
Református lelkiségünkben kevés hangsúlyt kap 
a böjt. Bizonyára azért van ez így, mivel nagy bi-
zonytalanság veszi körül a témát! Mit is jelent ez 
valójában? Valamiféle öncélú koplalást? Lelki–testi 
tisztítókúrát? Van-e erre nézve biztos és követendő 
bibliai tanítás egyáltalán? A keresztény kultúrkörben 
mozogva megállapíthatjuk, hogy a különböző egy-
házak naptárai minden 
évben jelölik a nagyböjti 
időszakot, legalábbis böjt 
első vasárnapját biztosan, 
így a Református Bibliaol-
vasó Kalauz, vagy a fali-
naptárunk is. Úgy szoktuk 
tanítani, hogy nagyböjt-
nek a húsvétot megelőző 
40 napos időszakot ne-
vezzük, ami hamvazószer-
dával kezdődik és húsvét 
első napján ér véget. Ezen időszakon belül vannak 
szigorú böjti napok: hamvazószerda, nagypéntek és 
nagyszombat. Magyar református egyházunkban a 
hat kötelezően megtartandó úrvacsorai alkalom kö-
zött szerepel a böjti úrvacsora, amit hagyományosan 
böjt első vasárnapján (Böjtfő) szoktunk tartani. Így 
nekünk, reformátusoknak kevésbé hamvazószerda, 
sokkal inkább Böjtfő vasárnap jelenti a kezdetét. 
2020-ban hivatalosan február 26-tól, hamvazószer-
dától (böjt 1. vasárnapja március 1-je lesz) április 11-
ig, nagyszombatig tart. Azonban a böjtnek van egy 
másik időszaka is az évben, amit régen kisböjtnek 
neveztek: Advent, az eljövetel időszaka ez, a kará-
csonyvárás ideje, ami arra is emlékeztessen bennün-
ket, hogy az évnek ez a csodálatos szakasza nem a 
fogyasztás ünnepe. Tehát a nagyböjt–kisböjt ide-
je az évnek hangsúlyosan az Istenre figyelés 
és az imádság alkalma. Megvonok magamtól 
valamit, hogy felszabaduljon idő az Úr előtti 

elcsendesedésre és kö-
nyörgésre. Röviden te-
kintsük át az egyháztörté-
neti gyökereket Dr. Fodor 
Ferenc sárospataki ref. 
lelkipásztor kiváló össze-
foglalójának segítségével:
„A böjtöt az Ószövetség 
népe is ismerte és heti 
rendszerességgel gyako-
rolta, az Újszövetség népe 

pedig átvette. A próféták felléptek a böjt tartalmát 
vesztett, csak külsőségekre épülő, magamutogató 
gyakorlata ellen (Ézs 58,1–5; Zak 7,14 kk.) – Jézus 
ugyanúgy (Mt 6,16). Ezután a középkori egyház is át-
vette és pontosan meghatározta gyakorlásának mód-
ját, a böjtben elfogyasztható életeket. A reformáció 
sem utasította el, de Luther harcolt a böjt érdemszer-
ző mivolta ellen. „Finom külső nevelő eszköznek” 
tartotta, mely által Jézus kereszthalálára emlékezve 
„az anyaszentegyházban a mi édes Urunk Krisztus 
szenvedéséről énekelni és prédikálni szoktunk.” Egy-
házunk rendjében is az Úr Jézus szenvedéstörténeté-
nek időszakát vezeti be böjt időszaka. A böjt bibliai 
tartalmát tekintve szorosan összefügg az imádsággal. 
Tehát az imádságért van, azaz az imádságnak egy 
külső eszközökkel szigorított formája. Ekkor egy ál-
talunk meghatározott időre megvonjuk magunktól 
kedves ételeinket, italainkat, és tartózkodunk azoktól 
a nélkülözhető – általában kényelmünket szolgáló – 
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Kisböjt – Nagyböjt

„Szaggassátok meg szíveteket,
nem pedig ruhátokat,

és térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez,
mert jóságos ő és irgalmas,
türelmes és nagyirgalmú,

és szánakozik a bajok felett.” (Jóel 2:13)
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szokásainktól, melyek végzésében 
különösképpen is örömünket lel-
jük. Így, ha az általunk megha-
tározott időn belül ezek hiányát 
érezzük, gondolataink késszé vál-
hatnak könyörögni azért, ami mi-
att böjtöt hirdettünk magunknak. 
A böjt olyan fogadalom, ami által 
időlegesen lemondunk valamiről, 
ami fontos nekünk, ám nélkülöz-
hető, hogy emlékezetnek okáért 
egy még fontosabbat imaéletünk 
fő helyére tegyünk.
Kálvin, aki a böjtöt az imádság és 
az egyházfegyelem részeként tekin-
tette, rámutat, hogy a böjt idejére 
nézve a Bibliában nincsen útmu-
tatás, így hát mind az anyaszent-
egyház közössége, mind egyéni 
kegyességünk számára magunk 
által meghatározható idő. Az is te-

hát, hogy mikor, miért és mennyi 
ideig böjtöljünk. Kálvin ezzel kap-
csolatban így ír: „(a böjt) abból áll, 
hogy a pásztorok, ahogy az idők 
parancsa megkívánja, tekintsék 
kötelességüknek, hogy a népet kö-
nyörgésre vagy nyilvános böjtölés-
re buzdítsák…”. A gyülekezet vagy 
a nemzet életét döntően meghatá-
rozó esemény, próbatétel esetén, 
vagy ha Isten haragjának jelei mu-
tatkoznak, „szent és minden időkre 
üdvös rendelkezés az, hogy a pász-
torok ilyenkor nyilvános böjtölésre 
és rendkívüli könyörgésekre buz-
dítsák a népet” – írja Kálvin (Inst. 
IV. 12,14). Kedvenc táplálékaink és 
szokásaink megvonása emlékeztet 
bennünket olyan dologra, melynek 
megvalósulását az imádság által 
különösen fontosnak tartjuk.

Ám a böjtnek Kálvin szerint van 
egy másik formája is. Nemcsak 
egyszerűen önmegtartóztatást és az 
élelem részbeni megvonását jelenti, 
hanem szerinte egész földi pályánk 
idején határozza meg az életünket 
a mértéktartás. A református em-
berre legyen jellemző az élet min-
den területén a mértékletesség. 
Ételben, italban, vigasságban érez-
zük azt, hogy van egy határ, amit 
megközelítenünk és átlépnünk nem 
szükséges, mert a Szentlélek ezáltal 
is emlékeztethet bennünket arra, 
hogy Isten országának eljövetelé-
ért, szívünk legféltettebb vágyiért 
imádkozni tartozunk.” (Dr. Fodor 
Ferenc in http://patakirefegyhaz.hu/
bojtrol) 

Berze János
 lelkipásztor

Egyházközségi tájékoztatás 
az új anyaegyházközség-alapítás folyamatáról

A Székesfehérvári Református 
Egyházközség presbitériuma 2019. 
december 1-jén hozott határozata-
iban kinyilvánította szándékát új 
anyaegyházközség megalapításá-
ra vonatkozóan. A Presbitérium 
létrehozta a Szervező Bizottságot, 
amelynek tagjai: Berze János és 
Szász Zoltán lelkipásztorok, Incze 
Sándor, Fülöp Zoltán, Siró Im-
re, Szanyó Gábor, Bíró Zsuzsa 
és Szabó Sándor presbiterek. Az 
új egyházközség létrehozásával 
Székesfehérvár területén két önál-
ló anyaegyházközség jön létre. A 
szervezeti átalakulás tervezett idő-
pontja: 2021. január 1.

Egyházi törvényeink szerint az 
egyházközségek területi alapon 
szerveződnek. Ennek megfelelő-
en az egyháztag ahhoz az egy-
házközséghez tartozik, amelynek 
területén bejelentett állandó la-
kása van. Természetesen székes-
fehérvári lakcímmel nem rendel-
kező személy is lehet egyháztag 

valamelyik gyülekezetben! Az új 
egyházközség-alapítás során, a 
területi határtól függetlenül min-
den egyháztag eldöntheti, melyik 
gyülekezethez kíván tartozni. Eh-
hez segítségképpen levelet fogunk 
kiküldeni a választói névjegyzé-
künkben lévőknek, de az istentisz-
teletek alkalmával is elérhető lesz 
az írásos információ. Tervezzük, 
hogy a Békesség újságnak is meg-
jelenik ezzel a témával foglalkozó 
különszáma. Mindenki tájékozód-
hat, hogy maga és református 
családtagjai a területi elv szerint a 
szervezeti változást követően me-
lyik egyházközséghez fog tartozni. 
Amennyiben a lakhelye szerint 
illetékes egyházközséghez kíván 
tartozni, úgy semmi teendője nem 
lesz. Ha Ön és felnőtt korú csa-
ládtagjai nem a lakhelyük szerinti 
egyházközséghez kívánnak tartoz-
ni, kérjük, hogy töltsék ki az ehhez 
szükséges nyilatkozatot és juttas-
sák el a Lelkészi Hivatalba.

Ez a folyamat egyben arra is ki-
váló lehetőség lesz, hogy a még 
nem regisztrált, azaz a választói 
névjegyzékbe fel nem vett, de 
gyülekezetünkhöz tartozó, felnőtt 
korú és templomba járó tagjaink 
kérjék felvételüket az általuk kivá-
lasztott egyházközség tagjai közé!

Hangsúlyozzuk, hogy a szabad 
gyülekezetválasztás joga a későb-
biekben is megillet minden egy-
háztagot. Ha a jövőben szeretne 
a másik gyülekezethez tartozni, 
ilyen irányú szándékát a lelkészi 
hivatalokban szükséges bejelen-
teni. Természetesen az egyház-
tagságtól függetlenül bármelyik 
református gyülekezet alkalmai, 
rendezvényei szabadon látogat-
hatók. Bízunk benne, hogy a két 
önálló gyülekezet betölti Krisztus-
tól nyert küldetését, és a két gyüle-
kezetben minden székesfehérvári 
református a továbbiakban is lelki 
közösséget talál.

