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EEllttöörrööllttee  aa  kköövveetteelléésséévveell  mmiinnkkeett  tteerr--
hheellőő  aaddóósslleevveelleett,,  aammeellyy  mmiinnkkeett  vvááddoolltt,,
eellttáávvoollííttoottttaa  aazztt  aazz  úúttbbóóll,,  ooddaasszzeeggeezzvvee
aa  kkeerreesszzttffáárraa..  (Kolossé 2,14)

ondolom a kedves Olvasóim is
egyetértenek velem abban, hogy senki
sem szeret olyan listákra felkerülni,
olyan dokumentumokban szerepelni,
amelyek később felhasználhatók el-
lene. Ma már tudjuk, hogy közvetlenül
a rendszerváltozás előtt és után
néhány politikailag frekventált helyen
lázas iratmegsemmisítésben szor-
goskodtak egyesek...
Még egyházunkat is megkísértette az a
gondolat, hogy akinek átvilágítható,
tiszta a politikai, illetve egyházpolitikai múltja, az ítéletet
tarthat mások megalkuvó viselkedése fölött...
Miért nincs jogunk ítélkezni nekünk sem, akik bátran
megcsináltathattuk magunkról az átvilágítást? - Mert min-
dannyiunkról készültek listák!
Testvéreim! Isten előtt valamennyien szerepelünk egy
listán, ahol a nevünk melletti tételek ellenünk szólnak!
Alapigénk egyértelművé teszi: Ellenünk szóló tételes
adóslevél íródik a láthatatlan világban. Ezt ugyan a vádló,
a mi ősi ellenségünk, a Sátán írja, de Jézus Krisztus a ma-
ga aláírásával ellenjegyezi: Igazak a vádak, bizonyított
tény, hogy XY ezzel mind tartozik!
A Biblia tanúsága szerint minden egyes emberről készül
egy ilyen lista gyermekkora óta. Azt is elmondja a Szen-
tírás, hogy e bizonyított bűnlajstromnak egyetlen, ama
igaz Bíró által bejelentett ítélete van: „A bűn zsoldja a
halál.“ (Róma 6,23) A test, azaz alaptermészetünk cse-
lekedeteivel kapcsolatban Pál így figyelmezteti a Galá-
ciában élő keresztyéneket: „Előre megmondtam nektek,
akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei
nem lesznek!“ (Gal.5,21)

Tudsz-e, Testvérem, erről a téged jog-
erősen elítélő listáról?
Sokan kibúvókat keresnek és így
okoskodnak: Lophatsz, csalhatsz, irigy-
kedhetsz, paráználkodhatsz, csak ne ve-
gyék észre!
Elképedve hallgattam, amikor valaki így
indokolta a Kádár-rendszer iránti nosz-
talgiáját: „Azért volt az jobb, mert akkor
a kisemberek is lophattak, nem csak a
vezetők!“
Az a jó tehát, ha mindenki lop? - Vajon
az kinek jó, ha a bűnlistánkon folyama-
tosan szaporodnak a tételek?
Egy terjedőben lévő szabadelvű felfogás
szerint mindent szabad az egyénnek,
ami a közösség szabadságjogait nem

csorbítja. Szabad a drog, a homoszexualitás, a transz-
vesztita nevelőszülő, s ki tudja meddig bővül még ez az
önpusztító felsorolás?!

Pedig a bűnökről lista készül, Testvéreim! Az a Sátán írja
– mint vádló –, aki maga sugallja és kínálja fel: Rúgj fel
minden szabályt, vess el minden hagyományt, alapvető
emberi értéket, erkölcsi törvényt, és élj szabadon! Ne
szóljon bele az életedbe se egyház, se állam, se tradíció!
Ha lopásnak merik nevezni a lopásaidat, hazugságnak a
hazugságaidat, árulásnak az árulásaidat, akkor kiálts így:
„Gyűlöletbeszéd!“ Ha kiderül, hogy a teremtő Isten sze-
rint a házasságtörés, a „szabadszerelem“ bűn, akkor kiálts
így: „A keresztyének önkényuralomra törnek!“  De bárki
bárhogy támad, s próbálja a bűnt erénnyé tenni, az em-
ber adósságlistái szép csendben gyarapodnak...

Mennyei Atyánk rendelt egy napot, amelyen megítéli az
emberek rejtett gondolatait az evangélium szerint Krisztus
Jézus által - tanítja Pál apostol a rómaiakhoz írott leve-
lében. (Róma 2,16)

Eltörölt adósság
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El ne felejtsük: Nem a világ nagy gazembereit jellemzi a
Szentírás, hanem mindnyájunkat! Az apostol magát is
beleérti, amikor így fogalmaz: Jézus a minket terhelő
adóslevél eltörléséért jött. A bűn terhe őrajta és rajtunk
egyaránt megtalálható! S nem úgy írja le Pál mindezt,
mint aki a mások szemében firtatja a szálkát, hanem mint
aki jól látja a sajátjában a gerendát...

Mi van a listádon, Testvérem?
Pál nem ismerte a Kolosséi gyülekezet tagjait, hiszen azt
egyik tanítványa, bizonyos Epafrász alapította. Az idézett
levél körlevélnek készült, azzal a céllal, hogy minél több
helyen felolvassák. Ebből is látjuk, hogy amikor Pál a bűn-
listáról ír, nem akar senkit sem megbántani, mégkevésbé
megszégyeníteni vagy megalázni. Csak egyszerűen
tényként kellett közölnie: Adóslevél íródik mindnyájunk
életéről.

Mi van a tiéden, kedves Testvérem, tudod-e?
Az egyik leggyakoribb vétkünk az, amit nem teszünk
meg. Talán éppen „szeretet-mulasztásból“ kerül a
legtöbb a listánkra. Jakab apostol írja: „Aki pedig tudna
jót cselekedni, és nem cselekszi, bűne az annak.“
(Jak.4,17)
Nézzük most át röviden, hogyan is gyűjtöttük adóssá-
gainkat Isten előtt a Tízparancsolat fényében.
Alapigénk eredeti kifejezése ugyanis - adóslevél: kézírá-
sos, tételes irat - egyértelmű utalás a mózesi
törvénykönyvre.

