
Isten egyik legnagyobb győ-
zelme, ha az övéinek életét 
megváltoztatja! A reformáció 
újra megerősítette a hívők bizal-
mát Isten jóságában, hűségében, 
és megújította keresztyéni re-
ménységüket az élet harcai között! 
A naponkénti bibliaolvasás újra és 
újra ebben erősít meg minket:

„Erősítették a tanítványok 
lelkét, és bátorították őket, 
hogy maradjanak meg a hit-
ben, mivel sok nyomorúságon 
át kell bemennünk az Isten 
országába.” (ApCsel 14:22)

Jézus személyében, az Isten or-
szágáról szóló tanításában, Isten 
Igéjében, Szentlelkében és annak 
ajándékaiban mindent megkap-
tunk, ami a hívő élethez kell: élő 
utat, élő reménységet, élő mene-
déket és élő igazságot!

Élő út: az Isten Országa felfe-
dezhető, megismerhető és tanul-
ható élet, amely Jézus követésén 
alapul, és az Ő tanítása szerinti 
életvitelt jelent egyben. Milyen 
szomorú, ha pont az élet nehéz-
ségei között, amikor a legerősebb-
nek kellene lennünk, omlik össze 
„kártyavárként” a hitünk! Ne csak 
gyönyörködjünk Isten igazságai-
ban, hanem úgy is éljünk!  „Az ő 

isteni hatalma megajándékozott 
minket mindazzal, ami az életre és 
a kegyességre való, azáltal, hogy 
megismertük őt, aki saját dicsősé-
gével és erejével hívott el minket.” 
(2Pét 1:3) Péter apostol sem ma-
radt végül ugyanaz, mint aki akkor 
volt, amikor először találkozott Jé-
zussal, hanem Jézus feltámadása 
után, bűnei bocsánatát elnyerve, 
egy megváltozott, gondolkodásá-
ban és viselkedésében átformált 
Péter áll előttünk!

Élő reménység: a keresztyén 
reménység Isten megváltó tervén 
alapul, Isten elénk tárta ezt már az 
Ószövetségben is (Préd 3:11), ki-
jelentette annak az alapjait, majd 
Jézus megváltó halála és feltáma-

dása által visszaszerezte nekünk 
az örök életet, hogy „akik általa 
hisztek Istenben, aki feltámasztot-
ta őt a halottak közül, és dicső-
séget adott neki, hitünk Istenbe 
vetett bizalom is legyen egyben!” 
(1Pét 1:21) Az élő reménység a hi-
tünk jövő felé fordított arca (Zsid 
11:1): „alapja az a meggyőződés, 
hogy a dolgok végső kimenetele 
Isten kezében van, aki megtartja 
ígéreteit – vagy ebben az életben 
vagy a következőben!” (Magyará-
zatos Biblia, Harmat Kiadó)

Élő menedék: - Ha reményte-
len helyzetben vagy, hová mene-
külsz? – Hol keresel menedéket? 
– Honnan akarsz türelmet, vigasz-
talást, bátorítást és reménységet 
meríteni? Isten kijelentett ígéretei a 
mi menedékünk, a Biblia igaz, so-
hasem vagy már egyedül. „Jézus 
azért halt meg a kereszten minden-
kitől elhagyatva, hogy te soha ne 
légy már egyedül az életben és a 
halálod után sem!” Melletted áll a 
Pártfogó Szentlélek által is! Kérd el 
imádságban, és kijelenti magát ne-
ked, ígéreteket ad, betölti szívedet 
élő reménységgel, ami a menedé-
ked lesz az élet viharaiban! Biztos 
menedék, mert az igazságra tá-
maszkodik, és erős, vagyis képes 
megtartani, mert ott áll mögötte 
Isten mérhetetlen ereje!
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OKTÓBER A REFORMÁCIÓ HÓNAPJA!

„Amikor a mi Urunk és Mesterünk, a Jézus Krisztus így szól, „Térjetek meg!” –, azt akarja, 
hogy a hívők egész élete folytonos megtérés legyen!” (M. Luther)
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Szerkesztői gondolatok
„Légy csendben, és várj az 
ÚRra!” (Zsolt 37:7)
Sokáig nehezen viseltem, ha vár-
nom kellett valamire. Főleg, mi-
vel úgy éreztem, nekem mindig 
mindenre várnom kell, másoknak 
pedig csak úgy az ölükbe pottyan-
nak a jó dolgok… Persze ez ilyen 
formában nem igaz, de többször is 
hatalmába kerített ez az érzés.
Ma már másképp látom ezt a kér-
dést. Ha neked is épp várnod kell 
valamire, kedves Testvérem, ak-
kor tekintsd azt áldásnak! Legyen 
az egy jó állás/munkahely, szere-
lem, gyermekáldás stb., Isten a 
legjobbat tartogatja számodra, és 
a várakozási idő még értékesebbé 
teszi azt. Ezt sokszor csak utólag 
látjuk…
A fenti ige arra int bennünket, 
hogy legyünk csendben a vára-
kozás idején. Ez nemcsak konkrét 

csendet jelent, hanem az Úr előtti 
elcsendesedést is. Nemcsak azt, 
hogy ne zúgolódjam, panaszkod-
jam a helyzetem miatt, hanem azt 
is, hogy mindeközben folyamato-
san legyek kapcsolatban Istennel, 
az Ő igéjére figyelve és Hozzá 
imádkozva. Pontosan ez az, ami 
békességet adhat a szívembe, a 
körülmények ellenére is, és így 
mások felé sem csak a panaszára-
datom fog ömleni. Azt gondolom, 
hogy az nem baj, ha néha elcsüg-
gedünk, és ezt jó Istennek elmon-
danunk, kérve az Ő segítségét. Ne 
nyomjuk el az érzéseinket, inkább 
tárjuk fel őket őszintén az Úr előtt.
Előfordulhat, hogy nem teljesül a 
szívünk vágya, vagy nem úgy tör-
ténnek a dolgok, ahogy mi elkép-
zeltük. Isten csodálatos ígérete, 
hogy akik Őt szeretik, „azoknak 
minden javukra szolgál…” (Róm 

8:28). Magam is megtapasztaltam, 
ahogyan az Úr formált engem, 
amikor legutóbb hasonló helyzet-
ben voltam. El tudtam fogadni 
azt, hogy ez Isten akarata, és Ő 
tudja a legjobban, mire van éppen 
szükségem. Természetesen időn-
ként elcsüggedtem, de nem estem 
kétségbe, mint korábban. Ez nem 
az én érdemem; egyedül Istené a 
dicsőség ezért.
Végül álljon itt egy másik csodála-
tos ige a 37. zsoltárból: „Hagyd az 
ÚRra utadat, bízzál benne, mert ő 
munkálkodik…” (Zsolt 37:5) Ha 
még nem kaptam választ valami-
re, az nem jelenti azt, hogy Isten 
nem munkálkodik. „Aki tulajdon 
Fiát nem kímélte, hanem mind-
nyájunkért odaadta, hogyan ne 
ajándékozna nekünk vele együtt 
mindent?” (Róm 8:32)

Ujváriné Császár Boglárka

Élő igazság: Nem ingatag, 
ideig való dolgokról beszélünk, 
amelyek tegnap még igaznak tűn-
tek, de ma már érvénytelenek! 
Hanem az újszövetségi görög szót 
idézve, amit magyarul „igazság-
nak” fordítunk, „pragmákról”, 
azaz „változhatatlan tényekről” 
van szó. Mi Istennek a Bibliában 
kijelentett igazságaira alapozzuk 
az életünket! Belé vetett hitünk és 
reménységünk miatt kapcsolód-

hatunk Istenhez, mint Ábrahám: 
„Hitt Istennek, ezért Ő igaznak 
fogadta el” – így lett a hívő em-
berek példaképe. Ettől azonban 
nem tűntek el a nehézségek az 
életéből! Isten életünk nehézsé-
gein és próbáin keresztül végzi el, 
hogy olyan reménység legyen a 
szívünkben, amiben nem fogunk 
megszégyenülni! Nem lehet elven-
ni a szívünkből, mert nem emberi 
alapja van: „Sőt, dicsekszünk a 

megpróbáltatásokkal is, mert tud-
juk, hogy a megpróbáltatás szüli 
az állhatatosságot az állhatatosság 
a kipróbáltságot, a kipróbáltság a 
reménységet; a reménység pedig 
nem szégyenít meg, mert szívünk-
be áradt az Isten szeretete a ne-
künk adott Szentlélek által. Mert 
amikor még erőtlenek voltunk, a 
rendelt időben halt meg Krisztus 
az istentelenekért.”(Róma 5:3–6)

Berze János

Bizonyára felfigyeltek rá a Test-
vérek, hogy szeptembertől van-
nak alkalmak, amiket másképp 
szervezünk a gyülekezetrészekben, mint az elmúlt 
években (pl. külön konfirmációs csoportok elindí-
tása, ifjúsági csoportok, városi hittanos gyermekek 
eseményei, új alkalmak stb.). Ezek olyan változások, 
amiket a gyülekezetrészek élete eddig is megenge-
dett volna, sőt akár régebben is elkezdhettük volna 
gyakorolni! Ha bárkiben kérdőjelek lennének, vagy 
mástól hallottak aggodalmakat, hogy miért van 
így, akkor csupán ennyi rá a válasz. Szó sincs róla, 
hogy bárki is megosztaná a gyülekezetet, az egymás 

iránti nagyobb bizalom jegyében 
a gyülekezetrészeket nagyobb 
missziói önállóságra, lelki nagy-

korúságra szeretnénk buzdítani.
Ugyanakkor a Budai úti parókia és gyülekezeti ház 
elkészültével, a parókus lelkipásztor beköltözésével a 
presbitérium megvizsgálja a gyülekezetalapítás lehe-
tőségét, mivel Isten kegyelméből megteremtődtek a 
törvényi feltételei az önálló egyházközséggé alakulás 
folyamatának. Ebben a kérdésben a presbitérium to-
vábbra is együtt, közösen folytatja az értékelési folya-
matot, és tájékoztatja a gyülekezet közösségét.

A presbitérium

Gyülekezetrészek 
élete
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Nyári tábor Kőszegen
A nyugati határvidék egyik leg-
szebb táján, a Kőszegi-hegységben 
táboroztunk augusztus első napja-
iban. Szerda reggel a székesfehér-
vári vasútállomáson türelmetle-
nül vártuk a vonat indulását, ami 
Szombathelyig vitt minket. Innen 
átszállással értük el úti célunkat, 
Kőszeget. Szanyó Gábor bácsinak 
hála, a csomagokkal nem kellett 
út közben bajlódnunk.
Első nap a Jurisich Gimnázium-
ban lévő szállásunk elfoglalása 
után megismerkedtünk a belvá-
rossal. Városnézés közben egy 
városismereti kvízt kellett kitölte-
nünk, amihez a helyi lakosoktól is 
segítséget kértünk.
Második nap reggeli után busszal 
Velemre mentünk, ahonnan gya-
logosan a Dunántúl legmagasabb 
csúcsára, Írott-kőre indultunk. Ez 
az Országos Kéktúra kezdőpontja. 
A kilátó tetejéről gyönyörű kilátás 
nyílik Magyarországra és Ausztriá-
ra is. A túra útvonalán határkövek 
találhatók, amik most az osztrák-

magyar határt jelölik, de régebben 
nemesi birtokok határai voltak.
Harmadik nap az Óház-tetőre in-
dultunk, de az eső miatt vissza 
kellett fordulnunk. A szálláson töl-
tött kényszerpihenő után a belvá-
rosi Ostromnapi vásárt fedeztük 
fel, majd horvát táncbemutatón 
vettünk részt. A vállalkozó ked-
vűek be is állhattak a körtáncba. 
Este tűztáncot néztünk. Itt megis-
merkedtünk a Szulejmán szultánt 
alakító hagyományőrrel, Gábor-
ral, aki felajánlotta, hogy másnap 
meglátogathatjuk a sátrában.
Negyedik nap reggel a török tábort 
kerestük fel, ahol viselet- és fegy-
verbemutatót tartottak nekünk. 
Sok érdekes dolgot tudtunk meg a 
szultánok és a török katonák életé-
ről. A bemutató végén, aki akarta, 
felpróbálhatta a kaftánt és a tur-
bánt is. A szultán, aki civilben szi-
getvári tűzoltó, megmutatta, hogy 
hogyan kell megtölteni és elsütni 
egy régi puskát. Az egyik török ka-
tonától várpalotaiként itt tudtam 

meg, hogy Thury György, Vár-
palota várkapitánya egy töröktől 
szerezte szablyáját, ezért találha-
tó rajta egy aranyozott török írás. 
Ezután elkísértük a török menetet 
a belvárosban. Este megnéztük a 
várostromot, majd a kőszegi fú-
vószenekar retro koncertjét hall-
gathattuk. 
Ötödik nap ismét nekivágtunk az 
Óház-tetőre tartó túrának, most 
már egy városnéző kisvonattal. 
Felkerestük a Hétvezér forrást, 
ahol friss forrásvízzel töltöttük meg 
kulacsainkat. A forrást hét ágra 
osztották, és egy-egy vezérről ne-
vezték el. Ebéd után már csak a 
búcsú a várostól és a hazautazás 
maradt hátra.
A tábor gyorsan eltelt, nagyon 
jól éreztük magunkat. Köszönjük 
Márta néninek, Ili néninek, Anna 
néninek és Gábor bácsinak a sok 
szép élményt és vidám perceket.