Szervező Bizottság
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Szerkesztői gondolatok
Az elmúlt időszakban több igében is elém került a 
„jutalom”, a „megjutalmazás” és az ezekhez ha-
sonló kifejezések. Mint például: „Haragra lobban-
tak a népek, de eljött a te haragod és a halottak 
felett való ítélet ideje, hogy 
megadd a jutalmat szolgáid-
nak, a prófétáknak és a szen-
teknek, és azoknak, akik félik 
a te nevedet, a kicsiknek és 
a nagyoknak…” (Jel 11:18). 
Vagy: „Hit nélkül pedig senki 
sem lehet kedves Isten előtt, 
mert aki az Istenhez járul, an-
nak hinnie kell, hogy ő van, és 
megjutalmazza azokat, akik őt 
keresik” (Zsid 11:6). [Kieme-
lések tőlem – szerk.] Azonban 
az üdvösségről mint ajándék-
ról szoktunk beszélni, ami nem 
azonos jelentésű a „jutalom” 
szóval. A jutalom olyan érték, amit elismerésként 
kapunk, amit kiérdemeltünk valami miatt. Az aján-
dékot viszont ingyen adják, viszonzás elvárása nél-
kül, és nem azért, mert megérdemeljük. „Hiszen 
kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem 
tőletek van: Isten ajándéka; nem cselekedetekért, 
hogy senki se dicsekedjék” (Ef 2:8–9). Mintha el-
lentmondana egymásnak a kettő. Hogy is van ez?

A tékozló fiú története segíthet világossá tenni a 
kérdést.

A két fiú ott él az apjával, mindene az övék (lásd Lk 
15:31), azaz ajándék. De történik valami. A kiseb-
bik fiú úgy dönt, hogy elhagyja az apját, a nagyob-
bik fiú pedig fizikailag az apja mellett marad, lelkileg 
mégis eltávolodik tőle. Az apa mindvégig hűséges 
hozzájuk. Várja haza tékozló fiát, és nem kérdés 

számára, hogy megbocsásson-e neki. Nagyobbik fia 
haragjára sem haraggal válaszol, hanem kijelenti: 
„Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied.”

A fiúk semmilyen jócselekedetet nem hajtottak vég-
re azért, hogy az övék legyen 
apjuk öröksége. Valamit azon-
ban mégiscsak tett a kisebbik 
fiú, ami miatt emberi oldalról 
nézve jutalomként is tekinthe-
tünk az apa ajándékára. Még-
hozzá azt, hogy visszament az 
apjához és bocsánatot kért 
tőle. Tulajdonképpen nem tett 
semmit, amiért kiérdemelte 
volna az apa bocsánatát, de 
hozott egy jó irányú döntést, 
amelynek jutalma lett: az ap-
ja visszafogadta, és együtt 
örvendeztek és ünnepeltek, 
hogy a fiú „megtaláltatott”.

Bennünket is érnek próbák és kísértések. Ahogy 
a két fiú, mi is számtalanszor elbukunk, hűtlenke-
dünk, nem az Úr akaratát keressük, nem az Ő di-
csőségére élünk. A kérdés az, hogy mindezek után 
jó döntést hozunk-e – visszatérünk-e a mi Atyánk-
hoz, bűnbánóan, bocsánatot kérve Tőle. „Jutal-
mat” nem a jócselekedeteinkért kapunk; a jó cse-
lekvése az Isten iránti hálánkból következik, amiért 
megváltott és megkegyelmezett nekünk.

„Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert 
miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, 
amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek.” (Jak 
1:12)

Ujváriné Császár Boglárka

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

-  evangéliumi naptárakat
-  kazettákat és CD-t 

vásárolhat minden kedves érdeklődő.
30 éves az iratterjesztés Isten dicsőségére és a gyü-
lekezet lelki épülésére!

A Széchenyi utcai gyülekezetünkben a két istentiszteleti alkalmat követően:

Iratterjesztés
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Az Olajfa Református Óvodáról
Küldetésünk kettős, egyrészt valljuk, 
hogy a gyermek Isten ajándéka, a 
gyermekkor is Isten rendelése, ezért 

azt sem visszafogni, sem felgyorsítani nem szabad.
Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek valóban felhőt-
len és boldog gyermekkort élhessenek meg óvodánk-
ban. Óvodánk dolgozóinak felelőssége különösen 
nagy, mert a keresztyén közösség nevében nevelünk. 
Abban a tudatban végezzük munkánkat, hogy Isten 
nevelői feladatra meghívott és kiválasztott bennünket.
Nevelésünk lényeges eleme a hiteles élet.

„ De én olyan vagyok, mint a viruló olajfa, Isten há-
zában lehetek, bízom Isten szeretetében most és min-
denkor.” (Zsolt 52,10)

A szülőket a legfontosabb szövetségesünknek tekint-
jük, céljaink közösek. Gyermekeink támogató családi 
háttérrel rendelkeznek. Sok többgyermekes család jár 
intézményünkbe.
Jelenlegi helyzetünkben a legtöbb család önmagában 
nem képes felvállalni az evangélium szerinti nevelést, 
ezért a keresztény hitben való nevelés, tanítás első 
lépcsőfoka óvodánk lehet. Biztosítjuk a gyermek szá-
mára a nyugodt, békességes, szeretetteljes légkört. A 
gyermek személyiségéhez a legfőbb tevékenységén – 
a játékon – keresztül kívánunk eljutni, és átadjuk neki 
mindazt a személyiségformáló műveltségtartalmat, 
amely az egészséges fejlődéséhez szükséges.
Dr. Pálhegyi Ferenc úgy fogalmazza meg ezt, hogy 
a gyermeket hárman szeretik, nevelik: „Isten, szülők, 
pedagógusok, hármuk közül döntő tényező Isten.”

„Semmit sem cselekedvén versengésből, sem hiába-
való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különb-
nek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki a maga hasz-
nát, hanem a másikét is.
Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt 
a Krisztus Jézusban is.” (Fil 2, 3–5)

Óvodánk a Biblia alapelveit az egyéni arculatának 
legfontosabb elemeként kezeli.
Továbbá, hogy a gyermekeink az óvodából kilépve 
stabil alapokkal, biztos tudással rendelkezzenek az is-
kolai évek megkezdésekor.

Küldetésünk, hogy gyermekeinket a keresztyén érték-
rend alapján, személyes hitünk és életünk példájával, 
legjobb tudásunknak megfelelően, családias légkör-
ben, a szülőkkel szorosan együttműködve neveljük. 
Olyan óvoda vagyunk, ahol domináns értékként jele-
nik meg a hit, szeretet, elkötelezettség, megbízhatóság, 
bátorság és a minőségi munkára való törekvés.

Jézus mondja: „Aki titeket befogad, az engem fogad 
be, és aki engem fogad be, az azt fogadja be, aki el-
küldött engem. Aki befogad egy prófétát azért, mert 
az próféta, prófétának járó jutalmat kap; aki pedig egy 
igaz embert fogad be azért, mert az igaz, igaz ember-
nek járó jutalmat kap. Aki pedig csak egyetlen pohár 
friss vizet ad inni egynek e kicsinyek közül, mert az ta-
nítvány: bizony, mondom néktek, semmiképpen sem 
fogja elveszteni jutalmát.” (Mt 10,40–42)

Mocsáriné Brunner Boglárka
óvodavezető

VÁR AZ OLAJFA REFORMÁTUS ÓVODA

Kedves óvodába készülő Gyermekek és Szüleik!
Szeretettel várunk Benneteket Szüleitekkel együtt

2020. március 25-én,
délelőtt Szüleiteket és délután Benneteket

az Olajfa Református Óvoda nyílt napjára, ahol megismerkedhettek az óvodával.

2020. március 25-én 9 órától betekinthetnek az óvoda mindennapjaiba. 
9.30 órától az óvodában tájékoztatót tartunk, ahol a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókról, óvodánk 

pedagógiai programjáról, szokás- és szabályrendszeréről, programjairól hangzik el tájékoztató.
Délután pedig 15.30–16.30 óra között a kisgyermekekkel együtt várjuk a szülőket egy játékos 

kézműves ismerkedésre.
Szeretettel várunk Mindenkit!
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Ifjúsági külmisszió
Immár második alkalommal hívták 
meg az ifinket (KFC) a tápiószele-
tápiószőlős-újszilvási református 
testvérek, hogy szolgáljunk közöt-
tük egy Ifi-nappal 2020. február 
6-7-én.
11 fiatal és három vezető indult út-
nak péntek este, hogy keresztülve-
rekedje magát a város-
on, az M0-s dugóján, a 
nyílegyenes M5-ösön 
és M4-esen, végül 
a kanyargós 311-es 
úton, hogy végül meg-
érkezzen az Újszilvási 
Református Iskola elé, 
ahol már várt Nagy Jó-
zsef Mihály lelkipásztor, 
hogy pizzával és virsli-
vel feledtesse a fáradt 
misszionáriusok úti ne-
hézségeit.
A helyi ifi több tagját 
már régi ismerősként üdvö-
zölhették fiataljaink. A finom 
vacsora után közös ifjúsági al-
kalmat tartottunk, ahol énekel-
tünk, valamint megoszthattuk 
egymással azt, hogy kicsoda 
számunkra Isten.
A KFC tagjai ezután sem pi-
hentek, hiszen hátra volt még a 
zenekar összerakása, próbája, 
a csoportok beosztása és sok 
egyéb feladat. Már jóval elmúlt 
éjfél, amikor álomra hajthattuk 
fejünket az iskola termeiben, 
vagy éppen a közösségi tér szín-
padján.
Másnap 9-kor már 60 fiatal né-
zett velünk farkasszemet, várva, 
hogy idén mivel készültek nekik 
a fehérváriak. Játékkal kezdtünk, 
melyben főszerepet játszott vagy 
száz lufi, egy húsz méteres kötél, 
valamint egy 1–10 közötti skála. 
Nem volt könnyű ennyi embert 

irányítani a játékban, de gyakor-
lott ifivezetőinknek és segítőiknek 
nem okozott gondot a feladat. Ezt 
követően lelki énekeket énekel-
tünk, melyeket zenészeink gitár-
játéka és cajon-pötyögése (dob) 
kísért. Fő téma az istenfélelem 
volt, melyet ifjúsági lelkészünk 

fejtett ki Józsué könyvének 2. fe-
jezete alapján. Azt az üzenetet 
igyekeztük átadni; ahogy Ráháb 
belesimult Isten tervébe, úgy egy 
döntéssel mi is eljuthatunk az Is-
tentől való félelemtől az istenféle-
lemig. Ha ez neki – akinek tudjuk, 
mi volt a foglalkozása – sikerült, 
akkor ez számunkra is lehetséges. 
Ezt az üzenetet erősítette meg egy 

bizonyságtétel Ragcsák Benjámin 
szájából, aki már meghozta a ma-
ga döntését a mi Urunk mellett. 
Elmondta, hogy Isten hogyan vált 
élő részévé életének, és határozza 
meg immár mindennapjait. Majd 
ismét énekeltünk, s végül kiscso-
portokban beszéltük meg, dolgoz-

tuk fel a hallottakat. E csoporto-
kat főként a mi ifjaink vezették.
Szolgálatunk ezzel véget ért, s 
egy finom ebéd s egy kis pako-
lás után búcsút vettünk vendég-
látóinktól. A fiatalok hosszan 
búcsúzkodtak a láthatóan há-
lás helyiektől, akik biztosítottak 
minket arról, hogy visszavárnak 
bennünket máskor is.
Valóban jó volt együtt lenni, 
szolgálni, újra megtapasztalni 
a fiatalok lendületét és oda-
szánását. Hálásak vagyunk a 

mi Urunknak, aki, re-
méljük, hogy tudott 
használni bennünket. 
Köszönet illeti Oláh-Il-
lés Anna ifivezetőt, aki 
csoportot, játékot és 
énekszolgálatot veze-
tett, konferált és ren-
dezte a lányokat, va-
lamint Oláh Pál Olivér 
beosztott lelkészt, aki 
a fuvarozásban, vala-
mint a diavetítésben 
szolgált. De legbüsz-
kébbek a fiatalokra 

vagyunk, akik hétvégéjük egy ré-
szét Isten dicsőségére szánták oda. 
Szolgáltak: Kis Márton, Pap Lajos, 
Ragcsák Benjámin, Ragcsák Dá-
niel, Schneider Bence, Henyecz 
Noémi, Pócs Enikő, Sós Ágnes, 
Tardy Zsófia, Csopák Csongor, Ér-
sek Balázs.

