvári Gábor fu-
volaművész közös játékkal, Ales-
sandro Marcello: d-moll Adagio 
zeneművével ragadtatták el a hall-
gatóságot. A fuvola és az orgona 
együttes megszólalása csodálato-
san bezengte a templomot, bizony 
órákig tudtuk volna még hallgatni 
a szívhez szóló muzsikát.

A következő kórusblokkot a 
Maróthy György által feldolgozott, 
református 42. zsoltárunkkal, a 
Mint a szép híves patakra kezdetű 
fohásszal nyitottuk, majd sor ke-
rült J.S.Bach Az Úr Isten nagy ne-
vének című dicsőítő dalra és Men-
delssohn: Jól tudom mily gyarló 
szó kezdettel egy nagyon szép, 
bensőséges imádságra. Felcsen-
dült Kodály Zoltán születésének 
135., halálának 50. évfordulójára 
emlékezve a háromszoros Kos-
suth-díjas magyar zeneszerző gre-
gorián Magyar miséje is. A blokk 
zárótételeként Lisznyay Gábor 
Megváltva című művével Istenünk 
megváltó kegyelméért adtunk há-
lát.

A kórus kis szünetet tartott ad-
dig, amíg Pregitzer Fruzsina Jászai 
Mari- és Primissima díjas színmű-
vész és Bata Hajnalka népdaléne-
kes Legyen világosság című, Mécs 
László költő verseiből készült ösz-
szeállításából részleteket adtak 
elő. Pregitzer Fruzsina szavala-
taival könnyeket csorgatott sze-
münkbe, hol a nevetéstől, hol a 
szívbe markoló fájdalomtól, Bata 
Hajnalka hangja a mély gondo-
latok közé üdítő frissességet vitt, 
felhangzott egy-egy citeradallam 
is, igazán megható volt, a műsort 
közös énekléssel zárták. 

Kórusunk utolsó felvonásá-
ban örömteli énekektől zengett 
a templom. Istennek való hálára 
szólítanak fel bennünket a Saint-
Saens Áldd Urad Istened! és Szo-
kolay Sándor Áldjuk Isten nagy 
kegyelmét című dalok. Az utolsó 
három műből Rutter Az Úr őrizzen 
Téged és Gounod Ároni áldás cí-
mű kórusműveiben Isten áldását 

kérjük a velünk együtt lévők éle-
tére, a Tóka Szabolcs orgonamű-
vész által szerzett Mi Atyánk című 
remekmű pedig a címéért beszél, 
az Úr Jézus Krisztus által tanított 
imádságot dolgozza fel. A szerző 
az orgonánál ült és kísérte saját al-
kotását, ami még inkább felemelte 
lelkünket a magasságokba.

Dr. Radnainé Dr. Egervári Ág-
nes, a Szeretetszolgálat főigazga-
tója köszönetét nyilvánította ki a 
szeretetszolgálók felé és szeretettel 
invitáltak bennünket egy kis aga-
péra, ahol egy kis harapnivaló és 
innivaló mellett lehetőségünk adó-
dott beszélgetni az intézmény éle-
téről, terveiről, illetve meg tudtuk 
osztani egymással frissen szerzett 
élményeinket, tapasztalatainkat.

A jótékonysági hangversenyre a 
belépés ingyenes volt. Számom-
ra nagy örömöt jelentett, hogy 
meghívást kaptunk erre a szép 
alkalomra, kiállhattunk és Istentől 
ajándékba kapott tálentumokat 
egy nemes cél érdekében gyümöl-
csöztethettük. Köszönöm!

Nincs információm arra vonat-
kozóan, hogy a jótékony adomá-
nyokból milyen összeggel tudtuk 
megajándékozni a Katolikus Sze-
retetszolgálat Országos Papi Ott-
honát, amely által szebbé tehetik 
az ott élők mindennapjait. Azon-
ban köszönjük mindazoknak a 
testvéreknek, akik meghallották a 
hívó és segítőkérő szót, hogy el-
jöttek és adományaikkal nagylel-
kűen támogatták a rászorultakat. 
Soli Deo Gloria!

