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AZ IGE ÜZENETE 

 

„Ezután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét, és megáldotta őket.”Luk.24,50 

                                                                                                     /Ap.Csel. 1,4-14/ 

 

A mennybemenetel napján Jeruzsálemen kívül találjuk a tanítványi kört és 

Krisztust a Feltámadottat, aki 40 napon keresztül több alkalommal megjelent a 

tanítványainak. 

Nagy szükségük volt erre, hogy teljes bizonyságot nyerjenek arról, hogy 

Jézus él, sőt hatalma sem változott, és még mindig fontosak az Ő számára. A 

búcsúzás egybekapcsolódik Krisztus ígéretével és áldásával. Az ígéret a Szentlé-

lek, a Pártfogó, a Vigasztaló biztos eljövetele, az áldás pedig Krisztus áldásra 

felemelt keze.  Bizonyára ezt a napot a tanítványok megjegyezték és sokáig lát-

ták maguk előtt Krisztus áldó kezeit. Pünkösdig ebből a napból merítették az 

erőt. Elérkezett egy olyan nap a tanítványok életében, ami egy teljesen új élet-

formát hozott. Ettől a naptól tudták, hogy már nem kell várni, hogy Jézus hátha 

ma újra megjelenik köztük és velük vacsorál. Nem volt mód, hogy ezután abban 

a bizalmas, tanítványi körben Isten dolgairól beszélgessenek és hallgassák a ta-

nítását. 

A két angyal, akik megjelennek a magukra maradt tanítványok mellett, ők is 

emiatt az  

„árvaságérzés” miatt jönnek és továbbmutatnak Krisztusra, akit ugyanígy látnak 

majd visszajönni az ég felhőin hatalommal és dicsőséggel. 

Krisztus áldása kísér bennünket akkor is, amikor várakozunk, amikor a szolgála-

tunkat végezzük, ha éppen ezek el is takarják a szemünk elől Őt, de Őelőle 

semmi el nem takar bennünket. Mindnyájan bizonyára átéltük az Ő áldását, a 

munkánkban, a szolgálatunkban, az imádságainkban, a Rá figyelésünkben. 

Csodálhatjuk Krisztust, aki azért jött, majd ment a mennybe, hogy életünk le-

gyen. 

Közbenjáró az Atyánál, most is tudja dolgainkat, így bármikor segítségül hívhat-

juk!        Marti Márta ref.lp. 

XI. évfolyam 5. szám                                                                2017. május 



 

 

 
 

Reformációi gondolatok V. 
Klaus Douglass /1958-/ német evangélikus lelkész 
 „A protestantizmus éber magatartást jelent két alapvető veszéllyel 
szemben, amely mindenkor és mindenhol fenyegeti az egyházat. Az 
egyik veszély: központi üzenetének felhígulása, a másik veszély: külső 
formájának megmerevedése és önállósulása. Evangéliumi egyházként 

folyamatosan kötelesek vagyunk teljesíteni az ebből 
következő kettős feladatot: egyfelől őrizni a keresz-
tyén hit lényegi tartalmát, másfelől olyan rugalmasan 
tartami az egyház életének külső formáit, hogy azok 
mindig képesek legyenek a kor adottságainak legmeg-

felelőbb módon utalni erre a középpontra. … 
Protestánsnak lenni annyit jelent: azt tenni, amit a reformátorok gondol-
tak, nem pedig azt, hogy ugyanúgy csinálni a dolgokat, mint ők. … Pro-
testánsok akkor vagyunk, ha megőrizzük a reformátorok felismerte lé-
nyeget, egyházunk életének külső formáit pedig ehhez a középponthoz 
igazodva újra meg újra alávetjük a kritikának.” /Klaus Douglass: Az új re-
formáció. Kálvin Kiadó 2002/ 