Deák Péter

„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR –: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes 
jövő az, amelyet nektek szánok.” (Jer 29:11)



BÉKESSÉG6

Gyülekezeti Szilveszter a Széchenyi utcában

Újra elérkezett az óév búcsúztatá-
sa, és mi, mint mindig, alig vártuk, 
hogy barátainkkal, testvéreinkkel 
együtt töltsük el az év hátralévő 
óráit!
Nagy öröm volt számunkra, hogy 
az ismerős arcokon kívül mások is 
eljöttek.
Az este 19 órai kezdéssel volt meg-
hirdetve, így kb. fél nyolcig gyüle-
keztünk, beszélgettünk, ismerked-
tünk.
Ezután lelkipásztorunk, Szász Zol-
tán áhítatával, tanításával kezdtük 
meg az együttlétünket. Ennek sum-
mája az volt, hogy a Biblia hogyan 
beszél az időről.
Két igehelyről olvasott a Bibliából:
„Taníts úgy számlálni napjainkat, 
hogy bölcs szívhez jussunk!” (Zsolt 
90:12)
„Mindennek megszabott ideje van, 
megvan az ideje minden dolognak 
az ég alatt.” (Préd 3:1)
Hogy látjuk önmagunkat az idő 
múlásával? Hogyan gondolunk 
igazán erre a folyamatára az éle-
tünknek?
Azért kaptuk ajándékba az időt, 
hogy Istent megismerjük. Minél 
hamarabb kezdjünk el gondolkod-
ni Istenről, akitől származunk.
Mi az idő? Lehetőség?! Korlát?! 
Mindenkinek 24 óra naponta…
Múló idő, objektív idő, ami folya-
matosan halad (Kronosz), mérhető 
idő.
Alkalom (Kairosz), tőlem függő, 
személyes idő. Az a lényege, hogy 
élek-e vele, részt veszek-e valamin. 
Ez a megragadott idő.
Ezen idők kapcsolatáról hallhat-
tunk tanítást.

Lelkipásztorunk felesége, Tünde 
vezetésével ismert énekeket éne-
keltünk, tanultunk.
A lelki táplálék után következett a 
vacsora a batyuból. Az asszonyok 
nagyon kitettek magukért, mert 

finomabbnál finomabb falatok ke-
rültek az asztalra. Mi pedig nem 
győztünk válogatni, és sajnáltuk, 
hogy nem tudtunk mindent meg-
kóstolni. Közben beszélgetésre, is-
merkedésre volt lehetőség.
A következő program egy visszate-
kintés volt az elmúlt évre és hitbeli 
előretekintés a következőre. A lé-
nyege, hogy mindenki egy papírra 
felírt 3 hálaokot, amiért a múlt év-
ben hálás lehetett Istennek, és egy 
imakérést a következő évre. Majd 
egy személyes jeligét ráírva össze-
gyűjtöttük őket. Mindenki húzott 
egyet. Ezekből a leírt hálaokokból 
és imakérésből, illetve a jeligéből ki 
kellett találni, hogy ki írhatta. Na-
gyon jó hangulat alakult ki, mind-
amellett komoly mondanivalókkal 
gazdagodva közelebb kerülhettünk 
egymáshoz. Aki kitalálta, hogy ki ír-
hatta, annak meglett az imatémája 
erre az évre, érte kell imádkoznia.
Következett egy bibliai kvízjáték: 
Legyen ön is Misszionárius! Csa-
patokat alkottunk, és a kvízvezető 
29 kérdést tett fel, amire 4 válasz-
ból kellett választani, vagy tippelni 
a jóra. A csapatok jól szerepeltek, 
jutalmuk finomságok voltak.

Éjfélkor a fiatalokkal együtt, a 
Himnusz eléneklése után pezsgő-
vel köszöntöttük egymást az új év-
ben. Bízd Újra Életed Krisztusra!
Kint szóltak a tűzijátékok, durrog-
tak a petárdák, mi pedig a temp-
lomba vonultunk, elcsendesedve 
úrvacsorai közösségben zártuk az 
alkalmat.
Hálás Istennek a szívem, hogy el-
készítette számunkra ezt az alkal-
mat. Örömmel, hitben meggazda-
godva mentünk haza.

Miklósné Márti

Kórházba 
került 

testvérekre 
gondolva

A gyülekezetrészekben rendsze-
resen imádkozunk beteg testvé-
reinkért. Ebben a járványos, téli 
időszakban sajnos többen is van-
nak. Kórházba kerülve talán még 
inkább vágyunk igei és testvéri vi-
gaszra, bátorításra, de erre akár az 
aggódó hozzátartozóknak is nagy 
szükségük lehet. Informáljuk lel-
kipásztorunkat, ha valakiről meg-
tudjuk, hogy komoly betegségben 
szenved!
Egyházmegyénknek van kórház-
lelkésze is, Habléné Nagy Viktó-
ria. Elérhető a 30–822–6596-as 
telefonszámon. Kórházi bennfek-
vés esetén bátran hívják a kedves 
Testvérek! 
Áhítatra is vár mindenkit kedden-
ként 14:30-tól a kórház kápolná-
jában.
Lehet kérni látogatást, lelkigon-
dozói beszélgetést és úrvacsorát, 
gyülekezetünk lelkipásztoraitól is.

Ludvigné Izsay Szilvia 
beosztott lelkész
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1. Vasárnap, böjtfő: családunkkal együtt menjünk is-
tentiszteletre (ha valaki egyedül van, rokonával 
vagy barátjával)!

2. Tartózkodjunk a televíziótól, amivel visszavonulót 
fújunk lelki szféráinkba, jelezvén, hogy az ünnep 
megkezdődött!

3. Vegyük fel valakinek a keresztjét: miképpen 
Cirénei Simon vitte Jézus keresztjét. Lehet az 
egy szomszéd, barát, családtag, munkatárs vagy 
bárki, aki valamilyen nehézséggel küzd. Tegyük 
a „vállunkat” a terhe alá!

4. Mondjunk le valamilyen kedvenc ételünkről/élve-
zeti cikkről! Figyeljünk arra, hogy éhségünk mé-
lyebb legyen: nem csak az étel után, hanem Isten 
után vágyakozzunk!

5. Vegyük észre a természet szépségeit és csodáit! Is-
ten csodálatos világot adott, örüljünk és adjunk 
hálát érte!

6. Imádkozzunk azokért, akikkel a nap során talál-
kozunk!

7. Takarítsuk el a szemetet! Az otthonunkban, a 
munkahelyünkön felhalmozódó rendetlenség a 
szívünkben uralkodó rendetlenséget is tükröz-
heti. Tégy rendbe egy fiókot, elhanyagolt mel-
lékhelyiséget, és gondolj arra, Isten hogyan akar 
rendet tenni benned!

8. Kezdd el olvasni Márk evangéliumát saját időbe-
osztásodnak megfelelően, de érj végére húsvétig! 
A Bibliából ma olvasott személy egy jó jellemvo-
nása álljon példaként előttünk, és igyekezzünk 
azt megvalósítani!

9. Félelem-böjt. Valahányszor félelem támad ben-
nünk, érzésünket formáljuk hálaadó, magaszta-
ló imádsággá, amiben kifejezzük, hogy Istenbe 
vetett bizalmunk nagyobb, mint a félelmünk. Fi-
gyeljük, mennyivel könnyebb a napunk, ha a hit 
és nem a félelem diktál!

Tanácsok Nagyböjt és Húsvét napjaira

Az idei ökumenikus imahét Szé-
kesfehérváron az eddigiekhez ké-
pest rendhagyó módon zajlott. 
Január 23-tól 26-ig négy estét 
tölthettek együtt a keresztyén egy-
házak képviselői és gyülekezetei. 
Csütörtökön 18 órakor a Szent Im-
re templomban Szász Zoltán refor-
mátus lelkipásztor szolgált igével, 
Megbékélés – A rakomány kido-
bása témában (ApCsel 27,18–26). 
Pénteken 18 órától a baptista ima-
házban kerekasztal-
beszélgetést tartottak, 
amelynek moderá-
tora Révész Szilvia 
volt, és Révész Lajos 
baptista lelkész tartott 
bevezetőt. A remény-
ség témájában fel-
merülő kérdésekre a 
kerekasztal résztvevői 

válaszoltak: Bencze András evan-
gélikus püspökhelyettes, Berze Já-
nos református lelkipásztor és Tóth 
Tamás katolikus esperes. Szomba-
ton az evangélikus templomban 
már 16:30-tól Istent dicsőítő ze-
nekarokat hallgathattak 
az érdeklődők. 18 órától 
pedig zenés istentisztelet 
keretében hirdette az igét 
Bencze András evangéli-
kus püspökhelyettes, Erő-
forrás – A kenyér megtö-
rése témában. Ezt követen 
még folytatódott a dicső-
ítés. Végül vasárnap 18 
órakor a Széchenyi úti 
református templomban 

Spányi Antal katolikus megyés 
püspök végezte az igei szolgálatot. 
A téma a Megtérés – Szívünk és el-
ménk megváltozása volt.

Ujváriné Császár Boglárka

Ökumenikus 
imahét 
2020.
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10. Bocsássunk meg! A Miatyánkban azt kérjük, úgy 
bocsásson meg nekünk, ahogy mi egymásnak.

11. Rádió-böjt vagy számítógép-böjt. Ma ne kap-
csold be! Olyan sok hanggal és zajjal töltjük meg 
az életünket, hogy ama halk és szelíd hangot 
nem tudjuk meghallani.

