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AZ IGE ÜZENETE 

„Miért maradhatnak életben a bűnösök? Magas kort érnek el, sőt meg is 
gazdagodnak. Jób 21,7 

Örök kérdés; ha Isten igazságos, akkor miért nem sújt le azonnal a 
gonoszokra és miért nem emeli föl az övéit? Jób kérdése Jeremiás kérdé-
se is volt, amikor a gonoszság tombolását, népének tönkretételét látta. És 
néha a mienk is, vagy felteszik nekünk mások az ilyen tartalmú kérdése-
ket.  

 A szenvedő Jóbnak, akinek meghallgatásra és vigasztalásra lenne 
leginkább szüksége, barátai okoskodását és nyomorult sorsának elemzé-
sét kell hallgatnia. Mindenki elindul a miértre való válaszkeresés zsákut-
cájába. Ez azért nem vezet sehova, mert nem látják, hogy Isten ebből az 
egészből mit akar kihozni. A múltat és a jelent ismerik valamennyire, de 
a jövőt egyáltalán nem, és e nélkül nincs értelme a miérteken okoskodni. 
Az élet tapasztalata, amely csalóka, azt bizonyítja, hogy a jók nem min-
dig kapnak jutalmat és a gonoszok nem mindig kapnak büntetést. 

A másik tévút, hogy minden az ördög uralma alatt van. Befolyását 
kár lenne tagadni akár Jób sorsában is, de Isten tudta és akarata nélkül 
egyetlen hajszál sem eshet le a fejünkről. Ezt Jób akkori helyzetében, 
amikor elveszítette vagyonát, gyermekeit és egészségét, mi sem nagyon 
tudnánk megvallani, pedig így van. Semmi sem veheti ki életünket az 
Isten kezéből. A pillanat mélységében nehéz többet látni az aktuális baj-
nál, de az Úr az örökkévalóságra tervez velünk. Ha nem így lenne, nem 
küldte volna el Fiát, Jézust, hogy megszabadítson a bűneink következ-
ményétől. 

Mit tehetünk akkor? Várunk Istenre. A várakozásunk azonban ne 
durcás némaságban, hanem az imádság csöndjében legyen.  Ámen. 

     Marti Miklós Nándor ref.lp. 

XI. évfolyam 6. szám                                                                 2017. június 

 



 
 

