
Egy állatorvos mesélte el kezdő 
praxisából a következő történetet. 
Az egyetem elvégzését követően 
csak egy kis eldugott zsákfaluban 
kapott állást. A falu tanácselnöke 
kiutalt neki szolgálati lakás címén 
egy régi parasztházat. Az első he-
tek, hónapok elég unalmasan tel-
tek, mert a falubeliek nem mertek 
a fiatal, kezdő állatorvosra semmi-
lyen házi jószágot bízni. Unalmá-
ban az újonc állatorvos befogadott 
egy utcán talált, mellső lábára sán-
tító kutyát. A törött lábat sínbe tet-
te, bepólyálta, vackot készített neki, 
és a kutya hatékony gyó gyulására 
etette-itatta. A kutya hálás volt 
mindezért, és néhány hét múlva fel 
is épült, az ebcsont beforrt. Az ál-
latorvos kiengedte az udvarra, sőt 
a kaput is nyitva hagyta neki, ha 
esetleg mehetnékje támad. Támadt 
is, olyannyira, hogy el is tűnt a szem 
elől. Egy pár hét eltelte után furcsa 
nyüszítés és a kapuajtón hangos 
kaparás verte fel az eseménytelen 
nap csendjét. Az állatorvos nagy 
ámulatára a meggyógyított eb volt 
a hangzavaró! A kapuban nézett rá 
kérő tekintettel, és mögötte egy má-
sik sérült eb, akit magával hozott a 
vele jót tevőhöz. Van mit tanulnia a 
keresztyén embernek ettől a hálás 

ebtől! Ha megismerted a Szabadí-
tó Jézust, aki kezelésbe vette életed 
töréseit, viszel-e másokat is hálából 
hozzá gyógyulni, szabadulni? Aki 
saját magán tapasztalta Jézus sza-
badító szeretetét, az másoknak is 
fogja ajánlani Őt! 

Nyári pihenőszabadságom ideje 
alatt sokszor eszembe jutott misz-
sziói tervünk, amelyet szeptember 
és október hónapokra tervezünk. 
Több héten át arra hívnánk, báto-
rítanánk a gyülekezet tagjait, hogy 
szólítsanak meg embereket, akik 
még nem ismerik Isten örömhírét. 
Három vasárnap délelőtti istentisz-
teleten Isten iránti érdeklődőknek, 

keresőknek tartanánk igehirdetése-
ket. Egy nagyvárosban élünk, ahol 
a lakosság túlnyomó része Istentől 
elidegenedett, ún. szekuláris életet 
él. Vajon őket hogyan szólítja meg 
Isten? Ők hol fognak találkozni az 
örömhírrel? Mit teszünk mi azért, 
hogy a bűnbocsánat és az örök 
élet szempontjából elveszett em-
berek Jézushoz találjanak? – adód-
nak Jézus missziói parancsából 
(Máté 28:19, ApCsel 1:8) a kérdé-
sek. Mert Isten „munkamódszere” 
kétezer év óta ugyanaz, embere-
ket hív ki az elveszettségből az ő 
gyülekezetébe, az élő hitre, akiket 
visszaküld a világba, hogy máso-
kat segítsenek megmenekülésre. 
Ahogy a hálás eb, úgy mi sem tud-
juk meggyógyítani, szabadítani a 
másik embert, de azt tudjuk, hogy 
hol van szabadulás. Ha olvassuk 
ezt az írást, akkor nagy valószínű-
séggel ismerjük az örök élet igéjét, 
és halljuk alkalomról alkalomra az 
üzenetét. De miközben dúskálunk 
a lelki javakban, fáj-e, hogy so-
kan a környezetünkben, akik nem 
ismerik az Üdvözítőt, az elveszett-
ség állapotában vannak? Tudod-e, 
hogy Isten téged akar használni 
azoknak az elveszetteknek az éle-
tében, akikkel napi kapcsolatban 
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Kizendülõ ige
„Mert tőletek kizendült az Úrnak beszéde… kiment a ti Istenben vetett hiteteknek híre.”

1Thesszalonika 1:8 (Kecskeméthy ford.)

„A gyülekezet az egyetlen olyan együttműködés a világon, amely a rajta kívülállók érdekében tevékenykedik.” 
(William Temple – anglikán püspök)
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Szerkesztői gondolatok
Mi, emberek olykor a végletekig fel 
tudunk háborodni egy-egy ben-
nünket ért igazságtalanság miatt. 
Van, aki kifakad, és fűnek-fának 
elpanaszolja a vele történteket, 
más inkább magában őrlődik. Egy 
biztos: hogy ha harag van a szí-
vünkben, azzal másoknak és saját 
magunknak sem teszünk jót. De 
hogyan engedhetjük el a dolgot, 
amikor úgy érezzük, hogy nekünk 
van igazunk, és ezt mégsem tudjuk 
érvényesíteni?
Olyan jó, hogy van egy Élő Iste-
nünk, akinek elmondhatjuk, mi 
nyomja a szívünket! Ha megnéz-
zük a Zsoltárok könyvét, láthatjuk, 
milyen gyakran kiált az Úrhoz a 
zsoltáros, feltárva legmélyebb érzé-
seit. Ezt mi is megtehetjük, és Isten 
meghallgat bennünket, nem kell 
rögtön és mindenkor az emberek-
hez rohannunk igazságszolgáltatást 
kérve a magunk számára. Persze, 
miután az Úrhoz imádkoztunk, me-

hetünk az emberekhez is ügyünk 
érdekében, de tudnunk kell, hogy 
még ha igazunk is van, akkor sem 
biztos, hogy elégtételt kapunk. 
Ráadásul nem is lehetünk benne 
biztosak, hogy teljes mértékben 
igazunk van, hiszen a teljes igazsá-
got csak Isten ismeri. És milyen jó, 
hogy Ő ismeri, mert így rábízhatjuk 
az ítéletet! „Mert Isten megítél min-
den tettet, minden titkolt dolgot, 
akár jó, akár rossz az.” (Préd 12:14)
A másik fontos dolog pedig az, 
hogy a fentiek általában emberi 
igazságok és igazságtalanságok, 
amelyek az örök élet távlatából 
nézve gyakran semmiségeknek 
tűnnek. A „kinek van igaza?” tí-
pusú csatározások sokszor relatí-
vak, megítélésük attól függ, milyen 
szemszögből nézzük őket… és 
többnyire nem jutunk velük seho-
vá. Nem akarom bagatellizálni az 
emberi igazságtalanságokat, ame-
lyek nagyon fájdalmasak is tudnak 

lenni. De van egy másik, isteni 
igazság is, amely örök és állandó, 
sőt megismerhető – „megismeritek 
az igazságot, és az igazság meg-
szabadít titeket” (Jn 8:32) –, még-
hozzá Jézus Krisztus által, aki „az 
út, az igazság és az élet” (Jn 14:6). 
Ha Vele vagyunk kapcsolatban, az 
békességet ad, bármilyen igazság-
talanságot szenvedjünk is el. Nem 
kell a terheinket egyedül hordoz-
nunk, az Úr nagyon is tudja, mi-
lyen nehezek tudnak lenni ezek… 
Bízzunk Benne, és adjuk át számá-
ra az irányítást.
„Vajon Isten nem szolgáltat-e igaz-
ságot választottainak, akik éjjel-
nappal kiáltanak hozzá? És vára-
koztatja-e őket? Mondom nektek, 
hogy igazságot szolgáltat nekik ha-
marosan. De amikor eljön az Em-
berfia, vajon talál-e hitet a földön?” 
(Lk 18:7–8)

Ujváriné Császár Boglárka

vagy? Egyáltalán tudják-e, hogy 
te Krisztusé vagy? Milyen jó lenne, 
ha velünk is megtörténne, amit a 
thesszalonikabeli gyülekezetről ír 
Pál a fenti igeversben, hogy kizen-
dült, kihangzott gyülekezetükből az 
Isten beszéde, híre ment az Istenbe 
vetett hitüknek. Hú, milyen beszé-
des jellemzők ezek! Vágyom rá, 
hogy a székesfehérvári reformátu-
sok összegyülekezéseiből is kizen-
düljön az Isten beszéde! Ne csupán 
fogyasztói legyetek az Isten beszé-
dének, hanem legyetek nem hívő 
családtagjaitok, szomszédjaitok, 
munkatársatok és ki tudja, még 
kinek a misszionáriusai. A megté-
rők túlnyomó része azért döntött 

Krisztus mellett, mert valaki, Isten 
egy hűséges és mentő szeretettel 
közeledő gyermeke kitartóan kép-
viselte feléje Jézust. Ezt több sta-
tisztika egybehangzóan bizonyítja. 
Egyszerű hívők vezetnek sokszor a 
leghatékonyabban másokat Krisz-
tushoz. Egy ismerősöm, aki egy 
dél-koreai református gyülekezet-
ben járt, amikor azt kérdezte a gyü-
lekezet tagjaitól, hogy ki misszioná-
rius, akkor mindenki felállt. „Jobb 
Krisztus páciensének lenni, mint a 
teológia doktorának.” – mondta C. 
H. Spurgeon. És milyen igaza van, 
mert hatékonyabb tanúja a Gyó-
gyítónak, aki páciense és nem tu-
dományosan elméleti magyarázó-

ja. Nem biztos, hogy sok embernek 
kell hirdetned egyszerre az evangé-
liumot, de légy hűséges legalább 
egyhez a környezetedben, akiért 
imádkozol, akit gyakorlati módon, 
tettekkel szeretsz, és a megfelelő 
alkalommal, ha nyitottságot érzel 
benne, beszélj neki a Megváltóról. 
Nem bibliai idézetekkel zsonglőr-
ködve, nem felsőbbrendűséggel, 
nem kioktatva, hanem mint aki 
visszatérő páciense az Áldott Or-
vosnak! És a Jézus ajtaján még 
csak kapargatni sem kell, mert 
nyitva van és vár rád. Azzal együtt, 
akit magaddal hoztál!

Szász Zoltán,
mindenekelőtt Krisztus páciense

„Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakoz-
ni, majd megtudjátok! Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok.” (Ézs 43: 18–19)
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M E G H Í V Ó
Kedves Hetedikes, Nyolcadikos és Középiskolás Barátaink!

Azért írunk nektek, hogy nagy szeretettel meghívjunk benneteket egy sorozatra, amely hetente egy 
óra programot jelent majd számotokra az adott gyülekezetrészben. A sorozat célja a konfirmáció, amely 
elvezet titeket egy új ifjúsági klub sokféle izgalmas, testileg-lelkileg építő közösségi életének megismeré-
séhez (nyári táborok, évközi túrák, kirándulások, sütés-főzés, kézművesség, sport stb.), és nem melléke-
sen életetek Istenének megtalálásához!

A konfirmáció mindig különleges alkalom, hiszen a keresztyén ember felnőtté válásának fontos lép-
csőfoka. Biztosak vagyunk benne, hogy ez a sorozat nem lesz hiábavalóvá az életetekben, sőt mindaz az 
ismeret, megtapasztalás és hit, amiről szó lesz, segíteni fog titeket eligazodni az élet igazán fontos kérdé-
seiben. A világ sok országában (pl. Dél-Koreában, a Samsung, az LG, a KIA és a Hyundai szülőföldjén) 
ezrek és ezrek válnak keresztyénné napjainkban is, nyilván nem véletlenül. Velük együtt valljuk: Isten 
szeretetének valódi megtapasztalása az emberi szív legnagyobb ajándéka!
Azok a 8. osztályos hittanosok, akik már több éve hittanra járnak valamelyik városi iskolában, a haladó 
csoportokhoz csatlakozhatnak, és 2020 tavaszán fognak konfirmálni!