Varga Dániel
7. osztályos tanuló

Őszinteségre és bizalomra találni

„Gyógyító jelenlét” címmel hir-
detett evangelizációs estéket egy-
házközségünk a Széchenyi utcai 
templomában. A hívek Pentaller 
Attila szarvasi református lelki-
pásztor igehirdetését hallhatták.
Az Újszövetségből János evan-
géliuma alapján a samáriai asz-
szony története elevenedett meg 
az október 10–13-a között meg-
rendezett evangelizációs sorozat 
alkalmával. 
A lelkipásztor hangsúlyozta, napja-
inkra egyre inkább a virtuális, in-
terneten létrejött kapcsolattartás a 
jellemző, a személyes találkozások-
ra azonban egyre kevesebb az idő. 
A samáriai asszony találkozását 
Krisztussal döntő jelentőségűnek 
nevezte, hiszen a nő elfogadásra, 

őszinteségre és bizalomra talált a 
Megváltó közelében. A lelkipász-
tor arról is szólt, hogy amint Jézus 
belépett a samaritánusok területé-
re, ezzel egyidejűleg a társadalmi 
korlátokon, népének rossz beideg-
ződésén, az évszázados ellenséges-
kedésen is sikerült túllépnie. „Ki 
tudja, hányan mondták már annak 

az asszonynak, hogy egy senki, 
egy lúzer és hogy már hívőnek 
sem lesz jó igazán. Ő pedig el is 
hitte, hogy nem fogják szeretni 
többé, ezért is fogadott szerető-
ket.” – fogalmazott az igehirdető, 
aki arra kérte hallgatóságát, en-
gedjék meg, hogy az Úr nyithas-
son feléjük is.
A Pentaller Attilával készült in-
terjúnkat a Békesség újság kö-
vetkező számában és az albaref.

hu oldalon is olvashatják. Az evan-
gelizációs esték teljes hanganyaga 
meghallgatható és letölthető egy-
házközségünk honlapján, a https://
www.albaref.hu/szechenyi-ut/
igehirdetesek címen.

Sz. G.
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1993-ban érettségiztem a szé-
kesfehérvári Vasvári Pál Gim-
názium ének-zene tagozatán. 
Ezután a Berzsenyi Dániel 
Tanárképző Főiskolán tanul-
tam. Itt szereztem tanítói dip-
lomát, majd a szabadbattyáni 
Batthyány Lajos Általános Is-
kolában kezdtem tanítani alsó 
tagozatosokat. 2008-ban az 
Eszterházy Károly Főiskolán 
ének-zene szakos tanári diplo-

mát szereztem. Ezután alsó és felső tagozatban éneket 
tanítottam. Székesfehérváron élek családommal. 

Egy lányunk van, aki a Talentum Református Általá-
nos Iskola tanulója.
A tantestület új tagjaként örömmel tapasztalom, hogy 
itt a szakmai munka mellett nagy szerepet kap a lelki 
nevelés is.
Tanítóként azt vallom, hogy a gyerekek akkor érnek 
el sikereket a tanulásban, ha szeretik az iskolájukat, 
közösségüket, társaikat, tanáraikat, és örömüket lelik 
az itt töltött időben. Munkám során ebben próbálom 
támogatni és megerősíteni őket, legyen az tanulás, 
éneklés, beszélgetés, játék.

Borsó Boglárka
tanító, ének-zene szakos tanár

Magyar nyelv és irodalom, va-
lamint angol szakos tanárként 
végeztem  a Miskolci Egyetem 
Bölcsészkarán, illetve a Károli 
Gáspár Református Egyetem 
Bölcsészkarán.
Az évek során több oktatási 
intézményben és nyelviskolá-
ban volt lehetőségem taníta-
ni, s széles körű tapasztalatra 
szert tenni. 

A Talentum Református Iskolába az Úr hívott, úgy 
gondolom. Bár református családból származom, 23 
évesen tettem konfirmációi fogadalmat, s döntöttem 
Jézus mellett. Mindkét gyermekem a Talentum iskola 
tanulója volt, így már korábban meggyőződhettem az 
itt folyó lelki és szakmai munka komolyságáról és in-
tenzitásáról.
Remélem, hogy szakmai tudásommal és lelkesedé-
semmel hozzájárulhatok az intézmény nívójához.

Érsek Katalin

„A gyermeket nem lehet 
kényszerrel tanítani, a puszta 
léted, a viselkedésed az, ami 
formálja. Éreztesd meg ve-
le, mi helyes, mi nem, ebből 
tanulja meg, mi a jó és mi 
nem. Támogasd és tégy meg 
mindent azért, hogy felnőtt 
korában elégedett és boldog 
legyen. Lehet, hogy sokszor 
elfelejti, amit mondtál neki, 
de az örökké megmarad em-

lékezetében, hogy hogyan érezte magát a szavaidtól.” 
(Wagele)
2002-ben szereztem meg a tanítói diplomámat a Ka-
posvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógi-
ai Főiskolai Karán, azóta a legjobb tudásom szerint 
igyekszem e gondolatok mentén tanítani. Székesfe-
hérváron születtem, azóta itt élek és dolgozok, há-
rom gyermek boldog anyukája vagyok. 2019-ben 
csatlakoztam az iskola pedagógusaihoz, igyekszem a 
munkámmal megbecsülni azt a légkört, ami az első 
pillanattól fogadott itt.

Mosolygó Beáta

-  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

BEMUTATKOZNAK 
A TALENTUM ÚJ PEDAGÓGUSAI
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Nyitott templomok
Zenés áhítat a Széchenyi úti református templomban

„A székesfehérvári reformátusok 
története eltér a szokványos gyü-
lekezeti történetektől. A reformá-
ció után elindult gyülekezeti élet 
hosszú időre megszakadt. Először 
a török uralom űzte el a reformá-
tusokat a városból, majd a jezsuita 
rend szorította a falakon kívülre, a 
környező községekbe református 
eleinket. 195 éve indult el újra a 
szervezett gyülekezeti élet. Ennyi 
idő a történelemben csekélyke. 
Ebben a két évszázadban mégis, 
s mondhatjuk, hogy máris több 
újrakezdés volt. Akik elkezdték, 
Krisztusba vetett hittel kezdték el, 
akik újra kezdték, ugyanilyen el-
szánással kezdték. Amikor a gyü-
lekezet történetét olvassuk, érez-
nünk kell azt, hogy református 
eleinkről, hitben testvéreinkről van 
szó. Hitüket az Úrtól kapták, aho-
gyan mi is. Küldetésüket Krisztus 
szabta meg, ahogyan a mi külde-
tésünket is. Kegyelemből tartattak 
meg, ahogyan mi is kegyelemből 
élünk.” (Németh Tamás lelkipász-
tor, A Székesfehérvári Református 
Egyházközség története c. könyv 
– Előszó)
A „Nyitott templomok” program 
keretében 2019. szeptember 28-
án, szombaton 18 órakor össze-
gyűltünk, hogy ünnepi pillanatok 
részesei lehessünk. Ökumenikus 
kórusunk már tavaly is csatlako-
zott ehhez a rendezvénysorozat-
hoz, akkor az evangélikus temp-
lomban, idén a Széchenyi úti 
református templomban került sor 
erre az alkalomra.
Kórusmunkánkban fontosnak tart-
juk, hogy főleg magyar szerzőktől 
énekeljünk. De természetes, hogy 
nagy mesterek, Johann Sebastian 
Bach, Georg Friedrich Händel, 
Wolfgang Amadeus Mozart zenéje 
sem maradhat ki a repertoárból, 
ám ezeket igyekszünk anyanyel-

vünkön megszólaltatni.
Az estére elsősorban olyan kórus-
műveket választottunk, amelyeket 
szívesen énekelünk. Mert közös-
ségben énekelni, Istent dicsőíteni 
csodálatos dolog. Biztatunk is rá 
mindenkit, akinek hangja van, 
csatlakozzon hozzánk!
Szász Zoltán, a házigazda lelki-
pásztor a következő gondolattal 
köszöntötte az egybegyűlt híveket: 
„Azért épült a templom, hogy ott 
Isten szava megszólaljon.”
A köszöntés után egyesített kóru-
sunktól elsőként a nagy német ze-
neszerző, Johann Sebastian Bach 
művét hallhatta a zeneszerető kö-
zönség, amelyben az Örökkévaló 
Isten dicséretére szólít mindnyá-
junkat: „Ó, jertek, énekeljünk, 
Az Úrnak hálát zengjünk, Ő 
minden jóságáért, nagy irgal-
masságáért.” Bach kortársa, a 
másik nagy barokk német szerző, 
Händel is bizonyságot tesz hitéről 
a Csak Krisztus, senki más cí-
mű darabjában. Svéd zeneírótól 
származik a Szentlélek Isten, 
jöjj szívünkbe… kezdetű dal, 
amely mára már kórusunk egyik 
kedvenc darabjává vált.
A bevezető énekek után a lelkész 
úr a Prédikátor könyve 3. feje-
zetéből válogatott versek alapján 
a zenével, illetve a zenéléssel pár-
huzamba állítva az Igét arra hívta 
fel a figyelmünket, hogy minden-
nek megvan a maga ideje, ami 
egyfajta rendezettséget követel 
tőlünk. Figyelni kell az „Élet kottá-
jára” és fel kell néha nézni a „Kar-
mesterre”, ahogy éneklés közben 
is tesszük. A felolvasott igeszakasz 
ellentétpárokat szerepeltet, amely 
egyfajta ritmusosságot ad a sza-
kasznak. A természetnek is meg-
van a maga ritmusa, azonban mi 
sokszor nem tudjuk, hogy mikor 
minek van az alkalma. Isten min-

den időt fel tud használni, még a 
gyászolás időszakát is. Arra kell 
összpontosítanunk, hogy mi az, 
amit Isten adni akar. Három fő 
dolgot kell betartani ahhoz, hogy 
életünk rendezetté váljon: 
1./ Merjük azt tenni és csak 

azt, amire Isten elhívott! 
2./ Egyszerre csak egy dolgot 

tegyünk, de abban legyünk 
jelen teljes emberként, le-
gyünk jelen a jelenben! Ne 
úgy éljünk, hogy mindig 
attól félünk, lemaradunk 
valamiről. 

3./ Próbáljunk meg mindent 
az Örökkévalóság fényé-
ben látni! Minden döntést 
eszerint a látásmód sze-
rint hozzak meg!