A konfirmáció, mint életbiztosítás 
Konfirmációi köszöntés, 2017 

Bár a felkészülési anyagban jól megtanultátok, hogy mit jelent a konfir-
máció, én most egy kicsit talán újszerű meghatározást mondok, abban a 
reményben, hogy ez a kép számotokra is érthető, elfogadható személyes 
üzenetté és megtapasztalássá válhat. 
Bizonyára nem ismeretlen számotokra a különböző biztosító társaságok-
nál megköthető, különböző tartalmú biztosítások fogalma. A nagy értékű 
műtárgyakra, ingatlanokra, gépjárművekre biztosítást lehet kötni, de ta-
lán az egyik leggyakoribb biztosítási forma: az életbiztosítás. Talán kö-
zöttetek is van, aki szülei életbiztosításának a kedvezményezettje, vagy 
lehet, hogy saját neveteken is rendelkeztek – szüleitek gondoskodása ré-
vén - életbiztosítással. Az ember természetéből adódó pozitív ösztön az 
értékek védelme, de talán legerősebb az élet védelmének ösztöne. De 
hogyan is kapcsolható össze a konfirmáció az életbiztosítással? 
Ahhoz, hogy a konfirmációi fogadalomtételetek teljes és érvényes le-
gyen, válaszolni kellett a Heidelbergi Káté – amely református hitünk 
egyik alap-hitvallása - első kérdésére: Mi a te vigasztalásod életedben-
halálodban? 
Próbáljuk ebben a válaszban megtalálni az összefüggést. 
Ha újra átgondoljátok a választ, akkor ebben néhány nagyon fontos 
megállapítás hangzott el: Az első az, hogy az élet nem a saját tulajdo-
nunk – hanem Isten tulajdona, akinek elszámolással tartozunk vele. Már 
ez a tény biztonsággal tölt el, biztosítékot jelent, de nem jelenthet köny-
nyelműséget és felelőtlenséget. 
Ehhez kapcsolódik a második védelmi fogalom: az életünk tulajdonosa 
biztosítja a bűnök megbocsátását és a gonosz hatalmától való megőrzést. 
Micsoda nagy biztonság ez, és milyen megnyugtató, hogy bármely téve-
désünk, botlásunk, hibás döntésünk – melyeket az emberi természet tö-
kéletlensége miatt a legjobb szándékunk ellenére sem tudunk elkerülni – 
nem jár büntető következményekkel. 
A harmadik fontos terület, hogy Isten tudta és akarata nélkül semmi 
rossz nem történhet velünk, sőt: minden történés az életünkben a leg-
jobb, a legnagyobb dolgot, az üdvösségünket szolgálja. S végül – negye-
dikként - jön az összefoglalás: Isten Szentlelke az örök élet felől biztosít! 
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Lehet-e megfogalmazni ennél komplettebb, hatékonyabb, minden lénye-
ges támadás ellen védelmet biztosító, minden veszélyben megtartó, és 
ráadásul a legnagyobb ajándékot: a bűnbocsánatot és az örök élet elnye-
résének lehetőségét tartalmazó biztosítási ígéretet? Lehet-e ennél na-
gyobb védelme az emberi életnek? 
Úgy gondolom, hogy semmiképpen sem. Éppen ezért kimondható, hogy 
ennek a gondolatmenetnek az alapján a konfirmáció a legtökéletesebb 
életbiztosítás lehetőségére hívja fel a figyelmet! 
Azonban azt is tudni kell, hogy minden biztosítási szerződésnek van egy 
másik része is, ami a biztosított kötelezettségeit tartalmazza, s a káté vá-
laszában ez is nagyon világosan megfogalmazódik, és azt jelenti, hogy 
ezért az óriási biztonságért késszé és hajlandóvá legyek, hogy életemet 
Isten szolgálatába állítsam. 
S azért nagy ajándék a pünkösdi konfirmáció lehetősége, mert – ahogyan 
a válaszban hangzik - Isten a Szentlélek segítségét adhatja most nektek is 
ennek az életbiztosításnak a megértésére, elfogadására, és ezzel arra a 
döntésre, hogy a Krisztust követő életutat válaszátok. 
Bizonyára sok értékes ajándék vár rátok, amivel a konfirmációt szeretnék 
emlékezetessé tenni számotokra, de én most erre a nagy lehetőségre sze-
retném a figyelmeteket felhívni: legyen ez a legnagyobb ajándék, hogy 
felismeritek ennek fontosságát, és értelmetekben, lelketekben, szívetek-
ben szimbolikusan aláírjátok ezt az „életbiztosítást”. 
Kívánom, hogy ezzel a biztosítással, ezzel a biztonsággal legyetek hasz-
nos, felelős tagjai a gyülekezetnek, és ez a biztosítás és biztonság kísérjen 
benneteket egész életetekben, s tudjátok másoknak is ezt ajánlani. 
Ez a biztonság sugárzik Pál apostol szavaiból, aki a filippi gyülekezetet 
így biztatja: „Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgés-
ben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten 
békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket 
és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” 
Ünneplő és hálaadó Gyülekezet! 
Ez a biztatás erősítsen mindnyájunkat, és kérjük, hogy a Pünkösdi Lélek 
töltse be életünk minden napját, irányítsa gondolatainkat, szavainkat, 
cselekedeteinket, s akinek még nincs igazi életbiztosítása, használja ki a 
kegyelmi időt, a Lélek ma is késszé teheti a döntésre, Krisztus követésé-
nek elhatározására. 
Úgy legyen – Ámen! 
Dr. T. J.     3 