Számotokra az első konfirmációi órát gyülekezetrészenként (Széchenyi u., Budai út, 
Maroshegy) szeptember 27-én, pénteken 16 órától tartjuk.

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, ha-
nem örök élete legyen.” (János 3,16)

Kedves Szülők!

„Ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja.” (2Tim 2,13)

Szeretettel kérjük, segítsék elő konfirmandus korú gyermekük felkészülését azzal, hogy biztatják és 
támogatják őt ezen az úton, ahogyan meg is fogadták ezt Isten és emberek előtt az ő megkereszte-
lésük alkalmával. Biztosak lehetnek benne, hogy ezzel a legnagyobb jóhoz segítik hozzá gyermeküket, 
amit csak adhatnak neki e földi életben!

Felhívjuk a családok figyelmét, hogy a konfirmációra való felkészítés gyülekezetrészenként lesz! 
Jelentkezni a lelkipásztoroknál lehet!

Ha az első alkalmon valaki nem tud megjelenni, akkor is bátran jöjjön valamelyik következő órára. Egy 
ideig még később is lehetőség van a jelentkezésre, akár személyesen a gyülekezetrészekben, akár a 
következő elérhetőségeinken:

Széchenyi utca: Deák Péter, Tel.: 30-503-9780; E-mail: deak.peter0924@gmail.com
Budai út: Berze János, Tel.: 30-676-3570; E-mail: berze.janos@albaref.hu
Maroshegy: Ujvári Sándor Csaba, Tel.: 30-366-2156; E-mail: ujvari.sandor@albaref.hu

Székesfehérvári Református Egyházközség
8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 16.; Tel.: 22/312/785; Mobil: 30/630-8801

Fax: 22/398-719; e-mail: hivatal@albaref.hu; internet: www.albaref.hu
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Oláh Pál Olivér beosztott lelkész 
bemutatkozása

Áldás Békesség! 
Köszöntöm az olvasókat és a 

gyülekezet tagjait. Oláh Pál Olivér 
vagyok, 2019. szeptember 1-től 
beosztott lelkészi szolgálatot fogok 
teljesíteni a Széchenyi utcai gyü-
lekezetrészben az egyházközség, 
illetve Szász Zoltán nagytiszteletű 
úr meghívására. 

Az elmúlt egy évben Dunamel-
léken, a Szigetszentmiklós–Kos-
suth utcai református közösség-
ben láttam el ezt a szolgálatot. 
Jómagam messziről származom, 
egészen Borsod megyéből, Tisza-
palkonyáról, egy kb. 1500 lelket 
számláló kis faluból. Ez Tiszaúj-
város – vagy ahogyan az időseb-
bek ismerik, Leninváros – mellett 
található. Református családban 
nevelkedtem, így gyermekkorom 
óta sokat hallottam az Élő Istenről, 
sok ismeretet szereztem róla. Ott-
honi közösségünkben édesapám 
presbiter, édesanyám szintén, egy-
ben egyházfi is, anyai nagyapám 
pedig közel 40 évig volt presbi-
ter. Már nagyon fiatal korom óta 
részt vettem a gyülekezeti életben, 
pontosabban 3 éves korom óta, 
amikor is ünnepekkor és gyüleke-
zeti alkalmakkor verset mondtam, 
illetve szerepeltem. Életemben az 
Istenről való tudás fokozatosan 
formálódott át hitté. Ezen az úton 
meghatározó esemény volt a kon-
firmációm, és az ott kapott áldó 
Ige ma is vezérfonala az életem-
nek. Ez az Ige az 1Tim 6,12 amely 
így szól: „Harcold meg a hit nemes 
harcát, és ragadd meg az örök éle-
tet, amelyre elhívattál!”

 Rádöbbentem, hogy Isten el-
hívott engem az örök életre, illet-
ve arra is, hogy őt szolgáljam és 
hirdessem az evangéliumot, amit 
megértettem. Későbbiekben va-

lóban meg kellett tapasztalnom, 
hogy kiállni az evangélium ügye 
mellett, Krisztus mellett nem min-
dig leányálom, néha valóban 
harc, harc a világgal, az Ördöggel 
és akár még önmagunkkal is, de 
Isten, aki elhívott, erőt is ad erre a 
feladatra, és Ő megsegít. 

Gimnáziumi tanulmányaimat a 
miskolci Lévay József Református 
Gimnáziumban töltöttem, ezek 
alatt az évek alatt sokat segítettek 
és hitben erősítettek a nevelőtaná-
raim, illetve vallástanáraim hite-
les életüknek a példáival, az Igére 
való nevelésükkel. A református 
kollégiumban, ahol éltem min-
dennapjaimat, társaimnak áhí-
tatot tartottam, Jézusról, Istenről 
beszélgettünk, de ekkor még úgy 
gondoltam, hogy elég, ha azok 
között az emberek között beszé-
lek az Úr Jézusról, ahol élek. Még 
nem a lelkészi pályára készültem, 
hanem gépészmérnöknek, de ott 
volt bennem a belső elhívás, hogy 
inkább a teológia felé kellene for-
dulnom. Ezt külső elhívás is erő-
sítette, ugyanis vallástanáraim, 
nevelőtanáraim is e felé próbál-
tak terelgetni. Egy szokatlan bal-
eset folytán a felvételi jelentkezés 

idején, amikor a gépészet és a 
teológia között tanakodtam, meg-
értettem, hogy Isten engem nem 
gépészmérnöknek szeretne látni, 
hanem az Ő szolgájának. Ekkor 
döntöttem el, hogy a lelkipásztori 
szolgálatnak szentelem az élete-
met. Hitem szerint legfontosabb a 
Szentírás ismerete és az ahhoz va-
ló ragaszkodás, amelynek minden 
szava igaz, még ha emberi okos-
ságok ki is kezdik időről időre. A 
mai világ sok mindent felkínál az 
embernek, amelyek hamis útra 
vezetnek. Mind azt mondja, hogy 
nem szükséges semmilyen Isten, 
mert az ember képes a saját életét 
irányítani. Úgy érzem, hogy a 21. 
században többek közt ezzel kell 
szembe néznünk, és ez ellen kell a 
„nemes harcot” megvívnunk. Meg 
kell mutatnunk, hogy ha az Isten 
kezébe tesszük le életünket, akkor 
mindenünk megvan, mert Ő a leg-
drágábbat adta értünk, az Egyszü-
lött Fiát, akiben mindenünk meg-
van, sőt, több mint amit e világ 
valaha adhat. Lelkipásztori „ars 
poeticámat” a jelenlét szóval tud-
nám megfogalmazni. Ez azt jelenti 
számomra, hogy azzal a szeretet-
teljes és elfogadó jelenléttel legyek 
az emberek között, mint ahogy 
maga a Mesterünk, az Úr Jézus is 
volt. Bele kell lépnünk az emberek 
élethelyzetébe, hogy abban tudjuk 
őket megszólítani és megmutatni 
nekik az Úr Jézust. Köszönöm a 
lehetőséget a Székesfehérvári Re-
formátus Egyházközségnek, hogy 
itt szolgálhatok, és Isten gazdag ál-
dását kérem a gyülekezet életére, a 
lelkipásztorok munkásságára és az 
előttünk álló közös időszakra. Iste-
né legyen ezért a dicsőség!

Oláh Pál Olivér
beosztott lelkész
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Leg… leg… leg… díjak a hittantáborban

TETŐTŐL TALPIG
Ez volt a címe a napközis hittantábornak 
a Széchenyi úton június 24. és 28. között. 
Isten gazdag áldásaival találkozhattunk eb-
ben a táborban, amelyeket különböző test-
részeinkkel is érzékelhettünk. A hét témája 
is az érzékszervekkel volt kapcsolatos.
• Az első történet Tamásról szólt és az ő 

„hiszem, ha látom” hozzáállásáról. Mi 
a szemünkkel láthattunk Istenre mutató 
teremdíszítést, a másik szükségét, a ki-
vetített aranymondásokat, énekeket és 
a munkafüzet feladatait.

• Másodszor a süketnéma meggyógyítása 
volt a Galileai-tenger mellett. Mi a fü-
lünkkel hallhattuk Isten szavát (volt, aki 
életében először), vidám gyerekzsivajt, 
lelki üzenetet, az evezők loccsanását a 
csónakázó tavon és mély beszélgetése-
ket.

• A harmadik napon Pál athéni igehirde-
tését hallgathattuk meg. Mi a szánkkal 
szólhattunk bátorító szavakat, énekkel 
dicsérhettük Istent, és finom fagyikat íz-
lelhettünk.

• Negyedik alkalommal Tábitáról volt szó, 
aki a kezével sokat munkálkodott a gyü-
lekezetért. Meghalt, de Isten feltámasz-
totta őt. Mi a kezünkkel vízicsatázhattunk 
a MÁV pályán, segíthettünk a másiknak, 
kézműveskedhettünk, és kezünkbe aján-
dékokat is helyezhetett az Úr Jézus.

• Az utolsó napon a lábmosás történetéről hallhat-
tunk. Mi a lábunkkal rúghattuk a labdát, futhat-
tunk a Koronás Parkban, sétálhattunk a Sóstón, 
és igyekezhettünk az alkalmakra, hogy mint Sá-
muel, semmit ne hagyjunk leesni a földre Isten 
igéjéből.

Számomra tetőtől talpig áldásokat készített Isten azzal, 
hogy egységet adott a szolgálók közé, kaptunk jó időt, 
élő Igét és arra nyitott szívű gyermekeket. Összességé-
ben a lelki alkalmak és az egyéb programok megfe-
lelő egyensúlyban voltak ahhoz, hogy a gyerekek azt 
mondhassák: „Ez egy nagyon jó hét volt!”
Hiszem, hogy Isten velünk együtt ugyanezt mondhatta.

P. A.

Idén első alkalommal a Budai 
úti templomban és gyülekezeti 
házban is rendeztünk napközis hit-
tantábort. Tettük ezt azért, mert az 
elmúlt években úgy megszaporo-
dott a táborozó kedvű gyermekek 
száma a Széchenyi úti táborban, 
hogy úgy döntöttünk, két táborra 
osztjuk szét őket. Egyet a szokott 

helyen a református iskolában, 
egyet pedig az újonnan átadott 
gyülekezeti házban. Az Úristen 
megáldotta a munkánkat, mert a 
vártnál még többen jelentkeztek.

De hogyan is telt az 59 gyermek 
táboros hete? A templomi áhíta-
tokon kívül a csoportfoglalkozá-
sokon adtuk át az üzenetet, hogy 

tetőtől talpig fontosak és értékesek 
vagyunk a mi Urunknak. A dél-
utáni szabadidős programokon 
hol kézműveskedtünk, hol sport-
versenyen vetélkedtünk, hol filmet 
néztünk, hol akadályversenyen 
mértük össze ügyességünket. Dél-
utánonként még angol perceket is 
tartottunk, amikor angol nyelven 
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dicsértük az Urat. A tábor 
csúcspontja a pénteki ki-
rándulás volt, amikor Pá-
pán megnéztük a Pannonia 
Reformata múzeumot, és 
megmásztuk a református 
templom tornyát. A tábort 
családi áhítattal és piknik-
kel zártuk. A vasárnapi 9 
órás zenés istentiszteleten 
hálás szívvel újra énekeltük 
a tábor slágereit.

