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 „Boldog, aki hitt, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki” 
Lk.1,45. 

Ez a hitvallás és megtapasztalás azé az Erzsébeté volt, aki 
megtapasztalta Isten hatalmát, kiáradó kegyelmét. Gyermeket várt és ez 
a boldogság megsokszorozódott, amikor Mária megérkezett hozzá, hogy 
tudassa vele azt, amit átélt és szintén megtapasztalt az angyal 
megjelenésekor. 
          Mária még nagyobb ajándékot hordozott, Akiről szólt az ígéret.  
Öröm és megújuló remény tölthet el bennünket is, ha adventünket ezzel 
a hittel éljük. Mária és Erzsébet adventje beteljesült. A mi adventünk az 
elkészített és elvégeztetett kegyelem újra felismeréséről szól. Így nem 
maradunk magunkra, nem vagyunk elhagyottak, mert Krisztus magára 
vállalt bennünket, közénk jött az emberek világába. 
Általa történt e különös találkozás Mária és Erzsébet életében is. Krisztus 
és a Hozzá fűződő ígéret vezette egymáshoz e két asszonyt. 
Hálás a keresztyén szív, amikor átélhet ilyen áldott találkozásokat. Az 
ilyen, Istentől készített találkozások mind a két fél számára 
gyümölcsözőek. Épültek egymás hite által és a lelki események hasonlók 
voltak, Isten vezetése alatt állt mindkettőjük élete. Áldott találkozás! 

Magasztaljuk és áldjuk a mi Urunkat, hogy készít ilyen 
gyümölcsöző, lelki növekedésre szolgáló találkozásokat emberekkel. De 
szükséges elismernünk és felismernünk, hogy ezek mögött mindig Ő, a 
nagy rendező áll, hogy egymás hite által is növekedjünk a kegyelemben 
és a mi Urunk megtartó szeretetében. 
                                                                            Marti Márta ref.lp. 
XI. évfolyam 12. szám       2017. december 
 
 
 
 
 
 



 
 

G Y Ü L E K E Z E T I    É L E T  

Évadzáró reformációi presbiteri konferencia Sarkadon 

   November 11-én a Sarkad-Belvárosi templomban került sorra a 
reformációi emlékév utolsó megyei presbiteri konferenciájára. A nyitó 
áhítat szolgálatában Mikló István Boldizsár nagyszalontai lelkipásztor 
Nikodémus történetének bemutatásával a megújulás motivációját 
szemléltette. Nikodémust eredetileg nem a vágyakozás, hanem a feladat 
motiválta küldetésében, s csak közben döbbent rá, hogy neki is szüksége 
van a csak Krisztus által adható megújulásra. Annak felismerésére hívta 
fel a figyelmet, hogy a mi életünkben is ez indíthatja el a reformációt. 
   Katona Gyula esperes és Koncz Zsolt, a házigazda gyülekezet 
lelkipásztorának köszöntései után Dr. Szabó László, Sarkad 
alpolgármestere is meleg szavakkal üdvözölte a konferencia résztvevőit, 
melyet személyes bizonyságtételként imádsággal fejezett be. 

   Ezután került sor a Presbiter Szövetség 
megyei szervezetének közgyűlésére, melynek 
keretében Dr. Tóth János elnök képes 
beszámolóban ismertette a 2017-ben rendezett 
konferenciák programját és az előadások 
lényegesebb gondolatait. A rendezvények 
témaválasztásával hálaadó emléket állítottak 
az esztendő jubileumi évfordulóinak és 