*** 
Koncertajánló 

   Énekegyüttes-óriást hoz el a Filharmónia Magyarország: a kétszeres 
Grammy-díjas King’s Singers együttes látogat el hazánkba, és lép fel 
az Egyházzenei Fesztivál keretében a békéscsabai Evangélikus Kis-
templomban június 3-án, szombaton este 19.30-tól. A református egy-
ház híveinek 20 százalék kedvezményt biztosítanak a jegyek árából. 
    A Reformáció 500. évfordulója alkalmából a Filharmónia Magyaror-

szág az Egyházzenei Fesztivál keretében most a keresztény vallások kö-
zül a református vallást állítja az esemény fókuszába és ennek kiemelt 
programja King’s Singers énekegyüttes koncertjei. A negyvenkilenc éves 
múltra visszatekintő együttes nevéhez több ezer teltházas és hangos si-
kert hozó koncert fűződik. Megalakulásuk óta több mint kétezer zene-
művet szólaltattak meg és több mint százötven lemezt adtak ki. A 
capella együttes békéscsabai koncertjén a zsoltárok, zsoltár feldolgozá-

sok, református ihletésű művek mellett válogatás is felcsendül a King's 

Singers legsikeresebb  repertoár darabjai közül. 
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A koncerten orgonán közreműködik Somogyi-Tóth Dániel, a Kodály 
Filharmónia Debrecen igazgatója és művészeti vezetője, a Békés Megyei 
Szimfonikus Zenekar egykori művészeti vezetője és karmestere; a Fil-
harmónia Magyarország szólistája. Most nem csak szólódarabbal lép fel 
a koncerten, hanem különböző műsorszámokban orgonán kíséri a világ-
hírű énekegyüttest. 

Jegyek elővételben még válthatók a Filharmónia békéscsabai irodájában 
(Békéscsaba, Andrássy út 24-28., „U-alakú”; telefon: 66/442-120, 30/920-
2953; e-mail: bekescsaba@filharmonia.hu) és az interneten a 
www.jegymester.hu oldalon, valamint a hangverseny előtt a helyszínen 
a szabad helyek erejéig. További informáci-
ók: www.egyhazzeneifesztival.hu 
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GY Ü LE KE Z ET I    É LE T  
 

„Lélekkel és értelemmel” készülve Békéscsabán a presbiterválasztásra 

Április 22-én került sorra a Magyar Református Presbiteri Szövetség Békés 
megyei területi szervezetének konferenciájára templomunkban. A program-
mal eleget tettünk annak felhívásnak is, hogy szövetségünk vegyen részt az 
előkészületben levő új református énekeskönyv tartalmának kialakításában 
azzal, hogy a „Lélekkel és értelemmel” című, a megújulás alapelveit tartal-
mazó kiadvány példatárában szereplő énekeket megismeri. Ezért a példatár 1. 
/Jer, örvendezzünk – a 95. zsoltár parafrázisa/, és az 5. /Dicsőség néked, Iste-
nünk/ énekeit Varga Tünde kántor vezetésével gyakoroltuk. Az alkalmat Ka-

tona Gyula esperes nyitotta meg az Efézusi levél 3.14-21 verseinek alapján, 
jelentősnek értékelve a presbiterválasztásra való felkészülésnek ezt a lehetősé-
gét. A nyitó áhítat szolgálatát Vincze M. István nyárszói lelkipásztor, a kalota-
szegi egyházmegye esperese végezte az I. Kor 4.1-2. versek gondolatainak ve-

zetésével. Kiemelte a 
hűség igazi tartalmát a 
Krisztustól való teljes 
függés és a teljes sza-
badság dinamikájában. 
Isten titkainak sáfárai-
ként kell közvetítenünk 
a személyesen ránk bí-
zottakat az élet minden 
területén. Az áhítat 