12. Emlékezz egy áldott elődödre! Azért lehettünk 
hívővé, mert valaki beszélt Róla nekünk. Lehet 
az egy idősebb családtag, rokon, barát, aki már 
lehet, hogy nem is él. Idézd emlékezetedbe azt, 
amit tőle tanultál.

13. Erőszak-böjt. Ne hangoskodj, ne légy erőszakos, 
de légy türelmes!

14. Ma a gyülekezetedért és lelkipásztorodért imád-
kozz, akire Isten az igehirdetés szolgálatát bízta, 
emlékezz: a papjával perlő népen nem lehet ál-
dás!

15. Vegyünk részt az istentiszteleten! Énekeljük az 
énekeket, figyeljünk az imádságokra, bibliai fel-
olvasásokra, igehirdetésre. Ha lehet, istentiszte-
let után beszéljünk róla!

16. Figyelj oda arra, amit a másik mond! Egyik leg-
jobb eszköz arra, hogy kifejezzük megbecsülé-
sünket a másik ember iránt, ha odafigyelünk rá.

17. Hallgassunk! Ma a csendet ízlelgessük, és figyel-
jük, Isten talán valami nagy hiányérzetünkre vá-
laszt akar adni.

18. „Cicoma”-böjt. Ma ne használj szépítőszert! Csak 
tartsd tisztán magad!

19. Adakozz! Mondj le édességről, cigarettáról vagy 
valami olyasmiről, amit szeretsz! Az árát add va-
lakinek, aki rászorul!

20. Szakíts időt a játékra! Az öröm Isten országának 
jellemző vonása. Szakíts időt arra, hogy gyerme-
keiddel játssz, társasjátékozz, énekelj vagy mesélj 
nekik! Ha felnőttek között élsz, tréfálj! Próbáld ki, 
milyen az egészséges humor! Üsd el a feszültsé-
get, ne mélyítsd!

 21. Olvass egy keresztyén írást/könyvet! Hitünk épülé-
sére szolgálhat a Biblia mellett más hitmélyítő, egy-
házi irodalom is. Vigyázz, mert nem minden „val-
lásos szöveg” épít, csak az, ami Isten kijelentésén, a 
Szentíráson alapszik, azzal összhangban van!

22. Keresd a jót! Figyelj arra, milyen jót kaptál Isten-
től: család, barátok, munkatársak stb. Ha lehet, 
mondj el legalább egy dolgot valakinek a nap 
folyamán, amiben Isten szeretetét ismerted föl!

23. Édesség-böjt. Ne egyél édességet, de figyelj oda 
azokra az ízekre, amelyeket Isten azon kívül 
adott!

24. Vizsgáld meg a lelkiismeretedet! Vizsgáld meg 
magad, kérj Istentől erőt, hogy hajlandó légy 
föladni olyan szokásodat, ami nem egyeztet-
hető össze a Tízparancsolattal (lásd: 2Móz 
20,1–17)!

25. Pletyka-böjt. Szívesen feketítjük be a másikat, 
hogy mi különbnek látszódjunk. Ma gyakorold 
magad abban, hogy nem figyelsz oda pletykák-
ra, és nem adsz tovább ilyen szintű híreket!

26. Készség kérése. Gyakran tudjuk, hogy mit kelle-
ne tenni, de nem tesszük. Kérd Istent, hogy te-
gyen késszé a cselekvésre, és segítsen jól tenni 
azt, amit elhatároztál.

27. Légy békességteremtő. Boldogok a békességte-
remtők… Imádkozz békéért. Világunk tele van 
fájdalommal. Kérd Istent, adjon békét egyének, 
népek és a világ számára.

28. Ápold az érdek nélküli, emberi kapcsolataidat! 
Írj e-mailt, levelet vagy hívj fel valakit, aki magá-
nyos! Gyermekeidet is beleértve.

29. Légy rejtett samaritánus! Tégy jót anélkül, hogy 
elmondanád, hogy te voltál! Isten látta, s megfi-
zet nyilván.

30. Őszinteség! Vizsgáld magad a nap folyamán, 
mennyire őszinték a szavaid, a mimikád, a visel-
kedésed! Leplezd le önmagad előtt hazugságai-
dat, és törekedj őszinteségre!

31. Töröld le a könnyet Jézus arcáról! Jézus azt 
mondta: „ha e kicsinyek közül eggyel cseleked-
tétek, velem cselekedtétek.” Szenvedő kicsiny 
gyermek arcáról töröld le a könnyet: enyhíts a 
baján!

32. Kritika-böjt. Ma a kritizálás kísértésében tanulj 
megállni! Bíráskodás helyett légy kedves vagy 
egyszerűen maradj csendben! Korholás helyett 
dicsérd gyermekeidet/munkatársaidat, ismerd el 
bennük a jót! A kritika tárgyát tárd fel az Igaz Bíró 
előtt anélkül, hogy bármit kérnél! Csak mondd el 
Istennek, mint egy kiszolgáltatott ember, aki az 
Igaz Bíró ítéletére hagyatkozik!

33. Önbecsmérlés böjtje. Gyakran önmagunknak 
vagyunk legnagyobb ellenségei. Olyan szigorú-
an bíráljuk magunkat, hogy attól nem tudunk 
boldogok lenni. Ma tudatosítsd magadban, hogy 
Isten szeretett gyermeke vagy!

34. Figyeljünk belső ösztönzésünkre: mire ösztönöz 
Isten igéje, hogyan akarja aktualizálni magát 
bennünk!

35. Imádkozz népünkért, és tedd meg érte, amit te-
hetsz!
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MAROSHEGYI KRÓNIKA

Hitmélyítő esték. 
Az esték témája: A hívő keresztyén ember helyt-
állása a világban volt. 
Február 6-án, csütörtökön, Szücs Sándor szabad-
battyáni ref. lelkész, február 7-én, pénteken Gáll-
né Medveczky Borbála iszkaszentgyörgyi ref. lelkész, 
február 8-án, szombaton Deák-Vaizer Viktória cső-
szi ref. lelkész szolgált. A szombati alkalom végén 
szeretetvendégséget tartottunk. Bővebben olvashat-
nak erről cikkünkben.

Jövőbeli kiemelt alkalmaink 
(az év első felében):

Téli teaház. 
Február 29-én, szombaton 17 órakor. 
Vendégünk: a Csomasz Tóth Kálmán Kórus 
Verset mond: Szabóné Miklós Eszter

Virágvasárnapi istentisztelet. 
Április 5-én 9 órakor.

Nagypénteki istentisztelet. 
Április 10-én 9 órakor.

Húsvét hajnali istentisztelet. 
Április 12-én hajnali 5 órakor közösen várjuk és ün-
nepeljük igékkel, énekekkel és úrvacsorával a feltá-
madott Úr Jézus Krisztust.

Húsvéti I. napja úrvacsorás istentisztelet. 
Április 12-én 9 órakor.

Húsvéti II. napja isten-
tisztelet. 
Április 13-án 9 órakor.

Szeresd a várost! 
(Missziós és imádságos jelenlét a városban.) 
Húsvéttól pünkösdig 7 héten át.

Együtt a Szeretetben Testmozgás a Reformátusok-
kal (ESZTER-nap) május 1-jén. 
Várható programok: előadás, vetélkedő, koncert.

Hálaadó istentisztelet (70 éves az imaház). 
Május 17-én 9 órától. Igét hirdet Imre Bálint esperes 
úr.

Konfirmációi vizsga és fogadalomtétel. 
Május 24-én 9 órakor.

Pünkösdi úrvacsorás istentisztelet. 
Május 31-én 9 órakor.

Pünkösdi istentisztelet a legátus szolgálatával. 
Június 1-jén 9 órakor.

Nyári hittanos napközis tábor. 
Június 29-től Július 3-ig.

Ujvári Sándor Csaba 
beosztott lelkész

A Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata: 
http://www.tzsinat.hu/

36. Hangolódj Jézus passiójára. Olvasd el a Bibliából 
(Mk 14–15)! Emelj ki belőle egyetlen mozzana-
tot, gondolkodj és imádkozz ezzel kapcsolatban!

37. Hétfő: Kérés-böjt. Magasztald Istent! Nem vala-
miért, hanem azért, mert Ő az ÚR!

38. Kedd: Tisztítsd meg a beszéded!
39. Szerda: Vizsgáld meg a baráti körödet! Mennyi-

ben segítenek vagy akadályoznak Jézus követé-
sében?

40. Nagycsütörtök: Imádkozz azokért, akik elárultak, 
hűtlenek lettek hozzád! Imádkozz ellenségeidért!

41. Nagypéntek: Köszönd meg, hogy Jézus érted is 
meghalt a kereszten, hogy ne a kárhozat fia légy, 
hanem örök életed legyen. 

      Merj új szívvel, új értékrenddel élni!
42. Nagyszombat: Rendezd el azt, amit akkor tennél, 

ha ma hazahívna Urad!
43. Húsvét vasárnap: az élet győzelme a halál felett. 

Győzz a halál-erők, a gonosz felett a Feltámadott 
Úr erejével, mert hatalmat kaptál rá! „Nem erővel 
és nem hatalommal, hanem az Ő Lelkével” (Zak 
4,6).

44. Ne hagyd abba! Gondolj vissza az elmúlt hetek-
re, válassz ki egyet, vagy fogalmazz meg újat, 
amiben gyakorolni szeretnéd magad! Határozd 
el, hogy ezekre a jövőben is figyelsz!
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Az esték témája: A hívő keresz-
tyén ember helytállása a vi-
lágban volt. Az alkalmak elején 
Szabóné Miklós Eszter testvérünk 
mondott a témánkhoz kapcsolódó 
verseket. Első este Schrenk Éva A 
gyűlöletről és a szeretetről, máso-
dik este Túrmezei Erzsébet A har-
madik, utolsó este Bódás János 
Minden a javunkra van című ver-
se hangzott el.
Csütörtökön Szűcs Sándor sza-
badbattyáni református lelkész 
volt a vendégünk. Isten megerősí-
tő üzenetét Máté evangéliuma 7. 
fejezetének 12-ik verséből hozta el 
nekünk: „Amit csak szeretnétek, 
hogy az emberek tegyenek vele-
tek, mindenben ugyanúgy tegye-
tek ti is velük…” (Máté 7, 12). Na-
gyon jó volt hallani a saját életéből 
vett példákat. Többek között azt, 
hogy az Úr Isten hogyan használ-
ta fel őt egy barátja életében, aki 
alkoholproblémákkal küzdött. A 
szeretetteljes odafordulás, az Isten 
gyógyító szavának ereje elgondol-
kodtatta azt az embert, kinyílt az 
Isten dolgai felé, és megváltozott 
az élete. Ma már elég neki egy sör 
is. Be tud menni úgy a kocsmába, 
hogy csak egy Fantát kér. A gyüle-
kezet attól lesz gyülekezet, ha meg-
fogadjuk az Isten tanácsát, hogy 
szeressük a másik embert, a hibái, 
bűnei ellenére is. Valóságosan sze-
ressünk, úgy, hogy az meglátszód-