Az áhítatot követően egy magyar 
zeneszerző műve csendült fel, 
Amint vagyok címmel. Beharka 
Pál művének refrénje: „Isten Bá-
ránya, ím, jövök!” A legkedve-
sebb művek közül való az Isten 
hord kardjain című dal is, ame-
lyet bizonyára sokan ismernek. 
Ismétlődő ígérete: „Kézen fog 
Isten és vigyáz reád, … hűsé-
ge megmarad próbákon át.” 
Fasang Árpád művén keresztül 
egy kéréssel fordulunk Istenhez: 
„Örök Isten, áldj meg min-
ket…”. „Ezrek ajkán egy szív-
vel zendüljön az ének, mond-
junk hálát egy hittel a menny 
Istenének!” Ezzel a Bach-művel 
folytattuk szolgálatunkat, majd ezt 
követően templomunkról hallhat-
tunk egy kis ismertetőt Gáncsné 
Bán Márta előadásában. Ezt a 
beszámolót a Békesség újságban 
egy külön cikk keretében közöljük 
kedves olvasóinkkal.
A Nyitott templomok koncertso-
rozatunkat Wayne Hooper Ad-
venti reménység című darabjá-
val folytattuk, majd Esterházy Pál 
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műve hálára nyitotta szívünket: 
„Zengjen hálaének…”. Smeta-
na, a cseh zeneszerző a 91. zsoltár 
egyik igeversére írt egy csodálatos 
kórusművet. Egyetlen sort bont 
ki, melynek örömüzenete: Szár-
nyaival véd, óv az Úr, megőrzi 
éltedet.
Tóka Szabolcs nemcsak kiváló or-
gonaművész, hanem zeneszerző 
is. Egy általa komponált kórusmű 
következett, amelyet 2017-ben, a 

reformáció 500. évfordulójának 
alkalmából írt. Címe: Ünnepi in-
duló. Felhangzik benne az evan-
gélikusok himnuszaként ismert 
mondat: „Erős vár a mi Iste-
nünk…”.
Az estét Wolfgang Amadeus Mo-
zart Halleluja című darabjával 
zártuk. A kórust Dóczi István kar-
nagy vezényelte, orgonán közre-
működött Tóka Szabolcs orgona-
művész. Kórusunk konferanszié 

szerepét Gáncsé Bán Márta töltöt-
te be, akinek egyúttal köszönöm, 
hogy a cikk megírásához hozzá-
járult az általa írt konferanszié 
anyaggal.
Hálás szívvel köszönjük mindenki-
nek a megtisztelő figyelmét. Isten 
áldja mindannyiuk életét és szol-
gálatát!

Soli Deo Gloria!
Vági Ágnes

A SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ÚTI 
REFORMÁTUS TEMPLOM ÉS A REFORMÁTUS ISKOLA 

TÖRTÉNETE
A székesfejérvári evangéliumi re-
formátus gyülekezet 1824-ben 
alakult mintegy 130 fővel. Az első 
években magánházaknál tartották 
az istentiszteleteket, majd megin-
dult a templomépítés. Az 1837-es 
felszentelés során a következő ál-
dás hangzott el:
„Kívánom, hogy a templomban az 
Isten igéje nagy haszonnal mind-
örökké hirdettessék. Kívánom, 
hogy a jó Isten áldja meg mindazo-
kat, akik ennek a templomnak épí-
tését tehetségükkel, fáradozásaik-
kal és tanácsukkal segítették. Áldja 
meg ezt a szabad királyi várost 
minden lakójával, hogy a szeretet 
kösse össze mindnyájótoknak a 
szívét, s így legyenek mindnyájan 
megáldva az egektől.”
Ezt az idézetet azért emeltem ki, 
mert az elmúlt évtizedek során 
sokszor és sokaknak adatott meg, 
hogy munkálkodjanak Isten há-
za ügyében, s az ősöknek is, és a 
most itt ülőknek is köszönet fára-
dozásaikért.
1843-ban nagy tűzvész emésztett 
el több épületet a városban, köz-
tük a református templomot is. Az 
építkezés nagy lendülettel indult 
el, 1844-ben már megtörtént az 
újraszentelés.
Az egyházközség tagjaiban mindig 
is nagy volt az adományozókészség. 

1877-ben közadakozásból készült 
el a gyülekezet orgonája. Az új 
templom két új harangot is kapott. 
A nagyobbikat szintén közadako-
zásból vásárolták meg, a kisebbiket 
viszont egy Tarr István nevű posta-
mester adományozta a gyülekezet-
nek. Érdekesség, hogy ő egyébként 
római katolikus volt, de egyházunk 
iránti tisztelet fűtötte. A templom 
mellett járva mindig figyelmeztette 
ismerőseit: „Oda menjetek be, ott 
hirdetik a krisztusi tudományt.”
A harangokról még annyit, hogy 
mindkét háborúban elvitték őket, 
a fémet katonai célokra használ-
ták fel, ezért mindig újakat kellett 
beszerezni helyettük. Az egyik ha-
rangra ez a kis vers volt öntve: „Az 
élőket hívogatom, a holtakat elsira-
tom!…”
Ma két harang hívogatja az embe-
reket istentiszteletre, és búcsúztat – 
a feltámadásig – a temetőben.
1906-ban felmerült az alacsony, 
lapos tetejű torony magasításának 
gondolata, két év múlva a torony-
gömböt és a csillagot is felrakták.
1917. október 31-én jubileumi ün-
nepséget rendeztek a templomban 
a reformáció négy évszázados év-
fordulóján. Ez alkalommal díszes 
emléktáblát avattak, ami jelenleg is 
látható a szószéktől jobbra eső falra 
függesztve. 2 évvel ezelőtt pedig a 

mi nemzedékünk ünnepelhette az 
500. évfordulót.
1932-ben, közel 90 évvel ezelőtt 
templombővítésre került sor, mely-
nek során márványbeton pádi-
mentummal, díszes festéssel, a 
padok újramázolásával, 290 karza-
ti ülőhellyel, az orgona áthelyezé-
sével, festésével lett gazdagabb és 
szebb az épület.
A II. világháború után nagy erővel 
kezdték meg az épületek helyreho-
zatalát. A templom újjáépítése 1947. 
második felében fejeződött be.
1949-ben már új 5 regiszteres or-
gonát adtak át, melyet egy évtized 
után 12 regiszteresre bővítettek.
1949 végén elindult a maroshegyi 
imaház építése is, az új Budai úti 
református templom építése pedig 
1993-ban kezdődött.
A Széchenyi úti templomnak a leg-
utóbbi felújítása ebben az évtized-
ben történt. Időközben új gyüle-
kezeti központ is épült, ismét csak 
azt mondhatjuk, ami a templom 
homlokzatán is olvasható: Soli 
Deo Gloria, azaz Egyedül Is-
tené a Dicsőség!
A gyülekezet fiatalsága mindig fon-
tos szerepet játszott a hitélet eleve-
nen tartásában, megújításában. A 
könyvből kiderült, hogy az eltelt 
közel 200 évben sokféle közösség 
gyakorolta aktív tevékenységét. 
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Csak párat hadd említsek a teljes-
ség igénye nélkül: Református Le-
gényegylet, Konfirmált Ifjak Egye-
sülete, Biblia Kör, Kálvin Szövetség, 
Nőegylet, később Nőszövetség, Le-
ánykör, Református Iszákosmentő 
Misszió, Dalkör… A dalkörről ér-
dekes dolgokat tudtam meg. Bevé-
teleikből segítették a gyülekezetet. 
Ők vezették be 1921-ben a villany-
világítást a templomba. A dalárda 
keretein belül egy színjátszó társulat 
is alakult, még a városi színházban 
is szerepeltek. Az előadás bevételét 
az iskola céljaira fordították. Gábor 
Miklós színművész is megemléke-
zett az itt eltöltött időszakról, pályá-
ja kiindulópontjáról.

Röviden az iskoláról
Eredetileg, a reformkor idején, a 
gyülekezet alakulásával egy idő-
ben, 1824-ben indult el az oktatás 
az akkori intézmény falai között. 
Az iratok arról számolnak be, hogy 

a diákok alig fértek el a tantermek-
ben. A református elemi kedvelt 
volt, rangot jelentett azok számá-
ra, akik itt tanulhattak. Sokan 
igyekeztek gyermekeiket ebbe az 
iskolába járatni. A bővítést aztán 
emeletráépítéssel oldották meg. 
A tanítás folytatódhatott egészen 
a második világháborút követően 
1948-ig. Akkor szüntette be a val-
lási oktatási tevékenységet a reg-
náló politikai hatalom az államo-
sítás során. Az újraindításig eltelt 
54 év, s aztán 2002-ben kezdték 
meg az oktatást a már Talentum 
Református Iskola névre hallgató 
intézményben.
A Székesfehérvári Református 
Egyházközség 1999-től létrehozta 
az Olajfa Református Óvodát.
Végül engedtessék meg nekem, 
hogy a 20. században itt szolgáló 
lelkészek közül megemlítsek párat 
név szerint: 
(1904–39-ig) Miklós Géza, a 

szeretetteljes életű lelkipásztor, 
akiről felemelő méltatásokat ol-
vashattam, s akinek unokája itt 
énekel a kórusban;  

(1939–74-ig) Bódás János, a 
lelkész-költő, aki verseiben őszin-
teségről és mély hitről tesz tanúbi-
zonyságot; 

(1970-től) Bányai László nagy-
tiszteletű úr, aki több mint egy 
emberöltő időt pásztorkodott itt, 
többet, mint bármelyik elődje. Az 
énekkar is az ő irányítása alatt 
szerveződött újjá, és 20 éven át a 
vezetője volt; 
majd Szabó Sándor esperes úr, 
Sándor bácsi, aki életének utolsó 
éveiben is hűséges tagja maradt 
még az énekkarnak is.

További adatok helyett hadd idéz-
zem Reményik Sándor híres ver-
sét, amely a templom és az iskola 
fontosságára hívja fel a figyelmet.

Ti nem akartok semmi rosszat,
Isten a tanútok reá.
De nincsen, aki köztetek
E szent harcot ne állaná.
Ehhez Isten mindannyitoknak
Vitathatatlan jogot ád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
 
Ti megbecsültök minden rendet,
Melyen a béke alapul.
De ne halljátok soha többé
Isten igéjét magyarul?!
S gyermeketek az iskolában
Ne hallja szülője szavát?!
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

 E templom s iskola között
Futkostam én is egykoron,
S hűtöttem a templom falán
Kigyulladt gyermek-homlokom.
Azóta hányszor éltem át ott
Lelkem zsenge tavasz-korát!
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
 
A koldusnak, a páriának,
A jöttmentnek is van joga
Istenéhez apái módján
És nyelvén fohászkodnia.
Csak nektek ajánlgatják templomul
Az útszélét s az égbolt sátorát?
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

Kicsi fehér templomotokba
Most minden erők tömörülnek.
Kicsi fehér templom-padokba
A holtak is mellétek ülnek.
A nagyapáink, nagyanyáink,
Szemükben biztatás vagy vád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát! 

Reményik Sándor: TEMPLOM ÉS ISKOLA

Áldás, békesség!
Szeretettel: Gáncsné Bán Márta

 „A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, 
hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által.” (Róm 15:13)
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BUDAI ÚTI HÍREK

Heti alkalmaink
• Vasárnaponként 9:00 órakor Igére Han-

golva zenés családi istentisztelet és 10:00 
órakor nagyistentisztelet a templomban

• November 4-től hétfőnként 
17:30-tól Alfa Kurzus: Ez a lehetőség tulaj-
donképpen egy 12 előadásból álló „tanfolyam” 
életünk és hitünk nagy kérdéseiről! Az Alfa Kur-
zus oldott légkörben, közvetlen módon szeretné 
bemutatni Jézus Krisztust azoknak, akik először 
találkoznak Vele, eltávolodtak a hittől, vagy hi-
tükben fejlődni szeretnének! Semmiféle előzetes 
tudást nem vár el a sorozat résztvevőitől. Az Alfa 
Kurzus tehát egy gyakorlati útikalauz a keresz-
tény hit alapjainak megismeréséhez! A felnőtt-
ként konfirmálni és keresztelkedni vágyókat is 
erre a sorozatra várjuk! Helyszín: új gyülekezeti 
ház.

• Szerdánként 
18:00 órakor Biblia-tanulmány: biblia-is-
kolaszerűen együtt fedezzük fel a Szentírás mé-
lyebb üzeneteit egy-egy bibliai könyv részlete-
sebb megismerésén keresztül. 
Helyszín: új gyülekezeti ház.

• Péntekenként 
10:00–12:00 Baba-Mama Klub: lelki fel-
üdülés a kisgyermekes anyukáknak és csöppsé-
geiknek; 
16:00 Konfi-óra gyermekeknek: a 7–8. osz-
tályos korosztálynak; 
16:30-tól Ifi Klub: Fel a fedélzetre! Ifi felső-
tagozatos kortól! 
Amivel várunk: sok játék, jó beszélgetések, 
kézműveskedés, kirándulások és sok meglepe-
tés! 
Helyszín: új gyülekezeti ház.

