
A pünkösdi csodát kísérő je-
lenségek: szélzúgás, lángnyelvek, 
az apostolok bátor bizonyságtéte-
le és annak megértése, azaz hogy 
minden külföldi zarándok a saját 
maga nyelvén halotta őket beszélni 
Jézusról, mind jelek voltak!

„Miután tehát felemeltetett az Is-
ten jobbjára, és megkapta az Atyá-
tól a megígért Szentlelket, kitöltötte 
ezt, amint látjátok is, halljátok is.” 
(ApCsel 2:33)

Jézus Krisztus, az Isten Fia 
evangéliuma által mindenki, 
nemcsak zsidók és prozeliták (zsidó 
hitre tért pogányok), hanem min-
den pogány nép Isten gyermeke 
lehet. Erőkkel, csodákkal és jelek-
kel Isten igazolta az Ő nagy igaz-
ságait:
• Jézus váltsághalála Isten aka-

rata volt, és ezt Jézus önként 
vállalta értünk!

• Mi feszítettük Őt keresztre bű-
neinkkel!

• Az Atya igazolta Őt, feltámasz-
totta a halálból!

• Majd 40 nap elteltével 
mennybe ment, maga helyett 
Szentlelkét töltötte ki a Benne 
hívőkre!

• Jézus Úr és Krisztus (az egyház 
feje és Megváltója)

Jézus még kereszthalála 
előtt megígérte, és feltámadása 
után a tanítványaival való találko-

zásaikor és mennybemenetelkor is 
megerősítette ígéretét, hogy elküldi 
a Vigasztaló, Pártfogó Szentlelket, 
aki az igazság és az erő Lelke!

„Ugyanígy segít a Lélek is a mi 
erőtlenségünkön. Mert amiért 
imádkoznunk kell, nem tudjuk 
úgy kérni, ahogyan kell, de maga 
a Lélek esedezik értünk kimond-
hatatlan fohászkodásokkal. Aki pe-
dig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a 
Lélek szándéka, mert Isten szerint 
jár közben a szentekért.” (Róma 
8:26–27)

A Szentlélek által formál és 
tart meg bennünket az Úr a 
hit útján.
• tanít, eszünkbe juttat minden 

igazságot, ami Istentől való
• vigasztal, a lelkünket megnyug-

tatja, biztatja

• békét ad
• segít az imádkozásban is

Szükséged van rá? „Tisztítsá-
tok meg lelketeket az igazság irán-
ti engedelmességgel képmutatás 
nélküli testvérszeretetre, egymást 
kitartóan, tiszta szívből szeressétek, 
mint akik nem romlandó, hanem 
romolhatatlan magból születtetek 
újjá, Isten élő és maradandó igé-
je által. „Mert minden test olyan, 
mint a fű, és minden dicsősége, 
mint a mező virága: megszárad a 
fű, és virága elhull, de az ÚR be-
széde megmarad örökké.” Ez pe-
dig az a beszéd, amelyet hirdettek 
nektek.” (1Pét 1:22–25)

Ige és a Szentlélek együtt 
fejti ki ezt az értelmünket át-
változtató hatást!
• Isten Szentlelke Isten Igéjét 

használja, hogy megváltoztassa 
Isten népét

• Isten jelenlétét ajándékozza 
nekünk a hétköznapokban is

• Ajándékai felvérteznek ben-
nünket a lelki támadások ellen 
(ld. Ef 6:10kk)

Az Egy Igaz Isten lakozást 
vesz nálunk, bennünk és kö-
zöttünk Szentlelke által!

Bevesz a szeretetközösségébe! 
Ámen.

Berze János
lelkipásztor
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Szerkesztői gondolatok
A Példabeszédek könyvének a vé-
gén olvashatjuk a derék asszony 
dicséretét (Péld 31:10–31). Nem-
rég beszélgettünk ezzel kapcso-
latban a maroshegyi női alkalom 
során, és néhány gondolatot sze-
retnék megosztani a kedves Olva-
sókkal is, kicsit tovább is gondolva 
az elhangzottakat. Bár „derék asz-
szonyról” van szó, természetesen 
nemcsak a nőket, hanem a férfia-
kat is megszólíthatja az igeszakasz.
Első olvasatra úgy tűnik, ez egy 
idilli kép: ennek az asszonynak 
minden sikerül, mindenen áldás 
van, amit tesz. Nem lankad; fá-
radhatatlanul, ráadásul jókedvű-
en dolgozik, aminek meg is van a 
jutalma. És mindeközben „erő és 
méltóság árad róla, és nevetve néz 
a holnap elé. Szája bölcsességre 
nyílik, és nyelve szeretetre tanít.” 

(Péld 31:25–26). Nem csoda, ha 
úgy érezzük: a mi életünkben nem 
megy minden ilyen egyszerűen. 
Elfáradunk, elerőtlenedünk, és 
ennek következtében nevetés és 
bölcsesség helyett gyakran inkább 
panaszra nyílik a szánk, idegeske-
dünk és a körülöttünk lévő szeret-
teinkkel veszekszünk…
Mi a titka ennek az asszonynak? 
A lényeget a 30. versben találjuk: 
„az URat félő asszony dicséretre 
méltó”. Vagyis ez az asszony az 
Úrban bízik, az Ő akaratát követi. 
Tehát, bár erről konkrétan nem ol-
vasunk, az ő élete sem lehet men-
tes nehézségektől és külső vagy 
belső harcoktól. Mert csak az féli 
az Urat, aki tudja, hogy szüksége 
van Rá, mert egyedül nem lenne 
képes minderre… Aki tisztában 
van vele, hogy önmagában erőt-

len, de Istennel együtt erős. És így 
már „mindenre van erőm Krisz-
tusban, aki megerősít engem” (Fil 
4:13). Nagyon fontos: Krisztus-
ban! A derék asszony csak azt te-
szi, amivel az Úr megbízza őt. Ab-
ban van „sikere”, azon van áldás, 
és ahhoz van ereje, amire Istentől 
talentumot kapott.
Kérjük el az Úrtól imádságban, 
mi az Ő terve, célja az életünk-
kel. Kérdezzük meg Tőle, mit kell 
tennünk az adott napon vagy egy 
bizonyos helyzetben. És figyeljünk 
Rá, az Ő Igéjére és Szentlelkére, 
mert előbb vagy utóbb válaszol-
ni fog, nem hagy bennünket ma-
gunkra. „Nem maradok el tőled, 
sem el nem hagylak téged.” (Zsid 
13:5b)

Ujváriné Császár Boglárka

HITBEN NEVELEM
Olajfa Református Óvodánk 20 éves jubileuma al-
kalmából – egy héten át – változatos programokban 
volt részünk.
Május 21-én Zila Péterné óvodapedagógus tartott 
előadást a fenti címmel.
A keresztyén nevelés onnan indul, hogy: „Szeresd az 
Urat, a te Istenedet…”
Az óvodás korú gyermek érzelmi alapon viszonyul a 
világhoz. Hisz a felnőttek szavának, cselekedeteinek. 
Ezért nagyon fontos, hogy hitelesen éljünk előtte!

A református biblikus gondolkodásban:
 – a gyermek ajándék, jutalom akkor is, ha 
problémás

 – Isten létezik, szent, szuverén úr
 – Isten megismerhető, pl. nehéz helyzetekben, 
ha hozzá fordulok, vezet. De felismerhető akkor 
is, ha pl. a gyermekem versenyt nyer. Együtt 
örülök vele, megdicsérem a munkájáért, de 
hálát adunk, tudván, hogy tehetségét az Úrtól 
kapta

 – a kegyelem szerepe sokkal nagyobb, mint amit 
mi jó szándékkal teszünk a gyermekeinkért

 – a Szentírás kizárólagos 
tekintélye: a gyermek lássa, 
hogy olvasom az igét, együtt 
is olvassuk, elmondjam, 
milyen ige szólt hozzám bizo-
nyos élethelyzetben

 – a református keresztyén embernek küldetése 
van ebben a világban: van, amikor konkrétan 
meg kell vallania a hitét, máskor „csak” a tet-
tei beszélnek. Stabil értékrendje van, amit mer 
vállalni, és nem nézi le azt, aki nem úgy gondol-
kodik.

A református pedagógiai gondolkodás alapja:
 – az ember kapcsolatra teremtetett
 – neveléssel nem lehet hitre juttatni, és a bűnt sem 
lehet „kiverni” a gyermekből, csak imádkozha-
tunk

 – a pedagógus szerepe: pásztor és sáfár, a gye-
reknevelés nem munkakör, hanem kapcsolat

A nevelés célja: a gyermek önálló életre alkal-
mas legyen (mint szülő sem azért kaptam, hogy az 
én álmaimat beteljesítse!).
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Ehhez fontos: - a megélt biztonság (stabil családi háttér)
 – Isten iránti bizalom
 – társas kapcsolatok (egészségesen tudja érvénye-
síteni magát)

A nevelés célszerűsége:
 – nem jó, ha a szülő a gyermek minden kívánsá-
gát teljesíti: „csak bírjuk ki a napot hiszti nélkül”

 – ha gond van, pl. autista a gyermek, el kell fo-
gadni a segítséget, mert ezzel együtt kell megta-
nulnia élni, hogy egyszer a saját lábára álljon

 – hogyan tanul meg létezni a világban?
 – pl. olyan gyerek van a csoportban, aki csúnyán 
beszél, verekszik, hogyan segítsünk: szakembert 
hívjunk, aki csoportterápiával tud segíteni

 – vagy: megverik a gyerekemet, mi a keresztyén 
reagálás: lefogja a kezét, elfut, felnőttet hív, nem 
barátkozik vele

 – „óvjad fúvó széltől”: a gyermekeket nem lehet, 
és nem is kell mindentől megvédeni! Természe-
tesen, ha rosszat lát vagy hall (csúnya beszéd, 
film), meg kell beszélni

 – ne terheljük túl a gyerekeket, az óvoda leg-
fontosabb feladata a mozgás, játék, mese, 
nincs szükség „különórákra”, nem fog semmiről 
lemaradni

 – elengedés: a születéssel kezdődik, amikor elválik 
az édesanya testétől, majd elkezd járni, később 
beszokik az oviba. Kicsit mindig messzebb kerül. 
De ha jól szerettük, hagytuk önállósodni, akkor 
egészséges felnőtt lesz, szívesen jön vissza a „fé-
szekbe”, s idős korunkban sem hagy magunkra.