V. Szabó Balázs táborozó 
fiam írta ezt a véleményt a tábor-
ról:

„Nem vitás, nagyon jó tábor volt. 
Ez nekem a 6. ilyen volt, és ehhez 
fűződik a legtöbb emlékem. Attól 
különbözött más hittantáborok-
tól, hogy a hitoktatók és a segítők 
nagyon becsületesen dolgoztak, 
ahogy Jézus is megmondta: „Teljes 
szívedből, teljes lelkedből, erődből 
és teljes elmédből.” Jók voltak a 
programok, és különösen az tet-
szett, hogy az oktatók minden nap 
imádkoztak értünk. Ez rengeteget 
ér, többet, mintha a magunk ép-
ségéért fohászkodnánk, mert na-
gyon jó dolog szeretettnek érezni 

magunkat. A reggeli focizásoknak 
köszönhetően teljesen eltűnt belő-
lünk a feszültség, és az áhítatokon, 
csoportfoglalkozásokon így többé-
kevésbé, de tudtunk figyelni. Jók 
voltak a délutáni angol percek is. 
Remélem, jövőre is ilyen jó lesz a 
tábor, ebben az esetben szeretettel 
ajánlom mindenkinek!”

No, de mik is azok a leg…leg…
leg… díjak ? Ezeket a gyermekek 
ítélték oda a szolgálóknak. Íme:

János tiszteletes bácsi: a legjobb 
mesélő, a legbölcsebb ember, a 
legjobb barát díja

Zsófi néni: a legaranyosabb és a 
legkedvesebb tanár, a legjobb tá-

borvezető díja
Szilvi tiszteletes néni: a leg-

szebben imádkozó, a legjobb 
énekes, a legügyesebb gitá-
ros díja

Éva néni: a legjobb me-
sélő, a legszorgalmasabb, a 
legjószívűbb ember díja

Timi néni: a legkedvesebb, 
a legtürelmesebb, a legsegí-
tőkészebb tanár díja

Feri bácsi: a legviccesebb 
tanár, a legjobb focibíró, a 
leghatározottabb ember díja

És amit a felnőttek ítéltek oda a 
gyermekeknek:

A gyermekek: a legjobb lekvá-
roskenyér-evők, a legszuperebb 
vízibombázók, a legtréfásabb tár-
saság és az Úr Jézus legdalosabb 
tanítványai díja

Végezetül, amit egyöntetűen 
mindannyian odaítéltünk:

Élő Isten: a leghatalmasabb, 
legkegyelmesebb és legmegbízha-
tóbb Isten díja.

Egyedül Istené a dicsőség min-
denért!

V. Szabó Gergelyné 
hitoktató-lelkész

Gyere utánam!
A Székesfehérvári Református 

Egyházközség lelkészei és hitokta-
tói három gyermektábort szervez-
tek, melyek közül én a maroshegyi 
gyülekezetrész táborában vettem 
részt 2019. július 1-5-ig.

A tábort Ujvári Sándor Csaba 
lelkipásztor vezette. Mind a lelki 
alkalmak, mind a szabadidős prog-
ramok egyéb tevékenységekkel jól 
szervezettek voltak. A hét témáját 
a KOEN Alapítvány által segített 
Gyere utánam! program adta. 37 
gyermek vett részt a táborban.

A hét vezérigéje a „… légy pél-
da a hívőknek a beszédben, 
a magaviseletben, a szere-
tetben, a hitben, a tisztaság-
ban!” (1Timóteus 4,12) volt. Az 

Igéből megtanított példaképek kö-
vetése után a gyermekek tovább-
léphetnek azáltal, hogy tudatosan 
felvállalhatják a példamutatás kül-
detését.

A napi program 8-16 óráig tar-
tott. 8.30-ig áhítaton vettünk 
részt, melyet Ujvári Sándor Csa-
ba tartott. Ezután az ifjúsági tagok 
naponta egy-egy jelenetet adtak 
elő, mely mindig a nap témájá-
hoz kapcsolódott, és főszereplői 
Pál apostol és Timóteus voltak. Ezt 
követte az énektanítás, amelyet 
a fiatalok vezettek. A napi prog-
ram szemléltetéssel folytatódott, 
amely segítette az üzenet elmélyí-
tését. (Például: a szennyezett víz 
hogyan válik tisztábbá, ha tiszta vi-

zet öntünk hozzá, hogyan dől el a 
homokra épített ház stb.) A tízórai 
után csoportfoglalkozások zaj-
lottak öt csoportban.

A hétfői történet a 12 éves 
Jézus a templomban volt. A 
napi aranymondás a „Mert ami-
vel csordultig van a szív, azt 
szólja a száj.” (Máté 12, 34b) 
volt. A heti Igéhez kapcsolódott, a 
beszédben való példamutatásról 
szólt. Beszélgettünk a gyermekek-
kel arról, hogy szoktak-e csúnyán 
beszélni, nehéz-e visszatartani ma-
gukat a csúnya beszédtől. Ők sem 
tartották jónak a csúnya szavakat. 
Visszautaltam a bemutatott kísér-
letre, amikor a víz túlcsordult a po-
háron. Megbeszéltük, hogy így kell, 
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hogy a szeretet, kedvesség áradjon 
belőlünk, és ne a rossz szavakról, 
hanem a jókról ismerjenek fel ben-
nünket. Az aranymondást szókár-
tyák segítségével tanultuk 
meg, mindenki húzott egy 
vagy két szókártyát, és a 
lehető leggyorsabban meg-
próbálták sorrendbe rakni. 
Ezt többször megismétel-
tük, még harmadszor is 
nagy igyekezettel rakták ki. 
A kidolgozott anyag útmu-
tatása szerint megbeszéltük, 
hogy kinek milyen hibája 
van, amin szeretne változ-
tatni, ez körbeszélgetés for-
májában történt.

A keddi nap témáját 
gyakorlatiasabban dolgoztuk fel. 
„És amint szeretnétek, hogy 
az emberek veletek bánja-
nak, ti is úgy bánjatok velük.” 
(Lukács 6, 31) A gyermekek-
nek beszéltem a Hegyi Beszédről, 
hogy hogyan tanította az Úr Jézus 
az embereket, hogyan viselkedje-
nek embertársaikkal, és mire tanít 
minket is, hogy hogyan mutassuk 
ki a szeretetünket. Cselekede-
tekkel nehezebb szeretni, mint 
szavakkal, bár azok is fontosak. 
A keresztyén ember különbözik a 
nem hívő emberektől, ami az éle-
tén is meglátszik. A mindennapi 
élethelyzetekben mutathatjuk meg 
szeretetünket. Elmeséltem Zákeus 
történetét, hogy ő hogyan változ-
tatta meg cselekedeteit, amikor 
találkozott Jézussal. A gyerekek 
már hallották az ő történetét, erre 
építve kapcsoltam össze azt a napi 
Ige üzenetével. Ezután szituációkat 
játszottak el a gyermekek, majd az 
aranymondást gyakoroltuk.

A szerdai nap témája Jézus 
kereszthalála volt, az arany-
mondás: „Nincs senkiben na-
gyobb szeretet annál, mintha 
valaki életét adja barátaiért.” 
(János 15, 13) Beszéltem a gyer-
mekeknek arról, hogy a zsidó egy-
házi vezetők miért akarták meg-

öletni az Úr Jézust: nem hitték el, 
hogy ő Isten Fia, a Messiás. Jézus 
emberi testében fájdalmakat élt át, 
helyettünk szenvedte el a büntetést 

bűneinkért. Még a kereszten is sze-
retettel fordult a mellette megfeszí-
tett bűnözőhöz. Elmondtam a két 
latorral folytatott párbeszédét. Bár 
ez elég mély téma és nem igazán 
gyermekszerű, nagy érdeklődéssel 
figyeltek a gyermekek az elmon-
dottakra, felháborodtak a másik 
lator viselkedésén. Megbeszéltük, 
hogy az Úr Jézusban milyen nagy 
szeretet volt. Egy nagy kartonlap és 
színes filcek segítségével a gyerme-
kek körberajzolták a tenyerüket és 
abba írták az aranymondás részle-
teit. A hat kézre írt szöveg összeol-
vasásával tanultuk meg az arany-
mondást.

Csütörtökön a kapernaumi 
százados szolgájának a meg-
gyógyításáról tanultunk. Az 
aranymondás: „Minden lehet-
séges annak, aki hisz.” (Márk 
9, 23b) volt. Elmondtam a gyer-
mekeknek, hogy mit jelentett a 
századosi rang, az, hogy a kato-
nai parancsnak engedelmeskedni 
kell. Ezért mondta azt a százados, 
hogy tudja, mit jelent az, ha valaki-
nek hatalma, szava van. Ő elhitte, 
hogy ha Jézus csak egy szót is szól, 
már meggyógyul a szolgája. Ebben 
a történetben is nagyon fontos a 
hit szerepe. A nagyon súlyos be-
tegség ellenére a százados elhitte, 

hogy Jézus meg tudja gyógyítani a 
szolgáját. Jézus megjegyezte, hogy 
még Izraelben sem talált ekkora 
hitet. A bevezetésben beszéltem a 

gyermekeknek arról, hogy 
a kapernaumi százados tá-
mogatta a zsidó vezetőket 
és zsinagógát is építtetett. 
Bemutattam a telefono-
mon a szegedi zsinagóga 
képeit szemléltetésként, és 
elmondtam, hogy a zsidók-
nak egy templomuk volt, 
a többi istentiszteleti helyet 
zsinagógának hívják. A tör-
ténetet a Lukács 7, 1–10 
alapján dolgoztuk fel, a 
gyermekek dramatizálták a 
történetet.

Az utolsó nap biztatása a Légy 
példa a tisztaságban! volt. A 
János 8, 1–11 szerint elmondtam 
a Jézus és a házasságtörő nő 
történetét. A központban az állt, 
hogy Jézus nem ítélte el az asz-
szonyt, de felszólította, hogy töb-
bet ne vétkezzen. Azért mentek 
el onnan az emberek, mert Jézus 
azt mondta, hogy az vesse rá az 
első követ, akinek nincs bűne. Ezt 
senki nem tudta elmondani magá-
ról. Jézus szeretné a mi szívünket 
megtisztítani. Ez úgy lehetséges, 
hogy megbocsátja a bűneinket. 
Az aranymondás: „Hogyan tart-
hatja tisztán életútját az ifjú? 
Úgy, hogy megtartja Igédet” 
(Zsoltárok 119, 9) megmutatja, 
hogy Isten Igéjéből tudhatjuk meg, 
hogy hogyan éljünk, ha megtartjuk 
azt, akkor élhetünk tiszta életet.

A napi programban az ebéd elfo-
gyasztása előtt mindig szerepelt egy 
előadás vagy foglalkozás. Készí-
tettünk tűzzománcot, hallhattunk a 
cserkészetről, a gyógynövényekről 
és a környezettudatosságról, Incze 
Sándor, gyülekezetünk gondnoka 
pedig bizonyságot tett hívő kato-
naként. Ezek során egyéb ismere-
teiket bővíthették a gyermekek.

A délutáni programok is na-
gyon változatosak voltak: szerepelt 
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„… a mi alkalmasságunk Istentől van…”
Lelkiekben igen gaz-

dag és élménydús he-
tet töltöttünk mintegy 
130-an a gyülekezeti 
többgenerációs tábor-
ban Nován.