 

 



Reformáció és zene 

Nikolaus Schneider, a Német Protestáns Egyház lelkészi elnöke egy jubi-
leumi füzetben így fogalmazott: „A zene a reformáció korának szívve-
rése volt”. 
Nos, nézzük meg, hogyan járult hozzá ennek a szívverésnek a szabályo-
zásához a két legnagyobb reformátor: 
Luther Márton 1554-ben egy templomszentelési prédikációjában az is-
tentisztelet lényegét abba határozta meg, hogy „a mi kedves Urunk 
szent igéje által szól hozzánk, és mi imádságban és dicsőítő énekben 
felelünk neki”. Szenvedélyesen szeretett énekelni, és a nürnbergi kor-
társ mesterdalnok, Hans Sachs a „wittenbergi fülemülének” nevezte. 
Az éneklés mellett szívesen használt húros hangszereket, és maga is ját-
szott lanton. Kiemelten szívügye volt a gyermekek lelki énekekkel való 
művelése – minden gyermeknek ajánlott valamilyen hangszeren játszani 
az iskolában és a templomban. /”A gyermekeknek énekelniük kell, s a 
múzikát az egész matematikával együtt kell elsajátítaniuk.”/ 
Fontos tudni, hogy kiemelt hangsúllyal dicsérte a kóruséneklést, azt 
tartotta, hogy Isten Igéje az éneklés által a gyülekezet magtartó erejévé 
válhat. „A teológia után a zenének adom az első helyet.” 
Ebben az értelemben az egyházi énekkar szimbólum – az imádkozó és az 
Istent magasztaló gyülekezet szimbóluma. A reformáció „marseillaise-
ének” nevezett, „Erős vár a mi Istenünk” kezdetű himnikus énekét ma 
már Latin-Amerikában is éneklik. 
A reformáció és a zene összefüggését Luthernek ez a mondata fejezi ki 
legszemléletesebben: „Ha valaki énekel, akkor a halál közepén is az éle-
tet énekli.” 
A köztudatban a puritán Kálvin János talán kevésbé zenekedvelő refor-
mátorként van jelen, én azonban szeretném néhány hiteles adattal ezt a 
képet megváltoztatni. Kálvin ismerte és nagyra becsülte kora muzsiká-
ját, a reneszánsz dallamokat, olyannyira, hogy zenehallgatás közben 
nemegyszer könnyekre fakadt. Azt tartotta, hogy nemcsak az ember, 

hanem az egész teremtett világ muzsikál. Vajon halljuk-e a teremtés 
muzsikáját? A Teremtés zenéje ugyanis annak a bizonyítéka, hogy „az 
Úr minket valamennyi érzékünkön keresztül meg akar örvendeztetni 
és fel akar üdíteni. Főleg a fülünkön keresztül.” 
Azt tartotta, hogy „minden dolgok közül, melyek az ember pihenésére és 
gyönyörködtetésére alkalmasak, legelső a zene.” 
„Tapasztalatból tudjuk, hogy az énekben az emberi szívet megmozgató 
nagy erő és hatalom rejlik. .Ezért meg kell becsülnünk, mint istenadta 
ajándékot…4  



Aligha akad még egy olyan dolog a világon, mely az emberi szívet in-
kább képes ringatni, mint hajlítani. És újra meg újra megbizonyosodunk 
afelől, hogy „a hangok művészete mily rejtélyes és hihetetlen erővel 

bír az emberi szív felett.” A hangszerek közül különösen szerette a hár-
fát, a fuvolát, a dobot és az orgonát. 
A legfontosabbnak azt tartotta, hogy a zene Isten dicséretére szóljon, 
ehhez kapcsolódóan azt emelte ki, hogy a lelki éneket csakis szívvel 
lehet igazán méltóképpen énekelni, illetve hogy legfőképpen nyel-
vünknek kell, a beszédünkkel és az énekszóval Isten tiszteletére szol-
gálni. 
„Amikor pedig éneklünk, a szavakat Isten helyezi a szánkba, mintha 
Ő maga énekelne bennünk, hogy így magasztaljuk fennségét és dicső-
ségét.” 
Kiemelt fontosságot tulajdonított a zsoltárok éneklésének – a zsoltár-