„Gyermekeink az Isten irgalma alatt vannak!” – fe-
jezte be előadását Zila Péterné.

Szabó Gyuláné dajka

KONFIRMÁCIÓ 2019.

Nagy örömmel és Isten iránti hálával a szívünkben 
számolunk be arról, hogy idén 39 gyermek konfir-
mált gyülekezetünkben: 15 leány és 23 fiú. 26-an 
gyülekezeti hittan keretében a Gyülekezeti Központ-
ban, 13-an pedig a Talentum Református Általános 
Iskolában készültek fel a konfirmációi vizsgára. A 
zajos kis csapat a hittanórák mellett istentisztelet- és 
ificsoport-látogatással is formálódott lelkileg a foga-
dalomtételre a felkészülés során. Május folyamán pe-
dig ifi-konfi hétvégén is részt vettek a Ceglédfürdői 
Diáktáborban, ahol többen döntöttek Jézus Krisztus 
követése mellett. Idén az ifjak a Budai úti református 
templomban tettek konfirmációi fogadalmat június 
2-án. Öten a fogadalomtételkor részesültek a ke-
resztségben! Június 10-én, pünkösd hétfőn vesznek 
részt majd először az ünnepi úrvacsorai közösségben 
ugyanott. Hálás a szívünk, hogy a konfirmandusok 
közül többen gyülekezeti tagjaink gyermekei.
Istené legyen a dicsőség ezért a sok gyermekért és az 
Ő kimondhatatlan áldásaiért!

Deák Péter ifjúsági lelkész

Fogadalmat tettek:

Bánóczki Anna Zsófia, Benedekffy Kálmán, 
Buzsik Panka, Dudás Péter, Fórizs Noémi, 
Füri Fanni, Halasi Boglárka, Heinold Anna, 
Jákób Péter Kristóf, Kenessey Dávid, 
Kenessey Katalin, Kiss Krisztián, Kósa Dorina, 
Kovács Bálint, Kőszegi András, Leidal Dániel, 
Lovász Áron, Nagy Bálint, Nagy Dávid, 
Nagy Eszter, Nagy Jázmin, Nagy Kristóf, 
Nagy Zalán, Panda Milán, Papp Márta, 
Paraidi Bence, Pataki Máté Gábor, Pintér Bálint,
Schnéberger Manassé, Siha Kende, 
Sós Ágnes Lilla, Szanyó Benjámin, Szász Flóra, 
Szücs Benedek, Tiber Réka, Tóth Máté, 
Tugyi Andrea, Vén Míra Panna, Virág Balázs.

A keresztség sákramentumában is részesedtek:

Dudás Péter, Panda Milán, Siha Kende, 
Szász Flóra, Tiber Réka.

„Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek 
bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.” (ApCsel 2:38)
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HERCEGNŐK CSENDESNAPJA
Több mint 90 hercegnő és her-

cegnőjelölt gyűlt össze 2018. má-
jus 4-én Székesfehérváron a  re-
formátus gyülekezet Széchenyi 
utcai termében. Tiarák és habos 
ruhaköltemények helyett Bibliával, 
jegyzetfüzettel és nyitott szívvel ér-
keztünk a női csendesnapra. Szász 
Zoltán lelkipásztor köszöntőjében 

elmondta, hogy jogosan viseli a 
hercegnő címet az, aki már gyer-
meke a Királyok Királyának, a mi 
Urunknak. Ezért is fogadott minket 
ezekkel a szavakkal: „Köszöntelek 
titeket, Hercegnők!”

Vendég előadónk, Parti Judit, a 
Family magazin újságírója, feleség 
és három gyermekes édesanya 

nyitó áhítata a samáriai asszony 
történetéről szólt. Ahogy Jézus 
várta a kútnál ezt az asszonyt, úgy 
várt minket is erre a csendesnapra, 
hogy beszélgessen velünk, kér-
dezzen tőlünk és változást hozzon 
az életünkbe. Egy ilyen alkalom 
jó lehetőség arra, hogy Jézusra 
figyeljünk, odakuporodjunk lá-

Gyülekezetünk évtize-
dekre visszanyúlóan jó 
kapcsolatot ápol a Dunaal-
mási Szeretetház lakóival. 
Iskolánk szívesen folytatta 
ezt a hagyományt, és nyol-
cadikosainkkal minden 
évben meglátogatjuk az 
otthon lakóit. Ebben az év-
ben április 25-ére szervez-
tük meg a látogatást Deák 
Péter ifjúsági lelkész és Fo-
dorné Tóth Mária osztály-
főnök vezetésével. A tanu-
lóink közös áhítaton vettek 
részt az otthon lakóival, 
majd műsorral és csokival ajándé-
kozták meg őket, együtt énekeltek 
és játszottak velük.

Tanulóink érzelemgazdagon fo-
galmazták meg az otthonban szer-
zett tapasztalataikat:

Engem nagyon megérintett, amit 
ott láttam. Jó volt látni, hogy ezek 
az emberek még így is boldogok, 
hogy a családjuk nélkül élnek. Ez 
az élmény eszembe juttatta, hogy 
hatalmas hálával tartozunk Isten-
nek a szerető családunkért. (Márti)

Nekem ez egy építő kirándulás 
volt. A lakók kedvesen fogadtak 
bennünket. Örülök, hogy örömet 
okozhattam nekik! (Misu)

Nem gondoltam, hogy ennyire 
szíven fog ütni ez a látogatás. Ezek 

után már azt is tudom értékelni, 
hogy van kezem, lábam, tudok jár-
ni és beszélni. (Virág)

Azt ajánlom mindenkinek, hogy 
örüljön annak, amije van. (Eszter)

Nagyon megható volt látni, 
hogy a fogyatékkal élő emberek is 
ugyanúgy képesek dicsérni Istent, 
mint mi. (Andi)

A mai emberek félnek a fogya-
tékkal élőktől, pedig nekik is van-
nak érzéseik, gondolataik. (Beni)

Az otthonban élő fiúk ráébresztet-
tek arra, hogy pozitívabban nézzek 
elébe még a nehezebb dolgoknak 
is. Nekem is meg kell tanulnom 
felfedezni az apró dolgokban is a 
boldogságot. (Debóra)

Meglepődtem, hogy mennyire 
megérint az a sok dolog, amit a 

lelkész mond az intéz-
ményről. Először iz-
gatott voltam, majd ez 
az érzés egyre inkább 
átment boldogságba és 
szeretetbe. Ahogy mo-
solyogtak ránk, érez-
hető volt az Istenbe 
vetett hitük. (Ricsi)

Nekem az volt a leg-
jobb érzésem, hogy ők 
Istennel együtt élik le 
az egész életüket, mert 
tudják, hogy ő segít ne-
kik. (Kálmi)

Amikor énekeltünk, ők is velünk 
énekeltek, és ez boldogsággal töl-
tötte el a szívemet. Most már lá-
tom, hogy ők az igazán nagy em-
berek, hiszen testileg gyengék, de 
lelkileg erősek! (Balázs)

Az, hogy van kezem, lábam, az 
áldás Istentől, amiért nagyon hálás 
vagyok. (Anna)

Máskor is szívesen meglátogat-
nám őket. (Flóra)

Reményeink és terveink szerint 
szeretnénk továbbra is jó kapcso-
latot ápolni a szeretetház lakóival, 
dolgozóival. Életüket és sorsukat 
imádságban hordozzuk. Tanulóin-
kat a fogyatékkal élők elfogadására 
tanítjuk és neveljük.

Szanyó Gáborné

Nyolcadikosok látogatása a Dunaalmási Református Szeretetházban
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baihoz, és kíváncsian várjuk: mit 
akarsz nekem mondani, Uram? 
Biztos vagyok benne, hogy aki 
ilyen szívvel vett részt ezen 
a csendesnapon, megkap-
ta a személyes választ is. 
Az összejövetel meghittsé-
gét fokozta Szász Tünde (a 
nap háziasszonya) meleg 
vendégszeretete, Kohusné 
Margit őszinte bizonyságté-
tele, Szabóné Miklós Eszter 
ébresztő versszavalata. Parti 
Judit előadása előtt elmesél-
te nekünk, hogyan lett Isten 
gyermeke. Katolikus család-
ban nevelkedett, 6 évesen 
kapta első Bibliáját. 16 éve-
sen egy táborban döntött 
Jézus mellett, de üdvbizo-
nyossága még nem volt. 18 
évesen mélységesen vágyott 
arra, hogy valakihez tartoz-
zon, és viszontszeressék. Azt 
viszont nem tudta vállalni, 
hogy a szerelem terén is az 
igéhez igazítsa életét, és tisz-
taságát a házasságkötésig 
megtartsa. Elfordult Istentől, majd 
6 év után a brüsszeli autóbusz-pá-
lyaudvaron tört össze bűnei alatt, 
és fogadta el Jézus bűnbocsátó 
kegyelmét. Azóta Jézus személyes 
Ura és Megváltója, onnantól kezd-
ve tudja, hogy neki is van örök 
élete. Előadásában elmondta: az 
életünk legtöbbször nem úgy ala-
kul, ahogyan mi előre eltervezzük. 
A kérdés az, hogy mi hogyan re-
agálunk erre. A változás mindig 
krízis. Mi születik a krízis nyomán 
az életünkben: hála vagy Istenre 
irányuló vád, ami önsajnálatot 
szül? Hogyan éljük meg azt, ami-
kor szerepeinket nem tudjuk úgy 
betölteni, ahogyan szeretnénk? 