segítséget igyekeztek nyújtani a presbiterválasztásokhoz. A közgyűlés 
keretében a határon túli vendégek nevében köszöntést adott át Kovács 
Attila, az Arad megyei presbiteri szövetség elnöke és Kraftsik Mária, a 
Nagyvárad-Réti gyülekezet főgondnoka. Ványi Attila részére, aki az 
Érmelléki egyházmegye szövetségének előző ciklusbeli elnöke volt, 
együttműködő szolgálatáért köszönő Emléklap átadására került sor. 
   Az első előadásban Dr. Baráth Béla, a Debreceni Hittudományi 
Egyetem tanára a Tiszántúl reformációjának eseményeit mutatta be, 
melynek bevezetőjéhez egy 1605-ben készült rézmetszet képét használta, 
amely a reformátorok asztalközösségét ábrázolta. A történelmi időben 
eltérő szakaszokban élő hitújítók közös képen való ábrázolása 
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azt szimbolizálta, hogy a közöttük levő hitelvi nézetkülönbségek mellett 
egyetértettek a Szentháromság Isten hirdetésében. Ez lehet a mai 
protestantizmus hiteles képviseletének alapja is. A reformáció tiszántúli 
megjelenésének előzményeit bemutatva az 1567-es debreceni zsinat 
jelentőségét emelte ki, mely szervezett egyházunk megszületésének 
adott lehetőséget. 
   Dr. Bibza Gábor kolozsvári esperes az erdélyi reformáció történetét 
mutatta be előadásában, melyet a 
többnemzetiségű régió adottságai is 
befolyásoltak. Utalt Honterus János /Brassó/ 
és Heltai Gáspár /Kolozsvár/ szerepére és az 
1555-ös II. Erdődi Zsinatra, amely lehetővé tette 
a reformáció helvét irányzatának erdélyi 
elterjedését. Az 1668-as tordai országgyűlés a 
vallási tolerancia deklarálásával négyfelekezetű és háromnemzetiségű 
Erdélyt hozott létre: szász lutheránsok, magyar ajkú reformátusok, 
unitáriusok /szentháromságtagadók/ és a katolikus egyház középkori 
maradványa – szászok, magyarok és székelyek. 
   A konferencia programjának szívet melengető betétje volt a Sarkad-
Belvárosi gyülekezet fiataljai által készített film vetítése, melyben a 
szerzők bemutatták, hogy mit jelent nekik a gyülekezethez való tartozás, 
és művészi élményt nyújtó képeket láthattunk a templomról és a 
gyülekezet életéről. 
   Hálás köszönet illeti a vendéglátás minden apró figyelmességéért a 
szervezőket és a szolgálatban résztvevőket, mellyel hozzájárultak, hogy 
a konferencia méltó lezárása legyen a jubileumi év egyházmegyei 
rendezvényeinek. Soli Deo Gloria!     Dr. T. J. 