Őszi események
• Szűcsné Novák Má-

ria tűzzománc-kiál-
lítása: Október 6-án 
úrvacsorás istentisztelet 
keretében emlékeztünk 
templomunkban az aradi vértanúkra, azonban ün-
nepi együttlétünk további jeles alkalma volt, hogy 
az istentisztelet után az új gyülekezeti ház nagy-
termében kiállítás-megnyitóra került sor. „Hetven 
bibliai nőalak” című sorozatából Marika egy cso-
dás, 18 műből álló tárlat szépségeibe vezetett be 
minket, majd személyesen mutatta be a kiállított 
képeket azok igei üzenetével együtt. Nemcsak a 
művészi motívumok szimbolikája, hanem a képek 
alá kifüggesztett Szentírás-idézetek is egymás üze-
netét erősítették. A tárlat október 20-ig volt meg-
tekinthető.

• Október 19-én, szombat délután egyhá-
zi könnyűzenei koncert és áhítat volt az 
egyházkerületi alapítású AZÉ zenekarral 
templomunkban! Egyházmegyénk gyüleke-
zeteiből is érkeztek érdeklődő fiatalok és gyüle-
kezeti tagok, hiszen ez az alkalom nemcsak fia-
taloknak szólt! Az ismert ifjúsági énekek mellett 
megszólaltak gyermekdalok, de énekeskönyvi 
ének- és zsoltárfeldolgozások is! Az énekes blok-
kok között Révész Tibor felvidéki ref. lelkipásztor 
imádsága és igehirdetése volt hallható a Malaki-
ás könyve 3:16–24-ből: „Az én tulajdonommá 
lesznek – mondja a Seregek Ura – azon a napon, 
amelyet elhozok.”

• Október a reformáció hónapja!

• Október 28. (hétfő) 
8:00–16:00 Budai úti hittanos nap: a városi is-
kolák hittanosai és a gyülekezeti gyermekek számá-
ra. Téma: A Reformáció (7:00-tól gyülekező; 8:00–
16:00-ig program; 17:00-ig gyermekmegőrzés). 
Helyszín: új gyülekezeti ház.
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• Október 31. (szerda) 
18:00 Reformáció ünnepi istentisztelet a 
protestáns testvéregyházakkal és orgona-
szentelés az evangélikus templomban! 
Igehirdető: Szemerei János püspök, orgonán 
közreműködik Teleki Miklós.

• Mindenszentek – halottak napi megemlé-
kezések:

 –  November 1. (P) 15:00 Megemlékezés. 
Helyszín: Kisfaludi Temető.

 –  November 1. (P) 16:00 A vigasztalás 
evangéliuma. Helyszín: Béla úti temető.

 –  November 1. (P) 17:00 Emlékezők is-
tentisztelete. 

     Helyszín: Budai úti altemplom.

• November 24. (vasárnap) 16:00 a Budai úti 
Zenés Esték idei sorozatának utolsó alkal-
mára kerül sor: kórushangversenyt rendezünk a 
Székesfehérvári Ökumenikus Kórus, a Comenius 
Kamarakórus és a csákvári Evangélikus Énekkar 
fellépésével. Vezényelnek Dóczi István, Lovrek Ká-
roly és Szebik Ildikó karnagyok. A műsorban több 
évszázad kórusmuzsikájának remekei csendülnek 
fel. Sok szeretettel várunk minden kedves érdek-
lődőt!

• November 30. (szombat) 
15:00–18:00 Adventi kézművesség: vidám 
karácsonyváró készülődés kicsiknek-nagyoknak. 
Helyszín: Budai úti templom és az új gyülekezeti 
ház nagyterme.

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK 
INDULÁSA A BUDAI ÚTON

Szeptember 29-én 
a Budai úti istentisz-
teletek elindulásának 
25. évfordulóját ünne-
peltük: a Budai úti Ze-
nés Esték hangverseny-
sorozat keretében ünnepi 
zenés áhítatra került sor, 
a Budai úti istentisztele-
tek megindulásának 25. 
évfordulóját köszöntve. 
Az áhítat keretében rövi-
den felidéztük a negyed 
századdal ezelőtti esemé-
nyeket, majd a magyar 
református egyházzene 
két legjelentősebb alkotóegyénisé-
ge, Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi 
Zsolt orgona-, kórus- és vokális 
műveiből álló rövid hangversenyt 
hallgathattunk meg. Közreműkö-
dött az Ars Musica Kórus (Szabó 
Adrienn karnagy vezényletével), 
Kiss Melinda és Kertiné Keszeg 
Barbara (ének), Sárkány Katalin 
(hegedű), valamint dr. Szabó Ba-
lázs zenetörténész-zenetanár (or-
gona), aki szintén ez alkalommal 
ünnepelte a Budai úti kántori szol-
gálatának 25 éves jubileumát. Az 
ünnepi zenés áhítat fényét emelte, 

hogy Gárdonyi Zsolt professzor, 
zeneszerző, orgonaművész szemé-
lyes jelenlétével is megtisztelte az 
eseményt.

Az alábbiakban Szabó Balázs 
megemlékező cikkét olvashatják a 
Testvérek.

A Székesfehérvári Reformá-
tus Egyházközség Presbitériuma 
az 1990-es években gondolt ar-
ra, hogy a meglevő belvárosi és 
maroshegyi templomok mellé – a 
létszámban gyorsan növekedő 
öreghegyi városrészben is – egy 
új szakrális helyet hozzon létre az 

istentiszteletek mielőb-
bi elindítására. Az 1993. 
szeptember 19-én meg-
tartott hálaadó istentiszte-
letet és az alapkő leraká-
sát követően az építkezés 
nagy iramban folyt. A Bu-
dai úti telken épülő temp-
lom építését a közelben 
élő mintegy 600 reformá-
tus folyamatosan figyelte, 
és igény volt, hogy amint 
azt a biztonság lehetővé 
teszi, elinduljanak az is-
tentiszteletek. A Budai úti 
Új Református Templom 

Alapítvány Kuratóriuma által ki-
adott tájékoztató rögzítette: „Meg-
valósulhatott 1994. szeptember hó 
25-ére az Altemplom megépítése”. 
Isten kegyelméből és a Presbité-
rium által megválasztott missziói 
gondnokként – Bányai László Nt. 
úrral közösen mint a Presbitérium 
Elnöksége – már az 1994. IV. ne-
gyedéves missziói tervbe betervez-
hettük a templomban elkészült gyü-
lekezeti terembe az istentiszteletek 
elindítását. Egyeztetést követően 
a széles körben kiküldött meghívó 
szerint „A hálaadó istentiszteletet és 
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a létesítmények ünnepélyes hasz-
nálatba adását 1994. szeptember 
25-én, vasárnap délután 4 órakor 
tartjuk a templomépítés helyszínén 
Dr. Márkus Mihály püspök úr ige-
szolgálatával”.

A templom építésének szakmai 
irányítója az áldott emlékű Bori 
Sándor építész technikus volt, mint 
megbízott építésvezető. Csodálatos 
pontossággal és lelki beleéléssel ve-
zette naponta a generálkivitelezői 
építési naplókat. Érdemes elolvas-
ni az istentiszteletek elindulására írt 
bejegyzéseket:

„1994. IX. 25., vasárnap du. 
16 óra: Ünneplés közepette 
adtuk át du. 4 órakor az el-
készült új templom alagso-
rát. Igét hirdetett Dr. Márkus 
Mihály Püspök úr, cca. 1000 
lélekszámú gyülekezet és ven-
dég vett részt az ünnepélyün-
kön. Felemelő érzés volt látni 
a sok örülő arcot.

1994. X. 2., vasárnap de. 
11 óra: Az első Istentisztelet 
az új alagsori gyülekezeti te-
remben. Nagy öröm töltött el 
azért, mert számítottam 15–
20 személyre az első alkalom-
ra. Meglepetésemre teljesen 
telt ház lett 11 órára, olyany-

nyira, hogy a berendezett cca. 
25 szék teljesen megtelt…

1994. X. 9., vasárnap 11 
óra: A második Istentisztelet 
az új alagsori gyülekezeti te-
remben. Az előző telt házat a 
kíváncsi látogatóknak tudtam 
be az előző vasárnapi Isten-
tiszteleten. Ma nem így látom, 
mivel újra telt ház van, régi és 
új arcokkal egyetemben. Egyre 
inkább él bennem, hogy nem 
ember munkája ez, az ember 
csak eszköz, Isten munkája ez.

1994. X. 16., vasárnap de. 
11 óra: A harmadik Istentisz-
telet az új alagsori gyülekezeti 
teremben. Telt ház, örül a szí-
vem.”

Ennyit Sanyi bácsi bejegyzésé-
ből.

A Presbitérium döntése alapján 
– az időpontok ütközését elkerü-
lendő – a Budai úti istentiszteletek 
kezdési időpontja 11 óra volt. A 
folyamatosan épülő templomfalak 
munkálatainak kellemetlensége 
sem zavarta vasárnap az istentisz-
teletre járókat, és egymás testi ép-
ségére is vigyázva sorjáztunk le az 
Altemplom gyülekezeti termébe. 
A terem nagysága lehetővé tette, 
hogy 25–30 fővel indulva, Isten igé-

jét nyitott szívvel befogadva egyre 
nőjön a létszám. A Mezőföldi Egy-
házmegyétől egy holland elektro-
mos kis orgonát kaptunk, amelyen 
ifj. Szabó Balázs zenetanár játszott 
nagy lelkesedéssel vasárnapról va-
sárnapra. Aztán a növekvő létszám 
miatt kinyitottuk az urnatemetőbe 
vezető ajtót, hungarocellből válasz-
falakat készítettünk, s így a 60–80 
főre növekedett gyülekezet is elfért.

1994. XI. 6., vasárnap 11 óra. 
Megtörtént az első úrvacsoraosztás 
az újbor ünnepi alkalmára. Ekkor 
vezettük be a kiskelyhes bor kiszol-
gálását.

Elindultak az altemplomi urnael-
helyezések is. Az ünnepélyes alkal-
makhoz Kiss Lajos főgondnok úr 
és felesége adományozta az azóta 
is működő lélekharangot.

A templom építési fokozata le-
hetővé tette, hogy 1997 karácso-
nyára már – a nagy nyílászárókat 
ideiglenesen fóliával lezárva – a 
templomtérben hangzottak fel a 
karácsonyi énekek.

S ezek az Urat dicsőítő énekek 
azóta is folyamatosan hirdetik Isten 
csodálatos megőrző kegyelmét.

Szabó Balázs
tiszteletbeli presbiter

ISTENTISZTELETEK 25. JUBILEUMI ÜNNEPSÉGE A 
BUDAI ÚTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETBEN

Csodálatos és nem mindennapi 
élmények részesei lehettek azok, 
akik 2019. szeptember 29-én dél-
után ellátogattak a székesfehérvári 
Budai úti templomba. A templom 
szerkezeti felépítése miatt nagyszerű 
akusztikával rendelkezik, igazi ott-
hont nyújt a zene szerelmeseinek.

Dr. Szabó Balázs orgonaművész 
és zenetanár a Budai úti templom 
kántoraként már évek óta szívén 
viseli a Budai úti zenés alkalmak 
megrendezését. Ezúttal a zenés 
áhítat keretében a gyülekezet a 

Budai úti istentiszteletek indulásá-
nak 25 éves évfordulójának ünne-
pi hangversenyére készült. A zenés 
áhítatot az Ars Musica Kórus Szabó 
Adrienn karnagy vezetésével, Kiss 
Melinda és Kertiné Keszeg Barba-
ra énekesek, Sárkány Katalin he-
gedűjátékos és Dr. Szabó Balázs 
orgonaművész közreműködésével 
a magyar református egyházzene 
története kiemelkedő alkotóinak, 
Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt 
orgona-, kórus- és vokális művei-
ből állították össze.

Dr. Szabó Balázs orgonaművész 
és zenetanár, a hangverseny szer-
vezője már nyáron, egy kántorta-
lálkozó folyamán felhívta a figyel-
münket és invitálta a csoport tagjait 
erre a különleges alkalomra. Maga 
is izgatottan várta az eseményt, 
hiszen az alkalomra meghívta 
Gárdonyi Zsolt professzor urat is. 
Kíváncsian érdeklődtem Szabó Ba-
lázs tanár úrtól, hogyan ihletődött 
meg benne az a különleges gondo-
lat, hogy a jeles alkalmon kizárólag 
Gárdonyi-művek szólaljanak meg. 
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Elmondása szerint a 
koncertre készülve elő-
ször egy vegyes, több 
korszakból válogatott 
műsorban gondolko-
dott, de azután úgy 
érezte, hogy a legmél-
tóbb az alkalomhoz az 
lenne, ha a programot a 
református egyházzene 
legjelentősebb alkotói, 
vagyis a Gárdonyi csa-
lád darabjai adnák. Az 
alapgondolat a „gyüle-
kezeti ének művészi fel-
dolgozása” volt, hiszen 
mindegyik szám (az elsőt leszá-
mítva) református és evangélikus 
énekeken alapul. Szerették volna 
Gárdonyi Zoltán „Öt régi magyar 
énekét” végre egészben megszó-
laltatni, s Gárdonyi Zsolt külön 
kérése volt, hogy lehetőség szerint 
édesapjától a „Mennyei seregek” 
csendüljön fel, hiszen évtizedek óta 
nem hangzott el az a mű magyar 
templomban. Persze örömmel tett 
eleget ennek a kérésnek, mivel a 
kompozíció valódi gyöngyszem!