éneklés művészetének forrása Isten, 
célja a lélek összhangja Isten Igéjével. 
A zsoltárénekek 1539-ben, Strasbourg-
ban megjelent első darabjai között több 
olyan is akad, mely szövegének és dal-
lamának kidolgozásában Kálvin is aktí-
van segédkezett. 
Kálvin Genfben is éneklő gyülekezetet 
szeretett volna látni, és csak a zsoltáro-

kat fogadta el szent szövegként. 1562-re mind a 150 zsoltár elkészült 
gyülekezeti éneklésre – a legtöbb zsoltár dallamát genfi kántorok kom-
ponálták. 
Azt tanította, hogy a szöveg hatása sokkal nagyobb, ha azt zene támo-

gatja. A zene töltőedényén át az üzenet, a szöveg mélyebben éri el az 
ember világát, mint bármi más. 
Végül arról is meg kell emlékezni, hogy a reformációval megindult nagy 

zenei alkotófolyamat, kulturális robbanás sok páratlan komponistával 
és zeneművel ajándékozta meg a világot: Schütz, Bach, Mendelssohn. 
Brahms nevét és muzsikáját mindnyájan ismerjük és csodáljuk. 
Reformáció nélkül ők sem lennének azok, akik, és reformáció nélkül mi 
sem lelehetnénk most itt. 
Istené legyen a dicsőség a reformáció zenei ajándékaiért, és azért a ke-
gyelemért, melyből magyar reformátusként emlékezhetünk és gyö-
nyörködhetünk a teremtés muzsikájának hangjaiban. 

/Elhangzott énekkarunk 2017. június 18-i záróhangversenyén/ 
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G Y Ü L E K E Z E T I    É L E T  

II. Ökumenikus Sportnap 

2017. június 3-án, Békéscsabán immáron má-
sodik alkalommal került megrendezésre az 
Ökomenikus Sportnap. A rendezvény a Bé-
késcsabai Református, illetve Evangélikus 
Egyházközösség támogatásával valósulhatott 
meg, a tavasszal átadott Békéscsabai Evangé-

likus Sportcsarnokban. A modern, minden igényt kiszolgáló sportléte-
sítmény kiváló helyszínt biztosított a mozogni vágyó ifjúságnak. Nyitó 
és záró áhítat biztosított lelki keretet az eseménynek, amelyen a becsüle-
tes és egymást tisztelő küzdelemre hívták fel a figyelmet a lelkészek. Há-
la Istennek szép számmal voltak nevezők, szurkoló szülők és mintegy 
80-90 látogató töltötte meg a sportcsarnokot. Szívmelengető érzés volt 
látni, ahogy a gyermekek birtokba véve a küzdőtér mindenegyes négy-
zetméterét, mérték össze erejüket és ügyességüket. Idén is több sportág 
mini bajnokságaira jelentkezhettek a lelkes kis 
csapatok, így izgalmas kispályás foci, röplabda, 
és kosárlabda mérkőzések zajlottak a nap fo-
lyamán. Annak érdekében, hogy a sportnapra 
látogatók valóban színes programokon vehesse-
nek részt, kézműves foglalkozás illetve, a 
Vár/Játéknak köszönhetően kreatív, fejlesztő 
társasjátékok is várták az érdeklődőket. Ennek köszönhetően a sportolók 
a mérkőzések közötti időt is hasznosan tölthették, nem is beszélve a 
szurkoló szülőkről és a kisebbekről, akik szép számmal jelentek meg az 
eseményen. A rendezvény a már tavaly megfogalmazott célokat tűzte ki, 
hogy a város más és más iskoláiban hittant tanuló diákok találkozhassa-
nak, ismerkedhessenek és együtt sportolhassanak. Az önfeledt gyermek-
kacajok, vidám beszélgetések és új barátságok mind azt bizonyították, 
hogy a célok idén is maradéktalanul magvalósultak. Úgy gondolom, 
hogy mindezen kis apró csodák Isten áldásainak csodálatos jelei és ne-
künk, szervezőknek ezek voltak a legnagyobb ajándékok. Ajándékok, 
melyek azt bizonyították, hogy az „Isten mezején” végzett munka egyál-
talán nem hiábavaló. 
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Egy megvalósult álom 
 