*** 
Találkozások a fények és a  zene által 

Gondolatok a békéscsabai református gyülekezet énekkari munkájáról 

    Békéscsabán egyre több, szebbnél szebb program lát napvilágot az 
adventi időszakban. Ez évben énekkarunk műsorával is hozzájárult, 
hogy az itt lakók megtalálják a számukra legjobb feltöltődést, az ünnepre 
való ráhangolódást. 
  Az advent, amelyben beteljesedik a várakozási 
feszültség  legszebb pillanata, jó alkalom az egyéni és közösségi 
elmélyülésre.  
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A csillogásba és a már megjelent fények forgatagába kicsit bele is 
lehetne szédülni, ha nem tudnánk megállni egy-egy órácskára.  
   Énekkarunk  is több felkérést kapott, amiért hálás is a szívünk, de a 
legnagyobb ajándék a közönség számára mégis a december 9-én, idén 
másodszor megrendezésre kerülő  önálló adventi templomi 
hangversenyünk volt. Hajtmann Ildikó karnagyunk minden évben nagy 
gonddal állítja össze a műsort. Minden éneknek, dalnak, versnek, szóló 
éneknek és hangszeres játéknak üzenete van. A szeretet, amely 
megjelenik a művekben és Jézus eljövetelének öröme, amely áthatja az 
hangokat s a hangszerek csilingelése úgy töltötte be templomunkat, 
mintha az angyalok mennyei kórusa lett volna velünk. A karzatról 
megszólaló gyermekek a „Mennyből jöttem hozzátok" c. énekkel 
varázsolták el a hallgatóságot, majd ezután a kórus és a hangszerek 
fokozták a hangulatot. Megszólalt többek között Schröder: Lejött az Isten 
szent fia, Bárdos: Bölcsőnél, Mendelssohn: Adj békességet és számos 
csodálatos mű. Gulyás Berta gyönyörű zongorajátéka kísérte a kórust, és 
Hrabovszkiné Nagy Kornélia, Orbán Eszter, Juhász Edit, Kiss Anna, Tar 
Melinda hangszereikkel tették még magasztosabbá a műveket. Hajtmann 
Ildikó Ave Maria és Vivaldi: Glória c. szólójával feltette a koronát a 
lelkek felemelésére.  A gyülekezeti teremben a közönség és az énekkar 
közötti meghitt beszélgetéssel és szeretetvendégséggel záródott az est.  
   Békéscsabán már több éve közös műsorral kedveskednek a fogyatékkal 
élő gyermekek részére a Jókai színház művészei és a meghívott előadók 
„Angyalok szárnyalása" címmel, mely egyúttal jótékonysági est. A 
kórusunk meghívást kapott erre az alkalomra, mely nagy megtiszteltetés 
volt számunkra.  
   Az idősek, akik már nem tudnak ellátogatni egy-egy rendezvényre, 
szintén vágyakoznak hallani a karácsony üzenetét a zene, az énekek 
által. Ebben az évben is megajándékoztuk az Ady utcai idősek 
otthonának lakóit a december 16-i koncertünkkel. Boldogság látni a 
könnytől csillogó hálás tekintetüket, s ez az élmény hosszú ideig ad erőt 
hétköznapjaikhoz. 
   December 25-én 10 órakor az ünnepi istentiszteleten zárjuk a 
Református Templomunkban a karácsonyi hangversenysorozatunkat. 
   Minden embernek áldott, meghitt, békés, szeretetben, megnyugvásban 
eltöltött ünnepet kívánunk!  
     Béres Ildikó /énekkar/ 
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REFORMÁCIÓ 501 
2018 legyen az imádság éve 