A Református Csomasz Tóth 
Kálmán Kórus, illetve az Ökume-
nikus Kórus szeretettel várja mind-
azokat a zeneszerető, énekelni 
vágyó testvéreket, akik egy szere-
tetközösségben kívánják megélni 
hitük által a szolgálat és az éneklés 
együttes varázsát. „Aki Istennek 
énekel, kétszeresen imádkozik.”

Áldás, békesség!
Vági Ágnes

(*felhasznált forrás: 
szeretetszolgalat.hu)
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ünnepség erdélyben

A Nagyenyedi Református Egyházmegye a Refor-
máció 500. évfordulója alkalmából nagyszabású ün-
nepségsorozatot szervezett, amelyen gyülekezetünk 
6 fős küldöttséggel vett részt. Május 12-én, pénte-
ken a Gyulafehérvár közeli történelmi Alvinc tele-
pülés „Martinuzzi” szállodájának előadótermében 
(Martinuzzi (fráter) György Szapolyai János király 
tanácsadója, majd Erdély bíborosa és vajdája volt. 
A Habsburg és a török közötti lavírozással próbálta 
megmenteni Magyarországot, illetve területi egységét 
visszaállítani. A gyanakvó Habsburgok 1551 decem-
berében alvinci kastélyában megölették), majd a he-
lyi református templomban került sor a „Reformáció 
erdélyi bölcsőhelyei”, valamint „Az erdélyi reformá-
ció, a misszió és felekezetközi kapcsolatok tükrében. 
Európa és Erdély” címekkel az ünnepi megemlékező 
konferencia megtartására.

A meghívott neves egyházi és világi előadók az alábbi 
témakörökben tartottak előadásokat:

I. Az erdélyi reformáció és európai kapcsolatai. XVI-
XVIII. század, missziótörténet (Elnök: Dr. Kolumbán 
Vilmos József, Kolozsvár) 

 – Kiss Erika – Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum
IGE-IDŐK A Magyar Nemzeti Múzeum jubileumi ki-
állítása a reformáció 500 éves évfordulója alkalmából

 – Feiszt György – Szombathely, Vas Megye levéltára
Protestáns szimbólumok a magyar heraldikában
- Dr. Gudor Kund Botond – Gyulafehérvár, Nagy-
enyedi Református Egyházmegye
A Gyulafehérvári Káptalan felbomlásától a Gyula-
fehérvári Református Egyházmegye kialakulásáig: a 
szász-magyar Alvinc szerepe a református adminiszt-
ráció kiépítésében

 – Drs. Fopkje van de Beek – Veenendaal, Hollandia
Egyházi kapcsolatok Erdély és Hollandia között 
holland protestáns szempontból: misszió, ökumené 
vagy prozelitizmus?

 – Gróf László – Oxford, Military College, Anglia
Úri János: Nagykörös szülötte – Oxford tudósa

II. Az erdélyi reformáció etnikai háttere: szászok, ma-
gyarok és románok. Kölcsönhatások, ellentétek (El-
nök: Dr. Verók Attila, Eger)

 – Dr. Kolumbán Vilmos József – Kolozsvári Protes-
táns Teológiai Intézet, Egyháztörténeti Tanszék

Szász és magyar együttélés a Nagysajói Káptalan te-
rületén

 – Dr. Ana Dumitran – Gyulafehérvári Múzeum, 
kutató

A misszionarizmus és a prozelitizmus között: a romá-
nok közötti reformáció sikerei és annak tudományos 
el (nem) ismerése

Újra Biblia és angol ifi tábor a Balatonnál

Az AcornCamps ifjúsági csapattal 2017. július 10–15. 
(Hé–Szo) között Balatonfenyvesen újra találkozunk!

Azokat a 11–17 éves ifjakat várjuk erre a 
hétre, akik már kinőttetek a napközis tá-
borokból, és egy vidám héten szeretnének 
részt venni! 
Az ennél idősebb ifjakat pedig segítőnek in-
vitáljuk a hét megszervezéséhez és a szolgá-
latokhoz! Várunk szeretettel!