Nyissuk ki a Bibliánkat a 2. Mózes 20,2-17 szakasznál (a
Református Énekeskönyv záradékában is megtalálható),
és parancsolatonként gondoljuk végig az életünket:
I. Hányszor mást imádtam, más volt az első helyen és
nem az élettel engem megajándékozó Istenem! Igen, tar-
tozom...
II. Hányszor a láthatókra néztem,
hogy onnan várjak segítséget, s
nem láthatatlan Mennyei Atyám-
ra, „aki titkon néz, s megfizet
nekem nyilván“ (Máté 6,6), azaz
elrendezné adósságaimat. Bizony,
tartozom...
III. Ima helyett olykor szentségte-
len, üres viccelődésbe vettem fel
szent nevét. Igen, tartozom...
IV. Hány kifogást találtam, hogy
az Ő heti nyugalomnapját meg ne
szenteljem! Sokkal tartozom...
V. Hány öleléssel, hány gesztus-
sal, hány telefonhívással tarto-
zom aggódó szüleimnek! Ezzel is
tartozom...

VI. Hány gyilkos indulatot hagytam bocsánatkérés
nélkül a szívemben! Valóban tartozom...
VII. Hányszor voltam hűtlen, akár csak a gondolataim-
ban is! Bizony, tartozom...
VIII. Hányaknak tartozom türelemmel, ellopott idővel,
békességgel...
IX. Hányakat rövidítettem meg féligazságaimmal, ma-
gam-mentő ferdítésekkel...
X. Hány irigy gondolatomért, továbbadott pletykáért
tartozom bocsánatkéréssel...

Végtelenül hosszú ez az adóslevél, mert minden rajta
van: Gondolataim, mulasztásaim, titkos cselekede-
teim... Félelmes lesz a pillanat, amikor amaz igaz Bíró,
az Úr Jézus Krisztus olvasni kezdi bűnlistámat...
De Pál ujjongó szívvel írja: Jézus Krisztus kihullott drá-
ga vére eltörölte az adóslevelet! A számlámra rányom-
tatták: FIZETVE!

Egy ifjúsági ének mondja: „Szerelmes szíve szakadt
meg értem, De eltörölte mind-mind a vétkem. De
eltörölte, de eltörölte, mind-mind a vétkem.“
Tartozást eltörölni azt jelentette a korabeli üzleti világ-
ban, hogy a hitelező széttépte az adóslevelet. Hatalmas
megkönnyebbülés, amikor egy anyagi tartozást végre
rendezni tudok: Rendeztem, nem tartozom, elszá-
moltam! Vége! S az evangélium jó híre éppen az, hogy
Jézus elszámolt helyettem!

Az eredeti kifejezésnek volt egy katonai jelentéstartal-
ma is: A legyőzött ellenség kezéből kicsavarták a fegy-
vert! Péter apostol írja: „A ti ellenségetek, az ördög, szer-
tejár, keresve, hogy kit nyelhetne el.“ (1. Péter 5,8) Ott a
kezében az adóslevelem, ami a legjobb fegyver ellenem, -
ti. csak igaz vádak szerepelnek benne -, s még Jézus előtt

is magabiztosan lengeti: Ez az
ember akar üdvözülni? Nevet-
séges!...
Ekkor Jézus odalép, egyetlen
mozdulattal kitépi a kezéből s
ízekre szaggatva bűnlistámat így
szól: Fizetve, a golgotai kereszten
rendezve, többé nem tartozik
vele! (Róma 5,8; Zsidók 9,14)

Ha szíved szerint Jézushoz for-
dulsz, s elismered, hogy adós-
leveled minden tétele igaz, akkor
szabad vagy! 
Hívd segítségül Őt, s Ő elrendezi
adósságaidat! (János 8,34-26)    

- Somogyi László -
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A süketeket is hallóvá teszi, a bénákat is beszélőkké - a
Márk evangéliumából választott versek szolgáltak a 2007.
évben megrendezett ökumenikus imahét igei vezérfona-
lául. Nyolc nap során a katolikus és protestáns egyházak
vezetői és a hívek találkoztak országszerte a felekezetek
templomaiban közös istentiszteleteken. A hét záróalkal-
mán, vasárnap, református gyülekezetünk Széchenyi ut-
cai templomában a történelmi egyházak képviselőinek
köszöntője után, Dr. Spányi Antal római  katolikus
megyéspüspök szószékről intézett üzenetét hallgathatta a
templomi közösség. A nyolc napon át
megrendezett imahét Dr. Márkus Mi-
hály, a Dunántúli Református Egy-
házkerület püspöke gondolatainak
hirdetésével ért véget. Ez alkalomból
beszélgettünk a református püspökkel.

- Az idei ökumenikus hét mottójául
Márk evangéliumából származó
verseket választottak: „a süketeket is
hallóvá teszi, a bénákat is beszélőkké.“
Az idézett igei üzenet milyen aktuali-
tással bír a  hívő emberek számára?

- Krisztus Urunkról annak idején a
közvélemény azt tartotta,  hogy „jól
csinálta“! A Bibliának, Isten üzenetének, az evangélium-
nak mindig vannak időszerűvé felerősödő vonásai. Az
egyház évszázadokon át komoly figyelmet fordított a
különböző testi fogyatékossággal rendelkező emberekre.
Bár erről keveset beszélnek, a süketek jelbeszédét, a
némákkal való kommunikáció lehetőségét az 1700-1800-
as esztendőkben egyházi alapítású karitatív intézmények-
ben dolgozták ki. Pontosan attól a felelősségtudattól
vezérelve, hogy a halláskárosultak számára is el kell juttat-
ni üzenetet, a némáknak is meg kellene adni azt a
lehetőséget, hogy gondolataikat, érzelmeiket mások
számára is felfogható formában tovább tudják adni. Ez
lett volna ennek az üzenetnek a mindennapokban
történő megvalósítása.
Ugyanakkor más oldalról szemlélve, a szónak akkoriban
is volt átvitt értelme. Ismerjük a János evangéliumában
megírt történetet, amikor Jézus meggyógyítja a vakon
született férfit. Elhangzik az a mondat, hogy „ha vakok
volnátok, nem lenne bűnötök,  mivel azonban most azt
mondjátok: látunk, megmarad a bűnötök.“ A süket-
ségnek is megvan az a hátránya, hogy csak a legfontosab-
bat nem halljuk meg. Megannyi tréfás történet forog

közszájon ebben a témakörben. Az egyik szerint két em-
ber ült egy asztalnál. Egyikük valami nagyon kellemetlent
kérdezett a másiktól, aki azonban semmit nem reagált rá.
A férfi megszólalt: „nem hallod, hogy kérdeztem
valamit?“. A másik azt felelte: „itt nem hallani semmit.“
Helyet cseréltek. Ekkor a másik férfi is feltett egy nagyon
kellemetlen kérdést. „Valóban - mondja az első -, itt sem-
mit sem lehet hallani“. Mi mindig olyan helyre ülünk, ahol
éppen nem lehet hallani. S különösen akkor nem, ha Is-
ten igéje megszólítana bennünket. Úgy teszünk, mintha

ezt nem hallanánk. Jézus jelen-
létének éppen az a csodája, hogy a
süketeket hallóvá teszi, a némákat
pedig beszélővé. Ez a testi nyomo-
rúságban is így van. Sok esetben
azért marad valaki néma, mert nem
hall semmit. És senki és semmi nem
készteti arra, hogy beszéljen. Abban
a pillanatban, hogy a hallása meg-
gyógyul, a füle megnyílik - a hit hal-
lásból van és a titkokat felfogja -,
akkor tovább is akarja mondani az
üzenetet. Ennek az imahétnek így
formálódott a központi üzenete, és
minden bizonnyal ezért tették a záró
nap vezérigéjévé a Filippi levélből

vett idézetet is: „minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus
Úr“. Merjünk mi is megszólalni, és mások felé továbbad-
ni az üzenetet!