Ki autóval, ki vas-
úton érte el az úticélt. 
Mi, utóbbiak Zalaeger-
szegig vonatoztunk. 
Ott szolgálatkész autós 
testvérek vártak, s szál-
lítottak el a Csicsergő 
Szabadidőközpontba. 
Megkerestük szobán-
kat, ismerkedtünk az 
üdülőhellyel. Az épü-
letben kellemes szobák, 
étterem, büfé, konfe-
renciatermek voltak. A 
10 hektáros parkban 
sportpályák, tó, erdő, 
játszótér, háziállatfarm, 
kerti pavilonok, parko-
ló stb. szolgálja a ven-
dégek kényelmét. A 
vacsoránál a szánk is 
tátva maradt a válasz-
téktól, s nem győztük 
kóstolgatni a finom házias ételeket.

Este volt az első lelki alkalom, 
mely Gedeonról szólt. Az egész hét 
témája az volt, hogy HÍJÁN va-
gyunk sok mindennek, de „Isten 
általában nem az alkalmasokat vá-
lasztja ki, hanem a kiválasztottakat 

teszi alkalmassá!”
„… A MI ALKALMASSÁGUNK 

ISTENTŐL VAN: Ő TETT ALKAL-
MASSÁ MINKET ARRA, HOGY 
AZ ÚJSZÖVETSÉG SZOLGÁI LE-
GYÜNK” /2Korinthus 3:5–6/.

GEDEONt is Isten ruházta fel 
lelkével, hogy maroknyi seregével 

legyen bátorsága kiáll-
nia a midjániták ellen. 
Mi Isten gyermekeiként 
nem harcolhatunk sa-
ját – világi – fegyvere-
inkkel, csak azokkal, 
amiket az Úr adott a 
kezünkbe. Gedeonnak 
„az Úr azt mondta: 
Menj, és a te erőddel 
szabadítsd meg Izráelt 
Midján markából! Én 
küldelek téged!” /Bírák 
6:14/

A további előadáso-
kat délelőttönként hall-
hattuk Berze János és 
Szász Zoltán lelkésze-
ink tolmácsolásában.

Hallottunk a paráz-
na RÁHÁBról, aki po-
gány prostituáltként 
élt Jerikóban. Majd 
hallott Izráel hatalmas 
Istenéről, hitt benne és 
cselekedett. „Bizony, 
a ti Istenetek, az Úr az 
Isten fönn a mennyben 
és lenn a földön.” /Jó-

zsué 2:11b/ Ráháb megmentette 
az izráeli kémeket. Ezért egész csa-
ládjával megmenekült, többgene-
rációs áldásban részesült: bekerült 
Jézus családfájába.

Szó volt JÁKÓBról, aki csalással 
szerezte meg az elsőszülöttnek járó 

köztük kézműveskedés, kirándulás 
a Börgöndi Fertőzug Állatsimoga-
tóba, római katonák öltözetének 
bemutatása, felpróbálása, galamb-
röptetés, kerti tavi fürdőzés, hínár-
gyűjtés, akadályverseny a Sóstói 
Tanösvény állomásain.

A csoportvezetésen kívül felada-
tunk volt a gyermekek egész napos 
szemmel tartása, segítése. Nagy se-
gítség volt, hogy a gyülekezet nő-
testvérei szolgáltak az étkezéseknél 

(tízórai, ebéd, uzsonna), és a fiata-
lok közreműködtek a tereprende-
zésben, játékok, asztalok, padok el-
pakolásában és az akadályverseny 
lebonyolításában is. Jól szervezett 
összmunka volt, és mindenkinek a 
munkáját megbecsülték.

Július 5-én, pénteken délután 
negyed 5-re szeretettel vártuk a 
szülőket, illetve hozzátartozókat a 
táborhelyre. A tanult két énekkel 
szolgáltak a gyermekek, ezen kí-

vül a bátor vállalkozók elmondták 
a heti, majd a napi Igéket. Rövid 
beszámolók is elhangzottak a gyer-
mekektől a szabadidős tevékeny-
ségek során szerzett élményeikről. 
Az összejövetelt szeretetvendégség 
zárta le.

Hálás vagyok Istennek, hogy 
részt vehettem ebben a táborban, 
én is sokat épültem általa.

Szabó Judit
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apai áldást. Menekülnie kellett test-
vére haragja elől. Keményen kellett 
dolgoznia és szenvednie a szeretett 
asszonyért. Később nagybátyja há-
zát is megáldotta az Úr Jákóbért. 
Kibékült Ézsauval, s Bételben oltárt 
épített az Úrnak. „Isten újból meg-
jelent Jákóbnak,… és megáldotta 
őt. Izráel lesz a neved.” /1Mózes 
35:9–10/

RUTH, a pogány moábita nő 
történetét is megismerhettük. Iz-
ráeli családba ment férjhez. Fér-
je halála után hűséggel követte 
anyósát – Naómit – vissza szülő-
földjére, Betlehembe. „Mert aho-
vá te mégy, odamegyek,… Néped 
az én népem, és Istened az én Iste-
nem.”  /Ruth 1:16b/ Boáz felesége 
lett, akinek társaként áldást nyert, 
áldássá lett. Fia: Óbéd lett Dávid 
király nagyapja.

DÁVID „vakarcsból” Isten szíve 
szerinti férfi lett: király, zsoltáríró, 
győztes hadvezér. Családjában a 
legkisebb gyermek, a juhok pász-
tora volt. De Isten nem azt nézi, 
ami a szem előtt van, hanem ami 
a szívben lakozik. Dávid legyőzte a 
hatalmas Góliátot, aki Istent gya-
lázta, és senki nem mert megküz-
deni vele. Példája: ha Istenre fóku-
szálunk, nem félünk az óriásoktól! 
„Dávid így felelt a filiszteusnak: Te 
karddal jössz ellenem, de én a se-
regek Urának a nevében megyek 
ellened, akit te kicsúfoltál. Még ma 
kezembe ad az Úr,… És megtudja 
mindenki, hogy van Isten Izráel-
ben.” /1Sámuel 17:45–46/ Dávid 
gondoskodott barátja – Jónátán – 
testi hibás fiáról is.

Elgondolkodtató kérdések hang-
zottak el lelkészünktől: Milyen óri-
ásokkal harcolsz? Hová nézel a 
harcokban? Ki szabja meg az érté-
kedet?

Utolsó nap KORNÉLIUSZ római 
százados története jött elénk. Szi-
gorú katonaéletében a kötelesség-
tudat volt az első. De a sok véres 
harc nyomán a lelki nihil és elve-
szettség miatt keresni kezdte Istent. 

Imádkozott, adakozott, ismerte a 
mózesi törvényeket. Angyal szólt 
hozzá: „Imádságaid és alamizsná-
id feljutottak az Isten elé… hívasd 
magadhoz azt a Simont, akit Pé-
ternek is hívnak.” /ApCsel 10:4–5/ 
Péter házi istentiszteletén megtért 
háza népével együtt, és megke-
resztelkedett. „Péter beszélni kez-
dett: Most kezdem igazán megér-
teni, hogy nem személyválogató 
az Isten, hanem minden nép ked-
ves előtte, aki féli őt, és igazságot 
cselekszik.” /ApCsel 10:34–35/

Mi sem gondolhatunk előítélet-
tel egyetlen „pogánynak” tartott 
embertársunkra sem, mert Isten 
a „felszín alatt” munkálkodik – a 
szívben. Urunk engem és téged is 
küld, testvérem, hogy 
bizonyságot tegyünk 
Krisztusról – az Üdvö-
zítőről!

Az előadások után 
korcsoportonként vol-
tak lelki beszélgetések. 
Ezek sok áldást ad-
tak mindnyájunknak. 
Egymástól hallhattuk, 
hogy Isten milyen cso-
dálatos módon volt 
jelen életünkben. Es-
ténként arról tanulhat-
tunk, milyen legyen az 
ÉLŐ GYÜLEKEZET. 
(Tanítottak: Ujvári S., 
Péntek L., Deák P., 
Ludvigné I. Sz.)

D é l u t á n o n k é n t 
sportvetélkedő, sőt 
női foci, „Honfog-
laló” szellemi vetél-
kedő, Szlovéniában 
orchideapark-látoga-
tás adott élményeket. 
Énektanulás, kreatív 
asztal, csónakázás, 
fürdés színesítette a 
programot. Késő este 
dokumentumfilmeket 
nézhettünk hitükért 
szenvedő elődeinkről: 
Visky Ferenc és Szilágyi 

Sándor életéről. A délelőtti előadá-
sok alatt az óvodásoknak Eszter óvó 
néni, az iskolásoknak Zsófia lelkész-
nő tartott igei tanítást, köszönjük 
nekik!

Az utolsó estén óriási tábortüzet 
raktunk, s a tó mellett, csillagfény-
ben Deák Péter tiszteletes gitárkísé-
retével dicsőítettük az Urat.

Hálásak vagyunk Istennek ezért 
a hétért, a jó időért, mindenért, 
amit adhattunk egymásnak és 
kaphattunk egymástól! Köszön-
jük a szolgálóknak, hogy ők nem 
„csak” nyaralni jöttek, hanem 
idejükből, erejükből áldoztak 
mindannyiunkra!

Legyen Istené a dicsőség!

Szabó Gyuláné Ibolya

Hinned kell!

Hinned kell, van értelme a
fájdalmadnak.
Hinned kell, van értelme a
göröngyös utaknak.
Hinned kell, van értelme a tehetetlen,
néma sikolynak.
Hinned kell, van értelme a félelmet
hordozó lelkek imájának.
Hinned kell, van értelme az átsírt
éjszakáknak.
Hinned kell, van értelme minden
szenvedésnek.
Hinned kell, minden bántás, ami
téged ért, értékes.
Hinned kell, változol általa,
alázatot nyersz és új életet.
Hinned kell, lehet beszélni róla,
s nem vagy egyedül már.
Hinned kell, mások is hordoznak
terheket, oszd meg, meglásd, szíved
rokonlelkekre talál.
Hinned kell, a Jó Isten gondot visel reád.
Hinned kell, Ő tudja, mit miért enged, bízzál!
Hinned kell, Általa jobb leszel, biztosabb
lesz lépted.
Hinned kell, Általa fénnyel töltődsz,
s már túlnéz a földin a csillogó szemed.

Szabóné Takács Éva
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Gyülekezeti tábor Nován
Sok család, köztük a miénk is 

nagyon várta július 14-ét és a rá-
következő hetet. Izgatottan néz-
tük az időjárás-előrejelzést, hogy 
vajon milyen idővel örvendeztet 
meg bennünket az Úr. 
Július 14-én kezdődött 
ugyanis a gyülekezeti tá-
bor Nován.

Július 14-től 19-ig is-
mét a testvérek között 
lehettünk, és gondtalanul 
imádhattuk a mi Urun-
kat.

Sokan emlékeztünk 
még a 2017-ben itt töltött 
csodálatos napokra.

Nos, elérkezett az idő, 
és elindultunk. Valameny-
nyien sikeresen meg is ér-
keztünk. A többség gép-
kocsival, néhányan pedig 
vonattal. Amikor megér-
keztünk, nagy örömmel 
köszöntöttük egymást.

Izgalommal vártuk a 
szobaelosztást, és foglal-
tuk el a nekünk szánt szo-
bát. A táborvezetés és az 
őket segítők munkájának 
köszönhetően minden 
rendben zajlott.