Ha már valaha-valamikor tanultál egy pici 
angolt, az elég a részvételhez!
Az angolozás mellett vár még rád sok vi-
dámság, strandolás, ifi klub, kirándulás, ze-
ne és még sok más móka!

Részvételi díj: 27.500.- Ft/fő
A tábordíj a szállás mellett tartalmazza a napi 

háromszori étkezést! 
(Az útiköltséget nem tartalmazza!)

Bővebb információ, jelentkezés:

Honlap: www.albaref.hu 
(letölthető jelentkezési lap lesz)

Facebook: Biblia és Angol Ifi Tábor

E-mail: berze.janos@albaref.hu

Mobil: 30/676-3570
Református Lelkészi Hivatal: 22/312-785
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A XVI-XVII. században az ige misszióra buzdító pa-
rancsának engedelmeskedve folyamatos a románok 
közötti lelki munka Erdélyben: Megjelent a magya-
rázatos Evangélium és a román Ágenda. A Biblia 
könyveit fokozatosan fordították román nyelvre. A 
román reformációval kapcsolatosan országgyűlési 
végzéseket adtak ki, megszervezték az erdélyi román 
református egyházat. Kiadták a Heidelbergi Kátét 
román nyelven is. A református fejedelmek – Beth-
len Gábor, I. és II. Rákóczi György, Apafi Mihály – is 
támogatták az áldásközvetítést. A románok közötti 
reformáció egyébként elősegítette a román írásbeli-
ség kialakulását, megerősödését is. (A keleti egyhá-
zi nyelv akkoriban ószláv volt cirill betűk használa-
tával.) A román református misszió a Habsburgok 
1700 körüli erdélyi hatalomátvételével szűnt meg. A 
román híveket az újonnan létrehozott görög-katoli-
kus egyházba terelték. Egy kis részük, főleg a kisne-
mesek a magyar református egyházhoz csatlakoztak.

III. Az erdélyi reformáció 18. századi önmeghatáro-
zása: pietizmus, peregrináció és felvilágosodás (El-
nök: Gróf László, Oxford)

 – Drs. Szabó Emília – Gyulafehérvár-Kolozsvár, 
BBTE

Felekezetiség és tudósság. Buczy Emil levelezése Ka-
zinczyval

 – Dr. Verók Attila – Eszterházy Károly Egyetem, Eger
Erdély, mint hallei protestáns missziós terület a 18. 
században

IV. Sokszínűség és türelem. A reformáció 3. ága (ana-
baptisták, hutteriták, habánok unitáriusok, szomba-
tosok) (Elnök: Dr. Gudor Botond)

 – Dr. Ridovics Anna – Magyar Nemzeti Múzeum, 
Budapest

A hutterita, habán életmód és kézművesség kutatá-
sának legfrissebb eredményei
Az alvinci magyar múlt emlékei
(Magyar Nemzeti Múzeummal közösen)

Koncert – klasszikus zene
Meghívott helybeli román vendégek – Alvinc polgár-
mestere, ortodox és görög-katolikus lelkészek – kö-
szöntő beszédei
Kiállítás megnyitása

A konferencia szünetei kapcsolatépítésre, ismerke-
désre is lehetőséget adtak az egyházmegye jelenlévő 
huszonvalahány lelkészével – részükre szolgálatukat 
támogató prédikációs ajándékkönyvek (Cseri Kál-
mán) kerültek átadásra –, valamint a helyi szórvány-
közösség tagjaival.

Az ünnepségsorozat 13-án, szombaton folytatódott:

 10.00 Emlékjelhagyás
 Vajasd, református templom
A település a dél-erdélyi Fehér Megye néhány ma-
gyar többségű településének egyike. Református 
magyarságát Bethlen Gábor is erősítette, amikor 
1614-ben Lippa lakosságát és várőrségét Vajasdra 
telepíttette, miután a várat át kellett adnia az oszmá-
noknak.