- A záró alkalmon fontos gondolat volt, hogy a hívő nép
ne sopánkodjon! Márpedig ez az év ismerten a megszorí-
tások esztendeje lesz. Ilyen áldatlan körülmények között
mi lenne a keresztyének helyes magatartása?

- Mondandóm végén szándékosan egy szójátékot alkal-
maztam, hiszen a hallgatóság figyelmét több mint egy
órányi hallgatás után fel kell lelkileg ébreszteni! Miután ez
az egységért való imádkozás hete volt, s az egység-
törekvést Spányi Antal megyéspüspök úr is többször
megemlítette, ez nekem pontosan „kapóra jött“. Az
egységgel szemben ott áll a kétség. Nos, a kétséggel szem-
ben csakugyan a hitben való egység, az Istenhez tartozás
tudata adhat erőt. Bármilyen jövőben gondolkodunk,
lehet akármennyi bizonytalanság, egy mégis biztos
benne: Isten szeret bennünket, Jézus velünk van minden
napon. Ő nem hagy el bennünket, még akkor sem, ha
netán mi elhagytuk volna egymást. 

Merjük továbbadni az üzenetet mások felé!
Interjú Dr. Márkus Mihály református püspökkel
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- Milyen tapasztalatokat szerzett az ökumenikus hét nyo-
mán?

- Általában jók a tapasztalataim. Tréfásan meg szoktam
jegyezni, hogy nem volt viharokkal és hófúvásokkal tele
az utam, ugyanis a Dunántúli Református Egyházkerület
hat római katolikus egyházmegyével kereszteződik. Az
imahét nyolc napja során ebben az évben is sikerült mind
a hat katolikus püspöki székhelyen, közös alkalom kere-
tében, református vagy katolikus templomban együtt szol-
gálni. Örülök annak, hogy ez a szép és pozitív alkalom las-
san hagyománnyá válik. Másik tapasztalat, hogy a hétköz-
napi estéken is tele voltak a templomok. Ez jellemző volt
ugyanúgy, mint az elmúlt években. Jelzi az érdeklődést és
azt, hogy az igény nem fogy. A katolikus, református,
evangélikus, baptista és más egyházaktól érkező hívek
számon tartják, idejüket szabaddá téve készülnek rá.   

- Ismeretes, a hét témájául szolgáló igevers ötlete a Dél-
afrikai Umlaz régiójában élő keresztyén közösségekből
származik. A fekete-afrikai térségben súlyos probléma az
AIDS, többen más, komoly betegségektől szenvednek és
tömeges a munkanélküliség.

- Ezen a héten az elcsendesedés,  a szenvedéshez való vi-
szony, a szenvedőknek történő segítségnyújtás jelentette
a fő gondolatokat. Mindezt egy olyan ország, Dél-Afrika
állítja össze, ahol a szenvedésért sem a közelmúltban, sem
napjaikban nem mennek a szomszédba. Ez önmagában
is gondolatokat ébresztő, cselekedeteket motiváló erő
lehet. Én ebben látom az idei imaév legszebb áldásait.

- Szücs -

VVáárrjjuukk  aa  jjeelleennttkkeezzéésseekkeett

a sátoraljaújhelyi nyári gyülekezeti hétre,
amelynek címe: Az öröm forrása

Pihenés és lelki feltöltődés biztosított minden korosztály számára 

Megkezdődtek a jelentkezések a közös nyári gyülekezeti csendeshétre! A július 22 és 28- a között
(vasárnaptól - szombatig) Sátoraljaújhelyen a Várhegy Üdülőben megrendezésre kerülő hétre szeretet-
tel hívunk és várunk mindhárom gyülekezetrészből magányosokat és családosokat, gyerekeket és fel-
nőtteket egyaránt.
Gyönyörű környezetben a számtalan kirándulási lehetőség és történelmi látnivaló között lesz lehetőség
megpihenni, játszani, és ami a legfontosabb: minden korosztály számára lelkileg feltöltődni!

Jelentkezni a lelkipásztoroknál, iskolánk és óvodánk osztályfőnökeinél, csoportvezetőinél,

illetve az egyházközség pénztárosánál lehet. 

A költségek: az 5 napi (hétfőtől péntekig) teljes ellátás, plusz egy éjszaka (22-e vasárnap) díja 
hotelszobában 20 + 1, összesen 21.000,-Ft/fő, tágas faházakban 17,5 + 1, összesen 18.500,-Ft/fő.

Ez az összeg reménységünk szerint a külön-bevételek révén még mérséklődhet. 
10 évesnél fiatalabbakat féláron, 1-3 éves korú gyerekeket ingyen fogad az üdülő.

A részvételi díj rendezésére üdülési csekk is felhasználható! 
Saját sátor felállítására és használatára is van lehetőség az üdülő területén, így a részvételi díj a
teljes összegnek kb. a felére mérséklődik (11.000,-Ft/fő/hét). Az útiköltség mérséklése, illetve

vagonok biztosítása érdekében tárgyalásokat folytatunk a MÁV illetékeseivel.
(Van lehetőség arra, hogy végig átszállás nélkül utazzunk a két város között.) 

Anyagi okokból senki ne maradjon otthon, mert közös összefogással mindenkinek segíteni tudunk!

A tábor helyszínét bemutató videó felvételek honlapunkról (www.albaref.hu) 

MPG és WMV formátumban letölthetőek.

Elérhetősége: Letölthető anyagok /Hang és videó felvételek/ „Sátoraljaújhely - a Várhegy Üdülő“

bemutatkozó anyag.



