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icsoda történet! Vannak, akiknek csak mese. Viszont
Leon Morris ezt írja: „Ez a történet… önmagában olyan
élő, hogy egyesek véleménye szerint, egy résztvevő
elbeszéléséből ismerjük olyannyira, hogy a névtelen
tanítvány személye mögött esetleg maga Lukács áll”. No-
ha Lukács a 11. versben „üres fecsegés”-ről szólt, kétségte-
len, hogy az emmausi tanítványok találkozását már nem
mesének, hanem történetileg hiteles valóságnak látta.
Valóban egy élő, élethű leírással van dolgunk!
A „ketten” közülük kifejezés a 9. versben említett
tanítványokra vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy a „kettő”-
nek nem feltétlenül kellett apostolnak lennie, hanem a
„kettő” lehetett „a többiek” elne-
vezés köréhez tartozó tanítvány is.
„Aznap” – azt jelenti: a Feltáma-
dás napján, azon a vasárnapon. A
cél: „egy falu” …, amely Jeru-
zsálemtől hatvan futamnyira volt,
és amelynek „Emmaus a neve”.
„Hatvan futamnyi” távolság
egyenlő 60 x 185 méterrel, tehát
kb. 11 km. 
„És beszélgettek egymással min-
darról, ami történt.” Ez érthető! A
19-24. versek erről pontosabb tartalmi megjelölést ad-
nak, vagyis ők ketten az egész Jézus-történetről beszélget-
tek, a tárgyalásról, a keresztre feszítésről, az asszonyok
beszámolójáról, és a tanítványok megfigyeléseiről Jézus
sírjánál. Lukács, az orvos-történész „eseményekről”
beszél. Eszerint számára mindez történelmi valóság. 
(vö.: Lukács 1,1-4)
„Miközben beszélgettek, és vitatkoztak egymással, maga
Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük.” A „vi-
tatkoztak” kifejezés mutatja, hogy nem volt mindenben
egy a véleményük. Nyilvánvalóan részben különböző
nézeteik voltak Jézus, illetve az üres sír jelentőségéről, az

angyali üzenetek fontosságáról. Azonban „maga Jézus is
melléjük szegődött”. Abban a korban gyakorlat volt, hogy
az úton más utazók, sőt utazó csoportok is csatlakoztak
egymáshoz. Abban tehát még semmi rendkívüli nem volt,
hogy egy harmadik férfi „együtt ment velük”. 
„Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték
fel.” Különös! Gyakran volt ez így a Feltámadottal való
találkozások során. A „látásukat valami akadályozta” kife-
jezést legjobban úgy értjük, ha arra gondolunk, hogy nem
tudták azonosítani a személyét. Valószínűleg azért nem,
mert gyakorlatilag nem számoltak a feltámadással. Az
ezzel ellentétes magyarázat, hogy maga Isten akadályozta

meg felismerési képességüket, az
összefüggés szerint kevésbé találó.
Joggal állapítja meg az Új Jeru-
zsálemi Biblia: „A Feltámadott
teste – habár önmagával azonos
marad – egy új állapotba kerül,
amelyben külső formája is megvál-
tozik“ (Márk 16, 12), és e világ
érzéki feltételeit felülmúlja. (János
20, 19). Jézus testi létét Feltá-
madása és Mennybemenetele
között egyfajta köztes állapotként

képzelhetjük el, amelyben egyrészt többé már nem kötő-
dik térhez és időhöz, másrészt mégis mint egy földi ember
tudott cselekedni, ugyanúgy képes volt menni, ülni, enni
és beszélni.
Az új útitárs eddig hallgatott. Most azonban „így szólt hoz-
zájuk: Miről beszélgettek egymással útközben?” (17. vers).
Ez a vita meglehetősen heves volt. Már a keresztre feszítés
előtt olyan volt Jézus természete, hogy az embereket
kérdések által próbálta meggondolásra késztetni, s ezt a
tulajdonságát feltámadása után is megőrizte. Isten ter-
mészete is ez.
A hatás meglepő: „Erre szomorúan megálltak.”