 11.00 Istentisztelet – Kató Béla, 
 az Erdélyi Egyházkerület püspöke
 Gyulafehérvár, református templom
 
 12.40 Emlékjelhagyás
 Gyulafehérvár, kopjafaavatás templomkert
Az istentiszteleten részt vett Gyulafehérvár színro-
mán képviselőtestületének alpolgármestere is. Hoz-
zászólásában tisztelettel emlékezett a reformációra, 
illetve barátságos hangon üdvözölte a város szór-
vány református közösségét. Az ünnepségsorozatot 
10 ezer lejjel – mintegy 700 ezer Ft – támogatta az 
önkormányzat, amely hosszú elzárkózó időszak utá-
ni gesztusuk volt a református közösség felé.

 13.00 A hallei pietizmus kiállítás: 
A hallei pietizmus és a reformáció Luther követője – 
August Hermann Francke – Gyulafehérvár, Megyei 
Múzeum

 13.30 Koszorúzás a székesegyházban a fejedel-
mi síroknál
Kültéri (székesegyház és környéke) református temp-
lomképek megtekintése: Inter Art – Gyulafehérvári 
Múzeum

 17.00–20.00  Művészi előadás a reformáció tisz-
teletére a Művelődési Házban

Május 14-én, vasárnap az istentisztelet végén Mik-
lós Gábor igével köszöntötte és buzdította a gyulafe-
hérvári egyházközséget a lelki épülésre. Átnyújtotta 
gyülekezetünk szimbolikus adományát, bátorította 
a jelenlévőket a kihelyezett keresztyén olvasnivalók 
átvételére.

A reformációnak máig ható üzenete van: a megúju-
lás csodájának lehetőségét hirdeti. Lehet megújulni, 
mert annak feltételei ma éppúgy adottak számunk-
ra, mint annak idején. A megújulás elsősorban nem 
emberi teljesítmény, hanem Isten újjáteremtő műve. 
Az Úr ma sem kisebb. Annak az Istennek, aki az idők 
végén egyszer mindent újjátesz majd, a mi életünk 
mostani megújítása sem túl nagy feladat.
Lehetséges a megújulás, mert ma is él az a Jézus Krisz-
tus, akinek váltsághaláláért mindez megtörténhet; és 
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van Bibliánk is, amelyben megtalálhatjuk őt. Van re-
ményünk, mert Isten meghirdetett kegyelme még min-
dig érvényes.
Isten tőlünk csak egy dolgot kíván a megújulás ér-
dekében: hitet. Egy bizalommal teli döntést, amivel 
Jézus Krisztus kezébe tesszük újulásra váró életünket, 
hogy változtasson bennünket új teremtményekké.
„Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztáta-

lanságot és a gonoszságnak utolsó maradványát is, 
szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg 
tudja tartani lelketeket.” (Jakab 1,21)
Felhívjuk a kedves érdeklődők figyelmét, hogy júni-
us 8-án, csütörtökön a 18.00-kor sorra kerülő bib-
liaóra keretében a trianoni események lelki, bibliai 
szempontú megközelítésére kerül sor.

Összeállította: Németh Kornél

Lelkigondozói sarok
Egyéni lelkigondozás 

csoportos hitoktatással negy-
ven percben 3.

[…]
A szerep tisztázatlanságából, össze-
tettségéből fakadó helyzetek

„Hittant tanítani szép. Hittant ta-
nítani nehéz. Hittant tanítani fele-
lősség.” Így foglalhatjuk össze azt 
az érzést, amelyet többször, több 
formában megfogalmaztak a részt-
vevők.
A hittanórán történtek – a tan-
anyag jellege miatt – óhatatlanul 
más megítélés alá esnek, mint egy 
másik, „normál” tanóra esemé-
nyei. A hittanár személye is jobban 
ki van téve a figyelő és értékelő 
tekinteteknek, mint sok kollégájáé, 
nemcsak szakmai tudása, hanem 
emberi hitelessége is hangsúlyo-
zottan tényezővé válik tanításának 
hatékonysága tekintetében.
Az a hangnem, azok a megol-
dásmódok, amelyek a hittanórát 
jellemzik, a gyerekek fejében ösz-