Az elmúlt 33 év alatt tanítványaim közül többen választották hivatásul a 
zenei pályát és azóta is tartom velük a kapcsolatot. Évek óta dédelgetett 
álmom volt, hogy a régi növendékeimet összehozzam egy találkozóra és 
most elérkezett az idő, mivel olyan nyári táborba gyűjtöttem össze a 
mostani és a régi tanítványaimat 2017. június 15-22. között a zeneiskolá-
ban, melyben a volt növendékeim tanították a jelenlegi csellistáimat. 

Marti Miklós és Márta lelkész házaspár lelkesen állt az ügyünk mellé és 
lehetőséget biztosítottak arra, hogy a gordonkaművészekkel a reformá-
tus templomban is bemutatkozzunk 2017. június 18-án, vasárnap 11.00 
órától. 10+1 csellón szólaltak meg népszerű melódiák, két színész pedig 
verssel, prózával színesítette a műsort. A hangverseny fantasztikus él-
mény volt nekünk, akik együtt muzsikálhattunk és a visszajelzések sze-
rint a hallgatóknak is hasonlóan szívmelengető délelőttöt tudtunk nyúj-
tani.  

A táborban az egyéni hangszeres órák mellett a fáradhatatlan, önkéntes 
szülők segítették még gazdag programokkal tartalmasabbá tenni ezt az 
egy hetet: játékos tornával, kézműves foglalkozásokkal, angol dalok ta-
nulásával, játékos színpadi gyakorlattal. A héten a Napsugár Bábszínház 
kulisszái mögé is betekinthettünk Lenkefi Zoltán vezetésével, a Munká-
csy Emlékházban pedig Mészáros Zsuzsa jóvoltából tárlatvezetéssel, 
kamarazenéléssel egybekötött kellemes szombat délelőttön vehettek 
részt a gyermekek családjukkal együtt.  A tábort Mezőmegyeren közös 
palacsintasütéssel, a kicsik kamaramuzsikálásával zártuk egy mostani 
növendékem szülei családi házának udvarán. 

A héten a meghívott gordonkaművészek és a táborozók olyan jól érezték 
magukat, hogy kérték, teremtsünk hagyományt ebből a kezdeményezés-
ből, hiszen a tábor sokszínűsége meghozta gyümölcsét, a gyerekek a 
rengeteg szakmai tapasztalat mellett a többi foglalkozáson kapott él-
ménnyel is gazdagodtak, amelyek valamilyen formában mind beépülnek 
személyiségükbe, csellójátékukba.  

Köszönet mindenkinek, aki támogatásával mellénk állt! SDG 
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A képen balról jobbra: Hajdú Réka, Jánosi Ferenc, Timár Rebeka, Babó-
csai Réka, Lipcsei Szilvia, Domokos Izabella, Ujházi Gyöngyi, Kutas Má-
ria Anna, Szomor István, Marti Miklós, Juhász Edit, Pető Áron, Lisztes 
Balázs, Lisztes Berta. A kis faházban pedig a jövő mosolyog ránk Nagy 
Anna Angyalka személyében. Fotó: Futóné Tóth Krisztina          
 Juhász Edit 