után a gyülekezetünk köszöntését Szomor István és Szomorné Budai Mariann 
művésztanárok egy Telemann motetta hegedű-cselló feldolgozásának bemuta-
tásával adták át. 
Az első előadásban Dr. Kereskényi Sándor, a Szeged Honvéd-téri gyülekezet 
lelkipásztora elmondta, minden határpont lehetőség a változásra, ezért a pres-
biterválasztás alkalmas a reformáció legszentebb értelmében vett megújulásra 
- a Krisztushoz való visszaformálódásra. A lelkipásztor-presbiter kapcsolat 
minőségére a karmester-zenekar példát hozta, a presbiter kívánatos jellemvo-
násait pedig a tanítványok – mint „első presbiterek” - tulajdonságaival szem-
léltette. Hangsúlyozta a presbitereknek szerepét és felelősségét a vezetésben. 
Elmondta, a hagyományokhoz való merev ragaszkodás visszahúzó erővé vál-
hat. Fontos, hogy ne a deduktív, hanem az induktív gondolkodás legyen a jel-
lemző: a felismerések új következtetések által új lehetőségeket nyithatnak meg: 
ne mindig csak azt folytassuk, ami van, és ne ijedjünk meg az újtól. Kapcsola-
tok kiépítése, ápolása, előrelátás, feladatkérés, az irányok felelős kijelölése, 
igeszolgálat, és példaadás a világ felé – ezek azok a tulajdonságok, melyeket 
fontosnak értékelt a presbiteri szolgálatban. 
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Dr. Szabó Károly, a Dél-Pesti egyházmegye 
területi szervezetének elnöke személyes bi-
zonyságtételként, számos bibliai hivatkozással 
beszélt a szüksé- 
ges presbiteri tulajdonságokról. Bíztatott, Isten 
mindnyájunkat formálni akar, és ebbe nem fá-
rad bele. Hangsúlyozta, a tevékenységközpontú 
elvárás és hitélet helyett kapcsolatközpontú hit-
életre, programközpontú gyülekezeti élet he-
lyett kapcsolatközpontú gyülekezeti életre kel-
lene törekedni. Cselekedeteink helyes motivá-
ciója az Istennel megélt személyes kapcsolat 
gyümölcseként felismert hála lehet. Ez a kap-
csolat tükröződhet embertársainkkal és a gyü-
lekezettel való kapcsolatainkban. Jézus „barát-
ságot” kínál nekünk: Meg kell becsülnünk Jézus baráti körét - a gyülekezetet -, 
a közösség megélésében pedig központi szerepet kap az elfogadás és a meg-
bocsátás képessége. A presbiterség nem vezetői stílus és szerep - a presbiter 
természete a szolgálat. Gondolkodásunkban meg kell értenünk és értékelnünk 
a Szentlélek segítségével Jézus értünk hozott áldozatát, és olyan tudatos dön-
téseket kell hoznunk, amik összhangban állnak ezzel a valósággal. 
A konferencia különleges „betétje” volt annak az 1923-as kiadású Bibliának a 
megtekintési lehetősége /Dr. Kocsis Elemér tiszántúli püspök hagyatékából/, 
melyet 1926 október 24-én Debrecenben az első országos presbiteri értekezlet 
ünnepélyes felvonulása során a Nagytemplomból a Kossuth templomba vittek 
át, majd a következő években is az országos presbiteri értekezletek liturgiájá-
hoz tartozott más helyszíneken. 
A konferencia résztvevői között hagyományosan a határontúli testvérszerve-
zetek küldötteit is üdvözölhettük /Érmellék, Arad, Kalotaszeg/ és nagy meg-
tiszteltetésként személyesen köszöntötte a konferenciát Tóth András, a 
Királyhágómelléki Egyházkerület Presbiteri Szövetségének elnöke, átadva a 
meghívást a május 20-án Nagyváradon sorra kerülő Református Egység napja 
rendezvényre. A közös ebéddel zárult alkalom gazdag tartalma lelkünkre és 
értelmünkre is hatva segíthet bennünket a presbiterválasztás feladataira való 
felelős felkészülésben. Soli Deo Gloria!  Dr.T.J. 

*** 

Kapcsolat a Gyermekek Átmeneti Otthonával 

Gyülekezetünk vezetése még a karácsony előtti időszakban - látva a gyüleke-
zeti tagok adakozó kedvét - kereste annak lehetőségét, hogy az érkezett pénz-
beli és természetbeli felajánlásokat hogyan tudná eljuttatni olyan békéscsabai 
családokhoz, akik erre valóban érdemesek. Tájékozódások után, még 2016. 