Jézus ma is hozzád lép…

M

„Miközben beszélgettek, és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, 
és együtt ment velük.”
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Az emmausi tanítványok egyszerre csak tudatára éb-
redtek, milyen nagy volt a veszteségük a keresztre feszítés
által. Hogyan tudnák ezt e kérdező férfinek a tudomására
hozni?
„Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt
mondta neki: Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben,
aki nem tudod mi történt ott ezekben a napokban?” (18.
vers) Ez a vers egy sereg érdekes információt ismertet
meg velünk. Először rávilágít Jézus tanítványainak
meglepő sokféleségére. Egy „Kleopás” nevű tanítványról
van itt szó. Valószínűleg ő azonos a János 19, 25 -ben
említett Klópás-sal. Ezt tekintetbe véve a felesége, Mária
szintén tanítvány, tanítványnő volt, esetleg szoros kapcso-
latban állt a Jézus-családdal. Ezen a helyen kiegészíti a
Bibliát a legrégebbi egyháztörténet néhány adata. Ő
József testvére, Jézus nagybátyja (az emberi leszármazás
szerint), összeházasodott Máriával, aki szintén Jézus
tanítványaihoz tartozott, és a keresztnél Jézus anyja mel-
lett állt, továbbá ő az atyja annak a Símeonnak, aki
később jeruzsálemi püspök lett, és valószínűleg Emmaus-
ban lakott.  
A kérdés, amit Kleopás feltesz,
egészen hihetetlenül hangzik, sőt
majdnem sértően: „Te vagy az
egyetlen idegen Jeruzsálemben,
aki nem tudod mi történt ott ezek-
ben a napokban?” Akkoriban
Jeruzsálemben sok idegen lakott.
A templomi táblák három nyelven
is figyelmeztettek az illetéktelen be-
hatolástól. Mindenki, mondja
Kleopás, sőt minden idegen is-
meri a Jézustörténetet. „Te” len-
nél „az egyetlen,… aki nem tudod”. 

Van benne valami megindító, ahogy
Jézust akarják informálni Jézusról.
De nem tesszük ezt gyakran mi is,
amikor Istent Istenről és a világról
akarjuk felvilágosítani? Megható a
ragaszkodásuk – az állítólag halott
– Jézus iránt, akiről magyará-
zatukban ezt mondják: Ő „Názá-
retből származott”. Jézust a
kereszten elhelyezett táblára em-
lékezteti, amelyen ez is rajta állt: „a
Názáreti Jézus” (János 19,19),
valamint életének sok-sok esemé-
nyére. „Próféta volt” mondták
továbbá. Valóban ez volt az általá-
nos népvélemény, s csodálatra
méltóan még hozzá teszik: „szó-
ban és tettben hatalmas az Isten

előtt”. Mózest az Apostolok Cselekedetei hasonlónak írja
le, így világossá válik: Jézus egészen különleges és rend-
kívüli próféta. Péter ezt a vonást ismét felveszi pünkösdi
igehirdetésében. (Apcsel 2,22). Amikor a két emmausi
tanítvány megvallja: „szóban hatalmas” volt, akkor
határozott jelét adják, hogy Jézus az ő szemükben nem
tévtanító. Az „Isten előtt” megjegyzés csak aláhúzza mind-
ezt. Ez a kijelentés azonban több, mint csodálatraméltó! A
kereszten elszenvedett átkozott halála ellenére az em-
mausi tanítványok kitartanak amellett, hogy Jézus Isten-
től jött. Ezt azért tehetik meg, mert a kereszthalált jogtalan
ítéletnek és egy ártatlan halálának tekintették. (20.v.) 
Röviden írják le a pert, „hogyan adták át a főpapok és a
főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg.”
(20. vers) 
A 21. verssel az emmausi tanítványok rátérnek saját
személyes helyzetükre. Ez azért is érdekes, mert amit
mondanak, abban az időpontban sok tanítványra
érvényes. „Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja
megváltani Izráelt”. A „mi” hangsúlyozott ellentétben áll