Az apró árvácskákkal és sok más 
szép virággal felöltöztetett temp-
lomban szép számmal összegyűl-
tünk a jeles alkalom tiszteletére. 
Gárdonyi Zsolt professzor úr a 
kántornövendékek nagy örömére, 
ígéretéhez hűen maga is ott ült fe-
leségével együtt a templom padja-
iban.

A hálaadó istentiszteleten Berze 
János házigazda lelkipásztor kö-
szöntötte a testvéreket, és közösen 
elénekeltük a 84. genfi zsoltár 1. 
versét Szabó Balázs orgonakísére-
tével, amelynek intonációját Gár-
donyi Zoltán, letétjét Gárdonyi 
Zsolt szerezte. A lelkipásztor a refor-
mátus Bibliaolvasó Kalauz szerinti 
aznapi Igével készült az áhítatra. A 
Szentírásból az 51. zsoltár 12–13. 
verse így szól: „Tiszta szívet te-
remts bennem, Istenem, és az 
erős lelket újítsd meg bennem! 
Ne vess el orcád elől, szent lel-

kedet ne vedd el tőlem!” Dávid 
bűnbánati zsoltárának sorai bizo-
nyára ismerősek előttünk. A lelkész 
a zsoltár szavain keresztül kifejtette, 
hogy Dávidnak mekkora bátorság-
ra és milyen töredelmes szívre volt 
szüksége ahhoz, hogy az egész or-
szág előtt leleplezze vétkét. Dávid 
az őszinteségéről, alázatosságáról 
és a kudarcok beismeréséről híres. 
Aki a szeretet ellen vét, az Isten el-
len vét, mert Isten maga a szeretet. 
Az igazságot és az igazságosságot 
csak töredelmes és bűnbánó szív-
vel lehet helyreállítani.

Az igehirdetés után Id. Szabó Ba-
lázs, a Budai úti gyülekezet tiszte-
letbeli presbitere tartott beszámolót 
a 25 évvel ezelőtti eseményekről. 
A Budai úti templom megépíté-
sének gondolata az 1990-es évek 
elején kezdődött. 1992 márciu-
sában az akkori önkormányzattal 
megtörtént egy új, Budai úti temp-
lomtelek átadásáról szóló megál-
lapodás aláírása a polgármester-
nél. Az ünnepélyes alapkőletételre 
1993. szeptember 19-én került sor. 
Az építkezés nagy iramban folyt. 
1994. szeptember 25-ére az al-
templom elkészült, ezen a napon 
tartották meg az első hálaadó is-
tentiszteletet dr. Márkus Mihály ige-
szolgálatával. 1994. október 6-án 
megtörtént az első úrvacsoraosztás 
is. Az altemplomban urnatemetőt 
létesítettek. 1997 karácsonyára ké-
szült el a templom felső szintje, az 

ünnepi istentiszteleteket 
már itt tartották meg.

Dr. Szabó Balázs a zenei 
rész nyitányaként Gár-
donyi Zoltán Tanul-
mányok harmónium-
ra első tételét, a D-dúr 
hangnemű, pasztorális 
hangulatú Előjáték című 
darabját szólaltatta meg 
orgonán. Egy rendkívüli 
gonddal megmunkált, a 
harmónium szerényebb 
hangzáslehetőségeit vál-
tozatosan kiaknázó mű-
vet hallhattunk.

A folytatásban az orgonaszó 
mellé énekszó is társult, és 

felcsendült a hegedű hangja is. 
Gárdonyi Zoltán Öt régi ma-
gyar ének című ciklusát az Ars 
Musica Kórus, Kiss Melinda (ének), 
Sárkány Katalin (hegedű), Szabó 
Adrienn és Szabó Balázs (orgona) 
adta elő. A művek legnagyobb rész-
ben amatőr előadók számára igé-
nyes, de technikai értelemben nem 
túl nehéz feldolgozásokat kínálnak 
a református énekeskönyv dalla-
maiból. Az Öt régi magyar ének-
ben Gárdonyi Zoltán a 23. zsol-
tár, a 92. zsoltár, a 77. zsoltár 
parafrazeáló énekeit (Szent 
Dávid próféta éneklőkönyvé-
nek, Mely igen jó az Úristent 
dicsérni, Az Úr Istent magasz-
talom) alkalmazta énekhangra és 
orgonára, továbbá a kompozíció 
negyedikként felcsendülő műve a 
Küldé az Úr Isten kezdetű ked-
velt ádventi dicséret, az angyali 
üdvözlet jelenetének versekbe fog-
lalása. A ciklus záródarabja a refor-
mátus énekeskönyv 225. számú, 
„Nagy hálát adjunk az Atya 
Istennek” szövegkezdetű, széles 
körben ismert dicséretét dolgozza 
fel. Az ének szövege – mely Gár-
donyi Zsolt szavaival „a keresztyén 
világlátás összefoglalása néhány 
sorban” – az 1590-es debreceni 
énekeskönyvben jelent meg elő-
ször, szerzője ismeretlen.
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Az énekeket ismét orgonaszó 
váltotta fel. A Mit Freuden zart 
szövegkezdetű német feldolgozás-
ban a Liszt- és a Bach-kutatásban 
zenetudósként is nemzetközileg 
ismert komponista a nagy barokk 
mesterek (mindenekelőtt Johann 
Sebastian Bach) művészetét idézi 
fel. Édesapja után Gárdonyi Zsolt 
is megalkotta a maga verzióját 
ugyanezen koráldallam nyomán. 
A két darab egymásutánja jól rep-
rezentálta a két Gárdonyi egymás-
sal szoros rokonságban álló, mégis 
teljesen egyéni zeneszerzői világát.

A feldolgozások mellett Gárdo-
nyi Zoltán számos önálló kompo-
zícióval gazdagította a magyar re-
formátus egyházzene repertoárját. 
Ezek egyike a Balassi Bálint verse 
alapján énekhangra és orgoná-
ra komponált Mennyei seregek 
című műve. Balassinak ez a gyö-
nyörű istenes verse a 148. zsoltár 
parafrázisa. A mű – Gárdonyi Zsolt 
kérését szeretettel teljesítve – hosz-
szú idő után most először csendült 
fel Magyarországon Kiss Melinda 
és Kertiné Keszeg Barbara (ének), 
valamint Szabó Balázs (orgona) 
közreműködésével.

A Kálvin Kiadó gondozásában 
2018-ban megjelent, Gárdonyi 
Zoltán kóruszenéjének szentelt 
Válogatott kórusművek kötet első 
hat darabja alcímük szerint Hat 
egyszerű letét Református 
énekeskönyvi dallamokhoz. A 
három háromszólamú és a három 
négyszólamú letét messzemenőkig 
a gyülekezeti énekkarok igényeit 
szem előtt tartva készült, vegyes 
karra. Kiadásukkal a karácsonyi 
és a húsvéti ünnepkör gyarapo-
dott szép, az istentiszteleteken és 
a zenés áhítatokon egyaránt fel-
használható kompozíciókkal. Ezút-
tal három ismert dicséret csendült 
fel: a 313. dicséret (Dicsérd, 
Istent, kereszténység), a 356. 
dicséret (Felvirradt áldott, 
szép napunk) és a 328. dicsé-
ret (Jöjjetek Krisztust dicsér-

ni). Az Ars Musica Kórust Szabó 
Adrienn vezényelte.

A zenés áhítat programját Gár-
donyi Zsolt 105. genfi zsol-
tár (Adjatok hálát az Isten-
nek) orgonafeldolgozása zárta. 
A kompozíció a gyülekezeti ének 
bevezetésének célját szolgáló ko-
rálelőjáték-műfaj szabályainak 
megfelelően szabadon válogat a 
zsoltár anyagából. A kompozíció – 
a szövegnek megfelelően – ünnepi 
zengésű, reprezentatív harmóniai 
köntösbe öltözteti a hatalmas ívű 
dallamot. Szabó Balázs orgonajá-
tékában gyönyörködhettünk.

A Gárdonyi-művek után közösen 
elénekeltük a készülő, új reformá-
tus énekeskönyvünk egyik közked-
velt énekét, amelynek első sora így 
hangzik: Szívből köszönöm, Uram. 
Az ének intonációja és a kísérő-
letétje maga az orgonaművész és 
egyben a kántor, dr. Szabó Balázs 
szerzeménye, amellyel köszönet-
nyilvánításként azt szerette volna 
megmutatni a jelenlévő Gárdonyi 
Zsolt professzor úrnak, hogy meny-
nyi mindent tanult tőle az elmúlt 
18 év során.

A gyülekezetet a magával ragadó 
koncert után további meglepetés is 
érte. Szivák András gyülekezeti tag, 
lelkes amatőr festő ajándékát nyúj-
totta át a Budai úti református gyü-
lekezet részére az istentiszteletek 
25. évfordulójának alkalmából. Az 
ajándékot takaró lepel egy templo-
mi karzati kazettát rejtett, amelyet 
Andris saját kezűleg készített el az 
alsóörsi református templomban 
található közel 300 éves templomi 
kazetta mintája alapján. A kazettát 
színes motívumok díszítik, a követ-
kező felirat szerepel rajta: „Emlé-
kül Istentiszteletek XXV. évfor-
dulójára”, továbbá egy Ézsaiás 
könyvéből való Ige: „Én újat cse-
lekszem.” (Ézs 43:19) és egy 
Balassi Bálint idézet: „Fényes nap 
világa, Ez világ fáklyája, Szép 
hold éj lámpása, Csillagok 
nagy száma, Az Úrnak Szent 

nevét, Mindörökké áldja.” A 
lelkész úr köszönetét fejezte ki az 
ajándékért, amely a templomban 
majd megtalálja méltó helyét.

Dr. Szabó Balázs is örömét fejez-
te ki, hogy ez az alkalom létrejöhe-
tett, köszöntötte az egybegyűlte-
ket és Gárdonyi Zsoltot. Továbbá 
egyben megragadta az alkalmat, 
hogy invitáljon bennünket a kö-
vetkező zenés alkalomra, a 2019. 
november 24-én, vasárnap 
megtartandó ökumenikus kó-
rustalálkozóra, amelynek ottho-
nául szintén a Budai úti református 
templom szolgál. Nemes Gyula 
lelkészi főjegyző, esperes-helyettes 
a Székesfehérvári Egyházmegye 
nevében a 138. zsoltár szavaival 
köszöntötte az ünneplő testvéreket.

Azonban az ünnepség ezzel még 
nem ért véget. Berze János lelkész 
úr egy díszoklevéllel és egy kis 
szerény ajándékkal háláját fejez-
te ki dr. Szabó Balázsnak a Budai 
úti gyülekezetrészhez tartozó hű-
ségéért és a templomban végzett 
negyedévszázados kántori szol-
gálatáért. Továbbá a lelkipásztor 
Balázs születésnapja alkalmából a 
49. zsoltár 4. versével kért áldást az 
orgonaművész életére és szolgála-
tára is. Nemes Gyula lelkipásztor 
a Székesfehérvári Egyházmegye 
nevében szintén csatlakozott a kö-
szöntéshez.

A lelki feltöltődés után az új gyü-
lekezeti házban tartott szeretetven-
dégség mellett lehetőség adódott 
beszélgetni a lelkészekkel, a zené-
szekkel, énekesekkel és a testvérek-
kel egyaránt.

Hálás vagyok az Úrnak, hogy 
jómagam is részese lehettem en-
nek a színvonalas eseménynek, 
és találkozhattam Gárdonyi Zsolt 
zeneszerzővel személyesen. Isten 
éltesse az ünneplő gyülekezetet! 
Köszönöm dr. Szabó Balázs szak-
mai segítségét a cikk megírásához.

Soli Deo Gloria!