Olyan megnyugtató volt hallani, 
hogy Isten nem a teljesítményt né-

zi az életünkben, hanem meg akar 
dicsőülni általunk, még a gyenge-
ségeinkben is. 

A világ az elvárásaival nagy nyo-
mást helyez ránk. Vajon ezeknek 
akarunk-e megfelelni, vagy Isten 
véleménye a döntő számunkra? 
Ha már Isten gyermekei vagyunk, 
akkor szabadok vagyunk. Élünk-e 
ezzel a szabadságunkkal, vagy 
megkötöz a megfelelési kényszer, 
a kudarctól való félelem és az ag-
godalmaskodás? Ezek a gondola-
tok csak töredékek Judit mélyre 
szántó, de egyszerű szavakkal el-
mondott előadásából. Az újságíró-
nő őszintesége és frissítő humora 
hol hangos nevetést, hol könnyet 
váltott ki belőlünk. 

A lelki táplálék után a testi táp-
lálékról a konyhában szorgosko-
dó férfiak gondoskodtak. A finom 
ebéd befejeztével lehetőségünk 

volt kiscsoportban megosztani 
gondolatainkat, érzéseinket, és 
teljesíteni Judittól kapott felada-

tunkat (amelyet az olvasó a 
cikk végén olvashat, és ma-
ga is elkészíthet).

Miért önti el szívemet há-
la a női csendesnapra visz-
szagondolva? Mert ez a 
nap rámutatott arra, hogy 
problémáimmal nem va-
gyok egyedül, és Isten igéje 
személyesen szólt hozzám; 
hálás vagyok a testvéri talál-
kozásokért, az őszinte cso-
portbeszélgetésért, a finom 
falatokért, az alkalom mély-
ségéért. Ha te nem voltál ott, 
ne bánkódj, mert az albaref.
hu-n meghallgathatod Parti 
Judit bizonyságtételét, áhí-
tatát és előadását. Ha van 
kedved, a csendesnapon 
kapott feladatot is megold-
hatod.

Feladat: Szereptorta
Vegyél egy fehér lapot és 

egy tollat. Rajzolj egy kört, ez lesz a 
te szereptortád. Oszd fel szeletekre 
úgy, hogy az életedben MOST je-
lenlévő szerepeket (feleség, anya, 
munkavállaló, barát stb.) egy-egy 
szelettel érzékelteted. Próbálj meg 
arra is figyelni, hogy egy-egy sze-
letnek mekkora jelentőséget tulaj-
donítasz te, s ehhez képest mek-
kora helyet foglal el JELENLEG 
az életedben. 

Ha kész, gondolkozz el a követ-
kező kérdéseken:

Mi vagy ki az, aki leginkább be-
folyásolja, hogy ezek a szerepek 
így nézzenek most ki az életedben?

Mi volna számodra az ideális?
Szerinted Istennek tetszik-e a 

tortád?
Pervai Andrásné

„Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, 
ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre.” (2Kor 3:18)
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A Budai Úti Zenés Esték 
2019-es sorozatának nyitánya-
ként április 14-én a Székesfe-
hérvári Helyőrségi Zenekar 
hagyományos, virágvasárnapi 
zenés áhítatát hallgathatták 
meg az érdeklődők a Budai 
úti református templomban. 

Az esemény kétszeresen is ün-
nepi alkalomnak bizonyult: egyfe-
lől méltó módon nyitotta 
meg a Nagyhetet, másfe-
lől erre a napra időzítette 
a gyülekezet Presbitériu-
ma a Budai úton már hó-
napok óta zajló építkezés 
következő ütemének, a 
templom mögött elkészült 
új parkolónak a megnyitá-
sát a nyilvánosság előtt. A 
legjobbkor: már fél órával 
a hangverseny előtt szinte 
megtelt a hatalmas terület 
az érkező autók sokaságá-
val.

Az alkalmat Oláh Emil 
alezredes, kiemelt tábori lelkész 
rövid köszöntője nyitotta meg, az 
igehirdetés szolgálatát a székesfe-
hérvári Széchenyi úti református 
templom nemrégiben beiktatott 
lelkésze, Szász Zoltán végezte. A 
rövid liturgiát követően került sor 
a bő órás hangversenyre. A zenei 
programot Andrew Lloyd Webber 
világhírű rock-operája, a Jézus 
Krisztus Szupersztár egyik ismert 
részlete indította és zárta le, Samu-
el Barber, Gustav Holst, Johann 
Sebastian Bach, Jules Massenet, 
Ennio Morricone és John Bar-
ry kompozícióit foglalva keretbe. 
A zeneművek között ezúttal Já-
nos evangéliumából, a Jelenések 
könyvéből és a Hegyi beszédből 
válogatott textusokat hallhattunk 
a zenés áhítat állandó közreműkö-

dője, a Vörösmarty Színház kiváló 
színművésze, Juhász Illés tolmá-
csolásában. Immár sokadszorra 
kellett megállapítanunk, hogy a 
művész szép orgánuma, átszelle-
mült, ugyanakkor kontrollált és 
aprólékosan kidolgozott szöveg-
mondása e jól ismert igehelyek 
mennyi részletszépségére irányí-
totta ismét rá a figyelmünket.

Szöveg és zene minden túlzás 
nélkül spirituális élményt jelentő 
találkozását mindazonáltal ezút-
tal is a Helyőrségi Zenekar kiváló 
karmesterének, Ruff Tamás őr-
nagynak köszönhettük, aki – mint 
mindig – maga válogatta össze 
a bibliai szakaszokat és társítot-
ta hozzájuk a megfelelő karak-
terű zeneműveket. Különösen 
frappáns választásnak bizonyult 
a Jelenések könyvében olvasha-
tó apokaliptikus harcjelenetet, a 
Menny és a Pokol erőinek össze-
csapását aláfestő Holst-részlet, a 
Bolygók című szvit harcias Mars-
tétele, mely „autentikus” módon 
harsant fel a katonazenészek 
hangszerein. Örömmel nyugtáz-
tuk, hogy a Helyőrségi Zenekar a 
tőle megszokott, egészen kiemel-

kedő színvonalon játszott: gaz-
dag és változatos hangzásképben, 
szép szólóállásokban, mintaszerű, 
stílusos artikulációban gyönyör-
ködhettünk.

A program utolsó száma meg-
lepetésszámba ment: amint a 
karmestertől a koncert után meg-
tudhattuk, a szinte kizárólag lassú 
tempójú, meditatív jellegű zene-

művek sorát (tervezett 
kontrasztként) Kodály 
népszerű Intermezzójával 
zárta a zenekar a Háry 
János című daljátékból. 
Bevallom őszintén, a kon-
cert elején kézbe véve a 
programot, kételkedtem e 
döntés helyességében, de 
az előadás teljesen meg-
győzött: a verbunkos leg-
nemesebb hagyományait 
felidéző kompozíció való-
ban képes volt még hoz-
zátenni az addig elhang-
zottakhoz.

A templom padsorait teljesen 
megtöltő közönség hatalmas vas-
tapssal mondott köszönetet a nem 
mindennapi élményt nyújtó pro-
dukcióért. A zenés áhítatot Berze 
János lelkipásztor köszönő szavai 
kerekítették le, majd a Budai úti 
gyülekezet szeretetvendégségre 
várta a fellépő művészeket és a 
koncert díszvendégeit (közöttük 
magas rangú katonatiszteket, így 
Jákób János dandártábornokot, 
protestáns tábori püspököt és 
Benda László ezredest, a székes-
fehérvári helyőrség parancsnokát) 
a már szintén elkészült, májusban 
felszentelt új gyülekezeti házban.

dr. Szabó Balázs 
zenetörténész, a Budai úti 

református templom kántora

Budai Úti Zenés Esték

Lélekemelő hangverseny a Budai úti református templomban
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Nemcsak egy új gyülekezeti házat és parókiát, 
hanem egy új közösségi teret is felszenteltek

Még frissen él emlékeinkben, 
hogy 2017 szeptemberében milyen 
nagy izgalommal és várakozással 
készültünk a régóta megálmodott 
és imádságban hor-
dozott gyülekezeti 
ház és parókia alap-
kőletételének ün-
nepségére. Azóta a 
munkálatok erőtelje-
sen megkezdődtek, 
és 2019. május 19-
én sor került a Budai 
úti református temp-
lom mellett felépült, 
a gyülekezetnek és a 
lelkészcsaládnak ott-
hont adó gyülekezeti 
ház és parókia fel-
szentelési ünnepére.

A hálaadó isten-
tiszteletre az egyházi 
vezetők a székes-
fehérvári Csomasz Tóth Kálmán 
Református Kórus éneke alatt vo-
nultak be és foglalták el helyeiket. 
Az ünnepség elején megemlékez-
tünk Bódás Jánosról Isten fiai című 
versének elszavalásával, aki 1939. 
december 1-jétől nyugdíjba vonu-
lásáig, 1974. január 31-ig a székes-
fehérvári gyülekezetben szolgált 
lelkipásztorként.