az előző versben szereplő főpa-
pokkal és főemberekkel. A mes-
siási Jézus-gyülekezet éles ellentét-
ben áll a zsidóság hivatalos több-
ségével szemben. 
Ha „ő” lesz az, aki megváltja
Izráelt, aki Megváltóul rendeltetett,
akkor világos, hogy az Ószövetség
minden, a Megváltóra vonatkozó
címe átszáll Reá: „Messiás”,
„Dávid Fia”, „Izráel Királya”, „az
Úr Szolgája”, „Úr”, „Próféta”,
„Szent”, „Igazságos”, „Szabadító”,
„Fejedelem”. Sőt: „A halottak
közül való feltámadásával Isten
hatalmas Fiának bizonyult.”
(Róma 1,4)

Ma már tudjuk: akinek megnyílik a
szeme az Úr Jézus felismerésére, s
Őt, mint feltámadottat befogadja
az életébe, az egészen új remény-
séggel telik meg! Jézus él, és ma is
életünk része akar lenni. 

Nem Neki van szüksége erre,
hanem nekünk, hogy e földi,
csüggesztő és sokszor értelmetlen
küzdelmünket felváltsa egy jövőt
látó, a feltámadással és a Feltáma-
dottal mindig számoló, reményteli
hívő élet!

-s – r -

Füle Lajos:

FELTÁMADOTT!

Húsvét reggel
tavaszi kedvvel
zeng a berekben:
Feltámadott!

Egei kéklik,
szelei végig-
zúgják az erdőn:
Feltámadott !

Dongói dongják,
méhei zsongják,
kórusban mondják:
Feltámadott !

Lepkéi írják,
bimbói nyílják,
fűből virítják:
Feltámadott!

Tavasz van, íme,
hatalmas Ige
zuhog a szívre:
Feltámadott!
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Tudjátok ki volt Jóseba? Én sem tudtam addig, amíg Bér-
czes Istvánné Éva nyugalmazott lelkipásztor Lajos-
mizséről a női lelki napon fel nem hívta rá a figyelmemet.
Ő királylány volt, Dávid leszármazottja, akinél megrekedt
az átokvonal. A Királyok második könyve 11. fejezete 1-3.
verse írja le történetét. Aháb lánya, Ataljá Júdába is be-
viszi a Baál-kultuszt, és hatalmi pozíciójának biztosítása
végett csaknem kiirtja Dávid egész háza népét. Az
egyéves Jóást, a Jójáda paphoz feleségül ment nagynéni,
Jóseba lopja ki a halálra szánt királyfiak közül és rejti el a
vérengző nagymama elől. A kicsi az Úr házában, azaz
templomi környezetben nő fel Jóséba gyermekeivel
együtt úgy, hogy senki sem gyanakszik rá. 
Jóseba életpéldáján keresztül láthatjuk, hogy egy elvadult,
istentelen környezet, rossz családi példa ellenére, hogyan
maradhat valaki hű Istenhez
és lehet engedelmes eszköze,
az átokvonal megszakítója.
Rácsodálkozhatunk, hogy Is-
ten nem ember: Ő hűséges. 
A 89. zsoltárban Dávidnak
ígérte: „Örökké megtartom
szeretetemet iránta és szövet-
ségem állandó lesz vele. Min-
denkor gondoskodom utó-
dairól és trónjáról, míg csak
meglesz az ég.”
Isten szövetséget kötött Dáviddal, de velünk is, az egész
emberiséggel Jézus Krisztusban. Vajon engedjük-e, enge-
dem-e, hogy az Úr velem is szövetséget kössön, ha igen,
hűséges szövetséges vagyok-e? Ő tudjuk milyen. Ígéretét
megtartotta, nem pusztult el Dávid háza, a kicsi Jóásból
király lett. Itt jó véget is érhetne a történet, de  Jóás király
is elfordult Istenétől és arra, hogy ez a népnek is rossz lesz
épp Jóseba fia figyelmeztette. Jóás király „hálából” meg-
ölette. Megölette azt, akivel együtt gyerekeskedett, akivel
együtt voltak Isten igéje körül az Úr házában, akivel osz-
toztak jóban-rosszban, s akinek édesanyja megmentette
őt a biztos pusztulástól. – Megérte? 