Vági Ágnes
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Régi és új szolgálattevőket kérdeztem…
Két szolgálattevő testvérrel készí-

tettem riportot azzal a céllal, hogy a 
régit mindig becsüljük meg, az újat 
mindig bátorítsuk. Lélektől való a 
belső késztetés, a tenni akarás, az 
érzés, hogy talentumainkat Isten 
dicsőségére, gyülekezetünk épülé-
sére fordíthatjuk. Mindenkire szük-
ség van, mindenki hasznos az Úr 
előtt!

Szabó Mira Emma, „a régi”, 
a Budai úti 10 órás istentisz-
teletek alatt tart óvodás isten-
tiszteletet:

Mikor leköltöztünk Fehérvárra, 
éppen óvónőnek tanultam, rá-
adásul Sebi akkor még pici volt, 
jártam vele a gyermek-istentisz-
teletekre, így adta magát a dolog, 
hogy én is bekapcsolódjak a szol-
gálatba. Nem igazán volt kérdés, 
hogy ez az én szolgálatom, eléggé 
egyértelműen éreztem.
Nagyon fontosnak tar-
tom, hogy a gyerekek a 
saját életkoruknak meg-
felelően feldolgozva ta-
lálkozzanak Isten igéjé-
vel. Mivel dolgoztam az 
Olajfa Református Óvo-
dában is, van tapasztala-
tom, gyakorlatom abban, 
hogyan érdemes az ovis 
korú gyerekekkel foglal-
kozni, hogyan lehet megragadni 
a figyelmüket, hogyan lehet érde-
kesen elmondani nekik a bibliai 
történeteket (ezúton is köszönet 
az akkori kolléganőimnek, akiktől 
rengeteget tanultam). Megtapasz-
taltam azt is, mennyire nyitottak 
az ilyen korú gyerekek az igére, 
fogékonyak Jézus szeretetére, 
őszintén imádkoznak, bátran me-
sélnek a saját életükről, élménye-
ikről. Azt gondolom,hogy feltétle-
nül érdemes ezzel a korosztállyal 
külön foglalkozni, készülni nekik 
szemléltetéssel, játékokkal, kéz-
műves foglalkozással, énekekkel, 

válaszolni a kérdéseikre, terelgetni 
őket Jézus felé.
Amit kiemelnék, az az összeszo-
kott, egymást segítő, lelkiismeretes 
csapat, akik együtt szolgálunk (je-
lenleg kilencen vagyunk). Ez na-
gyon nagy áldás, hogy Isten ennyi 
embert elhívott erre a szolgálatra, 
és számomra nagyon nagy öröm, 
hogy jól kijövünk egymással, jól tu-
dunk együtt dolgozni, támogatjuk, 
kiegészítjük egymást, igazából egy 
jó kis közösséggé váltunk az évek 
során.

A másik, hogy a gyerekek öröm-
mel vesznek részt az alkalmakon, 
nem csak játszani jönnek, hanem 
tudják, hogy ez egy istentisztelet, 
szívesen énekelnek, és kapcsolód-
nak be a különböző foglalkozások-
ba. És a rendszeresen járó gyere-
kek szemmel láthatóan otthonosan 
érzik magukat az ovis szobában.

A harmadik pedig, ami nekem 
nagy öröm, hogy nem csak a gye-
rekekkel találkozunk, hanem a csa-
ládokkal is. Amikor a gyerekek el-
jönnek hozzánk, a szülőkkel együtt 
fogadjuk őket nagy szeretettel, én 
nagyon örülök neki, ha van időnk 
pár szót váltani, picit beszélgetni 
a szülőkkel is. Vannak visszatérő, 
rendszeresen járó családjaink, és 
vannak olyanok is, akik csak egy-
egy keresztelő alkalmával jönnek, 
vagy mert épp látogatóban vannak 
a nagyszülőknél. És azt remélem, 
hogy a gyerekek felé közvetített 
szeretetet az egész család érzi.

Nagy áldásnak élem meg, hogy 
házaspárok is elkezdtek szolgálni 
a gyermekcsoportban, elsőként a 
férjem, de nem sokkal később más 
is kedvet kapott hozzá. Egyrészt azt 
gondolom, hogy jó, ha van férfi is 
a gyerekekkel, mert máshogy visel-
kedik, másként fegyelmez, másként 
példakép, mint egy nő, és szükség 
van mindkettőre. Másrészt pedig 
hihetetlenül építő a házasságra 
nézve is, mikor együtt készülünk 
Dáviddal egy-egy alkalomra, vagy 
együtt oldunk meg a csoportban 
egy hirtelen jött helyzetet. Áldás, 
hogy együtt, egy területen szolgál-
hatunk.
Elkezdtek a gyermekeink is besegí-
teni vasárnaponként, és azt gondo-
lom, hogy ennél jobb dolog nem is 
történhet, hogy a gyerekek a szü-
leiktől tanulják meg, hogy mi az a 
szolgálat, miért is kell szolgálni, és 

hogyan lehet ezt jól, oda-
szánással, Istenre figyelve 
csinálni.

Kollárné dr. Varga 
Bea, az „új”, a 9 órás 
zenés istentiszteletek 
fotósa, gyönyörű ter-
mészeti képeit láthat-
juk a kivetített ének-
szövegek mellett:

Boldogsággal, meleg-
séggel tölt el, ha adhatok. Egy ér-
zést, egy impulzust, valami szépet 
és jót. Egy parányi varázslatot a 
mindennapokban. Mindegy, hogy 
ezt a fotóim által teszem vagy 
egyéb tevőleges cselekedettel. Lát-
ni a felcsillanó szemeket, a boldog 
mosolyokat, a megfáradt lelkek új-
raébredését… ez megfoghatatlan 
és leírhatatlan érzés. Hogy mindez 
szolgálattevés-e? Nem tudom. Ha 
igen, akkor a legszebb a világon, és 
csak remélhetem, hogy jól végzem 
a munkámat.
A fotóapparátom gyakorlatilag 
mindig kéznél van. Ritka, hogy 
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célirányosan fotózom, inkább az 
adott pillanatot, a történéseket 
szeretem megörökíteni, amit vala-
miért különlegesnek ítélek. Ebből 
pedig rengeteg van. Hisz olyat is 
szépnek látok, amit mások talán 
nem. Engem megragad a vízcsep-
pekkel borított pókháló is; lenyű-
göző, hogy azokban a kis lehelet-
vékony szálakban mekkora erők 
lakoznak, puha ágyat szolgáltatva a 
legördülő kristálytiszta gyöngysze-
meknek. Vagy ahogyan a pitypang 
életre kelve szárnyal az égbolton. 
Valahogy mindennek jelentése és 
mondanivalója van. Egy történet 
pillanatképe. Talán maga a termé-
szet a legkedveltebb témám, annak 
minden varázslatával együtt.

Bevallom, sokáig nem tudtam a 
helyén kezelni az érzéseimet. Csak 
sétáltam és fotóztam. Tudom, fur-
csán hangzik, de próbáltam sem-
mire sem gondolni, csak a pillanat-
nak élni. Aztán a születésnapomon 
vettem a kalapomat és elmentem 
a kedvenc helyemre, Csobáncra. 

Sötét felhők gyülekeztek az égbol-
ton, vihar volt készülőben. Arra 
tudtam csak gondolni, hogy bőrig 
ázás nélkül megússzam, míg fel-
érek a hegytetőre. Aztán felnéztem 
az égre, az égbolt hirtelen ragyogó 
kékké változott, és felhő formá-
jában megjelent előttem egy szív, 
alatta egy hófehér házikó, körü-
lötte pedig virágokkal borított táj 
tárult elém. A szél és az idő mint-
ha megállt volna, és csak nekem 
hagyta, hogy komótosan előve-
gyem a fényképezőmet és megörö-
kítsem ezt a pillanatot. Amit nekem 
szánt. Akkor és ott egyszerre min-
den a helyére került. Tudtam, hogy 
ez egy olyan üzenet, amit nem a 
véletlen teremt. Sokkalta nagyobb 
erő uralkodott akkor a tájon, a szí-
vemben és a lelkemben egyaránt. 
Hogy kommunikálok-e Istennel 
fotózás közben? – Ő a legnagyobb 
BIZALMASOM! Minden érzésem 
tudója, fotóim alappillére.

Ma már egy séta a természetben 
nem csak céltalan bolyongást je-

lent, hanem sokkal többet ennél. 
Válaszokat a feltett kérdéseimre, 
megoldást a megoldhatatlannak 
tűnő problémáimra. És rengeteg 
szeretetet, amit az elém tárt látvá-
nyok útján közvetít felém.

Bea és férje a felnőtt konfir-
mációs csoport tagjai a Budai 
úton… kérdeztem, milyen ér-
zések vannak benne ezzel kap-
csolatban.

Összefoglalva? Izgatott vagyok, 
mint az a kisgyerek, aki az áhított 
ajándékot várja a karácsonyfa 
alatt. Felnőttként keresztelkedünk 
és konfirmálunk. Úgy érzem, ez tel-
jesen más, mint gyermekként átél-
ni. Valójában azt sem értem, miért 
pont most? Miért nem előbb? Most 
értem meg rá? Vagyok-e elég jó az 
Istennek, hogy a szolgája lehessek? 
Rengeteg gondolat cikázik ben-
nem, de hiszem, hogy mindenre 
megkapom a választ. A megfelelő 
időben.

Ludvigné Izsay Szilvia
Budai úti beosztott lelkész

A nehézségek lehetőségek 
az Istennel való találkozásra

Jákób történetét, „láb-
nyomait” kísértük végig An-
da Judit noszvaji lelkésznő, 
lelkigondozó előadása során 
az október 12-i egyházme-
gyei női csendesnapon a 
Budai úti református gyüle-
kezetrészben, és ezáltal saját 
életünk nehézségei közt is 
igyekeztünk új látásmódra 
jutni. A tavalyihoz hasonlóan 
több mint 130 fő vett részt az 
alkalmon; a jelenlévők fele 
először jött el a rendezvényre, köz-
tük egy hölgy Litvániából.

Berzéné Bezdán Erika, a Budai 
úti református gyülekezetrész lel-
kipásztorának, Berze Jánosnak a 
felesége, a csendesnap szervezője 
köszöntötte a résztvevőket, majd 
Anda Judit előadásának első része 

következett.
Jákób élettörténetében egészen 

a fogantatásáig tekintettünk vissza 
– már az sem volt zökkenőmentes, 
hiszen az édesanyja, Rebeka med-
dő volt. De Izsák könyörgött érte, 
és megkapták az ajándékot: ikre-
ket, Jákóbot és Ézsaut. Ám ezzel 
együtt megjelent a konfliktus is: a 

fiúk tusakodása a méhé-
ben. Születésekor pedig 
Jákób érkezett második-
ként, megragadva Ézsau 
sarkát. (1Móz 25, 19–26) 
Nehéz kezdet volt, de ez 
javára válhatott az életben: 
megtanulhatta, hogy nem 
pottyan minden csak úgy 
az ölébe. Talán közöttünk 
is vannak, akiknek nem in-
dult könnyen az élete, de 
megerősíthet és gyógyíthat 

bennünket az ige: „Mielőtt megfor-
máltalak az anyaméhben, már is-
mertelek…” (Jer 1:4–5) Nincsenek 
„véletlen” életek. A múlt történése-
inek elengedéséhez először közel 
kell engednünk magunkhoz a múl-
tat, amely ezáltal új megvilágításba 
kerülhet.
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Jákób életének a folytatá-
sa sem volt könnyű. Nem 
egészséges családmodell 
bontakozott ki: Ézsau az 
édesapja büszkesége volt, 
Rebeka pedig Jákóbot sze-
rette jobban. (1Móz 25, 27–
29) Ezt a mintát tovább is 
vitte Jákób: később látható-
vá vált a saját gyermekével, 
Józseffel való kivételezése. 
A fel nem ismert, meg nem 
harcolt rossz családi minták 
továbböröklődhetnek.

Végül Jákóbnak menekülnie 
kellett, miután elcsalta Ézsautól az 
elsőszülöttségi áldást, becsapva 
édesapját. Nyomorúságos hely-
zetbe került, de ekkor találkozott 
Istennel, és átélte a kegyelmet, 
amire nem is számított. „Mert én 
veled vagyok, megőrizlek téged, 
akárhova mégy, és visszahozlak 
erre a földre. Bizony, nem hagylak 
el, amíg nem teljesítem, amit meg-
ígértem neked.” (1Móz 28:15) A 
bajokra, nehézségekre más szem-
mel is tekinthetünk: ezek is lehető-
ségek az Istennel való találkozásra.