Iszkaszentgyörgyön élek családommal, feleségemmel és
özvegy édesanyámmal. Helybéli kötődésű vagyok, a
középiskolát Székesfehérváron végeztem. A főiskola
elvégzése után vidéken dolgoztam, majd 2003-ban
vezérelt a Gondviselés a székesfehérvári Református Ál-
talános Iskolába, ahol immár negyedik éve dolgozom.

2005 óta látom el az
iskolában az igaz-
gatói teendőket is.
A munkámban csak-
úgy, mint mindennapi életemben nyugodtságra és ki-
egyensúlyozottságra törekszem, ezt meg tudják talán
erősíteni mostani negyedikes tanítványaim és szüleik is,
akiktől év végén fájó szívvel búcsúzok. Elkötelezett tanító-
nak tartom magam, fontosnak érzem a férfi pedagógu-
sok jelenlétét alsó tagozatban.
Véleményem szerint erre nem csak a kellő szigor miatt
van szükség, hanem a gyermekek harmonikus személyi-
ségfejlődése és a bibliai családmodell megismerése okán
is. Számomra nagy könnyebbséget jelent, hogy lelkiis-
meretes munkatársak, önfeláldozó szülői közösség,
valamint érdeklődő és engedelmes gyermekek között
végezhetem a munkámat. Tantárgyaim: matematika, test-
nevelés, rajz, technika.
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Kaposváron végeztem a tanítóképző
főiskola tanító - hitoktató szakán, a
választott műveltségterületem ének-
zene. 2005-ben országos szépkiejtési
verseny döntőjében szerepeltem Deb-
recenben. Még ugyanebben az évben
országos ének-zene tanítási verse-
nyen ezüstérmet nyertem. Jelenleg
Budapesten dolgozom egy általános
iskolában.

A szívem és a gyökereim Székesfe-
hérvárhoz és Pátkához húznak, ide-
gen hangzású nevem ellenére. A
tanítás az elhivatottságom, szeretném
a mai gyerekekkel megismertetni a
tanulás és a hit erejét, szépségét, ezál-
tal gazdagabbá tenni őket. Szeretném
a Biblia jegyében nevelni a rám bízott
kicsinyeket. A székesfehérvári Refor-
mátus Általános Iskolába ezért jövök
dolgozni és hiszem, hogy igazi segítő-
társakat vezérel mellém az Úr. Tantár-
gyaim: magyar, hittan, énekzene, ter-
mészetismeret.

Bemutatkozunk...

A Református Általános iskola leendő első osztályosainak TANÍTÓI 

- Szentírást,
- biblia témájú könyveket,
- hitépítő kiadványokat,
- traktátusokat,
- igés kártyákat, könyvjelzőket,

- evangéliumi naptárakat,
- matricákat,
- kazettákat és CD-t

vásárolhat minden kedves érdeklődő.

A Széchenyi utcai gyülekezetünkben a két istentiszteleti alkalmat követően:

Iratterjesztés

Pojányi Balázs

Anancsenko Nyina
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„ Miért szeretek ebbe az iskolába járni?
Azért szeretek ide járni, mert:
- van reggeli áhítat,
- HISZEK ISTENBEN,
- jók és aranyosak a tanító nénik,
- szépek az osztályok,
- jókat tanulunk,
- sok jó programot szerveznek,
- jó helyekre megyünk táborba,
- vannak barátaim, jó csapatot alkotunk.“

***
„Azért szeretek ebbe az isko-
lába járni, mert itt a szere-
tetről, a békéről, és az Isten
iránti tiszteletről tanulunk.
Azt szeretem az iskolában,
hogy itt igazi családias körül-
mények között tanulunk.
Sajnos csak nyolc osztály
van, de én mind a nyolcat
végig szeretném járni.“

*** 
„Én azért szeretek ebbe az
iskolába járni, mert vannak barátaim, szeretnek en-
gem, és minden tanító néni és tanító bácsi oda tud
rám, azaz ránk figyelni. Plusz kedvesek is velünk és a
leckét minden gyerektől kikérdezik. (…) Végül, de nem
utolsó sorban nem óhajtok elmenni ebből az iskolából
8.-ig.“

***
„Nagyon szeretek ide járni. Miért? Azt nem tudom,
talán, azért mert a testvérem, Zsolti is ide jár, vagy mert
okosak leszünk. Én mindent szeretek az iskolában. De
van, amit tényleg nem szeretek, azt, hogy az elsősök ál-
landóan rajtunk lógnak. Én, ha igazgató lennék, sem-
min se változtatnék. Egy kicsit szűkszavú az írás, de
remélem nem túl rossz.“

***
„A hosszúszünetekben nagyon jókat szoktunk játszani.
Én nem szeretnék igazgató néni lenni, mert Balázs bácsi
is nagyon jól végzi a dolgát. A szüleim nem tudom, miért

ebbe az iskolába írattak be. Nagyon jól döntöttek. Én
ezt az iskolát nagyon-nagyon szeretem, és soha nem
akarok más iskolába menni.“

*** 
„Én a Református Általános Iskolába járok, ami egy na-
gyon barátságos és kedves iskola. (…) Szeretném, ha
több játék lenne az udvaron, több tornaóránk és tech-
nika óránk lenne, és egy kicsit kevesebb matematika
óránk...“

***
„A szüleim azért írattak ide,
mert jó sulinak ismerték,
sőt közel is volt. (…) Ha én
lennék az igazgató, akkor
építtetnék egy játszóteret és
egy jó focipályát is.“ 

***
„Az iskolában szeretem az
érdekes órákat /mindegyik
érdekes/! (…) Ami csúnya
az iskolában (hátsó ter-
mek), azt felújítanám. 

A gyerekek bármilyen hangszeren tanulhatnának, mert
kibérelném a zenetanárokat. Ebéd után a gyerekek
ehetnének egy kis édességet, utána megmossák a
fogukat, mert valami gyerekeknek valót ettek. Ha
lenne gimnázium, református gimnáziumba járnék.“

Gyerekszáj Miért jó a református suliba járni ?
Harmadikosok és negyedikesek szemével

/Szemelvények/
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Az új ének

December közepén Karácsonyi koncertre készülődtünk
az iskolában. Az előkészületek, jegyárusítás, zenekar, étel
- ital ellátás megszervezése, tornaterem díszítés után
elérkezett a szombat este, s megkezdődött a program. 
Somogyi tiszteletes úr áhítata után a Heavenly Brothers
zenekar egy estét betöltő koncerttel dicsőítette Urunkat.