sze fognak kapcsolódni a tanult 
anyaggal. Éppen ezért a hitoktatók 
joggal érzik magukon a nyomást, 
hogy órai viselkedésük, stílusuk, de 
még fegyelmezési eszközeik is min-
den pillanatban összhangban kell 
hogy legyenek a krisztusi példával. 
Óriási kihívás, hatalmas feladat!
Vajon hogyan illeszthető a keresz-
tény szeretet, a megbocsátó és jósá-
gos Isten által meghatározott képbe 
a rendetlenkedő lurkók miatt haját 
tépő vagy ingerülten büntető tanár 
alakja? Milyen eszközökhöz nyúl-
hat, és melyeket nem alkalmazhat 
egy hittanár, akit nyilvánvalóan 
nyom és kötelez a keresztény jó-
ság (és kedvesség?) felelőssége? 
Hogyan határozhatja meg szerepét 
a nyilvánvalóan megterhelő sze-
rep-összefonódások árnyékában 
(mikor a hittanár egyben az egy-
házközség lelkésze, adott esetben 
a gyerekek lelkigondozója, szüleik 
lelkivezetője stb.)? Fontos-e, hogy 
a gyerekek fejében megmaradjon 
a kép: a „hitoktató mindig ked-
ves”? Vagy ahogy egy résztvevő 
fogalmazott: „ÉN nem kiabálha-
tok! Akkor mit tehetek?”
A témát a szakirodalom is említi. 
Kießling már idézett tanulmányá-
ban rámutat: számos további kér-
dést vet fel, amikor a hitoktató saját 
szerepfelfogásáról kezd gondolkod-
ni. Az általunk elkerülhetetlenként 
bemutatott helyzetet, melyben a 
hittant tanító pedagógus minden-
kor lelkigondozói szerepben is je-
len van a gyerekek közt, Kießling 
tovább árnyalja a kérdés felveté-
sével: vajon miért okozhat nehéz-
séget e kettős szerep vállalása a 

tanárok számára? Válaszai sokfelé 
vezetnek. Feltételezi, hogy a hitok-
tató óvatosságát jelezheti, ha nem 
akarja összekeverni a vallásdidak-
tikát a pszichoterápiával vagy a 
lelkigondozással. A lelkigondozás 
kizárásával elkerülhető az a hely-
zet is, amelyben a tanár úgy érzi, a 
teljesítménytől teljesen függetlenné 
válik, s immár csak lelkigondozói 
szempontoknak van alárendelve 
osztályzási gyakorlata, s így tantár-
gya komolytalanná válik. Elképzel-
hető, hogy a kompetenciahatárok 
helyes felismerése hozza a dön-
tést: a valláspedagógiában jártas-
ként, ám pasztorálpszichológiai 
téren képzetlenül nem merészke-
dik ismeretlen területekre. Talán 
el akarja kerülni a mindenhatóság 
illúzióját, és nem akar avatatlanul 
más szakmák kompetenciakörébe 
gázolni. Vagy egyszerűen csak túl 
van terhelve a tanári lét amúgy is 
sokrétű szerepeinek szorításában, 
és nem akarja még a lelkigondozói 
szerepkört is magára vállalni…
A hittanárok szerepérzékelésének 
sokrétűségét jelzi annak a gyakor-
latnak az eredménye, amelyet az 
egyik műhely résztvevőivel végez-
tünk, s amelynek során az általuk 
tapasztalt szerepelvárásokat vettük 
számba. Arra kértük őket, gyűjtsék 
össze, miként tekintenek magukra, 
amikor hittanárként vannak jelen 
az intézményben, gyülekezetben, 
ahol működnek, illetve miként te-
kintenek rájuk mások. A felsorolt 
„címkéket” aztán összesítettük. A 
legjellemzőbbek – a teljesség igé-
nye nélkül – a következők voltak:
„A mindent (jobban) tudó”; „Akit 
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Eltemettük:
Balogh Piroska Zsuzsanna, 72 éves; Farkas Gyuláné sz. Balogh Erzsébet, 93 éves;
Fazekas Lajosné sz. Guti Matild, 81 éves; Horváth Ottóné sz. Bognár Éva, 75 éves

Ihász Zoltánné sz. Tüdő Julianna, 89 éves; Lajtos Ferenc József, 74 éves;
Molnár Józsefné sz. Gubányi Mária, 85 éves; Nagy Lászlóné sz. Grósz Mária, 69 éves;

Pipellán Jánosné sz. Takács Julianna, 85 éves; Somodi Lászlóné sz. Arany Sarolta, 90 éves;
Sziklási Károlyné sz. Vida Gabriella, 89 éves; Szolnoki Béláné sz. Farkas Eszter Julianna, 83 éves;

Vas Péter, 50 éves; Véber József, 83 éves testvérünket.