   Többszörösen jubileumi hálaadó esztendőnkben a Magyar Református 
Presbiteri Szövetség missziói programjában két fontos cél szerepelt: Az 
egyik a reformáció értékeinek minél teljesebb felmutatása mind a 
gyülekezeteken belül, mind pedig világi környezetünkben, a másik 
pedig a gyülekezetek felkészülésének segítése a presbiterválasztásra. A 
teljesülést illetően jó érzéssel mondhatjuk, hogy az éves programokban 
méltó helyet kaptak a reformáció folyamatát, értékeit, hatásait bemutató 
előadások, emlékjel avatások, az egyházunk és az első presbitérium 
megalakulására emlékező rendezvények. A Presbiteri Füzetek választási 
különkiadása reménységünk szerint hasznos segítség volt a jelölési és 
választási felkészülésben. Egyedül Istené legyen a dicsőség mind a 
hálaadásra indító emlékezések áldásaiért, mind a presbiteri szolgálat 
megújulásának, megelevenedésének lehetőségét jelentő választások 
remélt eredményeiért. 
   Abban a reményben, hogy Isten áldásának jelei megtapasztalhatók 
lesznek, az év végéhez és az új presbitériumok szolgálatba lépéséhez 
közeledve, szükséges és időszerű a jövőre vonatkozó gondolatok 
megfogalmazása is. Amikor a 2018-as esztendő missziói feladatait 
tervezzük, mindenképpen figyelembe kell venni a szűkebb és tágabb 
környezetünkben zajló folyamatokat, tendenciákat, melyek közül 
néhányra szeretném a figyelmet ráirányítani. 
   A tágabb környezetet illetően az egyik legszembetűnőbb jelenség az, 
hogy a világ vallás-térképe érdekes átrendeződés alatt áll: Miközben 
örömre és hálaadásra ad okot, hogy dinamikus keresztyén fejlődésnek 
vagyunk tanúi Ázsia, Afrika és Dél-Amerika területén, ezzel 
párhuzamosan Európa keresztyén identitása aggasztóan meggyengült, 
megrendült, és a tendencia az utóbbi években nem változott, sőt a 
modern népvándorlás következményei ebből a szempontból további 
kockázatot hordoznak. Ha a szűkebb környezetre tekintünk, és 
egyházunk, gyülekezeteink állapota elé tartunk tükröt, akkor az épülés  
hálaadásra  okot adó jelei mellett nem lehet szó nélkül hagyni 
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a hiányosságokat, nehézségeket sem: a hitvallók létszámának stagnálása, 
a konfirmációt követő időszak integrálódási problémái a fiatal 
korosztályban, a szórványok működési és működtetési nehézségei és a 
sajnálatos etikai, gazdasági-etikai ügyek egyházi életünkben, melyek 
hátterében a személyes felelősség kérdése mellett nem kerülhető meg az 
egyházfegyelem és ezen belül a presbiterek, a presbitériumok e területen 
tetten érhető felelősségének kérdése sem. 
   Mindezeket ismerve felmerül a kérdés, hogy vajon mire lesz elég a 
Reformáció 500 hálaadó lendülete? Kitágítva a múló idő grafikonját: A 
következő generációknak mekkora esélyük van a Reformáció 600 
megünneplésére? Bízva a Szentháromság Isten mindeddig megőrző és 
megsegítő hatalmában, szívből szabad hinnünk, hogy lesz Reformáció 
600, de az apostoli figyelmeztetés hitünkhöz cselekedetek társítását 
követeli /Jak 2,14-17/, melyek közül irányítsuk figyelmünket az egyik 
legfontosabb missziói lehetőségre, az imádságra. Az imádságot 
tekinthetjük a missziói stratégia olyan „szolgálati fegyverének”, melynek 
folyamatosan „kéznél kell lenni”, és amit használni kell. 
   Hisszük és tudjuk, hogy a keresztyén egyház élete megalakulása óta 
ima-meghallgatás eredménye: Krisztus közbenjáró imája tartotta meg és 
tartja meg a keresztyénséget. Tudnunk, hinnünk és éreznünk kell, hogy 
ebbe a szent misszióba Jézus munkatársaként bekapcsolódva lehet és kell 
szolgálnunk. Szabad felismernünk, hogy egyházunk, gyülekezeteink 
jövőjének épülése a világ jelenlegi állapotában ima-támogatásra szorul, 
mert tudjuk, hogy az imádság közösségteremtő, közösséghordozó, 
közösségfenntartó hatású. Az imádság – szemléletes fogalma szerint – a 
lélek lélegzetvétele. Imádság közben lélek-energiával, jézusi energiával 
töltődik a lelki immunrendszer, s tudnunk kell, hogy egyéni és közösségi 
életünk minősége, egészsége szoros kapcsolatban van lelki 
immunrendszerünk állapotával: betegségeink, testi-lelki problémáink és 
közösségeink problémáinak is a hátterében mindig felfedezhető 
immunhiányos állapot. Ebben az összefüggésben az imádkozás a 
keresztyén ember lelki immunrendszerének az energiaforrása. Legyen 
ennek a kapcsolatnak a felismerése és elfogadása hatékony ösztönzés 
ima-szolgálatunk megerősítésére. A leghitelesebb evangéliumi biztatást 
Jézus mondja: „Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak kértek 
az Atyától az én nevemben, megadja néktek.” /Jn 16,23/ Kálvin is 
megerősíti ezt a bizonyosságot: „Mert ha a bennünket sanyargató 
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szükséget az Úr előtt előadtuk, már abban a tudatban is bőséges 
megnyugvást találunk, hogy semmiféle bajunk nincs rejtve előtte, akiről 
meg vagyunk győződve, hogy nekünk a legjobbat akarja, és a legjobban 
képes rólunk gondoskodni.” /Inst 3.20.2./ Sanyargató szükségleteink 
megismeréséhez hasznosnak tartom a megválasztott új presbitériumok 
aktivitását kérve gyülekezeteink jelenlegi körülményeinek megismerését. 
Nagyon fontosnak tartom, hogy az egyéni imádságok mellett kiemelt 
feladat legyen a közösségi alkalmakon /presbiteri bibliaórákon, 
konferenciákon/ az imádságot folyamatos témaként kezelni a 
következő esztendőben. 
   Szorgalmazni kell imaközösségek, imacsoportok megalakulását és 
imatémák megfogalmazását. Néhány javaslat: imádság a folyamatos 
reformáció megvalósulásáért, a reformáció elveinek, értékeinek 
megőrzéséért, az új presbitériumok hatékony gyülekezetépítő 
szolgálatáért, a lelkipásztor-presbiter kapcsolatok megbecsülő-inspiráló 
működéséért, a templom-iskola kapcsolat, pedagógus-misszió 
eredményességéért, országunk, nemzetünk és Európa keresztyén 
identitásának erősödéséért, a keresztyén hitük miatt mártírsorsra 
kerülők oltalmáért és üdvéért, a Kárpát-medencei református egységért, 
a Presbiteri Szövetség hiteles és vonzó szolgálatáért, egyéni és családi 
lelki gyógyulásokért, stb. 
   Szolgáljon biztatással és módszertani útmutatással ebben a 
szolgálatban a Próféta: „Ha segítségül hívtok, és állhatatosan  
imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha kerestek 
majd, megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok irántam.” /Jer 
29:12-13/ Az imaszolgálat komolyan vételének jutalmát ígéri a 
zsoltárvers is: „Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, aki igazán 
hívja.” /Zsolt 145,18/ Mindezeket az ígéreteket, biztatásokat ismerve és 
hálás szívvel megköszönve remélhetjük annak megtapasztalását, hogy: 
„Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.” /Jak 5,16/ Ha ezzel 
a lélekkel, hiányosságaink megvallásával, őszinte bűnbánattal, de 
reménykedő odaszánással készülünk az előttünk álló esztendő 
szolgálataira, akkor beteljesülhet az a csoda, hogy missziói szolgálati 
fegyverünk, az imádság eddig nem kellően hatékony vaktöltényeit Isten 
élesre cseréli. 
Ezzel az ajándékkal áldja meg Urunk az új esztendőt, mi pedig 
példamutató igyekezettel járuljunk hozzá, és mindenkit biztassunk, 
hogy 2018 lehessen „az imádság éve” Isten dicsőségére, hogy egy év 
múlva hálaadással tekinthessünk a Reformáció 501 ajándékaira.
 Dr.T.J.    7 