Hűnek maradni a mindennapokban az Úrhoz, az imád-
ságban. Erről kezdődött a beszélgetés. A reggeli imádság
jótékony hatásáról többen is beszámoltak, még ha ezért
egy fél órával előbb is kell felkelni. Keveset szívből, mint
sokat színből, leginkább szüntelenül. Mit tegyünk, ha zör-
getünk, de látszólag nem jön válasz, akiért vagy amiért

imádkozunk nem változik, évekig, évtizedekig imád-
kozunk. Van értelme? - Megéri? 

Nagymamák meséltek arról, hogyan csepegtetik Isten
igéjét, Jézus szeretetét kis unokáikba, mennyi öröm a
gyermek nyiladozó értelme, a közös imádságok, azt is
kockáztatva, hogy a szülők kevesebbet hozzák őket a
nagyihoz… –Megéri?

Fiatal anyukák a gyermekvárás, gyermekszületés
élményeiről, és az ezzel kapcsolatos lelki változásokról
számoltak be. A mennyei Atya hogyan tud felhasználni
egy csöppséget, egy valóságos ajándékot az édesanya,
édesapa lelki fejlődéséhez, a fontossági sorrend szem
előtt tartásához. Ugyanakkor anyák számoltak be arról,
hogy sajnos nem minden gyermekük jár Isten útján, nem
mindegyiknek volt példa a szülők hite, szolgálata, hűsége

az Úr iránt, erőfeszítése,
fáradsága a gyermeke kes-
keny útra terelésében. 
– Megérte?

Van hűség a szolgálatban. 
„Amikor a szomszédtól meg-
kérdezzük, hogy van, meg-
hallgatjuk örömét, bánatát,
tovább érdeklődhetnénk,
miben segíthetünk” - javasol-
ta az egyik tapasztalt anyuka.
De milyen fájdalmas, amikor

hozzánk kopogtat be valaki álszenten „jó tanácsokat” osz-
tani, közben szeme rá-rátéved a cipős szekrényből ki-
pottyanó cipőre, mosogatni vagy vasalni valóra. 
Szolgálatra jelentkeztél és elutasítást kaptál? Vagy szol-
gálatra jelentkeztél, megkaptad és most már jó ideje meg-
haladja erődet, s nem kérdezik tőled, hogy vagy?
– Megéri? 

Szeretném belesuttogni, belemondani, belekiáltani az
életedbe: MEGÉRI! Megéri, mert elmondhatod, mint
Jóseba, hogy ahova az Úr állított, ott hűen kitartottam, a
feladatot, amit rám bízott elvégeztem, végig az Ő
közelében lehettem, mert minden, ami jó volt az életem-
ben, ami jót adtam és kaptam csak Tőle származott. 

A  89. zsoltár írójával együtt zengheted: „Uram, kegyelmes
tetteidről éneklek örökké, nemzedékről nemzedékre hir-
detem hűségedet.”

Hűnek maradni – megéri?

3BÉKESSÉG

Gondolatok 
a Maroshegyi gyülekezetünkben 

megrendezett női csendesnap után...
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Nekünk jelek kellenek…