 

 

decemberében került sor a Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 
Gyermekek Átmeneti Otthonával történő kapcsolat felvételre. 
A Batthyányi utcai átmeneti otthonban csak olyan családok nyerhetnek elhe-
lyezést, akiknél sem az alkohol fogyasztás, sem a drog fogyasztás nem játszott 
szerepet nehézségeik kialakulásában és kiskorú gyermek eltartásáról kell gon-
doskodniuk. Ezek általában olyan szülők, akik munkahelyük elvesztése kö-
vetkeztében nem tudják fizetni az albérletet, vagy az életközösség megromlása 
okán fedél nélkül maradnak. Ilyen esetben vagy házaspár gyermekkel, vagy az 
egyedül maradt szülő kerülhet be az otthonba gyermekével. Arra is van példa, 
hogy csellengő - átmenetileg szülői felügyelet nélkül maradt – fiatalok nyer-
nek elhelyezést. 
A Gyermekek Átmeneti Otthonában a lakók jó körülmények között szigorú és 
az alkalmazottak által is felügyelt házirend szerint élnek. Csak így lehetséges 
az, hogy az egyik szobában házaspár lakjon egy három hónapos csecsemővel, 
a másikban egy anyuka két iskolás gyermekével, a harmadikban pedig két 16-

17 éves kamasz fiatal. 
Az otthonban hét kü-
lön bejáratú, berende-
zett szoba, és egy fel-
szerelt közös konyha 
áll a családok rendel-
kezésére, ide a beköltö-
zők csak a személyes 
használati tárgyaikat 
hozhatják. A tanköteles 
korú gyermekek innen 
járnak iskolába. A csa-
ládok az étkezést ma-
guk oldják meg. Bent-

lakásuk időszakában a szülők járandóságunkból kötelesek takarékoskodni, 
ezzel is elősegítendő a mielőbbi önálló életet. 
A 2016 decemberi kapcsolatfelvétel óta minden hónap végén meglátogattuk az 
otthonban élő családokat és átadtuk a Református Szeretetszolgálat dobozaiba 
tartós élelmiszerekből összeállított csomagjainkat, melyek a nagyperselyben 
elhelyezett adományokból kerültek megvásárlásra. A téli hónapokban telt 
házzal üzemelt az otthon, hét család részére készítettünk csomagot, a jó idő 
beköszöntével viszont már örömmel láttuk, hogy több szülő is talált munkát, 
és így albérletet. Legutóbb már csak három család részére adhattuk át az alap-
vető élelmiszereket tartalmazó csomagokat. 
Lehetőségeink szerint a jövőben is szeretnénk segíteni az átmeneti otthon lakó-
it, amennyiben a gyülekezet tagjai is fontosnak tartják ezt, és további támoga-
tásukkal egyetértésüket fejezik ki. Egyben ezúton mondunk köszönetet min-
den erre a célra adott pénzbeli és természetbeli felajánlásért!   6 



 

 

 

 

 
 
 
 

Kapj el, ha tudsz! /amerikai film, 2003./ 
Rendezte: Steven Spielberg 
Főszereplők: Leonardo DiCaprio, Tom Hanks 

 
 

  
     