Steinbach József, a Dunántúli Re-
formátus Egyházkerület püspöke 
Pál apostol Filippibeliekhez írt leve-
le 4. részének 17–20. verse alapján 
arra hívta fel figyelmünket, hogy 
mennyi mindenben bővölködünk. 
Először is bővölködünk az örök 
életben, Jézus Krisztusban, aki be 
fogja tölteni életünket az ő nagysá-
ga szerint. Másodszor bővölködünk 
testvérközösségekben. Harmad-
szor bővölködünk egy Szent Egye-
temes Anyaszentegyházban, hi-
tünket különböző felekezetekben 
élhetjük meg. A negyedik pont a 

kegyességben való bővölködésre 
tért ki, hogy Isten Igéje milyen 
gazdag, és mennyire másképpen 
állunk egy problémához is az Ige 

által. Az ötödik pont a saját hivatá-
sunkban való bővölködésre helyez-
te a hangsúlyt, hogy Isten valamit 
és valakiket ránk bízott, azonban 
kapkodva nem lehet munkálkodni 
Isten dicsőségére. Erről a gondo-
latról eszembe jutott egyik munka-
helyi vezetőm gyakori mondása: 
„A kapkodás eredménye mindig 
selejt.” Utolsóként pedig a re-
ménységben való bővölködésről 
hallhattunk, hogy Isten eddig is 
betöltötte szükségeinket, és ezután 
is be fogja.

Az igehirdetés után egy énekes 
csoport Pintér Béla Hús-vér temp-
lom című dalával dicsőítette Istent.

Az istentiszteleten ünnepi köz-
gyűlés keretében Fülöp Zoltán épí-
tész, gondnok ismertette az építke-
zés menetét, annak költségvetését.

Dr. Cser-Palkovics András, Szé-
kesfehérvár polgármestere az Is-
tenbe és az összefogásba vetett 
bizalmat hangsúlyozta, amely által 

nemcsak egy új gyülekezeti ház va-
lósult meg, hanem egy új közösségi 
tér, amelynek tagjaiként tudatosan 
felvállaljuk hitünket és értékeinket. 

A gyülekezeti ház és 
parókia mellett létre-
jöhetett a templom 
körül egy hetven au-
tó számára alkalmas 
parkoló is, új kerítés 
épült és megújult a 
templomkert is.

Dr. Huszár Pál, a 
Dunántúli Reformá-
tus Egyházkerület 
főgondnoka és a 
Magyar Református 
Egyház Zsinatának 
világi elnöke szintén 
egy Filippibeliekhez 
írt verssel köszöntöt-
te az ünneplő gyüle-
kezetet: „Örüljetek 

az Úrban mindenkor, ismét mon-
dom, örüljetek!” (Fil 4:4.) Továbbá 
a Máté evangéliumából is elhang-
zott egy idézet, amely szerint: „ …
íme én veletek vagyok minden na-
pon a világ végezetéig.” Amíg Isten 
velünk van, addig lesz Egyház is, 
csak rajtunk múlik, hogy milyen a 
gyülekezet, hogy a templom ott-
honunkká válik-e. Ez a gondolat 
eszembe juttatta Túrmezei Erzsé-
bet Otthonom a templom című 
versét.

Szász Zoltán, a székesfehérvári 
Széchenyi úti gyülekezet lelkipász-
tora a Szentírásból az Apostolok 
Cselekedetei 10. fejezetének 27. 
versét emelte ki, amely szerint 
„(Péter)… sok embert talált ott ösz-
szegyűlve.” Nagyon fontos, hogy 
lelkiképpen jöjjünk a világra, hogy 
ne csak hús-vér emberként, hanem 
lelki emberekként legyünk együtt.

Berze János, a házigazda gyü-
lekezet lelkipásztora beszámolt a 
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- Fáradt vagyok, és úgy fáj a 
derekam.
- Mostanában én is alig bí-
rom.
Egy templomban, a kar-
zatot tartó oszlopok között 
folyt a beszélgetés, pedig a 
karzat nem is volt nehéz. Az 
oszlopok azonban egyre sú-
lyosabbnak érezték őt. Kez-
detben, hiszen jól terveztek 
a tervezők, és a mesterek 
is kiváló munkát végeztek, 
vidáman és erősen álltak, 
még akkor is, mikor az egész 
templom tele volt emberek-
kel. Aztán egyre nehezebb 
lett minden. Elfáradtak, kiöreged-
tek, vagy csak egy titkos szú rágta 
őket? Ilyenkor még a lábával ha-
rangozó kisgyerek véletlen rúgása 
is fájni kezdett. Csak panasz, és a 
panasz… 
Úgy érezték, hogy fontos és ne-
héz munkájukban nem becsüli 
meg őket senki. Az emberek ter-
mészetesnek vették helytállásukat, 
a templomi berendezések meg 
mélyen hallgattak. Ők meg egy-
re fáradtabbnak, egyre megvisel-
tebbnek érezték magukat, pedig 
pompásan ki voltak faragva, és 
kívülről sem látszott semmi.

Egy nap új ember jött a templom-
ba. Különös érdeklődés látszott az 
arcán. Nagyon figyelt a prédikáci-
óra, és a templom berendezéseit is 
jól megnézte. Legjobban az oszlo-
pokat, mert ács volt a szakmája, és 
értékelte a szép, régi famunkákat. 
Még a korabeli mesterek faragó-
bárdjainak a nyomait is felfedezte.
Kifelé menet megsimította az egyik 
oszlopot. Érdes kezének érintésére 
mintha hűvös nyugalom áradt vol-
na szét. Mintha még az oszlopok is 
beleremegtek volna. A lelkész ész-
revette a mozdulatot. Mikor már 
csak ketten voltak, szóvá tette, és 
megkérdezte, hogy tetszik-e. Az ács 

dicsérő szavakat mondott, 
dicsérte az igehirdetés mon-
danivalóját, a templom szép-
ségét, a színek és a formák 
tökéletes harmóniáját, a kü-
lönleges oszlopokat, a munka 
alaposságát, és mindent, amit 
megfigyelt, észrevett. Az osz-
lopok elképedve hallgatták, 
mert eddig még nem hallot-
tak ilyet. Nem dicsérte meg 
őket senki. Az ács odament 
az egyikhez, és meleg sza-
vakkal magyarázni kezdett. 
Az oszlopokba meg mintha 
visszatért volna az élet. Aztán 

teljesen új erőre kaptak. Mint-
ha újjá születtek volna. Egész héten 
panasz nélkül álltak, és mikor egy 
hét múlva újból megérezték az ács 
simogató tekintetét, még nagyobb 
kedvük kerekedett. 
Ilyen nagy csodát tett a dicséret, 
hogy még a beteg oszlopok is meg-
gyógyultak tőle.
„A bölcsesség kezdete az Úrnak fé-
lelme… aki ezt gyakorolja, annak 
dicsérete megmarad mindvégig.” 
(Zsoltárok könyve 111:10)

Borbély János 
ref. lelkész meséje

A holtfáradt oszlopok

Az égigérő templomtorony (Dunántúli 
templommesék) című meséskötetet 10 év-
vel ezelőtt adta ki az egyházkerületünk, 
s ez az év egyben családunknak is sors-
fordító volt (reméljük, gyülekezetünknek 
is). Meg szeretném osztani ezt a Budai 
úti templom képével (is) illusztrált mesét, 
megszólít minket, de a gyülekezetünket 
is… Nem biztos, hogy sokan olvasták…

Berzéné Bezdán Erika

gyülekezetnek arról, hogy a Nagy-
héten beköltöztek a családjával az 
új parókia lakrészbe, és valóban 
„Feltámadásként” élték meg a hús-
véti ünnepeket.

Az ünnepi közgyűlés után az új 
épület előtt gyülekeztünk össze, 
ahol egy áldás eléneklése közben 
az egyházi és a városi vezetők fel-
szentelték a gyülekezeti házat, majd 
átvágták a szalagot. Az ünnepség 
után a lelkész szeretetvendégségre 

invitálta a gyülekezetet, ahol a sok 
finomság mellett kötetlen beszélge-
tésekre került sor.

A kórust az ünnepség alatt ve-
zényelte Dóczi István karnagy, 
orgonán kísérte dr. Szabó Balázs 
orgonaművész, zenetörténész. Kö-
szönet szolgálatukért.

Köszönet illeti meg a Magyar 
Kormányt és a Székesfehérvári 
Önkormányzatot, akik támoga-
tásaikkal hozzájárultak az épület 

kivitelezéséhez, a gyülekezeti ház 
megvalósulásához.

Továbbá köszönjük a felaján-
lott adományokat mindazoknak a 
testvéreknek, akik imádságaikkal, 
anyagi támogatásaikkal, idejük, 
energiájuk, munkájuk ráfordításá-
val és odaszánásával egy újat, egy 
maradandót, egy örökséget hoztak 
létre. Soli Deo Gloria!

Vági Ágnes

„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, 
szelídség, önmegtartóztatás.” (Gal 5:22-23)
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Húsvét hajnali istentisztelet. 

Április 21-én hajnali 5 órakor közö-
sen vártuk és ünnepeltük igékkel, 
énekekkel és úrvacsorával a feltáma-
dott Úr Jézus Krisztust.

Együtt a Szeretetben Testmozgás a 
Reformátusokkal (ESZTER-nap) 
május 1-jén. ESZTER-napi gyüle-
kezeti kirándulás szerveztünk a 
Cuha patak völgyébe. 
Bővebben olvashatnak erről külön cikkünkben.

Jövőbeli kiemelt alkalmaink:

Pünkösdi úrvacsorás istentiszte-
let. Június 9-én 9 órakor.

Pünkösdi istentisztelet a legátus 
szolgálatával. Június 10-én 9 óra-
kor.