Megkaptuk a tábor programját, 
ami az „EGY HÍJÁN” főcímet vi-
selte. Nemcsak azért, mert egy hí-
ján huszadikáig leszünk itt, hanem 
azért is, mert olyan bibliai alakok-
ról szóltak az előadások – egy va-
sárnap este, a többi reggel 9-től 
–, akik bizony híján voltak a rájuk 
bízott feladat elvégzéséhez szüksé-
ges ismereteknek, de Isten segítsé-
gével, Őrá figyelve és nagy hittel 
végül betöltötték küldetésüket.

Ilyen hithősök –akikről Berze Já-
nos és Szász Zoltán előadásában 
szó volt – Gedeon, Ráháb, Jakab, 
Ruth, Dávid és Kornéliusz.

Az előadások és igehirdetések 
nagyon színvonalasak, érthetőek 

voltak. Vetítéssel egészítették ki a 
mondanivalót.

Az igehirdetések előtti éneklésről 
Ludvigné Izsay Szilvia, Virányi Ve-
ronika, valamint Dóczi Pista bácsi, 

az egyházi kórus karnagya gon-
doskodott.

Az előadások után csoportos 
beszélgetésekben folytatódott az 
együttlét Istennel és a testvérekkel. 
A szervezők ismét korcsoportokat 
alakítottak ki. Ezek a beszélgeté-
sek is nagyon tartalmasak, építőek 
voltak. Alkalmat adtak arra, hogy 
közelebbről megismerjük egy-
mást, és Isten segítségével megol-
dásokat találjunk a csoporttársunk 
életében felmerült gondokra, ba-
jokra.

Ebéd után csendespihenő volt, 
majd szabadfoglalkozások kereté-
ben énektanulásra is volt lehető-
ség az erre az alkalomra összeállí-

tott énekeskönyvből.
Az esti áhítatokra vacsora után 

került sor. Az áhítatok témája kü-
lönböző igeversek alapján a gyü-
lekezet és a gyülekezet munkája 

volt. Ezekben az igehirde-
tésekben szó volt a gyü-
lekezetek sajátosságairól, 
szükségleteiről, önmaga 
és a külvilág felé történő 
szolgálatairól.

Az egyes előadásokat 
a velünk levő tiszteletes 
urak és asszony tartották: 
Ujvári Sándor, Deák Pé-
ter, Péntek László és Lud-
vigné Izsay Szilvia.

A szokott módon na-
gyon finom és bőséges 
volt a lelki táplálékok 
után a testi táplálékok kí-
nálata is.

A délutáni szabadidő-
ben lehetett csónakázni, 
fürödni, sportolni.

Két nap szervezett játék-
ban, versenyben vehettek 
részt a jelentkezők, egy 
nap pedig Dobronakba 
(Lendvavásárhelyre) le-
hetett elmenni, ahol meg-
nézhettük az orchideater-

mesztés egyik központját. Virágok 
vásárlására is volt lehetőség, ami-
vel a testvérek nagy része élt is.

Mint mindennek, ennek a cso-
dálatos hétnek is vége lett 19-én 
délután.

Áldjon meg az Isten mindenkit, 
akik hozzájárultak a tábor prog-
ramjához, működtetéséhez.

Köszönjük szépen a szép órákat, 
napokat. Lelkileg feltöltődve in-
dultunk, és úgy búcsúztunk egy-
mástól, hogy legközelebb ismét 
eljövünk.

Áldás Békesség! Mindenért Iste-
né a dicsőség!

Vági István
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Feltöltődés a nyári gyülekezeti táborban
2019. július 14–19. kö-

zött került sor gyülekezeti 
nagytábor megtartására 
a novai Csicsergő Sza-
badidőközpontban mint-
egy 130 fő részvételével.

Nagyszerű körülmé-
nyek fogadták a résztve-
vőket, hiszen Magyaror-
szág egyik legmodernebb 
családi üdülője, ifjúsági 
tábora és erdei iskolája, 
amely Göcsejben találha-
tó.

Tiszta levegő, nagy, fü-
ves térség, sétáló utak, 
sportpálya, csónakázási 
és strandolási lehetőség, 
erdei sétapálya, bőséges 
ételkínálat állt rendelke-
zésre.

Gazdag lelki program-
ban is része lehetett a 
résztvevőknek.

Az igehirdetői előadó 
szolgálatokat délelőttön-
ként felváltva Berze Já-
nos és Szász Zoltán vé-
gezték. Esténként szintén egy-egy 
lelki szolgálat következett sorrend-
ben Ujvári Sándortól, Deák Péter-
től, Péntek Lászlótól és Ludvigné 
Izsay Szilviától.

A délelőttök során 1-1 bibliai sze-
mély került górcső alá: „Gedeon, 
a gyáva hős”, „Ráháb – prostitu-
ált Jézus családfájában”, „Jákób 
– csalóból győztes ősatya”, „Rúth 
– idegen népből előkelő család-
ba”, „Dávid – vakarcsból király”, 
„Kornéliusz, a pogány zsenge” cí-
mekkel.

A tartalmas és komoly üzenetek 
humorral fűszerezve hangzottak el. 
Az előadásokat követően csoport-
beszélgetésekre került sor korosztá-
lyonként, ahol lehetősége adódott 
mindenkinek, hogy elmondhassa, 
mit értett meg, milyen gondolat 
vetődött fel benne.

A némiképp talán meghökken-
tő előadási címek is utaltak arra, 
hogy a bibliai hithősök maguk is 
hozzánk hasonló hétköznapi em-
berek voltak: Hibákkal, bűnökkel, 
erényekkel. Isten azonban szemé-
lyesen megszólította őket, amire 
ők hittel reagáltak. Erre nekünk is 
lehetőségünk van, hiszen mostani 
korunkban már rendelkezünk Isten 
hiteles kinyilatkoztatott szavával, 
birtokunkban van a teljes Szentírás, 
amelyen keresztül maga az egyház 
Ura, Jézus Krisztus hív bennünket 
a Vele való közösségre. Lelki for-
málódásunkban is számíthatunk 
Rá: „… a mi alkalmasságunk Isten-
től van. Ő tett alkalmassá minket 
arra, hogy az Újszövetség szolgái 
legyünk.” (2Kor 3,5–6). Számít-
hatunk Urunkra hiányainkban is. 
Mindenki kapott egy szép kivitelű 
igés lapot is „Pótolhat Ő” felirattal, 

amelyen az alábbi ige ke-
rült feltüntetésre: „De Ő 
ezt mondta nekem: Elég 
neked az én kegyelmem, 
mert az én erőm erőt-
lenség által ér célba…” 
(2Kor 12,9).

Az esti alkalmak a 
lelki alapokról (funda-
mentumok, János ev. 
15,18–27), a szükségle-
tekről (Ef 4,1–6; 11–16; 
Fil 4:19), életterületünk, 
önmagunk felé való szol-
gálatunkról (1Korinthus 
12,12–27; 1Thessz 4,9–
11), valamint a kifelé 
irányuló szolgáltunkról 
szóltak (Máté 28,18–20;) 
komoly, megfontolandó 
üzenetekkel.

A tábor külön színfolt-
jává vált a hét két estéjén 
egy-egy filmklub, ame-
lyekben korábbi erdélyi 
református lelkipásztorok 
– Visky Ferenc és Szilágyi 
Sándor – meséltek életük-

ről, a nemzeti-kommunista román 
államhatalom idején elszenvedett 
üldöztetéseikről, letartóztatásukról, 
fogságukról, de a külső nehézségek 
ellenére megélt istenkapcsolatukról 
is. Nemcsak elviselték az üldözte-
tést, hanem hitből fakadó bizalom 
is átsugárzott az előadásaikon. 
Nem némultak el a fogság ide-
jén sem, hanem bátorították egy-
mást, sőt bizonyságot tettek nem-
csak rabtársaiknak, hanem még 
fogvatartóiknak is arról az Úrról, 
aki Úr még a börtönfalak között is. 
Elmondható, hogy egyházközsé-
günkben mindenki épülhet lelkileg, 
aki szeretne, hiszen több helyen és 
sokféleképpen is hirdettetik Isten 
igéje. Ezen kívül lehetőség van az 
egyéni lelki táplálkozásra, a szemé-
lyes elcsendesedésre, a Szentírás 
figyelmes olvasására. Bibliaolvasó 
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kalauzunk segítségével 3 év alatt 
végigolvashatjuk az egész Szent-
írást, de bárki haladhat akár gyor-
sabb ütemben is, átgondolva, és 
gondolataiba, életébe építve az ige 
üzenetét.

A délutánok szabadidőként adat-
tak pihenésre, sétára, kötetlen be-
szélgetésre, közös éneklésre és egy 
alkalommal kirándulásra a jelenleg 
Szlovéniához tartozó Dobronak 
(Lendvavásárhely) orchideafarm-
jára. A település a trianoni bé-
kediktátumig Magyarországhoz 
tartozott, Zala vármegye lendvai 
járásához.

A fiatalok igencsak kitettek ma-
gukért. Több délután is sport-, 
ügyességi és műveltségi vetélkedőt 
szerveztek a tábor valamennyi ér-
deklődője számára.

Ezen a héten megélhették a részt-
vevők az együttlét örömeit is a kö-
zösségépítés lehetőségével.

A tábor szervezésében, előtte és 
alatta is sokan kivették részüket. 
Köszönet a lelki szolgálatot végzők-
nek: igehirdetőknek, akik szétosz-
tották a rájuk bízott lelki üzenete-
ket, a reggeli imakör szervezőinek, 
csoportbeszélgetést vezetőknek, 
személyes lelki tanácsadást vég-
zőknek, a zenei és énekszolgálat-
ban segítőknek, gyermekmunká-
soknak, a szervezésben résztvevő 
gondnokoknak – különösen is fő-
gondnok úrnak és feleségének – 
presbitereknek, gyülekezeti mun-
kásoknak, a jelentkezéseket fogadó 
asszonyoknak stb. Mindenekelőtt 
és -felett pedig hála Urunknak, aki-
nek van szava a mostani kor gyüle-
kezetéhez is!

Soli DEO gloria!
„… szelídséggel fogadjátok a be-

oltott ígét, a mely megtarthatja a ti 
lelkeiteket.” (Jakab 1,21)

„Először légy te magad minde-
nestül Krisztusban, csak azután 
cselekedj mindent Krisztusért! Ah-
hoz, hogy hasznos eszközök le-
hessünk mások helyreállításában, 
először magunkat vizsgáljuk meg. 
Az alázatos önvizsgálat óvatossá és 
tapintatossá tesz mások megítélé-
sében.” (Spurgeon)

Németh Kornél

Megtérésre hív…

Megtérésre hív az Ige…
Hallása nem elég!
Istennek van rá ideje,
De neked van-e még?!

Füle Lajos

Kerekítő foglalkozás az imaházban

Nyári teaházunk kereté-
ben Kerekítő gyermekfog-
lalkozást tartottunk augusz-
tus 10-én a maroshegyi 
imaházban. Az alkalmat 
Kóródiné Demeter Orsolya 
veszprémi beosztott lelki-
pásztor vezette, aki a Vesz-
prém – Kálvin János Parki 
Református Egyházközség-
ben 2018 októbere óta tart 
hetente Kerekítő foglalko-
zásokat a 0–3 éves korú 
gyermekek és szüleik számára. A 
lelkésznő vallja, hogy ha a gyer-
mek megérzi a szeretetet ezekben 
a közös tevékenységekben, nyitni 

fog a hitre, Jézus tanítására is.
A foglalkozás során megismer-

hettünk ölbeli játékokat, a magyar 
népi hagyományon alapuló mon-
dókákat, énekeket. A lovagolta-

tások, cirógatások és 
dülöngéltetések mellett 
mozgásos, körben já-
rásos részei is voltak az 
alkalomnak, valamint 
színes kislabdákkal való 
játékra is volt lehetőség. 
A gyerekek láthatóan 
nagyon élvezték a vál-
tozatos együttlétet. Az 
alkalmat szeretetvendég-
ség zárta.