Aznap reggel az „énekeljetek az Úrnak új éneket“
mondatot olvastam a Bibliából. A koncert alatt az járt
a fejemben, hogy bizonyára tetszik Istennek, hogy a
modern hangzású énekeket dúdolom a többiekkel, s a
zenekarral együtt - hiszen ez új fajta ének. 
Emlékszem, hogy a koncert előtti időszakban Isten rá-

mutatott az életem kettősségére. Arra, hogy az eke
szarvára tettem a kezem, de folyamatosan hátrafele fi-
gyelek. Arra, hogy ugyan szorgalmasan járok templom-
ba, s reggelenként is el-elolvasgatom a kijelölt szakaszt
a Bibliából, s hogy ugyan többször el is mondtam már,

hogy követlek Uram, de közben a saját utamat járom.
A szívem mélyén több éve elkövetett bűnöket rejte-
getek, gyűlölködöm, szeretetlen vagyok, ítélkezem má-
sok felett, mindenben a magam hasznát keresem,
hazug, s kétszínű az életem mindenestől. 

De Isten kegyelmes, s elvezetett oda, hogy ez fájjon,
hogy bűnnek lássam mindezt, s elmondva neki, lete-
hessem a Keresztjénél.
Most, hogy lehetőségem nyílt megírni e sorokat, ismét
az „énekeljetek az Úrnak új éneket“ sorokat hozta elém
Isten. Mára megértettem, hogy az új ének nem attól új,
hogy régies vagy új hangzású, hogy régen, vagy most
tanultam meg, hanem attól, hogy mi van a szívemben.
A régi ének is lehet új, ha új szívvel énekli az ember, s
az új is régi, ha szívem még a régi. 

Te milyen éneket énekelsz a száddal? A templomban a
zsoltárokat, majd otthon egy közismert sláger ismert
dallamait? 
S a szíved kiről énekel? A kedvenc zenekarod frontem-
bere dobogtatja meg, vagy Jézus Krisztus?
Gyere, hisz Jézus téged is vár, hogy érte dobogó új
szívet adhasson, s hogy együtt énekelhessünk neki egy
új éneket: 

Mit is mondhatnék, Te vagy, ki megváltottál,
Drága véreddel hófehérre mostál.
Mindenem lettél. Tiéd az egész lényem.
Ég a tűz bennem, csak Érted élek már.

*
Minden nap, Uram, Ráállok Igédre.
Téged hívlak, légy a segítségem.
Vezess hát engem tovább a keskeny úton.
Add, hogy életem a világban tüzet gyújtson!

*
Minden nap csak érted élek.
Minden nap követlek Téged.
Minden nap veled járok, Uram.

- Csókás Szabolcs -
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„Nagyon szeretném meg-
tudni, tényleg megbukhat-e
így a keresztény vallás?“ - ír-
ta nemrég elektronikus leve-
lében egy egyetemi tanít-
ványom, majd hozzátette:
„olyan dolgokra derül fény,
amelyek a vallást és a tör-
ténelmet fenekestül felfor-
gatják“… Mielőtt azt gondol-
hattam volna, hogy Dan
Brown Da Vinci-kód 2 cím-
mel újabb bestsellert írt a
maradi és ármánykodó egy-
ház leleplezéséről, a kérdező
leveléből kiderült: egy ókorból ránk maradt és csak most
megismert szöveg vetítette előre szemei előtt a keresztény
hit végét.

A média és a nagyközönség által kölcsönösen ger-
jesztett hírversenyben lassan évente megjelenik egy világ-
raszóló szenzáció, amely megkondítja a harangot az egy-
ház és annak tanítása felett. Íme, megint kiderült egy titok,
amely éles ellentétben áll azzal, amit a Szentírás és az egy-
ház tanít. Ez a titok nem más, mint egy „új“ evangélium,
merőben más, mint amelyeket az Újszövetségből is-
merünk. Tartalma igencsak meghökkentő: a középpont-
jában Júdás áll, aki kiválasztott tanítványként többre-jobb-
ra hivatott, mint a többiek,
és akire a Mester több titkot
bíz, mielőtt az elárulja őt. A
szöveg első hallásra meg-
bízhatónak tűnik, hiszen egy
bizonyíthatóan eredeti, óko-
ri könyvből került elő, és
nagyjából egykorú a bibliai
evangéliumokkal. S ha még
mindehhez hozzávesszük a
kalandos körülményeket,
ahogyan az evangéliumot tartalmazó ősi kódex előkerült,
s az egész történetet körüllengő misztikát - a szenzáció
garantált.

Hogy hogyan került elő e régi-új könyv? A 70-es évek-
ben az egyiptomi El Minya-ban került elő a sivatag
homokjából (amely a száraz éghajlaton kiválóan tartósí-
totta is), majd az Egyesült Államokba került. New York-
ban egy Long Island-i széfben pihent 16 esztendeig,
mielőtt 2000. áprilisában egy zürichi régiségkereskedő,
Frieda Nussberger-Tchacos megvásárolta. A könyvecske

állapota eközben drámaian
leromlott - a néhány éves
amerikai tartózkodás jóval
többet rontott rajta, mint a
majd kétezer éves homok-
temető -, így a friss tulaj-
donos egy bázeli alapít-
ványra, az pedig egy nem-
zetközi tudományos vál-
lalkozásra  bízta a könyv
helyreállítását és a világgal
való megismertetését. A jól
ismert National Geographic
népszerűsítő-tudományos
társaság anyagi segítségé-

vel, és a svájci Rodolphe Kasser vezetésével több-
nemzetiségű kutatócsoport végzi a könyvlelet konzer-
válását, darabokból való összerakását (mintegy 1000
darabos „puzzle“-ről van szó!), a benne levő szövegek
lefordítását, magyarázatát és közreadását. A tervek szerint
a tudományos munkálatok lezárulta után a nagyhírű lelet
visszakerül majd Kairóba, ahol a Kopt Múzeum látnivalóit
fogja gyarapítani.

A szóban forgó ősi könyv a Krisztus születése utáni 4.
századból való, tehát nagyjából 1700 éves. Benne a nagy
figyelmet keltett ún. Júdás-evangélium kopt nyelven, ezen
az ókori göröggel keveredett egyiptomi nyelven íródott, és

ugyanezen mű eredeti, gö-
rög nyelvű változatának a
fordítása.