Pár napja arra kért kedves lelkipásztorom, Végh Mihály
tiszteletes úr, hogy írjak erről és ezzel kapcsolatos gondo-
lataimról a Békesség című újságunkba. Kérését teljesí-
tendő, íme az írásom. Gimnazista koromban, 1938-ban
konfirmáltak és a Budapesti Kálvin téri Református
gyülekezet Konfirmáció emlékül megajándékozott egy
Bibliával. Ma is őrzöm könyveim között az első sorban.
Bevallom, nem sokszor olvasgattam, bár a pesti reformá-
tus gimnáziumban a hitoktatás fontos tantárgy volt. Azó-
ta sok év és évtized elmúlt és az előadásokat hallva vizs-
gálni kezdtem emlékezetemben,
mikor történt velem valami „jel”-
nek is tekinthető esemény. 
Érettségim évében, 1942-ben
már javában folyt a II. világ-
háború. Részvételünk okairól
akkoriban csak azt tudtam, hogy
hazánk védelmében tesszük.
Nagyon kevesen tudhattak ennél
többet, illetve más okokat, hiszen
a külföldi rádióadások tilalom alá
estek. Mint egyetemista és
családfenntartó, csak a KISKA
(Kisegítő Katonai Alakulat) egyik
századában szolgáltam.
Rövidesen változott a hadi hely-
zet, és a szovjet csapatok már a
Tiszát is átlépték. Legfőbb szövet-
ségesünk Hitler, Budapestet
„erőddé” nyilvánította, amit az
utolsó töltényig kell védeni. Rö-
videsen bekerítették Budapestet,
ezért a körbezárt német alakula-
tok szép hídjainkat is a Dunába
robbantották. A szovjet katyusák
(sorozatvető gépágyúk) lassan
rommá lőtték Pestet. Ekkor történt meg velem, hogy hall-
va egy közeledő lövedék sivító hangját, egy fal tövében
hasra vetettem magam. Pillanatok múlva hallottam az
óriási robbanást… Hallottam, tehát élek! Gondolom, én
ezt utólag az első jelnek tekinthetem. 
Budapesten a háború magyarországi befejezéséig a „ki-
csi robot” veszélyét is megúsztam, bár kétszer is elkaptak.
Ez volt számomra a második jel. 

Gyorsan teltek az évek, évtizedek, fehérvári polgár lettem,
amikor feleségemmel több napos zempléni autóskirán-
dulásra indultunk. Megálltunk a Kálvinista Rómában,
hogy belülről is lássuk a Nagytemplomot, Kossuth karos-
székét, melyben 1849. április 14-én felolvasta a „Függet-
lenségi Nyilatkozatot”, amit a gyűlés részt vevői „közfel-
kiáltással” elfogadtak. 
Másnap tovább haladva elérkeztünk Tokajba, de neve-
zetességei közül keveset láttunk. Gondoltuk, hazafelé tart-
va majd pótoljuk. Ekkor még nem tudtuk, hogy erre nem

kerül sor. Mi is történt? Csak any-
nyi, hogy feleségem, aki átvette a
volánt, mert bort kóstolgató em-
ber nem vezethet, hirtelen féke-
zett, hisz ezt tette az előtte haladó
autó is. Ebben a pillanatban há-
tulról belénk rohant a minket
követő kocsi, és belökött az út
közepére. Feleségem ekkor han-
gosan „JÉZUS-t!” kiáltott… Én,
aki mellette ültem, feléje fordul-
tam, s ugyanebben a pillanatban
kocsink jobb oldalát végig súrol-
va egy furgon rohant el mellet-
tünk, kocsinkat Tokaj irányába
visszafordítva. Első üléseink tám-
lája vízszintes helyzetbe rogyott,
pedig nem akartunk aludni.
Kimászva kocsinkból éreztük,
hogy sértetlenek vagyunk, ha-
junk szála sem görbült meg. A
két karambolos kocsi az árokban
állt, a mienk pedig „totálkáros”
lett. Másnap reggel első utunk
Sárospatakon a református temp-
lomba vezetett, hogy hálát ad-

junk az Úrnak, szerencsés menekülésünkért. Ez volt a
harmadik jel, bár akkor még nem sorszámoztuk ezeket.
A túrát egy autómentőn fejeztük be, mi ketten a vezető
mellett ülve, a platón pedig totálkáros kedves kocsink. 
Ezek az emlékek elevenedtek fel bennem az előadások
hallatán. 

- Dr. Sebők László -
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A maroshegyi gyülekezetben, istentiszteleten és egy kis „röplapon” is értesültünk februárban arról,
hogy március első három délutánján evangelizációs előadásokat tart három budapesti 