jék a cselekedeteinkben.
Pénteken Gállné Medveczky Bor-
bála iszkaszentgyörgyi református 
lelkész szolgált közöttünk, a követ-
kező ige alapján: „Ti vagytok a föld 
sója. Ha pedig a só megízetlenül, 
mivel lehetne ízét visszaadni? Sem-
mire sem való már, csak arra, hogy 
kidobják, és eltapossák az embe-
rek. Ti vagytok a világ világossá-
ga. Nem rejthető el a hegyen épült 
város.” (Máté 5, 13–14) Az igehir-
detés elején már magával ragadott 
Dietrich Bonhoeffer Ki vagyok én? 
című verse. Annak utolsó két sorát 
hallhattuk: „Ki vagyok én? Váltig 
faggat, gúnyol a magány, a gyöt-
relem. Bárki vagyok, Te tudod, is-
mersz: Tiéd vagyok én, Istenem!”. 
Ha Krisztus követői, Isten megvál-
tott gyermekei vagyunk, akkor tu-
dunk magabiztosan mi is világítani 

ebben a világban, fényleni 
a sötétségben. Akkor sike-
rül sóvá válnunk, akik meg 
tudjuk ízesíteni a környeze-
tünket, akkor tudunk hatni 
rá, Krisztusra mutatni és 
hozzá vezetni másokat.
Szombat este Deák-Vaizer 
Viktória csőszi református 
lelkész tartott nekünk inter-
aktív előadást a témában. 
Az alapige János evangéli-

uma 7. fejezetének 6. verse volt: 
„Kijelentettem a te nevedet az 
embereknek, akiket nekem adtál a 
világból. A tieid voltak, és nekem 
adtad őket, és ők megtartották a te 
igédet.” Jézus kijelenti az Isten ne-
vét. Megismerhető, személyessé 
lett az Isten. A keresztyén ember 
egyik ismertetőjele, hogy isme-
ri az Istent. Isten gyermekeiként 
pedig helyt kell állnunk ebben a 
világban. Nem szabad elbújnunk 
a világ elől, hanem megélni és 
hirdetni kell a keresztyénséget, a 
Krisztus evangéliumát. Az örökké-
valóság felől kell szemlélnünk ezt a 
világot és a mi küldetésünket. 

Teremtsünk teret a környezetünk-
ben arra, hogy megszólíthatók le-
gyünk, hogy aztán megismerjék 
mások azt az Istent, aki az ő Iste-
nük is. Szabadításunk örömét éljük 
az emberek elé, mert szüksége van 
a világnak olyan emberekre, akik 
az Istentől kapott bűnbocsánatot 
megélik a mindennapi életben.
Hitünkben erősödtünk és mélyül-
tünk mindhárom este. Isten Szent-
lelke formáljon bennünket a továb-
biakban is, hogy egyre hitelesebb, 
érettebb és bátrabb keresztyének 
legyünk ott, ahova az Úr Isten állí-
tott bennünket.

Ujvári Sándor Csaba

Maroshegyi hitmélyítő esték
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RÉGI ÉS ÚJ SZOLGÁLATTEVôKET KÉRDEZTEM (3. rész)

Sorozatomban továbbra is sze-
retnék szolgálattevőket bemutat-
ni a Budai úti gyülekezetrészből. 
Cél: felismerni, hogy a régebbiket 
megbecsülni, az újabbakat báto-
rítani kell. Krisztusunk mindenkit 
szolgálatra hív, mindnyájan fon-
tosak, hasznosak vagyunk az Úr 
előtt!

Id. Szabó Balázs tiszteletbeli 
presbiter, Balázs bácsi írását ol-
vashatjuk, aki rendkívül szerényen 
nyilatkozott. Vasárnaponként őt 
keresik a legtöbben, befizetnek, 
regisztrálnak az asztalánál, gyüle-
kezeti krónikát ír, minden nevet és 
adatot megjegyez, feljegyez, min-
dent számon tart, tulajdonképpen 
bármilyen kérdéssel fordulhatunk 
hozzá, ha információkat szeret-
nénk valamiről.

Miért vállaltam a szolgálatot?
Édesapám református lelkész volt 
és így én beleszülettem az egyházi 
életbe. Már kicsiny gyermekko-
romban láttam szüleimet munkál-
kodni a kis falusi gyülekezetben, 
ahogyan Isten dicsőségére, az Ő 
szolgálatában hívogatták az egy-
háztagokat, és mindig új és új lehe-

tőségeket keresve és megvalósítva 
mutattak rá Isten kegyelmére. (Ez 
ráadásul az akkori, kommunista 
vezetésű országban nagyon nehéz 
és kockázatos volt. De nekem ter-
mészetes és örömteli.)
Így amikor a katonaság letöltése 
után Székesfehérvárra költöztem, 
rögtön jelentkeztem Bányai Laci 
bácsinál, és fokozatosan kivettem 
részemet a munkából, úgy is, mint 
résztvevő (pl. református kórus-
tag), úgy is, mint vezető és szer-
vező (Öreg Fiatalok Ifjúsági Köre 
(ÖFI)) Aztán presbiter lettem, és 
még nagyobb betekintésem volt 
az egyház életébe. Később a Pres-
bitérium megbízásából missziói 
gondnok lehettem, és számos 
szép programot indíthattam, és 
így szolgálhattam.

Miben más a szolgálat az egy-
házközség-alapítási tervek 
óta?
Fontos, hogy érthetővé tegyük: itt 
nem az „egyházközség szétszakítá-
sáról” van szó, hanem nyugodtan 
elfogadhatjuk Isten kegyelmét: Ő 
alkalmassá tette a Székesfehérvári 
Református Egyházközséget önál-
ló anyaegyházközség létrehozásá-

ra a feltételek megteremtésével:
• működő templomépület
• lelkészlakás
• működő presbitérium
• anyakönyvezési lehetőség
• önálló pénzügyi biztonság.

Ezeket a feltételeket az egyházköz-
ség megvalósította, most már csak 
élettel kell betölteni. Itt tehát szá-
mos beszélgetéssel, imádkozással 
kell erre a lehetőségre büszkén hi-
vatkozni.

Milyen területre kellene még 
(több) szolgálattevő?
Egy egyházközség vezetőinek, 
tagjainak Istentől kapott feladata, 
hogy minél többekkel megismer-
tesse Isten Igéjét, éljen olyan életet, 
hogy a még kint lévők megismer-
jék az Istenbe vetett hit alapján a 
vágyat, hogy ide kívánnak tartoz-
ni, és hogy erre van is lehetőség. 
Ez az ismertetés történik

1, Istentiszteleteken (itt nyitott 
szívvel kell fogadni a jelent-
kezőket)

2, Bibliaórákon
3, Tulajdonképpen mindenhol, 

ahol találkozhatunk embe-
rekkel

BUDAI ÚTI SZILVESZTER
2019 utolsó estéjén kedves, fiatalos 
csapat gyűlt össze a Budai úti gyüle-
kezeti házban, hogy együtt búcsúz-
tassák az óévet…
A közös programot gitáros dicsőítés-
sel kezdtük, egy válogatással az év 
során kedvenccé vált dalainkból. Ez-
után csemetéinktől búcsút vettünk, 
hiszen a továbbiakban Nagyné Timi 
foglalta le őket tartalmas programmal a gyerekszo-
bában. Mi, felnőttek pedig lelkészünk, János vezeté-
sével arról beszélgettünk, hogy a környezetünkben 
élő és komoly problémákkal küzdő ismerőseinket 
hogyan tudjuk Istenhez segíteni. A batyus vacsorával 
jóllakva borkóstoláson vehetett részt a társaság bát-

rabbik – és az este során volán mögé 
már nem ülő – része. Hamar ránk 
köszöntött az éjfél, úgyhogy gyorsan 
elénekeltük gyönyörű Himnuszunkat 
és koccintottunk. Ezután beosztott 
lelkészünk összeállított képeit néztük 
meg gyülekezetünk elmúlt évéről - 
tartalmas és nagyon áldott évet tud-
hatunk magunk mögött. Sokan már 

ekkor hazaindultak, de a legkeményebb mag még 
maradt egy rövid tánctanításra, majd gyors össze-
pakolás után mindenki nyugovóra tért, hogy otthon 
ébredjen az új év első reggelén (szerencsésebbek: 
délelőttjén).

Szabó Gyöngyvér és Tamás
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Nem erőszakosan, hanem szere-
tetben kell őket hívogatnunk, fo-
gadnunk, befogadnunk és meg-
tartanunk.

Milyen Ige vezérel?
Életemben igyekszem megélni az 
Igét: „Most azért megmarad a Hit, 
Remény, Szeretet, e három, ezek 
között pedig legnagyobb a SZE-
RETET.” (1Kor 13:1)

Fazekasné Ónody Mária és 
Puskásné Mészáros Gyöngyi 
gyülekezeti szempontból nem 
számítanak új szolgálattevők-
nek, hiszen eddig is több te-
rületen kivették a részüket, de 
pár sorban, mint a Budai úti 
iratterjesztési misszió új szol-
gálattevőit szeretném őket be-
mutatni.

Gyöngyi: Az iratterjesztésre Jo-
hanna lányomat kérték fel, csak 
még nem volt elég érett a szolgá-
latra, és így kezdtem el én magam 
csinálni. Így újra felfedezek köny-
veket, amelyekkel mélyíthetem a 
hitemet, és persze segíthetek má-
soknak, vagy a saját családom-
nak. Sok jó könyv van, és min-
denkit más érint meg, vagy más a 
probléma, amire megoldást keres. 
Ezek a könyvek segíthetnek irányt 
adni, de a jó Isten vezetését kell 
kérni mindig hozzá, hogy Ő mu-
tassa meg minden eszközön ke-
resztül, mi az Ő akarata. Ha bárkit 
érdekel valamilyen könyv, szíve-
sen segítek.

Marika: Szeretek könyvek között 
lenni, és mindig érdeklődve figyel-
tem a könyves asztal kínálatát. Az 
elmúlt év végén feltűnt, hogy ez 
„gazdátlan” lett, illetve hogy Pus-
kásné Gyöngyi és nagylánya van 
ott legtöbbször. Beszélgetésünk 
végén úgy gondoltuk, hogy együtt 
elvállaljuk az iratterjesztést.