* * *  
Mosolygós gyerekekkel teli templomkert 

Június 19-23. között negye-
dik alkalommal nyitotta 
meg kapuit a  4. Mosoly 
Tábor. Idén 32 gyermek 
vett részt a táborban, ami-
nek a témája ebben az év-
ben József élete volt. A dél-
előtt énektanulással és bib-
liai foglalkozással telt. Ebéd 

után a jól megérdemelt játék és kézműves foglalkozás következett, mi-
közben a szeretetből adományozott süteményeket eszegették a gyerme-
kek. Hétfőn ajtódíszt és mozgó pókot, kedden díszes köntöst, szerdán 
pedig karkötőt és pörgettyűt készítettek a gyerekek. Csütörtök délután 
egy igazi könyvkötő látogatott meg minket. Sőt ezen a napon még vizes 
olimpiát is szerveztünk a gyerekeknek a nagy melegben. A pénteki na-
pon teljesen a mókáé és a kacagásé volt a főszerep, mivel a tízórai elfo-
gyasztása után megérkezett a Dottó, és elindultunk a Csaba Parkba. A 
szervezőkkel reméljük, hogy mindenki jól érezte magát, és a tábor nevé-
hez hűen mindenki mosolygott. Végül szeretnénk megköszöni minden-
kinek a sok-sok imádságot és a támogató szeretetet.     Bíró 
Alexandra hitoktató 
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Újra csendült... - gondolatok az ez évi záró koncertről 

A zene, a dallam, a közös éneklés és annak hallgatása gyógyír. Ennek fé-
nyében készültünk ez évben is munkánk zárására a nyári pihenő előtt. 
Mint mindig, sok munka, sok nem várt esemény előzte meg koncertün-
ket. Ezért számunkra is izgalommal várt alkalom lett. Isten kegyelméből, 
a Szentlélek által újra megtapasztalhattuk, hogyan emeli fel a lelkeket a 
zene. Nemcsak a mienket, hanem a hallgatóságét is. Örömöt, és bátorí-
tást kaptunk most is a csillogó szemű, boldog arcok láttán. Karnagyunk - 
Hajtmann Ildikó -  minden évben nagy gonddal választja ki koncertjeink 
repertoárját. Napjainkban, amikor a reformáció 500 éves jubileumára em-
lékezünk, magunknak is minduntalan meg kell újulni. Ezért kiemelt fon-
tosságú volt ismert, de négyszólamú református énekek megszólaltatása. 
A közösség nagy szeretettel vett részt a próbákon, hisz eme falak között 
ezek az énekek most hangoztak fel ilyen feldolgozásban. Ezt megelőzte 
Dr. Tóth János csodálatos bevezetése, ahol hallhattuk a kálvini, lutheri 
gondolatokat a zenével kapcsolatban, mellyel végigvezetett bennünket a 
küzdelmes, de eredményre vezető úton. Köszönet, hogy gondolataival 
gyarapítja ebbéli tudásunkat! Palyusik Edit előadásában szólalt meg 
Hamvas Béla: Isten tenyerén című verse. Később pedig vidám kacagást 
csalt elő erdélyi népmeséjével. Köszönjük! Az első „blokk” zárása előtt a 
2 Kor.13 gyöngyként csillant meg 
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itt-ott a kórus tagjainak tolmácsolásában, s lezárásként szólalt meg a 
„Mit ér a kincs” c. ének. Ismét helyet kaptak fiatal tehetségek. Gulyás 
Berta - aki ez évben vállalta zongorakíséretünket - adta elő  Beethoven: 
cisz-moll (Holdfény) szonátáját. Gillich Dóra pedig Telemann furulya-
versenyének két tételével varázsolta el a hallgatóságot. Gyülekezetünk 
fiatalja - Tar Melinda - is részt vett a zenei kíséretben. Köszönjük ismét 
neki, hogy tudásával megörvendeztetett minket. Hajtmann Ildikó önálló 
éneklését mindannyian áhítattal, kitörő örömmel hallgattuk. Elsőként 
Stradella: PIETA SIGNORE hangjai töltötték be a teret és a szíveket. Ez-
után, újdonságként csendült fel Bizet: Carmen c. operájából a Habanéra 
áriája. 