Utánam! nyári hittanos napközis 
tábor. Július 1–5.

Nyári teaház. Szervezés alatt.

Ujvári Sándor Csaba beosztott lelkész

MAROSHEGYI KRÓNIKA

KÖVEKEN ÁT!
ESZTER-napi kirándulás

2019. május elsején, kihasználva 
a munkaszüneti napot és a jó időt, 
Ujvári Sándor lelkipásztor gyüle-
kezeti kirándulást szervezett a Cu-
ha-patak völgyébe. Reggel 7 órára 
volt kitűzve az indulás, egy nagy 
buszt béreltek a szervezők, hogy 
mindenki kényelmesen utazhas-
son. Számomra a reggel meglepe-
téssel indult, ugyanis egy rosszul 
beállított telefonos ébresztő miatt 
egész egyszerűen elaludtam. Mi-
kor telefonáltam, hogy lemondjam 
a kirándulást, amire előre kellett 
jelentkezni, Szász Zoltán lelkipász-
torunk felajánlotta, hogy 
autóval eljön értem, hogy 
mégis elmehessek. Ezúton is 
köszönöm ezt neki! Kaptam 
is az élcelődést egész nap, 
hogy én lelkészi kísérettel 
megyek kirándulni!

A busz nem volt teljesen te-
le, kb. harmincan indultunk 
útnak. Kisgyerekektől az idő-
sebbekig mindenféle korosz-
tály képviseltette magát, ez 
mindig különösen örömteli, 
ha így lehetünk együtt. Háromne-
gyed óra utazás után a Vinye nevű 

kis falu vasútállomásán szálltunk 
le. Néhány ember részéről volt egy 
kis izgalom, ugyanis a pár perccel 

későbbi indulás miatt Vinyén ép-
pen csak elértük a porva-cseszneki 
vasútállomás felé induló vonatot. 
Végül tökéletes időzítéssel pont el-
értük a vonatot, mindenki felszállt, 
és pár perces utazás után megér-
keztünk Porva-Csesznekre. A terv 
az volt, hogy innen gyalog me-
gyünk vissza Vinyéig, ahol a busz 
vár minket. Már a vonatról is lát-
szott, milyen szép az erdő, ráadásul 
a vonat néha egészen közel haladt 
a patakhoz. Eszembe jutott, hogy 
a legutóbbi kirándulás során, ami 
egy hónapja volt, mennyire más 

volt még a természet, az ak-
kori teljes kopárság helyén 
most viruló, harsogó zöld 
lombú erdőt láttunk.

Mikor leszálltunk Porva-
Cseszneken, egy kicsit előre 
készültünk a várható nagy 
„erőfeszítésre”: elfogyasztot-
tuk a Nagy Miklós testvérünk 
által küldött sok-sok virslis 
roládot. Utólag is köszönjük, 
nagyon finomak voltak!

Elindultunk az erdőben, a 
Cuha-patak mentén visszafelé sé-
tálva. Igazából egy kellemes erdei 
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séta volt, melynek során sokat le-
hetett beszélgetni, meg is tettük ezt, 
kihasználva az időt és a lehetőséget. 
Az első meglepetés rövid idő múl-
va ért minket, mikor elértünk egy 
helyre, ahol az ösvény keresztezte 
a Cuha-patakot, az átjárás lehető-
ségét csak kövek és farönkök adták. 
Egyikről a másikra lépve, egyesével 
tudtunk átmenni a túloldalra, ahol 
folytathattuk az utunkat. Egymást 
segítve, nagy nevetések és vicce-
lődések között egyensúlyoztunk át 
a kis patakon. Voltak többen, akik 
erre felkészülve jöttek, gumicsiz-
mában, először arra gondoltam, 
milyen jó nekik, de aztán eszembe 
jutott, hogy mennyivel izgalmasabb 
csizma nélkül, vigyázva, óvatosan.

A kirándulás így folytatódott, rö-
vid, könnyű séta után egy-egy ter-
mészeti akadály állta utunkat, ösz-
szesen kilenc alkalommal kellett 
átkelni a patakon. Voltak könnyebb 
és nehezebb átkelések is, de min-
dig jellemző volt egymás segítése, 
a viccelődés. A gyönyörű erdőben 
és a jó társaságban gyorsan repült 
az idő, ráadásul az Úr ehhez a szép 
kiránduláshoz igazán jó időt adott, 
verőfényes napsütésben sétálhat-
tunk. Időről időre megálltunk fala-
tozni, szusszanni, minek során elő-
kerültek a különböző harapnivalók, 
körbejártak a dobozok a finom po-
gácsával, pizzával és más falatok-
kal. A kirándulás végén páran meg 
is állapítottuk, hogy több kalóriát 

fogyasztottunk el, mint amennyit a 
mozgás során elhasználtunk.

Pár óra elteltével visszaértünk 
Porva-Csesznekre, ahol a buszunk 
várt minket. Felülve rá, kiderült, 
hogy új úticél merült fel: megláto-
gatjuk a cseszneki várat, amihez 
egészen közel voltunk. Rövid uta-
zás után, ami alatt elénekeltünk pár 
szép lelki éneket, meg is érkeztünk. 
A várat Cseszneki Jakab építtet-
te, 1263 körül. Sok-sok háborús 
esemény színtere volt, mígnem az 
Esterházy grófok kezére kerülve 
kényelmes barokk kastéllyá alakí-
tották át. A vár jó állapotban van, 
köszönhetően a felújításnak, de ami 
még szebb volt, az a kilátás!  Az óri-
ási széltől eltekintve nagyon kelle-
mesen töltöttük itt az időt, bejártuk 
a vár minden zegét-zugát, gyönyör-
ködtünk a tájban. Csoportkép is ké-
szült ekkor, ragyogó napsütésben, a 
várral a hátunk mögött jobbat nem 
is kívánhattunk volna.

Miután jól körülnéztünk, vissza-
indultunk a buszhoz, amire felül-
ve már hazafelé indultunk. Az út 
vidáman telt, bár az élményektől 
és a jó levegőtől elpilledve töltöt-
tük az időt. Fehérvárra visszatér-
ve vidáman szálltunk le a buszról, 
mindenki örült, hogy eljött erre a 
kirándulásra. Minden adott volt 
ahhoz, hogy jól töltsük az időt, 
Isten gondoskodott róla. Hálásak 
lehetünk neki, hogy ilyen progra-
mokat is biztosít számunkra, ami-

kor kikapcsolódhatunk, beszélget-
hetünk egymással, ráadásul szép 
tájat, vagy más ember által épített 
értéket is láthatunk.

Frecot Bea

Pünkösd

Áradj, Szentlélek,
Gyújtsd föl
A konok világot!
Áradj szeretet:
Nyissuk meg szívünket.
Törődő reménység,
Tüzes piros Pünkösd;
Lendület vagy:
Eszmélet.
Megismered a Magasztost.
Küldj szent sóvárgást
Gyülekezetinkbe.
Hűség imája:
Madár vagyok,
Nyelveken szólok.
A Szentlélek vár,
Keres a Mester.
Reméllek: Vigasztalóm,
Paraklétosz…
A Lélek köpenyében
Imák simogatnak, Igék.
Ne féljetek:
Tavaszi suhogás
Kel s Lélek.
Öröm van ma!
Hitünk virága…

Rozsnyai László

MAGYAR REFORMÁTUS EGYSÉG NAPJA
2019. május 18-án került sor a 

Magyar Református Egység Nap-
jára Debrecenben, abból az alka-
lomból, hogy 10 éve egyesült újra 
a Magyar Református Egyház a 
Kárpát-medencében.

A történelmi határokkal közel 
száz éve szétszabdalt egyháztes-
tek istentiszteleti, tanbeli egységét, 
egyházi közösséggé szerveződését 
a ma reformátussága is örökségé-

nek tekinti – ez fejeződik ki a ha-
tárokon átívelő testvérgyülekezeti 
kapcsolatokban, az évente meg-
tartott egységnapokban, közös 
szolgálatokban a diakónia és az 
oktatás terén. Istentiszteletünk kö-
zéppontjában Isten Igéje áll, amely 
gyógyító erejével a történelem se-
beit orvosolja, a távolságokat le-
rövidíti, a közösséget a Szentlélek 
támogatásával megteremti.

Ebből az alkalomból találkozás-
ra hívták a Kárpát-medencében, 
Nyugat-Európában és a tengeren 
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túl élő magyar reformátusokat, 
hogy ezt a napot együtt ünnepel-
hessük meg.

A 19. századtól már hagyták el 
magyar reformátusok a Kárpát-
medencét, többnyire Amerikába 
vándoroltak ki, a jobb élet remé-
nyében. A nagyarányú szétszaka-
dás azonban a trianoni tragédiát 
követően történt meg. Megkérde-
zésük és szándékuk ellenére ide-
gen országok uralma alá kerültek 
az egykor ősi magyar – Erdély, 
Partium, Bánság, Bácska, Sze-
rémség, baranyai Dráva három-
szög, Szlavónia (Dráva és Száva 

folyó közti terület), Mura-vidék, 
Alpokalja/Őrvidék, Felvidék, Kár-
pátalja – területeken élő reformá-
tusok. A magyar református egye-
sülés ezt a szomorú valóságot is 
enyhíteni kívánván, a lelki egység 
megéléseként is tekint az egyesü-
lésre. Az egységes magyar refor-
mátus egyházhoz azóta az európai 
és az amerikai szétszórtságból is 
egyre többen csatlakoztak. (Töb-
bek között a Luxemburgi Magyar 
Protestáns Egyesület, Ameri-
kai Magyar Református Egyház, 
Krisztus Egyesült Egyháza Kálvin 
Egyházkerület, Kanadai Magyar 

Református Egyház stb.)
Az ünnepi református sokada-

lom közel 10 ezres serege betöltöt-
te a debreceni nagytemplom előtti 
teret.