Köszönjük a foglal-
kozást vezető lelkésznő szolgála-
tát! Hálásak vagyunk Istennek az 
együtt töltött időért.

Ujváriné Császár Boglárka

„Egyáltalán ne ítéljetek azért addig, míg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilván-
valóvá teszi a szívek szándékait…” (1Kor 4–5)
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-  Szentírást
-  bibliai témájú könyveket
-  hitépítő kiadványokat
-  traktátusokat

-  igés kártyákat, könyvjelzőket, matricákat
-  evangéliumi naptárakat
-  kazettákat és CD-t 

vásárolhat minden kedves érdeklődő. 

A Széchenyi utcai gyülekezetünkben a két istentiszteleti alkalmat követően:

Iratterjesztés

Csoda Erdélyben öt napon át
Gyulafehérvári, nagyenyedi 

utunkra mindig így fogunk emlé-
kezni. Az Úr csodálatos kegyelme 
volt velünk, megtapasztaltuk az Ő 
bátorítását, erejét, jóságát.

Az utazás előtt tíz nappal volt 
egy váratlan műtétem, de az Úr 
ismét megmentette az életemet, 
ahogy ígérte az előtte lévő na-
pokban, amit még akkor nem 
értettem, hogy hogyan. Nagyon 
köszönöm a sok imádságot! Mi-
közben lábadoztam, buzgón kér-
tem az Urat, járjon előttünk, csak 
legyen velünk!

Az utazás előtti napon egy másik 
felekezetbe járó lelki testvéremtől, 
aki nem tudta, milyen helyzetben 
vagyunk, hogy nagy útra készü-
lünk, kaptam e-mailben egy igés 
képecskét. Egy országút fényképe 
van rajta, és a „Van erőm” felirat 
alatt a következő bibliai idézet ol-
vasható: „Maga az Úr megy előt-
ted, ő lesz veled. Nem hagy el té-
ged, és nem marad el tőled. Ne félj 
hát, és ne rettegj!” (5Mózes 31:8)

Nagy örömmel, lelkesen csoma-
goltunk, készülődtünk a hosszú út-
ra. Több hónappal ezelőtt testvér-
városunk testvérgyülekezetének 
lelkipásztora, Dr. Gudor Kund Bo-
tond esperes hívott meg bennün-
ket. Férjemet megkérte arra, hogy 
vasárnap ő adja át Isten üzenetét 
az istentiszteleten. Engem pedig ki-
állításra és könyvbemutatóra kért 
fel a nagyenyedi kollégiumban, 
ahol az udvaron állnak a fűzfák. 
Ezek nem azok már, amelyek Jó-

kai Mór regényében szerepelnek, 
ám azok hajtásaiból fejlődtek ki.

A Míves Emberek Sokadalmá-
nak, melyet eddig Székelyudvar-
helyen rendeztek meg, ebben az 
évben Nagyenyed adott otthont. A 
rendezvény főszervezője a székely-
udvarhelyi Artera Alapítvány. Ez 
a háromnapos rendezvénysorozat 
több igazán értékes programot kí-
nált. Többek között elhangoztak 
régmúlt idők történetei: erdélyi 
arisztokrácia anekdotái, megné-
zegethettük a kortárs interetnikus 
képzőművészeti tábor résztvevő-
inek alkotásait magyar, román, 
olasz, lengyel, török, orosz, né-
met, szlovák, bolgár, cseh mű-
vészektől. A nagyenyedi Bethlen 
Gábor Kollégium könyvtárában 
magyar idegenvezetést tartottak. 
Volt hangszerbemutató, vasárnap 
a nagyszínpadon és a pavilonban 
pedig mise és istentisztelet.

A kiállítás és könyvbemutató 
szervezésében nagy segítséget 
adott a Nagyenyedi Református 
Egyházmegye Nőszövetsége. Há-
lás szívvel gondolunk a kollégium 
néhány diákjára is, akik buzgón 
segítettek a képek felrakásában. 
Közben ragyogó arccal beszéltek 
arról, milyen jó, hogy magyar 
nyelven tanulhatnak, és mennyire 
szeretik ezt az iskolát.

Szombaton ebéd után a nagy-
enyedi kollégium Apafi termében 
nyílt meg a tűzzománc-kiállítás. A 
nagy hőség ellenére sokan eljöt-
tek. Bizonyságot tehettem az Úr 

csodás tetteiről, arról, mit végzett 
el az életemben, és hogyan veze-
tett ebben a munkában és szolgá-
latban. Visszaemlékeztem az Úr 
csodás tetteire, a „Hetven bibliai 
nőalak tűzzománc képe és törté-
nete” című könyvem készítésének 
küzdelmes, harcos útjára. Vetíté-
ses előadás keretében beszélhet-
tem a motívumokról, a képekről, 
a nőalakok történetéről, amelyek 
együtt csodás módon kiragyogtat-
ják a Biblia örömüzenetét.

A következő nap, vasárnap 
Zsolt hirdette az igét. András bá-
csi, az esperes úr édesapja, a gyü-
lekezet nyugdíjas lelkipásztora ve-
zette a liturgiát. A gyülekezetnek 
hatalmas ajándék lehetett, hogy 
egy anyaországi testvérüktől hall-
hatták Isten üzenetét. Nekünk is 
ajándék volt, hogy ott lehettünk.

Esperes úr és a felesége, Melin-
da nagy-nagy szeretettel fogadtak 
minket, és vendégül láttak a gyü-
lekezetük vendégházában. Gyö-
nyörű helyen volt a szállásunk, 
az ablakból hatalmas, égre törő 
fenyőket csodálhattunk, melyek 
a parókia udvarán állnak. Árnyé-
kuk hűssé tette a szobánkat.

Kipihenve, fáradság nélkül ér-
keztünk haza, túlcsorduló hálával 
a szívünkben. Megtapasztaltuk azt 
is, amit így olvasunk a Példabe-
szédek könyvében: „Az ajándéko-
zó bővelkedik, és aki mást felüdít, 
maga is felüdül.” (Példabeszédek 
11:25)

Szűcsné Novák Mária
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Lapunk korábbi számában ad-
tunk hírt a SZERETETHÍD segítség-
nyújtó program keretében tervezett 
és májusban megvalósult esemé-
nyekről, melynek egyik része gyüle-
kezetünk időseinek és gyászolóinak 
meglátogatása volt.

Jézus szájából hangzott az aláb-
bi mondat, amikor Mária az ÚR 
iránti hálája kifejezéseként drága 
nárdusolajjal kente meg Őt: „… 
a szegények mindig veletek lesz-
nek…” (Jn 12:8)

Való igaz, szegények, azaz testi 
és lelki szükséget szenvedők azóta 
is vannak körülöttünk. Van-e sze-
münk rá, hogy meglássuk őket? 
Ott van-e szívünkben a cselekedet-
re indító hála az értünk szenvedett 
MEGVÁLTÓNK iránt? Mert a szol-
gálat egyedül helyes indítéka a há-
la. Ha hit által felismertük elveszett 
voltunkat, és elnyertük a kegyel-
met, a megszabadított szívben meg-
születik a hála is. Netán elismerést, 
viszonzást várunk, vagy önmagunk-
nak bizonyítjuk, hogy értékesek, sőt 
nélkülözhetetlenek vagyunk? Az ÚR 
látja szívünk igazi indítékát.

URUNK a legkisebb jótettért is 
mennyei jutalmat ígért, de csak ha 
az a jótett nem vette már el földi ju-
talmát, azaz valóban önzetlen, há-
lás szívből fakadó volt. Így mondta: 
„Aki pedig csak egyetlen pohár friss 
vizet ad inni egynek is e kicsinyek 
közül, mert az tanítvány: bizony 
mondom néktek, semmiképpen 
sem fogja elveszteni jutalmát.” (Mt 
10:42)

(… a „pohár friss víz” lehet egy 
kedves mosoly, köszöntés, érdek-
lődés, meghallgatás… bármi, ami 
amúgy „nem kerül sokba”)

A tervezett látogatások mindegyi-
ke nem valósulhatott meg az orszá-
gosan kitűzött két napon, hanem az 
érintettek igénye szerint zajlott. A 
soron következő diakóniai megbe-
szélésen aztán örömmel számoltunk 
be egymásnak, és adtunk hálát az 
ÚR áldásaiért. Hát örömmel adom 
tovább a testvéreink látogatás során 

szerzett benyomásait.
- Első szolgálatomra kissé félve 

indultam, de testvéreim természetes 
lelkesedése magával vitt. Kértem 
az Urat, hogy adjon szót a számba. 
A két idős testvér nagyon várta az 
egyház képviselőjének látogatását. 
Igen hálásak voltak. Az indulás előt-
ti közös könyörgést meghallgatta az 
Úr, az én szívem is megtelt öröm-
mel. (kezdő diakónus társunk)

- A 92 éves Mária nénit látogattuk 
meg. Nagy szeretettel fogadott min-
ket. Beszélgetés közben elmondta 
vágyát, hogy úrvacsorát vehessen. 
Szász Zoltán nagytiszteletű úrral 
megbeszélve, hamarosan teljesült 
otthonában a kívánsága. Nagyon 
hálás volt érte.

- Hosszabb ideje gyászoló, sok 
nehézséggel küzdő asszonytestvért 
látogattunk újra. Hálás örömmel fo-
gadott minket. Meghallgattuk, báto-
rítottuk, hívogattuk a gyülekezetbe.

- Egy korábban templomba járó 
idős asszonyt kerestem fel, nyitott 
volt a fogadásra, beszélgettünk, sze-
retettel hívogattam alkalmainkra.

- Egy frissen megözvegyült asz-
szonytestvért látogattam. Megnyug-
tató, hogy Isten akaratát elfogadva 
viseli gyászát. Örömmel vette az 
evangéliumi olvasnivalókat, el-
mondta, hogy az ige és a régóta 
ismert református énekek nagy se-
gítségére vannak.

A májusi alkalmakon túl szólni 
kell arról a gyülekezetünkben fo-
lyó kitartó és áldozatos szolgálatról, 
melyet egyik művelője így foglalt 
össze:

- Több mint tíz éve a presbitérium 
által kiadott lista alapján kezdődött 
a szolgálatunk. Ezen a listán százöt-
ven testvérünk neve szerepelt, akik-
kel felvettük a kapcsolatot, és ahol 
igényelték, ott rendszeres látogatók-

ká váltunk, kevés az a hely, ahol ezt 
nem kérték. Ketten megyünk min-
denhová, ahogyan Jézus is küldte 
a tanítványokat. Születésnapra és 
karácsonyra a diakónia nevében 
köszöntjük a ránk bízottakat. Ez idő 
alatt sokukkal lett bizalmas, jó kap-
csolatunk. Van, ahol szívesen fo-
gadtak bennünket. Főként idősek-
hez, egyedülállókhoz, özvegyekhez 
megyünk hetente egy alkalommal. 
Igény szerint igehirdetést is viszünk, 
hallgatunk közösen, máshol csak 
beszélgetünk. Szívesen látogatunk, 
ameddig Isten erőt ad hozzá, szeret-
nénk folytatni.