Melyik könyvet ajánlanád?
Tulajdonképpen mindegyiket, hi-
szen sokfélék vagyunk, és mindenkit 

másképp szólít meg egy-egy könyv. 
Nagyon jók a bibliai tanulmányok, 
amelyekkel még inkább el lehet mé-
lyülni Isten Igéjében. 
Szeretem és ajánlom a gyermek-
könyveket, valamint a gyermek-
nevelési könyveket, és szívügyem 
még, hogy több ifjúsági könyvvel 
gazdagodjon a választék. Néhány 
éve a párkapcsolati és házassággal 
kapcsolatos könyvek foglalkoztat-
nak, páran rendszeresen találkoz-
va olvasunk és tanulmányozunk 
ilyen témájú könyveket. Jó volna 

hallani hasonló kezdeményezést a 
gyülekezetben.

Milyen más szolgálatban ve-
szel részt a gyülekezetben?
Szeretetvendégségek alkalmával a 
terítésben, készülődésben segítek, 
valamint ha nagyobb alkalmak 
vannak, pl. női csendes nap, a 
templom dekorációját készítem el. 
A karácsonyi fenyő- és templom-
díszítésben is szívesen részt veszek.

Ludvigné Izsay Szilvia 
beosztott lelkész
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Adventi Jótékonysági Est  
2019.

„Jöjjön el a te országod.” /Máté 
6,10/
Az ökumenikus Adventi Jóté-
konysági Est megrendezésére 
2019. december 6-án, pénteken 
került sor, immár tizennegyedik al-
kalommal a Szent István Hitoktató 
és Művelődési Ház Dísztermében.
Hasonlóan az elmúlt évekhez, a 
Kárpát-medence különböző tájegy-
ségeiből érkező magyar testvéreink-
kel együtt lehettünk Advent idősza-
kában, együtt készülhettünk 
Karácsony szent ünnepére.
A Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Ház Díszterme 
zsúfolásig megtelt mindannyi-
unk nagy örömére.
Az Adventi Jótékonysági Est 
bevételét fele-fele arányban 
a Kárpátaljai Református 
Egyházkerület Idősek Ott-
hona „Mandulafa” bőví-
tett részlege (Beregszász) és 
a Kaszap István Katolikus 
Ifjúsági és Szabadidőköz-
pont (Fehérvárcsurgó) javára 
ajánlottuk fel.
A Kárpátaljai Református Egy-
házkerület Idősek Otthona 
„Mandulafa” Alzheimer ház lét-
rehozására igen nagy szükség volt, 
mivel az Alzheimer-kórban szen-
vedő betegek száma nagyon meg-
növekedett az utóbbi időszakban. 
Az otthon 2018. február elején 
kezdte meg működését. A „Man-
dulafa” Alzheimer ház 13 férőhe-
lyes jelenleg, 80-85 éves nők és 
férfiak ellátásáról gondoskodnak. A 
„Mandulafa” részlegben a betegek 
az állandó, szükséges kezeléseket, 
gondoskodást megkapják. Fontos, 
hogy az ebben a betegségben szen-
vedőket ne hagyják magukra, gon-
doskodjanak róluk.
Kárpátalján az állam részéről sem-
milyen támogatást nem kapnak az 
intézmény üzemeltetéséhez, ezért 

minden adományra, segítségre 
rászorulnak. Az est bevételével az 
üzemeltetéshez járultunk hozzá.
A Kaszap István Katolikus If-
júsági és Szabadidőközpont 
2012 májusában nyitotta meg ka-
puit a római katolikus plébánia 
épületében. Az intézmény szállás-
hely, lelkigyakorlatos ház, közösségi 
tér Fehérvárcsurgó szívében a helyi 
római katolikus közösség és az ide 
látogatók örömére és épülésére.

Az épület önköltségi áron üzemel, 
jelenleg évente közel 700 látogató 
fordul meg, akik több mint 1500 
vendégéjszakát töltenek a szabad-
időközpontban.
Jelenleg a legfontosabb feladatuk, 
hogy kisebb zarándokcsoportok 
fogadását megoldják, melynek ér-
dekében az épület gépészeti rend-
szerének megfelelő szétválasztása 
szükséges, hogy néhány fő fogadá-
sa esetén ne az egész épületet kell-
jen fűteni. Az est bevételével ezen 
cél megvalósításához járultunk hoz-
zá.
Az Adventi Jótékonysági Estet 
Spányi Antal római katolikus 
megyés püspök úr nyitotta meg, 
Köszöntőjében kiemelte, hogy a 
jótettek hozzák el sokaknak advent 
fényét és reményét. Elmondta, 
„sokszor úgy érezzük, hogy a világ 
rossz irányba megy, ha jót teszünk 

ebben a világban, igaz emberként 
viselkedünk, akkor ezt a világot él-
hetőbbé tesszük. Nemcsak ellensú-
lyozni tudjuk a rosszat, hanem tud-
juk a rosszat jóvá változtatni, és az 
emberek szívében a világ sötétségét 
fénnyé változtatni. Úgy gondolom, 
ez a legnagyobb dolog Advent-
ben.”
Az est műsorvezetője Takács Ben-
ce Ervin, Kazinczy-emlékérem dí-
jas előadóművész volt.

Az esten a Ciszterci 
Szent István Gimnázi-
um kórusának nagyon 
szép előadásában (kar-
nagy: Radics Éva, zongo-
rán kísérte: Moharos Sán-
dor) hallhattuk a „Nobilis, 
humilis” 12. századi him-
nuszt, valamint Mary Lynn 
Lightfoot „Dona nobis” 
című művét. Ezután Sza-
lay Fatima Eszter nép-
dalénekes gyönyörű szép 

moldvai dalokat énekelt.
Az esten hallhattuk Császár 
Angela Jászai Mari-díjas, Magyar 
Örökség díjas, Kazinczy-díjas, Érde-
mes művész lélekemelő előadását, 
valamint Süle Dalma operaénekes 
nagyon szép előadásában Offen-
bach Hoffmann meséi című operá-
jából részletet, kísérte Cseh Dal-
ma zongora- és csembalóművész, 
majd Nagy Barbara versmondó 
– a Talentum Református Általános 
Iskola tanulója – Reményik Sán-
dor Kegyelem című versét mond-
ta el nagyon szépen. Végül az első 
rész befejezéseként Posta Victor 
színművész gyönyörű, lelkiekben 
gazdag előadásával örvendeztetett 
meg valamennyiünket (Máté Péter 
és József Attila verseiből).
Az előadás első része Steinbach 
József református püspök adventi 
gondolataival fejeződött be, aki Pál 

Steinbach József
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apostol a Filippibeliekhez írt levelé-
ből (4,5) idézett: A ti szelídlelkűsé-
getek ismert legyen minden ember 
előtt. Az Úr közel! 
Elmondta, többféleképpen éljük át 
az összetartozást így Ad-
vent idején, közös a mi 
Urunk, közös a mi hitünk, 
közösek a keresztény gyö-
kereink és közös az a nem-
zet-test, amiben élünk, és 
ez pedig kötelez bennün-
ket, hogy segítsünk azo-
kon, akik tulajdonképpen 
rászorulnak.
Az est második részének 
kezdetekor Nagy Béla, 
a Kárpátaljai Református 
Egyházkerület főgondno-
ka elmondta, végtelenül hálás a 
Jóistennek, hogy immár harma-
dik alkalommal tudnak örömet 
szerezni a kárpátaljai testvéreknek 
itt, Székesfehérváron. Köszönetet 
mondott a magyar kormánynak, a 
városunkban élő magyar testvérek-
nek, akik folyamatosan szemmel 
kísérik a Kárpátalján élő testvérek 
helyzetét és életét, akik napról nap-
ra megtesznek mindent azért, hogy 
a kárpátaljai magyar testvéreink 
megmaradjanak.
A továbbiakban gyönyörködhet-
tünk az Alba Regia Táncegyüt-
tes Keszőce csoportjának 
ragyogó előadásában, Szlama 
László Junior Príma díjas népze-
nész és Bergics András népze-
nész nagyon szép ének és hang-
szeres játékában, Takács Bence 
Ervin előadóművész remek elő-
adásában, valamint a Pusztinából 
érkező népdalénekesek szívet-lel-
ket gyönyörködtető műsorában. 
Nagy öröm és megtiszteltetés volt 
számunkra, hogy a pusztinai nép-
dalénekesek között üdvözölhettük 
Nyisztor Ilona Európa polgári 
díjas és Magyar Művészetért díjas 
népdalénekest.
Az est befejezéseként az autentikus 
csángó zenét játszó Servet Zene-
kar és a Misztrál Együttes gyö-

nyörű szép adventi műsorát hall-
hattuk.
A tiszta erő és tiszta lélek sugárzott 
a Misztrál Együttes dalaiból, meg-
őrizve a keresztény értékrendet. 

A Misztrál Együttes műsorában 
közreműködött Sudár Anna-
mária Magyar Kultúráért díjas 
előadóművész, akinek gyönyörű 
szép, tiszta hangján hangzottak fel 
az irodalmi művekből vett részle-
tek.
Advent az elcsendesedés, vára-
kozás ideje, türelemmel, teljes lé-
lekkel-hittel várjuk a Megváltót, 
készülünk Karácsony szent ünne-
pére. Ebben az időszakban erő-
sebb a vágyakozás a szeretetre, 
egymás iránti örömszerzésre, a 
jó cselekedetre, ahogy az adventi 
igénk is ezt a vágyakozást fejezi ki: 
Jöjjön el a Te országod!
Az Adventi Jótékonysági Est Ber-
ze János lelkészi elnök áldásával 
fejeződött be.
Végül az est zárásaként a fellépő 
szereplőkkel, művészekkel közö-
sen elénekeltük a Csendes éj című 
karácsonyi dalt.
Az összefogás nagyon szép pél-
dáját élhettük meg városunkban 
ismételten, hiszen több mint 200 
karácsonyi cipős doboz ajándékot 
gyönyörű szép csomagolásban vitt 
a Pusztinai Magyar Házba Nagy 
Zoltán Péter, a Fejér Megyei Hír-
lap főszerkesztője és Deák Lajosné 
önkormányzati képviselő asszony, 
mely ajándékokat a Ciszterci Szent 

István Gimnázium, a Talentum 
Református Általános Iskola és 
a Kossuth Lajos Általános Iskola 
tanárai, diákjai, továbbá magán-
személyek készítettek, melyet ez 

úton is hálás szívvel kö-
szönünk! A csomagok a 
Városgondnokság és a 
Médiacentrum támoga-
tásával jutottak el Pusz-
tinába, a Magyar Ház-
ba. Köszönet érte!
Az Adventi Jótékonysá-
gi Estet továbbá mesz-
szemenően támogatta 
a Szent István Hitokta-
tási és Művelődési Ház, 
a katolikus Székesfe-
hérvári Egyházmegye, 

Cser-Palkovics András polgármes-
ter, Róth Péter alpolgármester, De-
ák Lajosné önkormányzati képvise-
lő asszony, a Ciszterci Szent István 
Gimnázium, a Talentum Reformá-
tus Általános Iskola, a református 
Olajfa Óvoda, a Hit, Remény, Sze-
retet Alapítvány, a Fehérvár Mé-
diacentrum, Székesfehérvár Város-
gondnoksága, az Extra Nyomda, a 
Fejér Megyei Hírlap, Józsa János 
fazekasmester, Korond, Józsa Judit 
kerámiaszobrász, a Magyar Kultúra 
Lovagja, a Bánffy György Kultu-
rális Szalon, a Freya Virágszalon, 
Szabóné Demény Monika népi 
díszítőfestő, Szűcsné Novák Mária 
tűzzománcművész és a nagylelkű 
közönség.
Adventi Estünk üzenete:
Hiszek az egy Istenben,
Hiszek a Hazában,
Hiszek a Nemzetben,
Hiszek az Összetartozásban,
Hiszek a Szeretetben,
Hiszek a Családban!