Imádkozunk a gyászolókért.

     Megkereszteltük:
Amrein Debórát, Bácsi Emmát, Bodnár Emíliát, Fehérvári Dánielt, Kelemen Anettet, Nédó Elizabetet, 

Papp Rékát, Szőnyegi Györgyöt, Turi Dávid Viktort, Vad Grétát és Vass Linettet.

                                                                                Imádkozunk értük.
      Isten áldását kértük:

Dudás Kornél és Varga Tímea, Szűcs Máté Gábor és Csóri Ilona,
Miklós József és Palásti Nóra, Makula Mihály és Lázár Dorottya,

Csiki József Attila és Kolláth Ágnes, Vollár György és Zelles Kitti  házasságára.

                                                                                 Imádkozunk értük.

Anyakönyvi hírek
2017. 04. 07.–2017. 05. 26.

nem kell komolyan venni”; „A csa-
ládterapeuta”; „Az erkölcscsősz”; 
„A showman”; „A nagy mesemon-
dó”; „A mindig elérhető”; „A kis 
hölgy a gitárral”; „Jézus helyette-
se”; „Háttérmunkás”; „A bölcs”; 
„A pszichológus”; „A programszer-
vező”; „A lelkivezető”; „A mindent 
megértő”; „A száraz teológus”. A 
hitoktatók sokféle intenzív érzéssel 
viszonyultak e szerepekhez, és biz-
tos kézzel választották ki közülük a 
személyiségüknek, kompetenciáik-
nak legmegfelelőbbeket, illetve az 
azoktól legtávolabb állókat.
Sebastian Sehr hangsúlyozza, 
hogy a fiataloknak – de hozzáte-
hetjük: természetesen mindez a ki-
csi gyermekre is igaz – szükségük 
van eligazításra az élet dolgaiban, 

és ezt csak úgy kaphatják meg, ha a 
felnőttek hajlandók beszélni nekik 
saját személyes tapasztalataikról. 
Ám időnként a felnőttek s köztük a 
teológusok hajlamosak megijedni 
attól – ahogy Sehr Dorothee Söllét 
idézi, aki megdöbbentő őszinte-
séggel vallja be felismerését, hogy 
időnként fél megmutatni vallásos-
ságát, beszélni róla, fél „vallásos-
nak számítani” –, hogy személyes 
tapasztalataikat feltárják, s helyette 
szakkifejezések mögé bújnak. A 
lelkigondozóknak márpedig szük-
ségük van arra a bátorságra és ké-
pességre, hogy hiteles élményeiket 
megfogalmazzák, hisz így tudnak 
majd hiteles és intim légkörben, 
nyugodtan viszonyulni a gyerekek 
problémáihoz is.

Mindez azonban korántsem egy-
szerű folyamat, hiszen – ahogy arra 
Kießling is rámutat – magában hor-
dozza a sérülés veszélyeit. Ahogy 
kifejti: maga a tanítási folyamat 
szükségszerűen énközléssel jár, ha 
jól művelik, mégpedig mind a ta-
nár, mind – ha minden optimálisan 
zajlik – a diákok részéről. Ez pedig 
azáltal válik hatékony eszközévé a 
tanításnak, hogy a tanár önmagá-
val és diákjaival szemben meglévő 
hitelességére épül, s csak akkor, ha 
ő képes hitelesen beleadni önma-
gát (Sich-selbst-Einbringen) a fo-
lyamatba.[…]
Forrás: Csáky-Pallavicini Zsófia: 
Egyéni lelkigondozás csoportos hitok-
tatással negyven percben. (részlet) In: 
Embertárs, 2013./2. 115–128.
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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: 
      17:00 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!