Frank W. Abagnale a hatvanas évek Amerikájában dolgozott orvosként, ügy-
védként és egy nagy légitársaság másodpilótájaként - és mindezt a huszon-
egyedik születésnapja előtt. A szélhámosság nagymestere emellett briliáns 
csekkhamisító is volt, szakértelme több millió dollárt hozott neki a konyhára. 
Carl Hanratty FBI ügynök legfontosabb küldetésének tartotta, hogy elkapja 
Franket és a törvény színe elé vigye, de Frank mindig egy lépéssel előtte járt és 
a hajsza folytatására kényszerítette. 
Minden idők legfiatalabb és egyik legeredményesebb szélhámosa tizenhat 
éves alig múlt, amikor elszökve a szülői házból saját lábára állt, és a kétkezi 
munka elég sajátságos válfaját választotta a megélhetése biztosítására. Garáz-
dálkodásának négy esztendeje során több millió dollárral károsította meg a 
bankokat, így aztán nem csoda, hogy története szinte kiáltott a megfilmesíté-
sért; a fiatal csaló életéből Steven Spielberg forgatott könnyed, szórakoztató 
bűnügyi vígjátékot. A sziporkázóan megírt és rendezett komédia persze rajta 
kívül elsősorban két sztárjának köszönhet rengeteget, Tom Hanks egyszerűen 
tündököl a kissé esetlen, ám rendkívül kitartó ügynök szerepében, míg a 
tinibálványból komoly színésszé váló Leonardo DiCaprio-t sem lehet elintéz-
nünk egyetlen legyintéssel, bármennyire is szeretnénk. 
Tehát ha a filozofálgató filmekhez túl fáradtnak, a csihi-puhi akciókhoz pedig 
túl intelligensnek tartjuk magunkat, nyugodtan üljünk be megnézni Steven 
Spielberg munkáját. Nem fogjuk megbánni. 

A Film vetítésének időpontja: 2017. június 16-án 16 óra 30 perc.  



 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
Keresztség sákramentumában részesültek: 
Seres János és Czifra Aranka Ilona Máté fia, 
Balda János és Stefkovics Ingrid Áron fia, 
Nádas Tibor és Palotás Enikő Tibor fia. 
Házasságára Isten áldását kérte: Losonczi István és Cservenyák Anett; 
 Melis Dániel és Tóth Ágnes 
Utolsó földi útjára kísértük: 
Dr. Farkas Jánost  62 éves, Nyuzó Mihályt 85 éves, Kesjár Sándorné  
Gábor Gizella Esztert 82 éves,Dr. Patay Zoltánt 67 éves korában 

RENDKÍVÜLI ALKALMAINK 

2017. június május 29-02-ig 18 órától bűnbánati hét 

2017. június 4. Pünkösd I. napján 8 órakor úrvacsorás istentisztelet, 

10 órakor Konfirmáció és úrvacsora 

2017. június 5. Pünkösd II. napján 10 órakor úrvacsorás istentisztelet 

Június 16-án 16:30-tól vetítjük a Kapj el, ha tudsz című filmet Kovács Nóra 
média szakos tanárnő vezetésével utána a film feldolgozása lesz. 

RENDSZERES GYÜLEKEZETI ALKALMAINK 

Vasárnap 10 órakor istentisztelet a templomban,gyermekistentisztelet, konfi+ 

Kedden 18 órakor bibliaóra.  

Csütörtökön 18 órakor istentisztelet, azt követően Énekkari próba.   
Minden hónap 1. vasárnapján 18 órakor  presbiteri bibliaóra,  
Minden hónap 1. és 3. vasárnapján 14 órakor Mezőmegyeren, 
Minden hónap  1. vasárnapján 15.30-kor Telekgerendáson,  
Minden hónap 3. vasárnapján 15:30-kor az Életfában istentisztelet. 
Minden hónap 2. és 4. szerdáján 18 órakor a Református Iszákosmentő Misz-

szió alkalma  
ELÉRHETŐSÉGEK 

Marti Miklós és Marti Márta lelkipásztorok, Balogh László gondnok 
Békéscsabai Református Egyházközség Lelkészi Hivatala 

 /5600 Békéscsaba, Deák F. u. 4./ 
Tel.: 66/327-367, 20/222 0828, E-mail: martimiklos@reformatus.hu 

Hivatali idő: hétfő, csütörtök  9-12 óra és kedd,  csütörtök 17-18 óra.  
SZERDA, PÉNTEK  SZÜNNAP! /Egyéb időpont telefonos egyeztetés alap-

ján./ 

 

Kiadja a Békéscsabai Református Egyházközség Presbitériuma 
Főszerkesztő: Marti Miklós; Tördelő szerkesztő: dr. Képiró Tibor; 

Munkatársak: Marti Márta, Tar Krisztián, Dr. Tóth János,  
Csicsek Annamária 