lelkipásztor asszony „3 jele annak – hogy Ő a Krisztus” címmel. Sokunk érdeklődését felkeltette ez
a cím, így mi ketten is részt vettünk mindhárom evangelizációs délutánon. Nem bántuk meg!
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Február közepétől családi istentiszteletre készülődött osz-
tályunk. Kettős dolog ez egy pedagógus feladataiban:
egyrészt nehéz minden alkalommal újabb műsort összeál-
lítani, azt betanítani – a tanórák vagy a szabadidő
rovására, másrészt újra és újra egy csodálatos lehetőség
gyermekeink bizonyságtételére. Istennek legyen hála, osz-
tályunk minden egyes alkalommal izgatottan várja az
ilyenfajta szereplési lehetőséget. 
Ilyen lelkes, szolgáló lelkülettel készültünk erre az alkalom-
ra is, gyermekek, szülők és pedagógusok egyaránt. 
A maroshegyi imaházban nagy szeretettel vártak és fo-
gadtak minket. A gyülekezet tagjai, gyermekeink és hoz-
zátartozóik betöltötték a termet.
Ahogy az igehirdetést hallgatva végignéztem a jelen-
lévőkön, eszembe jutott, mennyire hasonlítunk mi Jézus
tanítványaihoz. Más - más helyről, életkörülmények közül
érkeztünk, különböző indíttatással: egyesek szolgálni jöt-
tek – imádkozni, énekelni, Igét olvasni, bizonyságot tenni;

mások talán csak gyermekeikre voltak kíváncsiak. Így volt
ez annak idején is: minden tanítványát máshonnan hívta
el Jézus: kit a halászháló, kit a vámszedő asztal mellől. S
ők, ki tudja, miért, de követték őt. Szíveiket egyedül Jézus
látta, ugyanúgy, ahogyan ma a mi szívünket is. 
De ami a legfontosabb: Jézus nemcsak akkor, kétezer éve
szólította meg az embereket  személyesen, hanem ma is,
Szentlelke jelenlétével, talán gyermekeinken keresztül. Itt
már nem próba volt a versmondás, az ének, hanem bi-
zonyságtétel. Gyermekeink bizonyságtétele. 

„Uram, kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van nálad.”
– hangzott el az Igében. 

Kicsinyeink ezt így fogalmazták meg: 
Olvasd a Bibliát 
Reggel, délben, este, 
Legdrágább kincsed ez, 
Isten üzen benne.  

Vajon mi, felnőttek tudunk-e ilyen feltétlen bizalommal
fordulni mennyei Atyánkhoz?

- Szabóné Veres Hajnalka -

Az elmúlt évben megújult gyülekezeti honlap
folyamatosan egyre nagyobb népszerűségnek ör-
vend. A statisztikai adatok alapján azt látjuk, hogy
az igehirdetés letöltő felület az egyik leglátogatot-
tabb oldal. Mint ismeretes, ezen az oldalon lehet
hozzáférni a gyülekezetben elhangzott igehirde-
tések digitális felvételeihez. A letöltések nem kor-
látozódnak városunk internetező felhasználóira,
hanem egyre nagyobb számban töltik le külföldi
testvéreink is, az ott megtalálható hanganyagainkat.

A regisztrált felhasználók száma folyamatosan növek-
szik, mert hiszen vannak olyan szolgáltatásai is inter-
netes portálunknak, amit csak regisztrált felhasználók
vehetnek igénybe. Ilyen szolgáltatásunk az „Albaref
Fórum”, valamit az „Albaref Chat”. Ezeken a
felületeken írásban lehet egymással társalogni. 

Egyre többen választják informálódásra a rendszere-
sen frissülő eseménynaptár oldalunkat. Itt olvashatók a
megrendezésre kerülő alkalmaink fontosabb tudnivalói.
Egyre növekszik azok száma, akik a napi áhítatot is
elolvassák. 

Az egyházközség fenntartásában működő intézmé-
nyeink honlapjai is szervesen kapcsolódnak az inter-
netes megjelenésünkhöz. Főleg a beíratások idősza-
kában növekszik az iskolánk és óvodánk oldalainak lá-
togatottsága. 

A kedvező megítélés hatására tervezzük a honlapunk
további fejlesztését is, hogy minél több szolgálati ág be-
mutatásra kerüljön ezen az internetes felületen.

Az internet sohasem pótolhatja a közösségi élményt,
de hasznos segítséget jelent a gyors információáram-
lásban, valamint a misszió területén. 