Hálás szívvel köszönjük az ÚRnak, 
hogy indított, lehetőséget, időt, erőt 
adott a szolgálathoz.

Köszönet illeti Miklós Gáborné 
Ibolyát, aki gyülekezetünk sokrétű 
diakóniai tevékenységét irányítja, 
és minden hűségesen szolgáló test-
vért. Az ÚR áldja meg őket gazda-
gon!

Kérjük, támogassák imádsággal 
ezt a szolgálatot! Szeretettel hívo-
gatunk közösségünkbe mindenkit, 
aki teheti, hogy megtapasztalja: 
„Az ajándékozó bővelkedik, és aki 
mást felüdít, maga is felüdül.” (Péld 
11:25)

Tudjuk, hogy mennyei öröksé-
günket az ÚR JÉZUS KRISZTUS 
áldozata szerezte meg, és hit által 
lehet a miénk. Milyen dicsőséges 
lesz majd az Ő szájából hallani az el-
ismerést: „Jöjjetek, Atyám áldottai, 
örököljétek a világ kezdete óta szá-
motokra elkészített országot. Mert 
éheztem, és ennem adtatok, szom-
jaztam, és innom adtatok, jövevény 
voltam, és befogadtatok, mezítelen 
voltam, és felruháztatok, beteg vol-
tam, és meglátogattatok, börtön-
ben voltam, és eljöttetek hozzám… 
Bizony, mondom néktek, amikor 
megtettétek akárcsak eggyel is a 
legkisebb atyámfiai közül, velem 
tettétek meg.” (Mt 25:34–40) – Így 
legyen!

Benkóné Mária

HÁLÁBÓL 
SZOLGÁLNI
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2019. június 16-án, vasárnap 
délután a székesfehérvári Széche-
nyi úti templomban került sor egy 
hangverseny keretében a Székesfe-
hérvári Református Egyházközség 
kórusa, a Csomasz Tóth Kálmán 
Kórus 35. születésnapjának meg-
ünneplésére.

Közel öt éve annak, hogy egy ka-
rácsonyi szolgálat közben megszó-
lított Isten, hogy csatlakozzak a kó-
rushoz. Karvezetőnk, Dóczi István 
és a kórustársak szeretettel fogad-
tak. Életem legjobb döntése volt. 
Egy gyülekezeti kórus esetében is 
megvannak a kórus arculatát meg-
határozó múltbeli események. Egy 
gyülekezeti kórus életében jelentős 
szerepet játszik az állam, az egy-
ház, a gyülekezet, a lelkipásztorok, 
a karvezetők és a kórustagok hoz-
záállása, személyisége, lelkülete. 
Amit jómagam megtapasztaltam 
ebben a kórusban, az az összetar-
tás, az egymás iránti türelem, a sze-
retetteljes befogadás és az alázat. 
Mennyire fontos, hogy bármiről 
is legyen szó, mindig Isten álljon 
a középpontban, és mindent, amit 
teszünk, azt Isten dicsőségére te-
gyük. A hit, a szeretet, a zene sze-
retete, az éneklés szeretete, a lélek, 
az öröm, a bánat, a kitartó munka, 
a megértés, az együtt átélt és meg-
élt szolgálatok, közösségi élmények 
kötnek össze bennünket. A kórus 
egy olyan közösség, ahol a zene, 
a dallamok és a harmóniák csodá-
san megalkotott világában szívünk 
és lelkünk összeér.

A székesfehérvári 
gyülekezeti kórusok 

története
A székesfehérvári gyülekezet 

első énekkara (férfikara), a Szé-
kesfehérvári Református Dalkör, 
1896-ban alakult meg a fiatal 
egyháztagok kezdeményezésével. 

Alkalmaikat a tanácsteremben 
tartották. A fiatalok kiemelkedő 
munkát végeztek a gyülekezet-
ben, ünnepségeket szerveztek az 
iskolákban és a gyülekezetekben 
egyaránt, amelyeken a Reformá-
tus Dalkör rendszeresen részt vett. 
Éneklésükkel olyan hagyományt 
teremtettek, amely ma is fontos 
része az egyházközség életének. 
A dalkör bevételeiből segítette 
a gyülekezetet, ünnepségeket, 
hangversenyeket rendeztek kü-
lönböző célok megvalósítására 
(új harangok, villanyvilágítás a 
templomban, orgona felújítása). 
A második világháború ideje alatt 
a gyülekezeti élet és az egyletek 
működése is szünetelt. A Refor-
mátus Dalkört 1945-ben a Bel-
ügyminisztérium feloszlatta. A Re-
formátus Dalkör működése alatt 
lelkészként szolgáltak: Tatay Imre 
(1868-1904), Miklós Géza (1904-
1939) és Bódás János (1939-
1974). A Dalkört vezették: Sala-
mon Károly (1895-1906), Bodoni 
Gyula (1921-1922), Nemes Sán-
dor (1922-1936), Unghváry Gyu-
la (1936-1940).

Az 1956. év elején még nem volt 
gyülekezeti énekkar, de többen is 
érezték hiányát egyes gyülekezeti 
alkalmak, ünnepségek rendezésé-
nél. Működött egy ifjúsági csoport, 

amely elkezdett szervezni egy ki-
sebb, 2-3 szólamú kamarakórust. 
Először egy leánykart, később egy 
nagyobb vegyeskart hoztak létre, 
amellyel már nagyobb lélegzetvé-
telű kórusművek eléneklésére is 
alkalmassá vált. A kórust Bányai 
László lelkipásztor és karmester ve-
zette, és igyekezett olyan műveket 
elsajátíttatni a kórussal, amely a 
gyülekezet evangélizálását szolgál-
ta. A kórusművek betanításában 
özv. Dóczi Istvánné Sárikának, a 
gyülekezet akkori orgonistájának 
és fiának, Dóczi Istvánnak nagy 
szerepe volt. 

A kórus kezdetekben az egyházi 
ünnepeken és a maroshegyi ima-
házban teljesített szolgálatot. Ké-
sőbb bekapcsolódott az imahét 
nyitó- és záróalkalmaiba, és érkez-
tek meghívások a környező gyü-
lekezetekből is. 20 éves működés 
után a kórusban a megfáradás jelei 
mutatkoztak, és a közel negyven 
fős kórus helyét egy nyolctagú ka-
maraegyüttes vette át Bányai Edit 
zenetanár, karmester vezetésével. 
A 70-es évek végén az idősebbek 
elfáradtak, a fiatalabbak a tovább-
tanulásra és a családalapításra hi-
vatkozva elmaradtak a próbákról, 
így a kórus abbahagyta működé-
sét. Mindenki érezte, hogy ez nem 
maradhat így sokáig…

„Dicsérjétek az Urat, énekeljetek új éneket…”

35 éves a Csomasz Tóth Kálmán Kórus
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A Csomasz Tóth Kálmán 
Kórus

1984-ben Dóczi István zeneta-
nár szervező munkája során újra-
szerveződött az énekkar. Húsvét 
ünnepén szólalt meg először egy 
kis létszámú kórus. A kórusnak 
terjedt a híre, és egyre több helyre 
kapott meghívást. Az egyetemes 
imahétre egy ökumenikus énekkar 
is összekovácsolódott. Az ökume-
nikus énekkarról a későbbiekben 
még szó lesz. 1998. május 17-én 
a kórus felvette Csomasz Tóth 
Kálmán nevét. Csomasz Tóth Kál-
mán (1902-1988) zenetörténész, 
bölcsész, református lelkész az 
1949-ben megjelent református 
énekeskönyv főszerkesztője volt. 
A névfelvétel ötletét Csomasz Tóth 
Kálmán lánya, Csomasz Tóth Éva 
ajánlotta fel a kórusnak azzal a 
céllal, hogy az édesapja hagya-
tékában lévő rengeteg énekkari 
mű kiadásra és eléneklésre ke-
rüljön. A kórus örömmel vállalta 
ezt a megtisztelő felkérést, ezzel 
együtt vállalva a névadó művei-
nek folyamatos műsoron tartását, 
előadását. A művek kivétel nélkül 
gyülekezeti énekeskönyvünk dal-
lamainak feldolgozásai.

A székesfehérvári 
Ökumenikus Kórus

Székesfehérváron az 1960-as 
években a keresztény felekezetek 
közeledése jegyében született meg 
az ökumenikus imahét évenként 
visszatérő alkalma. A különböző 
felekezetű énekkarok (református, 
evangélikus, baptista) ezen az al-
kalmon már kezdettől fogva köz-
reműködtek, mindegyik kórus a 
saját templomában, imaházában 
szolgált. Időközben az ökumenikus 
imaalkalom Tölgyes Kálmán püs-
pök helynök úr kérésére bővült a 
katolikus testvérekkel is. Ő volt az 
első római katolikus lelkész, aki a 
református templomunkban szol-
gált. Az ökumenikus kórus 1996-
ban alakult meg Tóka Szabolcs 

orgonaművész kezdeményezésé-
re. A kórusok vezetői: Csekéné 
Bányai Erzsébet – evangélikus 
gyülekezet, Demeterné Polczer Er-
zsébet – katolikus gyülekezet, Mé-
száros Tóka Gyöngyvér – baptista 
gyülekezet (1955-2003). Jelenle-
gi fennállásában az Ökumenikus 
Kórus református, evangélikus és 
katolikus hittestvérekből áll. Tóka 
Szabolcs orgonaművész képviseli 
a baptista felekezetet, aki kezdetek 
óta hangszeres kísérője az Öku-
menikus Kórusnak.

A Csomasz Tóth Kálmán 
Kórus és az Ökumenikus 

Kórus szolgálatai
A kórusok megalakulásának a 

célja magyar nyelvű egyházi kó-
rusművek éneklése, az énekek 
átadása, az énekeken keresztül 
a mondanivaló közvetítése, az 
evangélizálás, a hitélet erősítése, 
mélyítése, az ünnepi alkalmak 
még ünnepélyesebbé, magasztos-
sá tétele, színesítése, valamint há-
laadás és dicsőítés az évfordulók 
és köszöntések alkalmával.

Az énekkar szolgálata termé-
szetes részévé vált az ünnepi al-
kalmaknak és más gyülekezeti 
eseményeknek. Az énekkar és a 
karvezető fáradhatatlan és áldo-
zatos munkája révén megszámlál-
hatatlan szolgálaton vesz részt. A 
kórus nem profi énekesekből és 
nem tanult zenészekből áll. A ze-
ne és az éneklés szeretetén túl a jó 
baráti és testvéri közösség vonz-
za a tagokat a kórusba. Ma már 
elmondhatjuk, hogy a reformá-
tus Csomasz Tóth Kálmán Kórus 
sem teljes egészében református 
már, ugyanis az elmúlt években, 
főleg a Reformáció 500. évfor-
dulója alkalmából az Ökumeni-
kus Kórus rendszeresen szolgált, 
így sűrűn találkoztunk egymással. 
Sőt, 2017-ben Csekéné Bányai 
Erzsébet szervezésének jóvoltából 
Révfülöpön, az Evangélikus Ok-
tatási Központban együtt tölthet-

tünk egy hosszú hétvégét is, ahol 
a Reformáció 500 CD felvételhez 
készülve a kórusanyagokat sajátí-
tottuk el. Szóval más felekezetek 
tagjai is rendszeresen járnak kö-
zösségünkbe, szolgálnak reformá-
tus alkalmainkon, ünnepeinken. A 
kórus minden egyes fellépést, sze-
replést szolgálatnak tekint. Nincs 
fontos és kevésbé fontos szolgálat. 
Mindegyik szolgálatra ugyanolyan 
lelkiismeretesen készül a kórus. 
Hangszeres kísérettel a kórus még 
szebben szól. Református kóru-
sunkat Tugyi István, ökumenikus 
kórusunkat, mint már említettem, 
Tóka Szabolcs orgonaművész kí-
séri orgonán. Előfordul, hogy ze-
nés alkalmainkba bevonunk más 
zenészeket is, ilyenkor gyönyör-
ködhetünk más hangszerek játé-
kaiban is, mint például a hegedű, 
a gordonka, a nagybőgő, a fuvola 
vagy a furulya.