A szöveg tartalma kétség-
telenül meghökkentő. Ben-
ne Júdás Iskariótés a többi
tanítvány fölé magasodik,
akire Jézus külön tanítást
bíz: „Lépj külön a többiek-
től, és én el fogom mondani
neked a királyság titkait“ -

mondja neki (35. o.). Másutt így szól hozzá: „Te leszel a ti-
zenharmadik, és átkozni fognak más nemzedékek, és te
uralkodni fogsz rajtuk. Az utolsó napokban átkozni fogják
felemelkedésedet a szent [nemzedék] közé.“ (46-47. o.) A
Júdás-evangélium Jézusa végül úgyszólván felmagasztal-
ja az áruló tanítványt: „De te felül fogod múlni mind-
egyiküket. Mert te fogod feláldozni az embert, akit magam-
ra öltöttem.“ (56. o.). Júdás e szavak után egy fényes fel-
hőbe lép - a jelenet láthatólag az Úr színeváltozásának
epizódját mintázza (Mt. 17,1-8; Mk. 9,2-8; Lk. 9,28-36) -,

Júdás evangéliumáról
Egy szenzációs felfedezés tanulságai
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a mű pedig az árulás pillanatainak felidézésével zárul.
Júdás evangéliuma kétségkívül rendkívüli, de vajon

tényleg egyedülálló is? S vajon tényleg kihívást jelent-e a
Szentírás tanítása és a kereszténység számára? Minde-
nekelőtt tévedés lenne azt gondolnunk, hogy a Júdás-
evangélium létezése bárkit is meglepett a korai keresztény
irodalom ismerői közül. Irenaeus lyoni püspök Krisztus
születése után 180-ban már hivatkozik erre a műre, ami
tehát mostanra maradt, az a „személyes“ találkozás ezzel
a különös írással. (Az ókori irodalom világában cseppet
sem meglepő, hogy egy műnek csak egykori létezéséről
tudunk anélkül, hogy ismernénk is azt: az antik irodalom
jelentős része elveszett az évszázadok folyamán.) Ami a
Júdás-evangélium tartalmi páratlanságát illeti, az csupán
a Bibliában szereplő, tehát az úgynevezett kanonikus írá-
sokhoz mérten tűnhet szokatlannak, a kora-keresztény
időszak ma is olvasható irodalmában semmiképpen nem
egyedülálló. A négy bibliai evangéliumon kívül több más
evangélium volt ismert eddig is, hogy csak a 19. század
végén felfedezett Péter- és Mária-evangéliumot említsem.
Gondolatvilágában közel áll a most megismert szöveghez
Tamás evangéliuma, ami egy Jézusnak tulajdonított
mondásgyűjtemény, az üzenete azonban igen távol áll a
négy bibliai evangélium bizonyságtételétől, illetve azok
lelkiségétől. A Júdás-evangélium Jézusának ugyancsak
vajmi kevés köze van a Szentírás Krisztusához. A most
megismert evangélium Jézusa homályos természetfilozó-
fiai és teológiai fejtegetésekbe bonyolódik - például is-
métlődően bizonyos csillagokat emleget -, és időnként el-
neveti magát tanítványai jelenlétében, aminek okát több-
nyire nem értjük. Az egész szöveg nehezen érthető -
feltűnő ellentétben áll a biblikus evangéliumok világos
megfogalmazásával. Ezek és más vonások azt mutatják,
hogy a Júdás evangéliuma közeli rokona azoknak a
néhány évtizede (1945-ben) az
egyiptomi Nag Hammadi-ban
felfedezett írásoknak, amelyekhez
az említett Tamás-evangélium is
tartozik, és amelyek az úgynevezett
gnosztikus szellemi mozgalomhoz
köthetők. Ennek hívei sokat tanul-
tak a kereszténységtől, ám gondo-
latvilágukat sajátos és erős kevere-
dés jellemzi a pogány filozófiai spe-
kulációkkal és az okkultizmus jegyeit
is magán viselő úgynevezett herme-
tikus hagyománnyal.

És végül: kora alapján sem kell azt
gondolnunk, hogy a Júdás-evan-
gélium valami eredetibb, Jézushoz
korban közelebb álló tanítás lenne,
mint a Szentírás evangéliumai.
Máté, Márk, Lukács és János

evangéliumát a tudomány nagyjából az első évszázad má-
sodik felére teszi. A Júdás-evangélium koráról bizonyosan
csak annyi tudható, hogy Kr. u. 180 előtt keletkezett, ám
a kutatók egybehangzó és megalapozott véleménye sze-
rint a bibliai evangéliumok után született meg, és részben
azokból merített. 

A Júdás-evangélium megszületése, annak mai bom-
basztikus tálalása és zajos fogadtatása ugyanarra tanít: a
világ kétezer évvel ezelőtt és ma is intenzív szellemi harc
színtere. „…a mi harcunk nem test és vér ellen folyik,
hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai
és a gonoszság lelkei ellen“ (Efezus. 6,12), mondja Pál
apostol, ezek az erők pedig „okoskodásokat“ és „magas-
latokat“ emeltek az Isten ismeretével szemben (2 Ko-
rinthus 10,5). Minthogy hitünk alapja a Szentírás, nem
csoda, hogy e szellemi harc az Igét vette és veszi mindig is
célba, annak igazságát kérdőjelezi meg többé vagy kevés-
bé „tudományos“ formában. Saját szakmai tapaszta-
lataim különböző kérdések sajtóbeli tálalása kapcsán azt
mutatják, hogy elképesztően igénytelen elméletek arat-
nak sikert megtévesztően (ál-) „tudományos“ köntösbe
öltöztetve, szenzációhajhász és megalapozatlan következ-
tetésekkel. De meg kell-e ezen lepődnünk? Nem, hiszen
Jézus maga mondta: „Mert hamis krisztusok és hamis
próféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek,
hogy megtévesszék – ha lehet – a választottakat is." (Máté
24, 24). Nem kell elbizonytalanodnunk hát, ha a jövőben
egy állítólagos tudományos felismerés kapcsán újság-
íróként beszélő tudósok és magukat tudósnak képzelő
újságírók ezt mondják: „az új lelet/elmélet feje tetejére ál-
lítja mindazt, amit évszázadok óta gondoltunk…“ A múlt
tudományával foglalkozó emberként állíthatom: a tu-
domány ritkán tehet a valószínűnél bizonyosabb állítá-
sokat, és ezen állítások egyike sem tudta megcáfolni a

Szentírás igazságát. 

Bizonyosságunkat pedig a Szent-
lélek által ihletett Kijelentés (a Bib-
lia) adja meg: „Mert Isten igéje élő
és ható, élesebb minden kétélű
kardnál, és áthatol az elme és a lé-
lek, az ízületek és a velők szétválá-
sáig, és megítéli a szív gondolatait
és szándékait. Nincsen olyan te-
remtmény, amely rejtve volna
előtte, sőt mindenki mezítelen és
fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell
majd számot adnunk.“ 
(Zsid. 4,12-13).