 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
Keresztség sákramentumában részesültek: 
Mészáros Tibor és Dr. Kovács Veronika MÁRK fia, 
Ferenczi Gergely és Ivanov Zsuzsanna Szvetlana  
GERGELY ILIÁN és LILLA VERONIKA gyermekeik 
Utolsó földi útjára kísértük: 
Gyebnár Györgyöt 76 éves, Szabolcsi Szilárd Zsoltot 50 éves, Stummer 
Györgyné 
Tóth Zsuzsannát 96 éves, Sluch Mihályné Balogh Ilonát 83 éves korában. 
 

RENDKÍVÜLI ALKALMAINK 
december 18-22-ig 17 órakor úrvacsorára felkészítő bűnbánati istentiszteletek 
december 24. 10 óra advent 4. vasárnapja, családi istentisztelet 
            15 óra szentesti istentisztelet 
december 25. 8 óra úrvacsorás karácsonyi istentisztelet 
           10 óra úrvacsorás istentisztelet az énekkar szolgálatával 
december 26. 10 óra karácsonyi úrvacsorás istentisztelet 
december 31. 10 óra istentisztelet 
            17 óra óévi istentisztelet 
január 1. 10 óra újévi istentisztelet  

RENDSZERES GYÜLEKEZETI ALKALMAINK 

Vasárnap 10 órakor istentisztelet a templomban, gyermek-istentisztelet. 
Kedden 18 órakor bibliaóra.  
Csütörtökön 18 órakor istentisztelet, utána 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 
Misszió 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 

Annamária 