Dunántúli Egyházkerületünket 
többek között Steinbach József 
püspök és Németh Tamás teoló-
giai akadémiai rektor köszöntötték 
szívhez szóló szavakkal.

Az együttlét vezérigéje a „Hadd 
tartsunk veletek, mert hallottuk, 
hogy veletek van az Isten” (Zaka-
riás 8,23)

Közreadta: Németh Kornél

A Szeretethíd olyan segítségnyújtó 
akció Magyarországon és a Kár-
pát-medencében, amelynek célja, 
hogy közösen tegyünk jót szeretet-
ben egymásért a gyülekezetben és 
a gyülekezeten kívül.

Pál a Róma 12:10–11-ben ezt írja 
„… a testvérszeretetben legyetek 
egymás iránt gyengédek, a tiszte-
letadásban egymást megelőzők, a 
szolgálatkészségben fáradhatatla-
nok, a lélekben buzgók: az Úrnak 
szolgáljatok.”
Ebben az évben gyülekezetünkben 
ismét szerveztünk programokat a 
Szeretethíd napjaira. A diakóniai 
megbeszélésen a gyülekezet idő-
seit és gyászolóit céloztuk meglá-
togatni. Ezen kívül gyülekezetünk 
iskolájában az alsósoknak bibliai 
történetet és magyar népmesét ol-
vastunk az osztályokban.
Hála az Úrnak, gyülekeztünk tagjai 
közül többen meghallották a hívást 
a szolgálatra, és így tudtuk a jelent-

kezők létszámához szervezni a láto-
gatásokat.
Gyülekezetünk tagjai szívesen fo-
gadták a telefonhívást, melyen 
előre egyeztetettük a látoga-
tás időpontját. Szolgáló test-
véreinket örömmel fogadták. 
Gyülekezetünk újságját és 
Cseri Kálmán igehirdetését 
vitték ajándékba.
Az iskolában nagypapák 
és nagymamák vállalták a 
meseolvasás szolgálatát a 
gyermekek örömére, akik 
a Szeretethíd szervezetétől 
ajándékot is kaptak.
Hálás szívvel köszönöm az 
Úrnak és a szolgáló testvé-
reknek, hogy idejüket, erejü-
ket adták a szolgálatra. Isten 
áldja meg őket.
Szeretettel hívom és várom a 
diakóniába azokat a testvé-
reket, akik látogatási szolgá-
latba szívesen bekapcsolód-
nának. Kérem a testvéreket, 

hordozzuk imádságban gyülekeze-
tünk szolgálatait. Az alábbi verssel 
erre buzdítok mindenkit.

Miklós Gáborné

Valaki értem imádkozott 

Mikor a bűntől meggyötörten 
A lelkem terheket hordozott, 
Egyszer csak könnyebb lett a lelkem, 
Valaki értem imádkozott. 

Valaki értem imádkozott, 
Talán apám, anyám régen? 
Talán más is, aki szeret. 
Jó barátom vagy testvérem? 

Én nem tudom, de áldom Istent, 
Ki nékem megváltást hozott, 
És azt, aki értem csak 
Egyszer is imádkozott.

Reményik Sándor

SZERETETHÍD
2019. május 24-25.

„Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Tim 1:7)



BÉKESSÉG12

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

-  evangéliumi naptárakat
-  kazettákat és CD-t 

vásárolhat minden kedves érdeklődő.

Pünkösdhöz kapcsolódó kiadványok kaphatók!

A Széchenyi utcai gyülekezetünkben a két istentiszteleti alkalmat követően:

Iratterjesztés

Kiadványajánló
Az ember vétkezett és ezáltal ha-
lált vont magára. Csak egy áldo-
zat tudta a bűnt félretenni és az 
embert Istennel megbékíteni. Is-
ten szeretete, hogy „a bűn miatt 
tulajdon Fiát küldte el a bűnös 
hústesthez hasonló formában” 
(Róm 8,3). Krisztusnak azért, 
hogy a bűn kérdését rendezze, 
valóságos emberré kellett válnia. 
„Vér kiontása és áldozat nélkül 
nincs bűnbocsánat” (Zsid 9,22). 
Isten Fiának tökéletes áldozata 
viszont teljesen kielégíti az Atyát, 
ezért más, illetve újra és újra tör-
ténő engesztelés szükségtelen. Ezt 
ismerték fel a reformátorok a Bib-
lia alapján, és ezért fogalmazták 
meg az „egyedül Krisztus…” el-
vet. Ez az egyetlen menekülési út-
vonalunk. Nincs más. Sem önma-
gában az egyháztagság, szertartás, 
lelki élmény, kegyes cselekedetek, 
pláne nem a könnyelműség és 
mondjuk a saját „jóságban” va-
ló tévhiedelem – „… Senki sem 
jó, csak egyedül az Isten…” (Mt 
19,17; Mk 10.18) – stb. nem elégí-
ti ki a tökéletes Isten elvárásait, de 
a tökéletes Fiú egyetlen hibátlan 
saját áldozata igen. Az ebben való 
hit a biztonságba kerülés egyetlen 
útja. „Hozzá mit sem tehetsz, Ő 
megtevé, váltságodat elvégezé…” 
írja egy kedves lelki ének. Ezért 
érdemes, sőt életbevágóan szük-
séges is hitben átvenni Istennek 
a Krisztusban megjelent ingyene-
sen felkínált üdvajánlatát. A meg-
menekülés, biztonságba kerülés 
egyetlen, de biztos útja ez. Egy-
úttal az Isten által elfogadott, sze-

retett, Isten–gyermeki helyzetbe 
kerülést is magával hozza. Ekkor 
már a tévedésre, becsúszott bűnre 
is a gyermeki viszonyból fakadó 
bocsánatkérés lehetőségével és az 
elfogadás ígéretével is rendelkezik 
a hívő. „Én fiacskáim, ezeket azért 
írom néktek, hogy ne vétkezzetek. 
És ha valaki vétkezik, van Szó-
szólónk az Atyánál, az igaz Jézus 
Krisztus.” (1Jn 2.1)
„Hála Néked, Úr Jézus, hogy 
olyanná lettél, aki nem voltál, és 
olyanná tettél, aki nem voltam.” 
(Luther Márton).
Jézus mondja: „Újonnan kell szü-
letnetek. A szél arra fúj, amerre 
akar; hallod a zúgását, de nem tu-
dod, honnan jön, és hova megy: 
így van mindenki, aki a Lélektől 
született.”
A hasonlat arra utal, hogy a szelet 
nem látjuk, de a munkáját tapasz-
taljuk. Isten Lelkének a jelenléte 
sem látható, de munkája, amit az 
emberekben elvégez, nagyon is 
valóságos.
A legkeményebb szívet is újjáte-
remti, a legelrejtettebb bűnöket is 
világosságra hozza, a legkétségbe-
esettebb embert is meg tudja vi-
gasztalni, s új erővel tölti meg.
(Cseri Kálmán „Amikor eljött a 
pünkösd napja” című könyvének 
borítószövege)

További kiadványajánlatok: Végh 
Tamás: „Hiszek Szentlélekben”; 
Billy Graham. „A Szentlélek”; Ko-
vács Géza: „Karizmák a Biblia vi-
lágosságában”

Áldáskívánással: Németh Kornél
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A konfliktus kezelés keresztény 
szemlélete

Ha te is olyan vagy, mint én, akkor 
te sem szereted a konfliktusokat, és 
úgy gondolod, hogy ha átugrod a 
konfliktuskezelési készségek megta-
nulását, akkor megúszhatod azt is, 
hogy egyáltalán foglalkoznod kell-
jen velük. Pedig a konfliktus any-
nyira elkerülhetetlen a keresztények 
életében, hogy Pál egyenesen azt 
mondja Timóteusnak, hogy: „De 
mindazok is, a kik kegyesen akarnak 
élni Krisztus Jézusban, üldöztetni 
fognak.” (2Timóteus 3:12). Sok ke-
resztény úgy veszi, hogy ha konflik-
tusba kerül, akkor bűnbe esik. Nem 
tekintik a keresztény élet normális 
részének. Pedig Jézus elég terjedel-
mesen tanított minket arra, hogy ho-
gyan kezeljük a konfliktusokat, sőt a 
Példabeszédek könyvének kifejezet-
ten erről szóló szakaszai vannak. A 
konfliktusok három ok miatt elkerül-
hetetlenek:
a.) Az ismereteink hiányosak és tö-
kéletlenek, úgyhogy még egy töké-
letes világban élő bűntelen emberek 
is másként látnák ugyanazt a helyze-
tet, a saját ismereteik és szemléletük 
alapján.
b.) A Sátán megszervezi a konflik-
tusokat, amikor és ahol csak lehet-
séges, különösen a keresztények 
között. A Sátán konfliktusba sodor 
minket önmagunkkal, Istennel és 
másokkal is.
c.) Tudatosan kerülünk konfliktusba, 
sőt kezdeményezzük is azt, amikor 
az evangéliumot hirdetjük, kiállunk 
a bűn ellen a társadalomban, a szek-
ták és kultuszok ellen tanítunk, vagy 
Krisztusról tanúskodunk ebben a vi-
lágban, ami nem akar változni. Így 