Ezt követően 8–10 fős csopor-
tokat alkottunk, és csoportbeszél-
getés során megismerkedhettünk 
egymással. Megoszthattuk má-
sokkal életünk fontos eseményeit, 
döntéseit, változásait, illetve azt, 
hogy volt-e már részünk abban, 
hogy Isten szólt hozzánk, kijelentet-
te magát nekünk.

Anda Judit előadásának má-
sodik részében arról hallhattunk, 
hogy az Istennel való első talál-
kozás Jákób életében még nem 
hozott igazi átformálódást. Még 
mindig a saját megoldásaira tá-
maszkodott. Precízen eltervezte 
az Ézsauval való találkozást is: 
ajándékokkal akarta kiengesztelni 
a testvérét. De ekkor találkozott 
másodszor Istennel, a Jabbók-
gázlónál. Ez már nem szelíd hang 
volt, hanem tusakodás az Úrral. 
Úgy látszik, neki erőteljesebb ha-
tás kellett, amelynek során meg is 

sérült. Kiderült, hogy az igazi har-
ca nem Ézsauval vagy másokkal 
van, hanem Istennel. Meg kellett 
tapasztalnia azt is, hogy van az 
a pont, amikor a saját megoldá-
sai elfogynak. Az Úr szembesítet-
te Jákóbot saját magával (csaló), 
ugyanakkor új nevet adott neki: 
Izrael. Bár belesántult, de lelkileg 
győzelmet aratott, amihez az is 
kellett, hogy kitartson a harcban: 
„Nem bocsátlak el, amíg meg nem 
áldasz.” (1Móz 32:27)

Isten megszólítására kell az em-
beri válasz is: az önátadás. Mint 
ahogy Krisztus is példát adott szá-
munkra a Gecsemáné-kertben: 
„legyen meg a te akaratod” (Mt 
26:42) – ez is megtusakodott mon-
dat. Nekünk, nőknek nem mindig 
könnyű a saját akaratunk átadása. 
Megszoktuk, hogy kontroll alatt 
tartjuk saját és családunk életét, és 
ebből a rendszerből sokszor még 
Isten is kimarad… Pedig ettől nem 
vagyunk boldogok, mert nem erre 
születtünk.

Az Istennel való tusakodása után 
Jákób egészen másként közelített 
Ézsauhoz: elöl ment, alázatosan, 
hétszer leborulva a földre. Már 
nem ügyeskedett, nem manipulált. 
Az igazi csatáját már megvívta Is-
tennel.

A második csoportbeszélgetés 
során nekünk is lehetőségünk volt 
beszélni arról, hogyan állunk a 
„legyen meg a te akaratod” szem-
lélettel, kikkel vannak konfliktusa-
ink, hol vívjuk a nagy csatáinkat. 
Kérdés volt még, hogy tudunk-e 

példát mondani arra, amikor 
egy-egy konfliktusunkban, 
megterhelt kapcsolatunkban 
megjelentek a gyógyulás első 
kis csírái, lépései. Hazatérve 
az alkalomról vajon merre 
visz az utunk, ki vagy mi felé 
lépkedünk tovább?

A csendesnap közös svéd-
asztalos ebéddel zárult, 
amelynek során még kötetle-
nül beszélgethettünk. A részt-
vevők emlékként ajándékot 

is vihettek haza: igés kártyát, a 
Lábnyomok című verset képeslap 
formájában, és választhattak kü-
lönböző színű táskák közül. Áldott 
alkalom volt – hála érte az Úrnak, 
és köszönet a szervezőknek és a 
szolgáló testvéreknek.

„...Én, az Úr, vagyok a te Istened, 
arra tanítalak, ami javadra válik, 
azon az úton vezetlek, amelyen 
járnod kell.” (Ézs 48:17)

Ujváriné Császár Boglárka

Dal a Bibliáról
Hol nincs a polcon Biblia, 
üres, kietlen ott a ház; 
könnyen bejut Sátán oda, 
s az Úr Jézus ott nem tanyáz.

Azért hát ember, bárki légy, 
egy-két filléred kerül: 
egy Bibliát sietve végy 
az ördög ellen fegyverül.

Nyisd azt föl minden reggelen, 
csüggj hittel mindenik szaván, 
merülj belé figyelmesen, 
olvasd, kutasd nap-éjszakán.

E könyv erőt ad és vigaszt, 
s ne bánd, ha int, ha néha bánt, 
pajzs gyanánt használjad azt 
örömben, búban egyaránt.

Szeresd e könyvet, s úgy tekintsd 
mint földi élted támaszát, 
amely ha sírodig kísért, 
számodra nyit új, jobb hazát.

Luther Márton
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Szeptember 22-én a maroshegyi 
imaházban Őszi lelki napon ve-
hettünk részt. Témája: Kapcsolat, 
házasság, család. Meghívott elő-
adók: Muzslai házaspár, Gá-
bor és Etelka. Ők a magyar-
országi 2=1 Házas Misszió 
vezetői, házassági és nevelési 
tanácsadók, lelkipásztorok, 
11 gyermek boldog szülei.

Bizonyságtételük elején el-
mondták, hogyan szólította 
meg őket az Úr egyéni életük-
ben.

Mélységeket jártak meg fi-
atalon. Tizenévesen a láza-
dás időszakában a drog, az 
alkohol és a szexuális kicsapongás világában éltek. 
Egymásba szerettek, összeköltöztek, és önpusztító 
életmódjukat együtt folytatták tovább. Kilátástalan-
ságukban szólította meg őket az Úr. A szobájukban, 
az Igét olvasva érte utol őket az evangélium. Meg-
látták, hogy bűnösök, és megértették, hogy mit tett 
értük Jézus. Térdet hajtottak a hatalmas Isten előtt, 
akivel ott találkoztak.

Ezután megváltozott az életük: élettársi kapcsolat-
ból házasságra léptek, gyermeket vállaltak, elkezdtek 
a gyülekezetben szolgálni. Meglátták, hogy Istennek 

különleges terve van a házasság-
gal, és azt szerették volna, ha az 
ő kapcsolatuk is egyre mélyebb 
lenne. Elmondták, hogy egy férfi 

és egy nő házassági kapcso-
lata egy egységet hoz létre. 
Ők ketten egyek. Ez az eggyé 
válás, az egy test kapcsolat 
fantasztikus titok, nagyszerű 
élmény, életre szóló kaland. 
Nemcsak a szexualitás terüle-
tén válnak egy testté, hanem 
az egész lényük eggyé válik.

Isten célja a házasságok 
megtartása, még akkor is, 
ha már minden kilátástalan-
nak látszik. Ha egy gyüleke-

zet erős családokból áll, attól a gyülekezet is erőssé 
válik. Rendszeres házaspáros és szülői kurzusokat 
tartanak az érdeklődőknek, ahol gyakorlati módsze-
reket ismerhetnek meg a párok, melyek segítenek a 
mindennapok nehézségeit helyesen kezelni.

Nagyon értékes ez munka a mai világban. Buzgón 
tanulmányozzák Isten Igéjét, hogy mit mond a há-
zasságra vonatkozóan. Azt igyekszenek betartani, 
ahhoz ragaszkodni. Ezáltal válik a kapcsolatuk egyre 
mélyebbé és szorosabbá. A hozzájuk forduló házas-
párokat segítik, lelkigondozzák.

Őszi lelki nap. 
Bővebben olvashat-
nak erről külön cik-
künkben.

Zenés családi is-
tentisztelet. 
Minden hónap má-
sodik vasárnapján 
zenés családi isten-

tiszteletet és szeretetvendégséget tartunk. Zenés csa-
patunk, Istennek hála, szépen gyarapszik és nagyon 
lelkesek – gyönyörű keresztyén énekekkel vezetik a 
zenei részeket. Minden alkalommal hallhatunk bi-
zonyságtételt is. Az elmúlt alkalmakon körbejártuk 
azt, hogy Istennek semmi sem lehetetlen, és Jézus 
Krisztus az ajtó, akin keresztül Isten országába be-
lépve szabadok lehetünk bűneinktől, és örvendező 
keresztyének lehetünk.

Jövőbeli kiemelt alkalmaink:

Zenés családi istentisztelet. 
November 10-én 9 órakor. 
Téma: Üdvösségem van!

Adventi Kerekítő gyermekfoglalkozás.
November 30-án 10 órakor. Őszi teaházunk ke-
retében Kerekítő gyermekfoglalkozást tartunk a 
maroshegyi imaházban 0–3 éves korú gyermekek és 
szüleik számára. Az alkalmat Kóródiné Demeter Or-
solya veszprémi beosztott lelkipásztor vezeti.

Miklós napi adventi kézműveskedés. 
December 1-jén 15 órától 18 óráig.

Zenés családi istentisztelet. 
December 8-án 9 órakor. 
Téma: Hálaadás.

Ujvári Sándor Csaba 
beosztott lelkész

MAROSHEGYI KRÓNIKA

Őszi lelki nap
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A félelem legyőzése
A Sátán a hívő emberek hitét, 

engedelmességét és áldásait sem-
mivel sem tudja jobban beszűkíteni 
és bekorlátozni, mint a félelemmel. 
Tudjátok meg, hogy a félelem és 

a megfélemlítés a Sátán egyik leg-
jobb módszere a hit megoltásában! 
Jézus Krisztus nemegyszer mondta 
azoknak, akik hozzá mentek: „ne 
félj, csak higgy!” Mert a félelem és a 
hit két egymást kizáró lehetőség! A 
kettő soha nem működhet együtt: 
vagy a félelem lelke van bennünk, 
vagy a hit van bennünk! A 2Ti-
móteus 1:7 ezt mondja: „Nem a 
félelem lelkét kaptátok, hanem az 
erő, a szeretet és a józanság lelkét!”

Vagy félelem – vagy erő, szeretet, 
hit és engedelmesség! Vagy-vagy! 
Ahogyan az óember és újember 
között sem szerepelhet az „ÉS” 
kötőszó, így a félelem és a hit kö-
zött sem szerepelhet más, csak a 
„VAGY-VAGY”. Mostantól kezdve 
természetesen a félelmen mindig 
a negatív előjelű félelmet értem, 

nem az istenfélelmet. Ahol ez nem 
így van, azt külön jelezni fogom.

Honnan van tehát a félelem – ez 
a negatív előjelű, és a hittel szem-
benálló félelem? Az Édenben nem 
volt félelem, ez nem volt benne 
Isten eredeti tervében, és szükség 
sem volt rá. A bűnnel és az Istentől 
való elszakadással együtt jött be a 
félelem az ember életébe. Mi volt 
a félelem első megnyilvánulása a 
Bibliában? Amikor a bűnbeesés 
után Ádám és Éva elbújt az Isten 
jelenléte elől. Az ember akkor, 
amikor rendezett kapcsolatban él 
Istennel, soha nem ijed meg sem 
Istentől, sem semmi mástól. Soha 
nem bujdosik. Jegyezzétek meg, a 
bujdosás, a menekülés mindig tü-
nete annak, hogy baj van! Mert ha 
az embernek bűn van az életében, 

LE
LK

I-

GONDOZÓI 

    
 SA

ROK

Előadásukban többek között beszéltek arról, hogy 
Isten jellemvonásainak ki kell ábrázolódnia a házas 
életben is. Különösen megérintett ez a gondolat. 
Eszembe jutott, mennyi mindent tettem én régen, 
hogy ez így legyen nálunk. Mennyi küszködés, tör-
tetés volt emögött a részemről. El akartam érni a jó 
házasság látszatát. Nem ment. Kudarcot vallottam. A 
boldogságot a házasságomban kerestem, de a bol-
dogság az Úr Jézusban van elrejtve. Drága kincs ez, 
melyet ha megtalál az ember, örömében minden va-
gyonát eladja. Jó azzal szembesülni, hogy ki vagyok 
én, és kinek lát engem az Isten, és ennek ellenére 
milyennek kellene lennem, amiről az Ige beszél.

Én már feladtam azt, aki vagyok, és az én jó szán-
dékú törtetéseim mind semmivé váltak. Jézusé let-
tem egészen, semmit nem tartottam meg.