A közönség, örömét kifejezve, sok-sok tapssal hálált meg minden meg-
szólalást! Már hagyomány, hogy Biros Erika fotózásával örökít meg pil-
lanatokat, melyet a kórus naplójában nemcsak mi, de az utókor is nyo-
mon követhet. Köszönjük!       Köszönet minden résztvevőnek, kórustag-
nak, közönségnek, háttérben segítőknek, a támogatóknak! Ez az öröm 
ismét bebizonyította, hogy a közösségben-közösségért erő-szeretet lako-
zik, melyet fáradhatatlanul tovább kell vinnünk, amivel valóban a min-
dig megújulást szolgáljuk. Jó pihenést a nyári napokra a viszontlátás re-
ményében! Békéscsaba, 2017.06.27. 

Béres Ildikó  

 



Kalotaszentkirály 2017. július 24–28. 

A Békéscsabai Református Egyházközség Csendeshetének tervezett 
délelőtti programja 
 

1.  Sola Scriptura – július 25. kedd 
Máté István, Szászfenes 
 

2. Sola fide – július 26. szerda 
Dr. Bibza Gábor, Kolozsvár-Törökvágás 
 

3. Sola gratia – július 27. csütörtök 
Oroszhegyi Attila Zsolt, Pusztakamarás 
 

4. Solus Christus – július 28. péntek 
Kerékgyártó Zsolt, Ördögkeresztúr 

A tervezett délutáni szabadidős programok 

1. Érkezés délutánján ismerkedés Kalotaszentkirállyal [Református 
templom, Ady emlékmű, tájház]. 

 

2-3. Két délután: Séták Kolozsváron [Mátyás király szülőháza, Szent Mi-
hály katedrális, Református templomok: a Farkas utcai templom, a Fel-
sővárosi templom, az Alsóvárosi templom, Bánffy-palota, Sétatér, Tűzol-
tótorony, Fellegvár]. 

 

4. Kirándulás Almásgalgóra: a Sárkányok kertje. 

 

5. Kirándulás Körösfőre [református templom, Sebes-Körös forrása, vas-
vári Pál emlékmű] és Magyarvalkóra [református erődtemplom]. 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
Keresztség sákramentumában részesültek: 
dr. Pálfi Attila és dr. Rigó Krisztina Petra Janka nevű leánya. 
Konfirmációi fogadalmat tett: 
Bakócz Emese Noémi, Halász Kristóf, Kis László Levente, Kovács Eszter, 
Szombati Zoltán. 
Házasságára Isten áldását kérte: 
Szűcs Sándor és Dér Lídia; Grigore András Zsolt és Farkas Kata. 
Utolsó földi útjára kísértük: 
Boda Sándort 84 éves; Varga-Balogh Editet 70 éves korában. 

RENDKÍVÜLI ALKALMAINK 

2017. július 13. 18 óra Kvezsda Szilvia misszionárius előadása 

2017. július 16. istentisztelet után csendesheti tájékoztató 

2017. július 17. 19 óra Református Textilkiállítás megnyitó 

2017. július 20. 16 óra a Reformáció 500 éves évfordulójára ünnepélyes kopja-
faállítás 

2017. július 24-29. Csendeshét Kalotaszentkirályon 

RENDSZERES GYÜLEKEZETI ALKALMAINK 

Vasárnap 10 órakor istentisztelet a templomban, gyermekistentisztelet, 
konfi+. 

Kedden 18 órakor bibliaóra.  

Csütörtökön 18 órakor istentisztelet.  
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 alapján./ 

 

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

Munkatársak: Marti Márta, Tar Krisztián, Dr. Tóth János, Csicsek Annamá-
ria 



 

 
 
 