Nem vagyok méltó személy ar-
ra, hogy a kórus elmúlt 35 esz-
tendejét ebben az írásomban 
összefoglaljam, csupán néhány 
szót szeretnék ejteni a kórus tevé-
kenységéről, életéről. Kórusunk 
az Ökumenikus Kórussal együtt 
rengeteg szolgálaton vett részt. A 
kórus fő szolgálati helyszínei a szé-
kesfehérvári református gyüleke-
zetek: a Széchenyi úti református 
templom, a Budai úti református 
templom és a maroshegyi imaház, 
azonban szívesen látogatunk más 
felekezetű testvéreink gyülekezete-
ibe, templomaiba, imaházaiba is. 
A kórus számtalan megkeresésnek 
tett eleget belföldön a környező 
településeken, de szívesen vállalt 
az ország más részeiben hosszabb 
utazással járó szolgálatokat is. Az 
énekkar több alkalommal az or-
szág határain túlra is eljutott ven-
dégszereplésekre (Olaszország, Er-
dély, Felvidék, Délvidék). A kórus 
hetente kétszer tart próbát, szer-
dán és szombaton, a próbák hely-
színéül a Széchenyi úti gyülekezeti 
ház szolgál.
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A református és az ökumenikus 
kórus főbb szolgálati területei: 
nagypéntek, húsvét, pünkösd, ad-
vent, Szenteste, karácsony, öku-
menikus imahét, reformáció em-
lékünnepek, lelkészbeiktatások, 
hálaadó istentiszteletek, templom-
avatások, kórustalálkozók, emlék-
ünnepségek, esküvők, búcsúzta-
tás nyugdíjba vonulás alkalmából, 
zenés áhítat, harangszentelés, 
evangélizációs alkalmak, kiállítás-
megnyitók, vendégszereplések, 
születésnapok, névnapok, presbi-
teri konferencia, idősek otthona, 
születési és halálozási évfordulók, 
kórusévfordulók, temetések, meg-
emlékezések, kórusfesztiválok, 
emlékműavatások, országos ren-
dezvények, emlékműsorok, jubi-
leumi ünnepségek, jótékonysági 
koncertek, fáklyás felvonulások, 
CD felvételek, Református Zenei 
Fesztivál, Református Egyházi 
Napok Dunántúl (REND), Nyitott 
templomok, Bach Mindenkinek 
Fesztivál, MÜPA Református Éne-
kek.

A 35. jubileumi hálaadó 
hangverseny

Hálaadással készültünk kóru-
sunk 35. jubileumi koncertjére. A 
Csomasz Tóth Kálmán Kórus elvá-
laszthatatlan része az Ökumenikus 
Kórus, így a felkészülés is természe-
tesen az ökumenikus kórustagok 
bevonásával történt. A kórus több 
mint 400 darabot számláló reper-
toárjából a művek válogatására a 
kórusvezetők és az orgonakísérők 
nagy gondot fordítottak.

A kórus a templomba a 42. zsol-
tár éneklésével vonult be, és fog-
lalta el helyét a templom közép-
ső részén. A műsort a református 
kórus kezdte, az utolsó szakasz-
ban csatlakozott hozzánk az öku-
menikus kórus többi tagja is. Az 
énekkar – nevéhez és ígéretéhez 
hűen – Csomasz Tóth Kálmán ál-
tal feldolgozott zsoltárokat és di-
cséreteket is énekelt. Az énekek 

sokszínűségük miatt, tartalmukat, 
mondanivalójukat és hangulatukat 
tekintve beleilleszthetők életünk 
egy-egy szakaszába. A koncerten 
olyan művek kerültek megszólal-
tatásra, amelyekkel bemutattuk 
azt, hogy életünk minden egyes 
helyzetére találunk olyan éneket, 
amellyel megszólíthatjuk Istent. A 
koncerten elhangzott művek kö-
zül egy-egy példával szemléltetve a 
teljesség igénye nélkül: tudunk ese-
dezni énekszóval bűnbocsánatért 
(Csomasz Tóth Kálmán: Bocsásd 
meg, Úristen), oda tudunk hajol-
ni Jézus Krisztus keresztje elé, fel 
tudunk nézni a keresztre (Silcher: 
Nézz fel Golgotára), kifejezhetjük 
hálánkat (Goudimel: 111. zsoltár), 
bizonyságot tehetünk Isten hatal-
masságáról, dicsőségéről (Ádám 
Jenő: 8. zsoltár), rácsodálkozha-
tunk Isten csodálatos teremtett vi-
lágára (J. Rutter: Gyönyörű mind), 
megköszönhetjük életünket (Tóka 
Szabolcs – Szívből köszönöm, 
Uram), hívhatjuk Isten Szentlelkét 
(Eriksson: Szentlélek Isten, jöjj szí-
vünkbe), várhatjuk az eljövendő 
Messiást (Gounod: A Messiás jön), 
buzdíthatunk másokat arra, hogy 
örüljenek és énekeljenek velünk 
(Gárdonyi Zoltán: Énekeljetek az 
Úrnak). És még bizonyára lehetne 
folytatni a felsorolást, ahány mű, 
annyi érzés.

Az est házigazdája szerepet 
Gáncsné Bán Márta kórustársunk 
vállalta magára. Berze János re-
formátus lelkész úr egy ideillő Igé-
vel köszöntötte közösségünket: 
„Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek 
az Úrnak új éneket, dicséretet a 
hívek gyülekezetében!”(119. zsol-
tár 1). Szász Zoltán, a házigazda 
református tiszteletes úr szintén a 
Zsoltárokból választott egy Igét az 
alkalomra: „Énekeljetek az Úrnak 
új éneket, énekelj az Úrnak, Te 
egész Föld.”(96. zsoltár 1) Rövid 
áhítatában kifejtette, hogy a zene 
az egyetlen olyan ajándéka Isten-
nek, amivel meg tudja fogni Isten 

az emberek lelkét. Kommunikációs 
csatorna Isten és az emberek kö-
zött. A hangok rendezettsége, az 
abban való gyönyörködés kifejezi 
számunkra a Mennyország hiá-
nyát. Ahogy az éneklésnél is na-
gyon fontos az, hogy a megfelelő 
hangon kezdjük el az éneket, úgy 
életünkben is Isten az Alaphang, és 
törekedjünk mindig ennek az Alap-
hangnak a keresésére. Dóczi Pista 
bácsi nagy vonalakban beszámolt a 
gyülekezetnek a kórus eddigi életé-
nek alakulásáról, tevékenységéről 
a kezdetektől napjainkig. Az 1984-
es kórus újjászervezésnél megemlí-
tette a padsorokban helyet foglaló 
Szabadi Eszter néni nevét, aki el-
sőként csatlakozott a kórushoz. To-
vábbá kiemelte Tugyi István orgo-
nistánkat, aki kisgyermekkora óta 
tagja a kórusnak. Szabó Andrást, 
aki tagja volt a kórusnak, és ma 
már orgonaművész, Somogyi Ba-
lázst, aki a hangversenyünkön szó-
ló éneket énekelt, régebben tagja 
volt a kórusnak, ma már az Opera-
ház énekkarában énekel. Továbbá 
Tóka Szabolcs orgonaművészt, aki 
nemcsak orgonajátékával, hanem 
saját kórusműveivel is hozzájárult 
a születésnapi hangversenyhez.

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindazoknak, akik 

támogatják, és szívesen hallgatják 
kórusunkat. Köszönjük a 35. jubi-
leumi koncerten való részvételt. 
Pista bácsi rendíthetetlen energi-
ája azt sugallja számunkra, hogy 
a jövőben is még sok feladat vár 
ránk. Köszönjük erőt adó imádsá-
gaikat!

Áldás, békesség! Erős vár a mi 
Istenünk! Dicsértessék! Áldjon 
meg az Úr! Soli Deo Gloria!

(A cikk írásához forrásanyagként 
felhasználásra került a 25 éves a 
Csomasz Tóth Kálmán Kórus cí-
mű jubileumi kiadvány)

Vági Ágnes
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Eltemettük: 
Amrein János, 79 éves; Bacsó Lászlóné sz. Kovács Mária, 87 éves; 

Bajtel András, 82 éves; Bellér László 72 éves; Burján Gyuláné sz. Kovács Ilona, 65 éves; 
Csikós Sándorné sz. Kotsis Edit Erzsébet, 65 éves; Döme Richárd, 30 éves;

Erdőhegyi Elemérné sz. Boross Edit Ibolya, 83 éves; 
Gaspar Mihályné sz. Vass Julianna, 75 éves;

Homai Károlyné szül. Borbély Mária, 92 éves; 
Jani Ferencné, 78 éves; Kupi Gyula, 87 éves,

Kupi Gyuláné sz. Friman Lilla Annikki, 75 éves; Kurucz Tamás, 79 éves;
Máhr Lászlóné sz. Bakos Eszter, 90 éves; 

özv. Molnár Sándorné sz. Horváth Éva Julianna, 87 éves;
Nagy Mihályné sz. Elek Ilona, 89 éves; Nagy Sándor, 81 éves; 

dr. Nánási István Tamás, 91 éves;
Németh Jánosné sz. Varga Julianna, 88 éves; Pintér Gizella Katalin, 49 éves;

Tóth József, 76 éves; Tőke Pálné sz. Tóth Etelka, 91 éves testvérünket

                                                                                                Imádkozunk a gyászolókért.

Anyakönyvi hírek   2019. 06. 02–2019. 09. 08.

   Megkereszteltük:
Varga Hellát, Stivi Vencelt, Kóczián Odettet, Petró Zoltánt és Petró Saroltát, 

Györke Nikolt, Szegszárdi Nathánt, Dancs Lilit, 
Benkovics Miát és Benkovics Dominik Sándort, Juhász Maját.

                                                                                   Imádkozunk értük.

   Isten áldását kértük:
Szemerei Péter és Kiss Réka Zsófia, Ambruzs Csaba és Kránitz Klaudia, 

Hable Márton és Erdős Rebeka, Yelmar Opstal és Miklós Eszter,
Jankovics Dávid és Geiszler Nóra, Miskei Péter és Gazdag Edina,

Kaposvári István Péter és Tarcza Anita Patrícia házasságára.

                                                                                   Imádkozunk értük.  

Őszi lelki nap
Időpont: 2019. szeptember 22., 9 órától 15 óráig

Téma: Kapcsolat, házasság, család
Előadó: Muzslai Gábor és Etelka, 

a 2=1 Házas Misszió vezetői, házassági és nevelési 
tanácsadók, lelkipásztorok, 11 gyermek boldog szülei

Helyszín: Maroshegyi református imaház
A batyus ebédhez előre is köszönjük 
a saláta- és sütemény-felajánlásokat!

M
eghív

ó
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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:
      18:00 Fiatal házasok 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 Biblia-tanulmány
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

Oláh Pál Olivér beosztott lelkész
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!