Így aztán ma már csak ámulok azon, hogy milyen 

gazdagon árad Isten jósága, szeretete, türelme rajtam 
keresztül a családomra. Ez már nem én vagyok. Ő 
él bennem, Benne gyönyörködöm és Ő termi a gyü-
mölcsöket. Szeretem a férjemet feltételek nélkül, meg 
tudok neki bocsátani szívből, együtt tudok vele érezni, 
segítőtársa tudok lenni munkában, gyereknevelésben. 
Bátorítani, dicsérni tudom őt szívből, bocsánatot tu-
dok kérni tőle igazán, engedni tudok neki szeretetből, 
engedni tudom őt vezetni. Magasztalom az én Ura-
mat! Boldog vagyok Jézus Krisztusban, és ez a bol-
dogság nem ér fel semmiféle földi boldogsággal.

„Fedezd fel az Erőt!” – ez volt a Házas Misszió mot-
tója. Isten Igéje ezt mondja: „Mindenre van erőm a 
Krisztusban, aki engem megerősít.” (Filippi 4,13). Fe-
dezd fel ezt az erőt!

Nagyné Sebestyén Ágnes

Gyülekezeti kirándulás Csőszön és Soponyán
A Széchenyi útról és a Budai útról is indultunk szeptember 15-
én a gyülekezeti kirándulásra. Első állomásunk a csőszi refor-
mátus gyülekezet volt, ahol Deák-Vaizer Viktória lelkipásztor 
asszony és férje, Deák Péter fogadtak bennünket. A lelkipásztor 
asszony lelki eledelt is készített számunkra. Pál apostol missziói 
szolgálata volt a középpontban. Nekünk, a mindennapi beszél-
getések során, keresve az Istenhez való kapcsolódási pontokat 
kell megszólítanunk az örömhírrel az embereket. Második állo-
másunk a soponyai ökocentrum volt.Láttunk szarvasokat, őze-
ket, pulykákat és megnéztük a halastavat is. Csoportképkészítés 
után hazaindult a vidám társaság. 

Ujvári Sándor Csaba
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akkor fél Istentől is, és ez mindig 
abban nyilvánul meg, hogy kerüli 
Isten jelenlétét, kerüli az imádsá-
got, és kerüli a gyülekezetet is! És 
ha megnézzük a mi világunkat, azt 
látjuk, hogy az emberek tele van-
nak félelmekkel, mert tele vannak 
bűnnel, és szinte mániákusan kerü-
lik Istent. Persze a félelmet ma el-
nevezik depressziónak, szorongás-
nak, pánikbetegségnek, különböző 
fóbiáknak, és tablettákat írnak fel, 
terápiákat találnak ki – csakhogy 
a félelem nem múlik el. Mert a fé-
lelem forrása mindig a bűn és az 
élő Istennel való közösség meg-
romlása. A félelem forrása mindig 
a hitetlenség és az abból fakadó 
engedetlenség. Az első emberpár 
félelmének a forrása is az Isten be-
szédével és jóakaratával szembeni 
hitetlenség és engedetlenség volt. 
Éppen ezért a félelmektől való 
megszabadulás egyetlen működő 
lehetősége a HIT!

Jegyezzük meg: a mi félelmeink 
forrása mindig a Sátán! Ő maga 
is fél Istentől, fél az ítélettől, fél Is-
ten Fiától, Jézus Krisztustól, és fél 
a krisztusi emberektől, az Isten fia-
itól is. És ha az elsőkön nem is tud 
változtatni, mindent megtesz, hogy 
legalább a fiakat megfélemlítse, és 
a hittől eltántorítsa, mert nagyon 
jól tudja, hogy a félelem meg tudja 
oltani még a fiúság lelkét is! Na-
gyon jól tudja, hogy ahol működik 
a félelem, ott nem működik a hit! 
Ahol teret kap a félelem, ott teret 
veszítenek az áldások és az ígéretek 
is. A félelem segítségével a Sátán 
hatástalanítani tudja a hívőket és 
meg tudja oltani Isten munkáját, 
amelyet az emberek hite által akar 
megvalósítani. A félelem forrása 
mindig a Sátán, a hit forrása pedig 
mindig Isten! És amikor különféle 
kihívásokkal és problémákkal vagy 
akár feladatokkal kell szembe-
nézned, akkor mindig ez a két út 
lesz előtted: vagy félsz és aggodal-
maskodsz, és akkor a kihívások, a 
problémák és a tennivalók győznek 

le téged – vagy hiszel, és akkor a 
Jézus Krisztus nevében és erejében 
te fogsz győzni minden nehézségen 
és kihíváson!

1. A félelem a hit negatív 
formája

Meg kell tanulnunk egy nagyon 
húsbavágó bibliai alapigazságot: 
a félelem a hit negatív fajtája. 
Ugyanúgy működik, mint az Isten-
be vetett hit, ami a nem láthatót 
behívja a látható világba. A félelem 
a Sátán negatív ígéreteinek látha-
tóvá tevése! Amitől félünk, az nagy 
valószínűséggel be is fog következ-
ni, mert a félelem egy negatív irá-
nyú hitet szabadít fel az emberben. 
Ha Jézusnak hiszel, akkor Jézus azt 
mondja: „legyen a te hited szerint!” 
De ez fordított előjellel is működik: 
ha a Sátánnak hiszel, ha a félelem-
nek hiszel, akkor az is a te hited 
szerint lesz! A hit is, és a negatív 
hit, a félelem is megtermi a maga 
gyümölcsét!

Olvassuk el a Jób 3:25-öt – itt 
azt mondja Jób:

„Amitől leginkább rettegtem, az 
jött rám, és amitől féltem, az telje-
sedett be rajtam.”

Jób szívében a félelem lelke volt. 
Isten azt mondja róla, hogy csele-
kedeteiben tökéletes és feddhetet-
len, de mindezek ellenére kiderül, 
hogy a szíve már fertőzött. És Jób 
félelme egyszer csak manifesztáló-
dott és megvalósult. Jegyezd meg, 
hogy a hit akkor is működik, ha 
Istenre irányul, de akkor is műkö-
dik, amikor a Sátánra irányul! Mert 
Isten beszéde is, és a Sátán beszé-
de is hitet ébreszt, ami aztán az 
életünkben és a cselekedeteinkben 
fog megnyilvánulni, és meghozza 
a maga gyümölcsét. Még egyszer 
megismétlem: ne hallgasd a féle-
lem beszédeit, az aggodalmasko-
dás beszédeit, a vádlás beszédeit, 
a nyugtalanság beszédeit, a félté-
kenység beszédeit, mert ezek mind 
a félelem gyökeréből táplálkoznak. 
Hallgasd mindig a hit bátorító 
beszédeit, és az ilyen beszédeket 

mondd te is tovább másoknak!
Van még jó néhány igehely, 

amely ugyanígy beszél a félelem 
működéséről:

Példabeszédek 1:25-27
„Semmibe vettétek minden taná-

csomat, és feddésemmel nem tö-
rődtetek, ezért én is nevetek majd 
a bajotokon, kigúnyollak, ha eljön, 
amitől rettegtek, ha eljön vihar-
ként, amitől rettegtek, és megjön 
forgószélként a bajotok, ha eljön 
rátok a nyomorúság és az ínség.”

Példabeszédek 10:24
„Utoléri a bűnöst az, amitől ret-

teg, az igazak kívánsága pedig tel-
jesül.”

Ézsaiás 66:4
„Én is magam választom meg, 

hogy mivel bántsam őket, és rájuk 
hozom, amitől rettegnek.”

A hit mindig szellemi erők mun-
káját szabadítja fel az ember éle-
tében. Az Istenbe vetett hit Isten 
munkáját, a félelembe vetett hit a 
Sátán munkáját szabadítja fel. Ez 
egy olyan kapu, amelyen keresz-
tül a Sátánnak van joga meglopni 
és akadályozni bennünket. Mert a 
félelmen keresztül meglopja a bé-
kességünket, a reménységünket, 
a hitünket, és ezáltal korlátozza 
az engedelmességünket és befo-
lyásolja a cselekedeteinket is. Na-
gyon egyszerűen működik ez: ha 
félsz bizonyságot tenni, annak mi 
lesz a következménye? Hogy nem 
teszel bizonyságot. És a félelmed 
bedugaszolja a szádat, elapasztja 
a bizonyságtételedet, és nem fogsz 
gyümölcsöket teremni, és termé-
ketlen marad az életed. Mert hittél 
a félelmeidnek, és nem hittél Isten 
kijelentésének, amelyben az áll, 
hogy ha hirdeted az evangéliumot, 
Isten megadja még a szavakat is, 
ad bátorságot is, és veled lesz a vi-
lág végezetéig. Ezeknek nem hittél, 
a Sátán által sugallt félelmeidnek 
pedig hittél. És kimaradsz Isten 
munkájából!

Forrás: http://magazin.apcsel29.
hu/a-felelem-legyozese/
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Eltemettük: 
Botz Lajos, 82 éves és Takács Katalin, 77 éves, Fodor Józsefné sz. Peszlen Terézia, 82 éves,
özv. Orosz Jánosné sz. Sárközi Margit, 92 éves, Pataki Ignácné sz. Kovács Rozália, 85 éves,

Párkány Lászlóné sz. Halmi Teréz, 83 éves, Simon Lajos, 62 éves,
Simon Sándor, 82 éves, Supola Jánosné sz. Rostás Julianna, 77 éves,

özv. Szamosfalvi Istvánné sz. Perei Róza, 93 éves,
Szőnyegi Józsefné sz. Mészáros Mária, 91 éves, Szurok Emil, 74 éves,

Talabér Józsefné sz. Babrányi Erzsébet, 95 éves testvérünket.

                                                                                                Imádkozunk a gyászolókért.

Anyakönyvi hírek  2019. 09. 08–2019. 10. 26.

   Megkereszteltük:
Borsos Zétény Zoltánt, Dénes Júliát, Jaskó Balázst, Koroknai Izabellát,

Molnár Mátét, Ruzsicska-Spang Pannát.

                                                                                   Imádkozunk értük.

   Isten áldását kértük:
Szemerei Péter és Kiss Réka Zsófia, Németh Csaba és Nyusa Alexandra,

Mak István Sándor és Makné Rekettyei Éva, Dr. Mészáros Gergely és Abkarovits Anikó Kata,
Nyerges Tamás és Galuska Angelika, Dr. Somogyi Ádám és Varga Bea,

Oláh Pál Olivér és Illés Anna házasságára.

                                                                                   Imádkozunk értük.  

„Jöjjön el a te országod!” (Máté 6:10)

Meghívó
az Adventi Jótékonysági Estre

melyet a

Kárpátaljai Református Egyház Idősek Otthona „Mandulafa” 
bővített részlege (Beregszász),

a nagyborzsovai Nefelejcs Óvoda (Kárpátalja – Nagyborzsova),
valamint a Kaszap István Katolikus Ifjúsági és Szabadidőközpont (Fehérvárcsurgó) 

részére rendezünk
2019. december 6-án, pénteken 18 órakor

a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház Dísztermében 
(Székesfehérvár, Liszt Ferenc utca 1).

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
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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 hónap 3. keddjén: 18:00 Presbiter feleségek köre 
Minden hónap 1. szerdáján: 15:00 Nyugdíjas lelkész házaspá-
rok, illetve özvegyek bibliaórája a Gyülekezeti Központban 
Minden hónap 1. péntekjén: 14:00 Református Nyugdíjas Klub
Minden hónap 2. vasárnapján:  Teázás a 10 órás istentisztelet 
után az udvaron vagy a Gyülekezeti Központban 

Maroshegy
Vasárnap: 09:00 Istentisztelet és gyermek-istentisztelet az imaházban 
Minden hónap 2. vasárnapján: 
9:00 Zenés családi istentisztelet és szeretetvendégség
Egyházi nagy ünnepeken és a hónap utolsó vasárnapján úrvacso-
rás istentiszteleteket tartunk.
Kéthetente hétfőn: 17:00 Bibliaóra az imaházban
Kedd: 10:00 Baba-mama kör
Csütörtök: 16:00 Konfi;  17:00 Imanna imakör
Minden hónap 2. péntekjén: Dávid-kör
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)
Péntek: 16:00 Konfi; 16:30 Ifi Klub
Minden hónap 3. péntekjén: 18:00 Harmincasok-negyvenesek köre

Az altemplomi urnakegyhely téli nyitva tartása:
Szerda és péntek: 15–17 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 

Gyülekezeti 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

Berzéné Bezdán Katalin Erika hitoktató 
Fórizs Éva hitoktató

Haukiné Szabó Rózsa hitoktató 
Konrád Ferenc hitoktató

Nagyné Vincze Tímea hitoktató
Szabó Judit Márta hitoktató

Szász Tünde 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!