Mindenkinek hálás szívvel kö-
szönjük áldott szolgálatát, nagy-
lelkű támogatását, tudva azt, hogy 
EGYEDÜL ISTENÉ A DICSŐ-
SÉG! SOLI DEO GLORIA!

Prekrit Judit
Fotók: Simon Erika

Misztrál Együttes
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SZÉCHENYI UTCAI GYÜLEKEZETRÉSZ - MISSZIÓI NAPTÁR 2020.

MÁRCIUS
01. Családi istentisztelet (CSIT): Talentum 6. oszt. szolgálatával Széchenyi úti templom

07. IMÁDKOZZ – HATSZ!  Böjti imalánc Gyülekezeti Központ

13-15.  Konfirmandusok hétvégéje Cegléd

21. Férfi Csendesnap (meghívott előadó: Ittzés István ny. ev. lp. Érd) Gyülekezeti Központ

28. Presbiterképzés és csapatépítő Gyülekezeti Központ

29. Úrvacsorás istentisztelet Széchenyi úti templom

ÁPRILIS
05. Virágvasárnap Gyülekezeti Központ

09.-11. Húsvét nagyheti bűnbánati alkalmak Gyülekezeti központ

10. Nagypéntek Széchenyi úti templom

12-13. Feltámadási ünnep - úrvacsorával Gyülekezeti központ

14. Presbiterképzés Széchenyi úti templom

25. Női csendesnap Gyülekezeti Központ

26. Úrvacsorás istentisztelet Széchenyi úti templom

MÁJUS
12. Presbiterképzés Gyülekezeti Központ

16. Felnőtt konfirmáció Széchenyi úti templom

21. Mennybemeneteli istentisztelet Széchenyi úti templom

22-23. Szeretethíd Gyülekezeti Központ

23-24. Serdülők konfirmációja Széchenyi úti templom

24. Ifjú házasok köre Gyülekezeti Központ

28-30. Pünkösd előtti bűnbánati alkalmak Gyülekezeti Központ

31 Pünkösd I. napja Széchenyi úti templom

JÚNIUS
01. Pünkösd II. napja: konfirmáltak úrvacsorázása Széchenyi úti templom

09. Presbiterképzés Gyülekezeti Központ

12. Rétegalkalmak évadzáró grillparty Gyülekezeti ház udvar

13. Talentum Ref. Ált. Iskola ballagási ünnepsége – 10 óra Széchenyi úti templom

18. Talentum Ref. Ált. Iskola tanévzáró istentisztelete – 17 óra Széchenyi úti templom

22-26. Hittanos napközis hét Gyülekezeti Központ

26-28. REND Pápa

28. Úrvacsorás istentisztelet Széchenyi úti templom

29-03. Exodus napközis Tinitábor Gyülekezeti Központ
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JÚLIUS
26. Úrvacsorás istentisztelet Széchenyi úti templom

AUGUSZTUS
3-9. Refisz tábor Balatonszárszó

30. Úrvacsorás istentisztelet Széchenyi úti templom

SZEPTEMBER
06. Talentum Ref. Iskola elsőseinek fogadalomtétele Széchenyi úti templom 

08. Presbiterképzés Gyülekezeti központ

11. Évadnyitó ifis grillparty Gyülekezeti ház udvar

13. Érdeklődők istentisztelete – ifjú házasoknak Széchenyi úti templom

13. Családos kör Gyülekezeti központ

19. Lecsófesztivál Székesfehérvár város

20. Érdeklődők istentisztelete - gyászolóknak Széchenyi úti templom

27. Városi iskolák első osztályosainak megáldása Széchenyi úti templom

27. Érdeklődők istentisztelete – megkeresztelt gyerm. családjainak Széchenyi úti templom

27. Úrvacsorás istentisztelet Széchenyi úti templom

OKTÓBER
8-11. Hitmélyítő esték Széchenyi úti templom

10. 72 óra kompromisszumok nélkül Székesfehérvár

13. Presbiterképzés Gyülekezeti központ

23-26. Ifihétvége Vajta

23-25. „Házasság művészete” hétvége házasoknak, jegyespároknak Gyülekezeti központ

25. Úrvacsorás istentisztelet Széchenyi úti templom

26. Őszi hittanos nap Gyülekezeti Központ

31. Közös reformációi istentisztelet Szervezés alatt

NOVEMBER
07. Presbiterképzés és csapatépítő Gyülekezeti Központ Gyülekezeti Központ

14. IMÁDKOZZ – HATSZ! gyülekezeti imalánc Gyülekezeti központ

28. Adventi kézműves foglalkozás Gyülekezeti Központ

DECEMBER
04. Adventi jótékonysági est Szent István Műv. ház

06. Jubiláló konfirmandusok istentisztelete Széchenyi úti templom

11. „Közös rétes” rétegalkalmak találkozója Gyülekezeti központ

18. Ifikarácsony Gyülekezeti központ

20. Gyermekkarácsony (Hittanosoknak és a gyül. gyermekeinek) Széchenyi úti templom

24. Szenteste Széchenyi úti templom

25-26. Karácsony Széchenyi úti templom

31. Óévi hálaadó istentisztelet Széchenyi úti templom
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Karácsony az idősek otthonában
December 19-én áldott alkalom volt a Hosszú-
sétatéri idősek otthonában, a 42. zsoltár soraival 
magasztaltuk az Urat. Oláh Pál Olivér lelkipásztor 
Lukács evangéliumából olvasta fel az igét. Az idős-
otthon lakói nagy érdeklődéssel hallgatták az Em-
ber Fiának az eljöveteléről szóló igesorokat. „… és 
akkor meglátják az Ember Fiát, amint eljön a felhő-
ben hatalommal és nagy dicsőséggel” (Lukács 21. 
rész 27. vers).
Örömmel tapasztaltuk, hogy egyre többen látogat-
ják az otthon falai közt tartott istentiszteleteket és az 
ünnepi alkalmakat. Úrvacsoravétel után apró aján-
dékkal kedveskedtünk (mézeskalács sütemény és 
igés kártya) az idős lakóknak.
Hálásak vagyunk ezért a szolgálatért!

Slezákné Judit

Trianon 100 – Törés az áldásfolyamban (?) 
1. rész – A felszíni történések

1920. június 4-én kellett alá-
írnia Magyarországnak a bé-
kediktátumot, amely elcsatol-
ta területének mintegy 2/3-át 
és magyar lakosságának 1/3-
át. Az aláírás elmaradása ki-
szolgáltatta volna a maradék 
országot is a győzteseknek. 
(Az aláíráskor a szerb hadse-
reg a Pécs-Mohács-Baja vonal 
fölött, a román haderő pedig 
a Tisza vonalánál helyezke-
dett el, de a csehek is szerették vol-
na a szláv korridor megvalósítását 
– Szombathellyel, Nagykanizsával 
– Jugoszláviával.)

Több mint ezer éves történel-
münk során sok hasonló elképzelés 
és kísérlet történt. A teljesség igénye 
nélkül: A honfoglalást követően az 
akkori német birodalomban ren-
deletet adtak ki: „Decretum: Ugros 
eliminandos esse, azaz elrendeljük, 
hogy a magyarok kiirtassanak” a 
birodalmi érdek ellen valónak ítél-
vén a honfoglalásunkat. 907-ben 

a mai Pozsony környéki csatákban 
azonban a magyar hadak kereked-
tek felül, igaz, maga Árpád vezér 
is halálos sebet kapott. 1242-ben 
a mongol-tatár hadak kívánták 
rabszolgasorba taszítani orszá-
gunkat, majd következtek a török 
elleni honvédő háborúk, majd a 
150 éves megszállás. Kuruc-labanc 
küzdelmek, 1848-49… stb. Azaz 
a lét vagy nemlét, de legalábbis a 
függetlenként vagy alávetetten élés 
kérdése újra és újra felvetődött. 
Sok-sok nép megélte hasonló for-
mában ezeket a sorskérdéseket. 

Nem kevesen tűntek el a törté-
nelem süllyesztőjében megsem-
misülés vagy beolvadás útján. 
Egy nép és vezetői előtt mindig 
fennáll(t) valamilyen választá-
si alternatíva. A legjobb, vagy 
éppenséggel legkevésbé ká-
ros lehetőség választása volt a 
kérdések kérdése. Valamikor a 
szembeszegülés, valamikor az 
ügyes kiegyezés kompromisz-
szuma vált a nép javára. Egyál-

talán nem példa nélküli tehát, ami 
Magyarországgal, illetve a magyar 
néppel történt 100 évvel ezelőtt. 
Sokan feltették akkor és azóta is a 
„miért” kérdését. A legkézenfek-
vőbb válasz a magyarság megfo-
gyatkozására, Kárpát-medencei 
hazájában történt kisebbségbe szo-
rulására való hivatkozás. Azonban 
rendelkezésre állnak mindenki szá-
mára hozzáférhetően a népszámlá-
lási eredmények. A magyarság az 
1780-as évekbeli 44%-ról (Horvát-
országgal 40%) 1910-re 54,5%-ra 