(Kép: National Geographic Society)

- Dr. Mayer Péter -
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„„AA  lleeggjjoobbbb  oorrvvoossookk::  ddrr..  MMeeggeellééggeeddééss,,  ddrr..  HHiiggggaaddttssáágg,,  ééss  ddrr..  VViiddáámmssáágg““..
„„HHaa  aazz  eemmbbeerr  eeggyysszzeerr  vviilláággoossaann  llááttnnáá,,  hhooggyy  mmii  aa  bbűűnn,,  aakkkkoorr  úúggyy  mmeenneekküüllnnee  ttőőllee,,
mmiinntt  aa  mméérrggeess  kkííggyyóóttóóll  ééss  iiggaazzáánn  öörrüüllnnee,,  hhooggyy  JJéézzuuss  KKrriisszzttuuss  mmeeggmmeenntteettttee  ttőőllee..““

C.H. Spurgeon

***
„„AA  SSzzeennttlléélleekk  „„jjéézzuusssszzeerrűű““  LLéélleekk..

HHaa  bbeennnnüünnkk  llaakkoozziikk,,  mmiinnkkeett  iiss  „„jjéézzuusssszzeerrűűvvéé““  tteesszz..
MMeeggsszzeenntteell,,  ttiisszzttooggaatt,,  éérrlleellii  aa  LLéélleekk  ggyyüümmööllccssee  „„íízzeeiitt““  éélleettüünnkkbbeenn..  

IIggaazzáánn  eemmbbeerrrréé  tteesszz..““

Végh Tamás, Budapest Fasori Református Gyülekezet lelkipásztora

***
„„IIsstteenn  nnééppéénneekk  aa  mmaaggaattaarrttáássáátt  ssoohhaa  nneemm  aazz  hhaattáárroozzzzaa  mmeegg,,  hhooggyy  mmii  aa  ddiivvaattooss

ééss  mmii  nneemm,,  mmii  nnééppsszzeerrűű  ééppppeenn  aa  ttöömmeeggeekk  eellőőtttt,,
hhaanneemm  aazz,,  hhooggyy  mmiitt  mmoonndd  IIsstteenn..““

***
„„TToolleerraanncciiaa  ééss  pplluurraalliizzmmuuss..

EEttttőőll  vvééddii,,  óóvvjjaa  ééss  aakkaarrjjaa  mmeeggsszzaabbaaddííttaannii  IIsstteenn  aazz  ŐŐ  nnééppéétt..
AAzz  öösssszzeemmoossáássttóóll,,  aa  kkeevveerrééssttőőll,,  aazz  iiss--iiss--ttőőll..

NNiinnccss  iiss--iiss!!
IItttt  vvaaggyy--vvaaggyy  vvaann!!

AAkkii  kkaappuutt  nnyyiitt  iiddeeggeenn  iisstteenneekk  eellőőtttt,,  aazz  eezzeenn  aa  kkaappuunn  mmáárriiss  kkiillééppeetttt  
aazz  ééllőő  IIsstteennnneell  vvaallóó  sszzöövveettssééggbbőőll,,  ééss  ootttt  mmaaggáárraa  mmaarraadd..““

Cseri Kálmán, Budapest-Pasaréti Református Gyülekezet lelkipásztora

Incze Sándor:  Ő az Alkotó

Fűti az embert az alkotás gondolata,
mert Isten ültette ezt mibelénk

a Teremtés hajnalán.

De születhet-e szó, gondolat
a teremtő kijelentése nélkül

és Néki tetsző alkotás?

Sürget a forma, a kép munkálása
De ami Tőle jön, az csendben születik.

Idézetek
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Püski Lajos
Debrecen-
Nagyerdei

lelkipásztor lesz vendég ige-
hirdetőnk a Széchenyi

utcában, aki az 
istentisztelet után megosztja

tapasztalatait az általuk 
szervezett sátoraljaújhelyi

(Várhegy Üdülő)
csendeshetekkel kapcsolatban.

A rendezvény helyszíne:
GGyyüülleekkeezzeettii  KKöözzppoonnttuunnkk

nnaaggyytteerrmmee  

NŐI CSENDESNAPRA várjuk testvéreinket 
a MMaarroosshheeggyyii  iimmaahháázzuunnkkbbaa. (Batthyány u. 9.)

Az alkalom címe: „Hűség a különböző élethelyzetekben“ 
Vendégünk lesz: Bércesné Szalóki Éva (Lajosmizse)

Férfi délutánra 
várjuk 

testvéreinket a 
BBuuddaaii  úúttii  tteemmpplloommuunnkkbbaa. 

Az alkalom címe: 
„Keresztyén férfi 
az Úr tervében“

A nyári közös
csendeshét 

(Július 22-28.) 
következő előkészítő megbeszélése 
bemutató videók megtekintésével.

Helyszíne: 
GGyyüülleekkeezzeettii  KKöözzppoonnttuunnkk  

nnaaggyytteerrmmee..

mmáárrcciiuuss  44..
vvaassáárrnnaapp
1155  óórraa

mmáárrcciiuuss  99..
ppéénntteekk
1199  óórraa

mmáárrcciiuuss  44..
vvaassáárrnnaapp  
1100  óórraa

MAROSHEGYI EVANGELIZÁCIÓ

Minden érdeklődőt szeretettel várunk 
a Batthyány u. 9. szám alatti imaházunkba! 

A sorozat címe: „3 jele annak, hogy Ő a Krisztus!“ 
Vendégeink lesznek:

Meggyes Ildikó (Budapest), 
Kun Ágnes Anna (Budapest),
Mikola Borbála (Budapest)

MMáárrcciiuuss  11  ééss  33--aa  kköözzöötttt  
((ccssüüttöörrttöökk  --  sszzoommbbaatt))  

eessttéénnkkéénntt  1188  óórraaii  kkeezzddeetttteell

MMáárrcciiuuss  2244..  
sszzoommbbaatt  

99--1133  óórrááiigg

Gyülekezeti kishírek:

„Tótágast áll“ - mondják valakire vagy valamire, amikor a
feje tetejére fordul.
Kicsit hasonlít erre Hamlet monológjának egy részlete is:
„Kizökkent az idő, ó kárhozat…!“