Ezeket a szempontokat figyelembe véve, további hű-
séges szolgálókra van szükségünk. Várjuk azok jelent-
kezését, akik kedvet és indíttatást éreznek arra, hogy az
internetes szolgálatban tevékenykedjenek. 
A jelentkezésnél kérem fogalmazzák meg, hogy milyen
területen tudnának segíteni ebben a missziói ágban.

A jelentkezéseket az info@albaref.hu címre várom!

- Huszár Zsolt rendszergazda -

BÉKESSÉG 5

Családi istentisztelet

Fókuszban 
a gyülekezeti honlap
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Óvodánk, Iskolánk hírei:

► Április 13 és 14 -én    9 órától
Országos Óvodapedagógiai Szakmai Napokat rendeznek az Olajfa Református Óvodában.
Az óvodai beíratás április 26-án és 27-én lesz.

► Április 21-én   8 – 12  óráig
Protestáns Oktatási Napot rendeznek a Református Általános Iskolában.

► Április 26 – 27-én    8 – 12,   majd   14- 16 óráig
A leendő első osztályosok számára beiratkozási lehetőség az általános iskolában.

A pásztorok felelőssége!

6 BÉKESSÉG

Tisztelt Presbitérium, kedves Testvérek!

Minden beszámoló elszámoló is egyben arról, hogyan
sáfárkodtunk a ránk bízottakkal, a nekünk adatott kegyel-
mi ajándékok által.
Vissza és előre tekintve, vegyes érzések töltik el a szíve-
met. Öröm és hála mindazokért az alkalmakért, ame-
lyeken különösen közel jött hozzánk a mi szerető meny-
nyei Atyánk, és szeretetét kinyilvánította. Szomorúság
és hiányérzet az elszalasztott alkalmakért, lehetősé-
gekért. Szívemben visszhangzik a kérdés: lesz-e olyan
lélek, aki rám bízatott és miattam látta meg Őt?
Úgy érzem, sokszor mi is, én is, beülök abba a mókus-
kerékbe, amit e világ fejedelme minden erejét megfe-
szítve pörget, mert tudja, hogy nem sok ideje van hátra.
Minden, amit közösen teszünk, része annak a nagy
küldetésnek, amit Missziónak nevezünk, legyen szó épít-
kezésről, pénzügyről vagy igehirdetésről. 
Anélkül, hogy eltávolodnék a minket körülvevő való-
ságtól, eszembe jut Ezékiel próféta látomása a széthullott
Izraelről.
A próféta letekint a völgybe, amely tele van csontokkal.
Ezek a szeretett és kegyelemből kiválasztott kicsiny nép
szétszórt, bűnei miatt megszáradt csontjai, amelyek kép-
telenek maguktól élő testté válni. De van-e az Istennél

lehetetlen? A szétszóródott csontok, hallva az Úr szavát,
megmozdulnak, mert Élet áradt beléjük, és feltámadva
újra eszközzé válhatnak Isten kezében (Ezékiel 37, 1-14).
Kis közösségeinket, szolgálati águnkat nézve, valami ha-
sonlót lát az ember, mint a fent említett próféta látomásá-
ban. Vallom én is sokakkal együtt, hogy sok tégla akár
szépen elrakva sem alkot egy házat, nem tölti be a külde-
tést. Az Úr Jézus arra bátorít, hogy épüljünk fel lelki ház-
zá és így szolgáljunk Neki, megragadva minden alkalmat,
mert eljön az az idő, amikor senki sem munkálkodhat. 
Istennek Ezékiel próféta által szóló üzenetével szeretném
lezárni beszámolómat:
„ Ezért ti, pásztorok, halljátok meg az Úr igéjét: Életemre
mondom – így szól az én Uram, az Úr. Mivel prédává lett
a nyájam, és mindenféle mezei vad eledelévé lett a nyá-
jam, mint amelynek nincs pásztora, pásztoraim nem jár-
tak nyájam után, hanem önmagukat legeltették a pász-
torok, nem a nyájamat legeltették, ezért ti, pásztorok,
halljátok meg az Úr igéjét! Így szól az én Uram, az Úr: Én
most a pásztorok ellen fordulok, és számon kérem tőlük
a nyájamat. Véget vetek annak, hogy ők legeltessék a nyá-
jat, magukat sem fogják többé legeltetni a pásztorok. Ki-
ragadom szájukból juhaimat, és nem esznek belőlük töb-
bé. ” / Ezékiel  34., 7-10 /