„Ha már a jót elvettük Istentől, a rosszat nem vennők-é el?” (Jób 2,10)
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(Horvátországgal 48,1%) javította 
részarányát a Kárpát-medencén 
belül. A nem magyar anyanyel-
vűek között is igen nagy számban 
voltak a közös „ezer éves haza” 
iránt elkötelezettek, illetve azt el-
fogadók. Történelmi tény, hogy II. 
Rákóczi Ferenc fejedelem leghű-
ségesebb katonái a ruszinok közül 
kerültek ki. A kutatások szerint a 
1848-49-es honvédő hadseregben 
mintegy 25 ezer szlovák, sok ezer 
német és egyéb nemzetiségű, de 
meglepő módon még mintegy 10 
ezer partiumi román ajkú katona 
is szolgálatot teljesített, lelkesedve 
a jobbágyfelszabadításért, polgári 
egyenlőségért. Visszatérve a Tria-
non kérdéshez, tény, hogy az első 
világháborút az Osztrák–Magyar 
Monarchia ugyan elveszítette, ám-
de a háborúvesztés pillanatában 
nem volt Magyarországon ellensé-
ges haderő. 1918. október máso-
dik felétől inkább az erélytelen és 
tévesnek bizonyult politikai (anar-
chista lázongások ellen), valamint 
katonai döntések a felelősek. A 
kis-Antant államok csapatai terület-
foglaló hadmozdulataival szemben 
nem állítottak megfelelő haderőt – 
azokat leszereltették – holott 220–
240 ezer katona elégséges lehetett 
volna a történelmi határok védel-
mére. A háború végén hazatért 1,2 
millió történelmi magyarországi 
illetékességű katonából mintegy 
650 ezer magyar nemzetiségű 
volt. A történelmi területen belül 
létel megfelelő súlyt adhatott vol-
na Apponyi Albert gróf tényszerű 
és jól felépített párizsi beszédének, 
amelyben kimutatta a valós nem-
zetiségi viszonyokat, és valameny-
nyi elszakításra ítélt területre vonat-
kozóan népszavazást kért, hogy a 
helyben élők dönthessenek a saját 
sorsukról. Számolt a magyar anya-
nyelvűeken kívül az akkor magyar 
érzelmű, de legalábbis a kisebbik 
rosszat vélhetően választani aka-
rók magas számával: cipszerek-

svábok-szászok, ruszinok, keleti-
szlovákok (szlovjákok), sokácok, 
bunyevácok, zsidók stb. Végül 
csak egy helyen, Sopronban nyílt 
erre lehetőség (1918-21-ben Nyu-
gat-Magyarország egészében még 
birtokon belül voltunk), ahol a né-
met anyanyelvű többség mellett 
70% arányú volt a Magyarország 
melletti döntés. Az alapvetően 
elszakadni kívánó lakosság azok 
közül került ki, akik nem olyan 
túl régóta éltek a közös hazában 
(szerbek 2–400 éve; románok 
150–700 éve folyamatos beszivár-
gással és ciklikus telepítésekkel). 
A szlovák nemzeti öntudat éb-
resztését mintegy 150 értelmiségi 
képviselte csupán. A felvidéki tót 
lakosság túlnyomó része viszont 
még nemzeti alvó állapotban lé-
vén természetes közegének érez-
te a közös hazát, „Uhorsko”-t. Az 
impériumváltást követően a ’20-
as évektől a cseh oktatáspolitika 
kezdte csepegtetni a gyermekek 
fejébe és szívébe az ezer éves ma-
gyar elnyomás elméletét, amelyről 
addig a szláv lakosság nem tudott. 
Mára a 100 éves folyamatos „ve-
tés” beérett, mérgezett gyümöl-
csöket teremvén.

A nemzetiségi elnyomás elmélete, 
mint egyfajta bélyeg régóta van raj-
tunk, tény ellenben, hogy az 1868-
as nemzetiségi törvény egyedülálló-
an kedvező lehetőségeket biztosított 
az azzal élni is kívánók számára. Az 
időnkénti visszaéléseket nem ta-
gadva a következő számunkban 
olvashatnak egy tényszerű ellenpél-
dát is Kós Károly (Temesvár, 1883. 
december 16. – Kolozsvár, 1977. 
augusztus 24.) híres erdélyi magyar 
építész, író, grafikus, könyvtervező, 
szerkesztő, könyvkiadó, tanár, poli-
tikus írásából, amely egy fősodratú, 
a nemzetiségekkel megengedő hoz-
záállást mutat a kiegyezés kori ma-
gyar elit részéről, ami sokszor már 
magát a magyarságot aggasztotta. 
(folytatás a 19.oldalon)

Vizi István

TÉGY MINDENT 
ISTEN KEZÉBE

Tégy mindent Isten kezébe! 
Ne kérdezd Tőle, mit ad cserébe, 
Hisz Tőle kaptad földi életed, 
És megváltásod elvégeztetett,. 
Csak szent kezébe tedd le mindened: 
A fájó múltat, súlyos terheket, 
Lelkedet gyötrő átkos bűnöket, 
Jelen idődet, minden percedet. 
Kezébe tedd le, amíg teheted. 
S mit hoz a jövő? Nem is sejtheted, 
Nem kell, hogy tudjad: Tudja Istened. 
Most arra kérlek a Jézus nevébe’: 
Tégy mindent Isten kezébe! 
 
Hagyj mindent Isten kezében! 
Mit neki adtál, bízd rá egészen, 
„Az Úrra hagyjad minden utadat,” 
Ó add át Néki teljes önmagad! 
Ő számon tartja minden dolgodat, 
Ne vedd kezedbe ismét sorsodat! 
Hadd tartson kézben mindent hű Urad. 
Attól ne félj, hogy néked nem marad! 
Aki így véli, szegény és balgatag. 
Ne félj, csak higgy a Jézus nevében, 
Hagyj mindent Isten kezében! 
 
Végy mindent Isten kezéből! 
Jót akar néked egész szívéből. 
Fogadd el Tőle a jót, a szépet, 
Belső nyugalmat és békességet, 
Áldást, kegyelmet, szent reménységet. 
De vedd át azt is, ami fáj és éget, 
Nyomorúságot vagy betegséget, 
Mert ebből fakad a kipróbált élet. 
Gyúljon ajkadon hála, dicséret, 
Szárnyaljon szerte ujjongó ének!
Tégy bátran vallást a Jézus nevéről, 
Végy mindent Isten kezéből.
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Eltemettük: 
Ari Károly, 74 éves; Bánóczki Sándor, 85 éves; Czibere Ernő, 83 éves;

Dányi László, 88 éves; Gárdonyi Lajos, 68 éves; 
Huszár Lajosné sz. Mészáros Julianna, 79 éves;

Dr. Kávássy Árpád Sándor, 90 éves; Marinis Alkiviádiszné sz. Róth Éva Eszter, 76 éves;
N. Szabó József, 76 éves – gyülekezetünk főgondnoka;

Szabó József Mihály, 77 éves; Szabó László György, 63 éves;
Szeghalmi György, 78 éves; özv. Széll Lászlóné sz. Kaszás Zsófia, 86 éves;

Tóth Ferencné sz. Gulyás Julianna, 84 éves; Tóth Andrásné sz. Práger Eszter, 80 éves;
özv. Török Sándorné sz. Farkas Erzsébet, 86 éves;

Ördög László Antal, 70 éves; Ötvös Lajos Imre, 72 éves; Varga Ernő, 78 éves testvérünket. 

                                                                                                Imádkozunk a gyászolókért.

Anyakönyvi hírek  2019. 12. 06–2020. 02. 25.

      Isten áldását kértük:
Almásy István és Dénfi Alexandra, Deme Viktor és Pál Renáta Erika házasságára.

                                                                                   Imádkozunk értük.  

Könyvajánló: Roy Krisztina: 
Boldog emberek, Isten nélkül a vi-
lágban, Száműzetésben, stb.

„Roy Krisztina (1860-1937) 
Franciaországból a Felvidékre szár-
mazott evangélikus papi családban 
született. Krisztina már fiatalon hit-
re jutott, és hivatásként vállalta, 
hogy a Felvidék hegyvidékein mér-
hetetlen szegénységben és elma-
radottságban élők között végezze 
munkáját, elsősorban a szlovákok 
között. Hitte és vallotta, hogy „Is-
ten előtt nincs különbség a meg 
nem tért emberek között, még ha 
katolikusok, evangélikusok, zsidók 
lennének is, vagy bálványimádó 
pogányok.” (Mit dem Lichte in der 
Hand, 1928)

Roy Krisztina, mivel családja 
1792 óta élt a szlovák nép között, 

önmagát is szlováknak vallotta, és 
szeretettel fordult népe felé. Külö-
nösen a gyermekeket kísérte figye-
lemmel, tanította őket énekelni, 
magyarázta nekik a Szentírást. Ta-
pasztalatait kerek történetekbe fog-
lalva írta meg, első könyve 1893-
ban jelent meg, és utána még vagy 
hetven elbeszélés. Sokat lefordítot-
tak 31 nyelvre (2002-ig).

Magyarul megjelent könyvei az 
evangéliumi körökben a legolva-
sottabbak közé tartoztak, sőt még 
ma is nagy az érdeklődés irántuk. 
Írásainak legfőbb mondanivalója, 
hogy Isten nélkül céltalan az ember 
élete, belesodródik a babonába, 
bűnbe. Az önző, kapzsi emberi ter-
mészetet csak Isten megismerése, 
és a megváltás elfogadása győzheti 
le, vagyis az a hitvallás, amely mi-

att az írónő francia hugenotta őseit 
elűzték hazájukból.”

Ha mégoly kaotikusnak is tűnik a 
világtörténelem, bízhatunk benne, 
hogy az Úr véghezviszi szándékait, 
és az emberiség történelme Jézus 
Krisztus dicsőséges eljövetelével 
zárul majd.

(Folytatás a következő számunkban)

Forrásanyagok felhasználásával – 
Szent Biblia, Szikszai Béni ébredés-
történeti könyve, történészi tanulmá-
nyok (Poppély Gyula, Raffay Ernő, 
Egyed Ákos, Herrman Róbert), Wass 
Albert, Nyírő József, Herczeg Ferenc 
írók, Tomka Miklós vallásszocioló-
gus stb. 

Összeállította és írta: 
Németh Kornél
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Széchenyi utca
Vasárnap: 
 08:00-08:30 és 09:15-09:50 Imaközösség a Gyülekezeti Házban
 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 2. vasárnapján: 16:00 Családosok köre
Minden hónap 4. vasárnapján: 18:00 Fiatal házasok köre
Hétfő:			7:30	Iskolai	hétkezdő	áhítat	a	templomban
Hétfő:	16:30	Szenvedélybetegségből	szabadulást	keresők	és

		azokat	segítők	összejövetele	(Kékkereszt	csoport)
Hétfő: 19:00 Férfi imakör
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:					16:00	Konfirmációi	előkészítő
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	házaspárok,	
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	úrvacsorás	
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	istentiszte-
leteket tartunk.
Hétfő: 17:30	Alfa	Kurzus
Szerda: 18:00 Biblia-tanulmány
Péntek:	16:00	Konfi;	16:30	Ifi	Klub
Minden hónap 3. keddjén: 17:00	Keresztelői	felkészítő,	
																																																		18:00	Jegyesoktatás
Minden hónap utolsó csütörtökjén: 17:00 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!