hát a konfliktusok maradnak, és ne-
künk meg kell tanulnunk keresztényi, 
„királyságos módon” kezelni azokat, 
míg Krisztus vissza nem jön értünk, 
hogy hazavigyen a mennybe, ahol 
nem lesz többé sírás, betegség és fáj-
dalom.
Az első három gyakorlatias tanács 
a következő, arról, hogy hogyan ke-
zeld keresztény módra a konfliktuso-
kat az életedben.
1. Járulj Isten elé, míg meg nem ka-
pod az ő rálátását a konfliktusra. Ne 
cselekedj vagy szólj elhamarkodot-
tan, haragból vagy az igazságtalan-
ság érzete miatt. Mózesnek is meg 
kellett tanulnia ezt, heveskedése a 
konfliktushelyzetben 40 évébe ke-
rült, amit a pusztában kellett tölte-
nie, másik alkalommal pedig azzal 
járt, hogy nem mehetett be az Ígéret 
Földjére. Amikor viszont Isten szem-
szögéből látta a helyzeteket, akkor 
képes volt hatalommal közbenjárni, 
és még a legnehezebb helyzeteket is 
meg tudta oldani, olyanokat, mint 
a nemzeti szintű hitehagyás és bál-
ványimádás, a vallásos lázadás és 
„hatalomátvételi” kísérletek.
2. Ne feledd, hogy Isten nagyobb, 
mint a probléma. Az az Isten, aki az 
eget és a földet teremtette, képes el-
bánni az ígéret földjének az óriásai-
val, erődített városaival és Góliát ne-
vű hatalmas harcosaival. Imádkozd 
végig a problémát, mígnem hitben 
jársz és nem látásban, és úgy látod 
a problémát, mint egy kis kavicsot a 
Mindenható Isten kezében.
3. Cselekedj ellentétes módon. Ha 
valaki zsugori, legyél jótékony vele! 
Ha valaki bántóan agresszív, akkor 
fordítsd oda a másik orcádat is! Ha 
köteleznek valamire, tegyél meg még 
többet, mint amennyit kérnek! Fizess 
szeretettel a gyűlöletért, és imád-
sággal az üldöztetésért. Ez valóban 
működik, és láttam, ahogy teljesen 
átformálódik emberek élete ezáltal! 
Mindkét fél életét átformálja! Ahe-
lyett, hogy gonosszal fizetnél a gono-
szért, amivel csak tovább fokoznád 
a problémát, megtanulod, hogyan 
győzd le a gonoszt jóval. Amikor a 
jó cselekvésben való kitartással van 
kombinálva, akkor ez egy erőtel-
jes életformáló fegyver a gonosszal 
szemben. Mély harmóniát tud kiala-

kítani a dühöngő konfliktusból.
„Hallottátok, hogy megmondatott: 
Szemet szemért és fogat fogért. Én 
pedig azt mondom néktek: Ne állja-
tok ellene a gonosznak, hanem a ki 
arczul üt téged jobb felől, fordítsd felé 
a másik orczádat is. És a ki törvény-
kezni akar veled és elvenni a te alsó 
ruhádat, engedd oda néki a felsőt is. 
És a ki téged egy mértföldútra kény-
szerít, menj el vele kettőre. A ki tőled 
kér, adj néki; és a ki tőled kölcsön 
akar kérni, el ne fordulj attól. Hallot-
tátok, hogy megmondatott: Szeresd 
felebarátodat és gyűlöld ellensége-
det. Én pedig azt mondom néktek: 
Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok 
azokat, a kik titeket átkoznak, jót te-
gyetek azokkal, a kik titeket gyűlöl-
nek, és imádkozzatok azokért, a kik 
háborgatnak és kergetnek titeket. 
Hogy legyetek a ti mennyei Atyá-
toknak fiai, a ki felhozza az ő napját 
mind a gonoszokra, mind a jókra, és 
esőt ád mind az igazaknak, mind a 
hamisaknak. Mert ha azokat szereti-
tek, a kik titeket szeretnek, micsoda 
jutalmát veszitek? Avagy a vámsze-
dők is nem ugyanazt cselekeszik-é? 
És ha csak a ti atyátokfiait köszönti-
tek, mit cselekesztek másoknál töb-
bet? Nemde a vámszedők is nem 
azonképen cselekesznek-é? Legye-
tek azért ti tökéletesek, miként a ti 
mennyei Atyátok tökéletes.” (Máté 
5:38-48)
„Senkinek gonoszért gonoszszal ne 
fizessetek. A tisztességre gondotok 
legyen minden ember előtt. Ha le-
hetséges, a mennyire rajtatok áll, 
minden emberrel békességesen él-
jetek. Magatokért bosszút ne állja-
tok szerelmeseim, hanem adjatok 
helyet ama haragnak; mert meg 
van írva: Enyém a bosszúállás, én 
megfizetek, ezt mondja az Úr. Azért, 
ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; 
ha szomjuhozik, adj innia; mert ha 
ezt míveled, eleven szenet gyűjtesz 
az ő fejére. Ne győzettessél meg a 
gonosztól, hanem a gonoszt jóval 
győzd meg.” (Róma 12:17–21)

(Folytatás a következő számunkban 
– szerk.)

Forrás: http://magazin.apcsel29.
hu/ a-konfliktuskezeles-kereszteny-

szemlelete/
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A HAZATÉRÉS ÜNNEPE
„Jézus Krisztus elment, de mi 
nem vagyunk magunkra ha-
gyatva! Nem vagyunk árvák!” 
– Zila Péter lelkipásztor gondo-
latai a mennybemenetel ünne-
pére.

Ezután kivitte őket Betániáig, fel-
emelte a kezét, és megáldotta őket. 
És miközben áldotta őket, eltávolo-
dott tőlük, és felvitetett a mennybe. 
Azok pedig leborulva imádták őt, 
majd nagy örömmel visszatértek 
Jeruzsálembe; mindig a templom-
ban voltak, és áldották Istent. (Luk-
ács 24, 50–53.)

Az Istentől elidegenedett, elvilágia-
sodott ember nem tud mit kezdeni 
az egyházi ünnepekkel, esetleg a 
karácsonyt még valahogy értelme-
zi. Azt mondja, a szeretet, az aján-
dékozás ünnepe – ezért ő is aján-
dékoz.
A feltámadással már valóban nem 
tud mit kezdeni, a mennybeme-
netelt, pünkösdöt pedig végképp 
nem érti, hiszen – úgy gondolja – 
nincs benne semmi kézzel fogha-
tó. A református keresztyénségnek 
azonban nagy ünnep Jézus haza-
térése.

A földrejöttével elkezdődött meg-
aláztatása – hiszen Ő a menny kirá-
lya volt, akinek ott angyalok tízezrei 
lesték minden gondolatát… Hitval-
lásunk szerint egész élete szenvedés 
volt – a megaláztatások, a gúny 
mind-mind a lelkébe martak. Aztán 
amikor végig kellett néznie, hogy 
szeretett népe – amelyet annyiszor 
akart összegyűjteni – nem akart hí-
vó szavára hallgatni, sőt tudatosan 
ellenállt… Vagy amikor a kereszt-
halál legnagyobb gyötrelmét kellett 
átélnie: amikor bűneinket magára 
vette, még az Isten is elhagyta.
Feltámadásával azonban elkezdő-
dik az Ő felemeltetése, s ez folytató-
dik a mennybemenetelekor. Jézus 
visszatér az Atyához, s ebben nem 
csak az van benne, hogy a sok nyo-
morúságból megmenekül, hanem 

hogy győztesként tér vissza, hogy az 
Istennek a jobbjára üljön! A Hozzá 
méltó helyre került! Beteljesítve kül-
detését, visszakerül a mindent irá-
nyító, kézben tartó „bázisra”.
Már Jézus egész ittlétében, elme-
netelében azt látjuk, hogy mindent 
az Atya tartott kézben, s az Atya 
ma sem változott. Ő ma is mindent 
kézben tart. Ő mindent Önmaga di-
csősége szempontjából cselekedett, 
és ez nekünk javunkra válik! János 
evangéliumában Jézus azt mond-
ja: Kijöttem az Atyától és kijöttem 
e világba, de most elhagyom ezt a 
világot, és elmegyek az Atyához… 
(Jn 16,28)

Ezek a gondolatok önmagukban 
véve örömüzenetként hangoznak a 
keresztyén ember számára, de hit-
vallásunk alapján feltehetjük azt a 
nagyon direkt kérdést is, hogy mit 
használ nekünk Krisztus mennybe-
menetele? Miért jó ez nekünk? Mi a 
hasznunk ebből bármikor is?

Az Atya előtt Közbenjárónk

Jézus Krisztus megváltó műve nem 
csupán a golgotai keresztre, a vált-
ságdíj kifizetésére, a helyettes áldo-
zatra korlátozódik. Mivel a megvál-
tott gyermekei is gyakran elbuknak, 
elbukunk, szükséges, hogy a meg-
váltottakért – szüntelen közbenjár-
jon, esedezzen, könyörögjön valaki.
Nagy tanítása a Szentírásnak az is, 
hogy nem akárki állt az Atya elé ér-
tünk, hanem az a Krisztus, akit az 
Atya küldött megváltásunkért, aki a 
küldetését győztesen teljesítette, és 
akit az Atya elfogad! Nem csupán 
én imádkozom teérted, nem csu-
pán emberi felindulásból könyö-
rög valaki értem, hanem az Isten 
tökéletes Fia, akit az Atya egyedüli 
méltó partnerként fogad el. Ezért 
minden értünk mondott imádsá-
gáról bizonyosak lehetünk, hogy az 
meghallgatásra talál!
Azután az is fontos, ahogy Pál na-
gyon őszintén beszél a Római levél-
ben a Krisztust megismerő ember 

harcáról: látja, ismeri a jót, és gyak-
ran mégsem azt teszi. Mi lesz akkor 
így ezzel az emberrel? A kísértések 
között elbukó ember el fog kallód-
ni…? Örömmel válaszolhatjuk: Ne-
künk közbenjárónk van a menny-
ben! Ki mer minket kárhoztatni? 
Jézus Krisztus az, aki megigazít!
S ha arra kérdésre keressük a vá-
laszt, hogy meddig jár közben ér-
tünk? Örömmel válaszolhatjuk, 
hogy egészen addig, amíg visszajön 
az Övéiért, és helyreállít mindent 
az Isten eredeti terve szerint. Amíg 
minden szem meg fogja Őt látni!