Amióta az ember hátat fordított Istennek, azóta feje tete-
jére állt a történelem: pont fordítva történnek a dolgok,
mint ahogy lehettek volna! Szeretet helyett gyűlölet,
békesség helyett vad indulatok, mások megértése helyett
a kényelem és élvezetek mindenekelőttisége jellemzik az
életünket.
Jeremiás látomása pontosan ilyen képet fest a korabeli
Izraelről (Jeremiás 4,23-28. versek): mintha a
teremtéstörténet negatív tükörképét látnánk - minden,
ami ott jónak készült, az ember engedetlensége és önzése
miatt felborult, éppen az ellenkezőjére változott. A kies és
gazdagon termő föld kietlen és puszta, a gyógyító, békét

adó világosság helyett minden sötét, az emberért
teremtett élővilág pusztul és sorvad az egész Földet
kizsigerelő életszínvonal-hajhászásunk miatt.
Hiszed-e, hogy amikor Isten Igéje éppen az ellenkezőjét
tanácsolja, mint a világ vagy az önmagad körül forgolódó
szíved, akkor mégis Neki van igaza? Hiszed-e, hogy Isten
rendelései és szabályai azért tűnnek olyan szokatlannak
és idegennek ebben a világban, mert a világ él a feje tete-
jén? Hiszed-e, hogy amikor Ő megfordulásra, megtérésre
hív, akkor a legcsodálatosabb módon talpra akarja állítani
az életedet?
Jézus Krisztus ígérte meg: „Én azért jöttem, hogy életük
legyen, sőt bőségben éljenek.“
(János 10,10) Aki hittel Hozzá igazítja az életét, aki őszin-
tén keresi az akaratát, az egyszer csak valódi örömforrás-
ra talál: „Gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy
nyereséget talált!“ (Zsoltár 119,162)
Hosszú távon minden gyermeknek "talpon" egészsége-
sebb és biztonságosabb…
Kedves Szülő, hadd segítsen ebben az egyházi iskola!

- Somogyi László -
lelkipásztor

Suliváró gondolatok
REFI - hogy a gyermekem 

talpra álljon!
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Gyülekezeti részeink állandó alkalmai

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: 30/630-8801; 
e-mail: hivatal@albaref.hu 
Internet: www.albaref.hu

Lelkipásztorok: 
Somogyi László lelkészi elnök; László Tibor; 

Beosztott lelkészek:
Farkas Balázs, Végh Mihály 

Adminisztrátor: Schvanner Istvánné 
Bankszámla szám:

UniCredit 10918001-00000021-42850004 

Lelkészi Hivatal

Tanítvány Református Oktatási és
Nevelési Alapítvány:

8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 16. 
Tel.: 22/312-785

Bankszámla szám:
OTP 11736006-20349613
Adószám (Szja 1%-hoz): 

18492532-1-07
Református Egyház technikai száma: 

(Szja 1%-hoz): 0066

KÖZCÉLÚ ALAPÍTVÁNYUNK

Olajfa Református Óvoda:
8000 Székesfehérvár, Horvát I. u. 1.

Tel.: 22/316-378 
e-mail: ovoda@albaref.hu 

Vezető óvónő: Csóka Györgyné

Református Általános Iskola:
8000 Székesfehérvár, Széchenyi út 20.

Telefon: 06-22/310-018 
e-mail: iskola@albaref.hu 
Igazgató: Pojányi Balázs

IINNTTÉÉZZMMÉÉNNYYEEIINNKK  EELLÉÉRRHHEETTŐŐSSÉÉGGEEII

Köszönet és hála azon egyháztagjainknak és az 
iskolai, illetve óvodai szülői munkaközösségből 

mindazoknak, akik felajánlást tettek 
intézményeink működtethetősége érdekében!

Szeretettel kérjük, hogy teljesítsék folyamatosan ígéretüket,
mert csak így biztosítható iskolánk, 

illetve óvodánk zavartalan fenntartása. 
Az egyházközség csak rövid távon tudja megelőlegezni a

működéshez elengedhetetlenül 
szükséges, normatíván felüli összegeket.

A GYÜLEKEZETI KÖZPONT NAGYKÖLCSÖNÉNEK TÖRLESZTÉSÉRE

UniCredit 10918001-00000021-42850004

BÉKESSÉG
A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS

EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

Az újság megjelenik évente 6 alkalommal.
Felelős szerkesztő: Somogyi László

Szerkesztő: Szűcs Gábor
Nyomdai munkák: Duna-Print Kft.

Felelős vezető: Farkas István

Letölthető igehirdetések Mp3 formátumban! www.albaref.hu

Széchenyi utca
Vasárnap:
08:30 Istentisztelet (A három nagyünnepen: 08:00)
10:00 Istentisztelet, gyermek-istentisztelet

gyermek, illetve csecsemő megőrzés;
11:30 Énekkari próba
17:00 Istentisztelet (Nyári időszámítás alatt 18:00)

Ünnepnapokon és a hónap utolsó vasárnapján
délelőtt úrvacsorás istentiszteletet tartunk.

Hétfő: 17:00 Szenvedélybetegek bibliaórája (Kék Kereszt csoport)
Kedd: 18:00 Gyülekezeti bibliaóra
első kedd: „Egymás terhét hordozzátok" imaóra
második: Presbiteri bibliaóra
harmadik: Jegyesoktatás és/vagy keresztelői előkészítő
negyedik: Munkaközösségek, bizottságok tagjainak bibliaórája
Csütörtök 15:00 Asszonykör
Csütörtök 18:00 Gyülekezeti bibliaóra
Csütörtök 09:30 (páratlan héten) Baba-mama kör
Péntek 18:00 Felnőtt konfirmációi óra
Péntek 18:00 Fiatal felnőttek köre
Szombat: 17:00 Ifjúsági kör
Szombat 18:30 Énekkari próba
Minden hó 2. keddjén 17:00 Fiatal nők köre 
Minden hó 1. szerdáján 15:00 Nyugdíjas lekész házaspárok,

illetve özvegyek bibliaórája a Gyülekezeti Központban 
Minden hó 2. vasárnapján Teázás a 10 órás istentisztelet 

után az udvaron vagy a Gyülekezeti Központban 
Minden hó 3. vasárnapján 15:00 Családos délután a 

Gyülekezeti Központban 
Minden hó utolsó vasárnapján 17:00 A vígasztalás 

evangéliuma - istentisztelet gyászolóknak

Maroshegy
Vasárnap: 09:00 Istentisztelet az Imaházban
Hétfő: 16:00 Házi Bibliaóra
Kedd: 10:00 Bibliaóra a Balatoni úti idősek

Otthonában
Szerda: 18:00 Bibliaóra az Imaházban

Budai út
Vasárnap: 09:00 Ifjúsági óra
Vasárnap: 10:00 Istentisztelet
Vasárnap: 10:00 Gyermek foglalkozás
Csütörtök: 15:00 Asszonykör 
Csütörtök: 17:00 Bibliaóra