Maga mellé veszi az övéit

Jézus Krisztusról azt olvassuk a Bib-
liában: Ő is emberi, feltámadott 
testben van jelen a mennyben, és 
ez biztos záloga annak, hogy testi-
leg mi is odakerülünk… Miközben 
a pogány gondolkozás beszürem-
kedett a keresztyének közé, és en-
nek kapcsán sokan azt állítják, hogy 
az ember teste bűnös, megvetendő 
– a Biblia ezt sehol nem mondja! 
Isten teljesen másként gondolkozik 
a testről, Ő a Szentlélek templo-
mának tartja a hívő ember testét. 
Bennünket nem a testünk sodor a 
bűnbe, hanem az Istentől elfordult, 
az Ő akaratát nem kereső testies 
gondolkozásunk. Jézus Krisztus a 
megváltott embernek, emberi mi-
volta egészének, így a testének is 
készítette a mennyet!
A hitvallásban azt valljuk: hiszem a 
test feltámadását, és az örök életet.
Halálunkkor csak a lelkünk kerül 
oda az Úrhoz, de feltámadásunk 
után mindenestül ott leszünk az 
Úrnál. Ahogy Ő megígérte: És ha 
majd elmentem, és helyet készí-
tettem nektek, ismét eljövök, és 
magam mellé veszlek titeket, hogy 
ahol én vagyok, ti is ott legyetek.
Micsoda vigasztalás ez a keresztyén 
embernek: ezt a nyavalyás testet is 
szereti, és megbecsüli az Úr! Fontos, 
és értékes Neki az egész életünk! 
Biztos így sem lenne rossz (ebben a 
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Eltemettük: 
Amrein János, 79 éves; Hollósi Ferencné sz. Rózsa Mária, 83 éves;

Kovács Istvánné sz. Brajnovits Erzsébet Anna, 95 éves;
özv. Lendvai Istvánné sz. Marton Zsuzsanna, 73 éves;

Németh Kálmánné sz. Simonyák Margit, 83 éves testvérünket.

                                                                                                Imádkozunk a gyászolókért.

   Megkereszteltük:
Baranyai Brendon Robertet, Forgács István Dánielt, Kaluz Lujzit, Kukuly Zoét,

Pavelka Benjámint, Raffael Rubinát és Varga Iringó Zsófiát.

                                                                                Imádkozunk értük.
   Isten áldását kértük:

Gáspár Zoltán és Várnai Éva, ifj. Miklós András és Balla Edina,
Berecz László és Tar Gina Veronika, Samu Miklós Kálmán és Dr. Bodó Edina,

Csere Sándor és Vankó Bettina, Szaller András és Jáni Ágnes,
Kemecsei Imre és Bornemissza Andrea és

Molnár Zoltán és Sveininger Aletta Ágnes házasságára.

                                                                                Imádkozunk értük.  

Anyakönyvi hírek   2019. 04. 21–2019. 06. 02.

testben) az Úr Jézussal – de dicső-
séges testben lehetünk Nála örök-
ké! Otthon lehetünk Nála, Vele – az 
Ő tervei szerint.

Addig Lelke segít a 
mennyeiekkel törődni

Isten nagyon jól ismeri az embert, 
tudja, hogy szüksége van Segítőre. 
Ennek a hitnek a záloga, pecsétje, 
előlege a Szent Lélek, akit Jézus 
Krisztus maga helyett küldött el – 
Lelkét adja az Övéinek! Ez a Szent 
Lélek végzi el az emberben a meg-
térést. Ezzel a Lélekkel „oltja be” 
– mint a szőlőoltványt a szőlőtőbe, 
ezzel kapcsolja be az Övéit a „Krisz-
tustestbe”! Ez által a Szent Lélek ál-
tal él az Úr az emberben.
Jézus Krisztus elment, hazament, és 

azt mondta, hogy ez jobb nekünk, 
hiszen a Szent Lélek eljövetelének 
ez volt a feltétele.
Jézus Krisztus elment, de mi nem 
vagyunk magunkra hagyatva! Nem 
vagyunk árvák! A hitvallásunk sze-
rint: … istensége, fensége (=hatal-
ma), kegyelme (bűnbocsánata, lelki 
ajándékai) és Lelke soha el nem tá-
vozik az Övéitől!
Mit végez az Ő Szent Lelke? Segít, 
munkálkodik a hívőkben. Újra és 
újra felemeli a tekintetemet Jézusra!
Ha szétnézek magam körül, a föld-
re nézek: bűnt, szenvedést, halált 
látok. Ettől elkeseredek. Ha a világ-
ra nézek: látom a sok szörnyűséget, 
legszívesebben kifutnék belőle!
Magamra nézve bűneimet és az 
alkalmatlanságomat látom, de Ő 

felemel. A Szent Lélek egy-egy te-
metésen, és a temetőben is felemeli 
a hívő ember tekintetét, és Jézusra 
néz, Aki győzött.
Minden okunk megvan tehát ünne-
pelni Jézus mennybemenetelének 
napján!
Ha a Szent Lélek: zálog, pecsét, 
előleg – és ennyi mindent kap a 
keresztyén ember már így is, akkor 
milyen lesz az, amikor már nem csu-
pán az előleg lesz a miénk? Nézd az 
Odafentvaló, az Atya jobbján lévő 
Jézust, aki szeret, és aki által diadal-
maskodunk, erre pedig Ő a garan-
cia! Ő ígérte! Ezért ünnepelhetünk 
ma teljes örömmel!

Zila Péter
(Forrás: http://reformatus.hu)
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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
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 10:00 órától, Énekkari próba 18:30-tól
Csütörtök: 17:00 Imaóra 
Csütörtök: 18:00 Gyülekezeti bibliaóra
Péntek:      15:00 FRÖCS 
       (Fiatal Reformátusok Örömteli Csapata, kisifi)
Péntek:      17:00 KFC (Keresztyén Fiatalok Clubja)
Péntek:      18:00 Tabuk nélkül
Péntek:      18.00 Női Kör
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
Minden hó 1. csütörtökjén: Dávid-kör
Péntek: 17:00 Imanna imakör
Havonta pénteken: 17:00 Elcsendesedés - nőknek

Budai út

Vasárnap: 09:00 Igére Hangolva Zenés Istentisztelet
Vasárnap: 10:00 Istentisztelet és gyermek-istentisztelet
(ovisoknak, kisiskolásoknak külön csoportokban)
Egyházi nagy ünnepeken és a hónap első vasárnapján úrvacsorás 
istentiszteleteket tartunk.
Szerda: 18:00 Szabadság Krisztusban lelkigondozó csoport
Péntek: 10:00 Baba-Mama Kör (Új Gyülekezeti Ház kisterme)
Minden hó 3. péntekjén: 18:00 Harmincasok-negyvenesek köre

Az altemplomi urnakegyhely nyári nyitva tartása:
Szerda és péntek: 16–18 óráig, 
vasárnap (és állami ünnepnapokon, ha másképp nem hirdetjük) 
9–12 óráig

8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 16.
Hivatali órák: 

Hétfőtől - Péntekig: 8,30 - 12,30; 
Vasárnap: 8,30 -10,00 11,00 -12,00

Tel.: 22/312-785; Fax: 22/398-719; 
Mobil: 06/30-630-8801

e-mail: hivatal@albaref.hu, internet: www.albaref.hu 
Adminisztrátor: Sárkány Anna 

Bankszámlaszám: 
UniCredit 10918001-00000021- 42850004

Lelkipásztorok, hitoktatók
Berze János lelkipásztor, lelkészi elnök

Szász Zoltán lelkipásztor
Ujvári Sándor Csaba beosztott lelkész, hitoktató

Deák Péter ifjúsági lelkész, hitoktató
Ludvigné Izsay Szilvia beosztott lelkész, hitoktató

Varga Zsófia segédlelkész, hitoktató
V. Szabó Gergelyné hitoktató–beosztott lelkész

Ellenbruckné Kiss Aranka hitoktató–beosztott lelkész
Szász Tünde hitoktató
Fórizs Éva hitoktató

Konrád Ferenc hitoktató
Berzéné Bezdán Katalin Erika hitoktató

Nagyné Vincze Tímea hitoktató

– 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: Mocsáriné Brunner Boglárka

Talentum Református Általános Iskola:
8000 Székesfehérvár, Széchenyi út 20.

Tel.: 06-22/310-018, e-mail: iskolatitkar@albaref.hu 
Igazgató: Szanyó Gáborné

Gyülekezeti részeink állandó alkalmai Lelkészi Hivatal

KÖZCÉLÚ ALAPÍTVÁNYAINK

INTÉZMÉNYEINK ELÉRHETŐSÉGEI

BÉKESSÉG
A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS

EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

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

Kiadó: Hit, Remény, Szeretet Alapítvány
Felelős szerkesztő: Berze János; Szerkesztő: Ujváriné Császár Boglárka

Nyomdai munkák: Bezsit Bt., Felelős vezető: Farkas István
A Békesség újság önköltséges. Adományokat elfogadunk a lap kiadásához. Köszönjük!

A hétközi alkalmak szünetelnek július-augusztus hónapokban!