-Incze-

Szolgáló közösségünkben áttekintettük az előttük álló alkalmakat, lehetőségeket, amelyek szerint:

� Április 14-én (szombat) délután megyei ifjúsági találkozóra megyünk konfirmandusainkkal 
és ifiseinkkel  Sáregresre;    

� Április 21-én (szombat) délután helyi családi csendes délutánt szervezünk általános iskolásaink, 
illetve szüleik számára;

� Május 13-án (vasárnap) 15 órától konfirmandus és ifi délutánt rendezünk a Gyülekezeti Központban és
a templomudvaron;

� A nyárra tervezett hittanos, konfirmandus és ifjúsági heteinket a gyülekezetünk felnőtt tagjaival közösen 
töltjük el Sátoraljaújhelyen.
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„Nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon
váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló
életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan
és szeplőtlen Báránynak, a Krisztusnak a vérén."
(I. Péter 1, 18-19.)

Nagypéntek.  Vajon mit jelent nekünk, reformátusok-
nak a ma világát élve a körülbelül 1970 évvel ezelőtt
történt „sorsokat” megfordító, életünknek új tartalmat
adó nap? Ételek megvonását, húsmentességet, sokféle
dologgal, munkával teljes napot? Vagy engedjük igazán
emlékezni szívünket, lelkünket? Hiszen igazán van
Kire, és van mire emlékeznünk! Az Úr Jézus mondta:

„Én őértük odaszentelem magamat.” 
Uram, hogyan lehetek Neked kedves? Hogyan hálál-
jam meg, mit tegyek? - A válasz egyszerű. Az élő Isten
jelenti ki számunkra. „Adjad fiam a te szívedet Nékem,
és a te szemeid az én útaimat megőrizzék.”

(Példabeszédek 23, 26.)

Csordultig hálával lehet teljes a szívünk, és a böjtünknek
kizárólag és csakis hálából szabad fakadnia. Mert ha szín-
lelésből, képmutatóan, önös érdekből tesszük, nem
kedves Isten előtt - bármilyen hálaáldozat is legyen az.
Ma, Húsvét és Pünkösd ismeretében e nap emléke már
nem a gyászé, hanem a VILÁGOSSÁGÉ, a SZABAD-
SÁGÉ, a SZERETETÉ.
„Az Úr pedig a Lélek; és ahol az Úrnak Lelke, ott a sza-
badság.” (II. Kor. 3, 17.)

- Somogyiné Gyüre Mária -

Suliváró játékkal, énekkel

Játékos iskolaváró foglalkozásokra hívták és várták a reformá-
tus általános iskolába a leendő első osztályosokat és szüleiket.
Az énekkel, zenével tarkított és némi ügyességet igénylő játékos
találkozó alkalmával a gyermekek számára nagyszerű lehetőség
nyílt, hogy megismerkedhessenek egymással és a tanáraikkal.

Képünkön: a játékos foglalkozás alkalmával Anancsenko Nyina
tanítónő a nebulók körében.

Igen nagy ajándéka Gyülekezetünknek, hogy Isten új és
új születendő gyermekekkel áldja meg. Gyarapszik az
öröm! Alkalomról-alkalomra együtt lehetünk a két-
három hónapos babáktól a hat éves kisgyermekig. Az
édesanyákkal az elmúlt esztendő őszétől Isten Igéjének
fényében Dr. Larry Stephens: „Gyermeked hite” című
könyvét tanulmányoztuk. Mint sáfárok, édesapaként és
édesanyaként, felelősek vagyunk gyermekeink lelki fej-
lődéséért is. Hiszen egyszer Mennyei Atyánk előtt el
kell számolnunk azzal is, hogy hogyan, és mire nevel-
tük, tanítottuk őket. Felelősségünk megtanítani nekik,

Kiben, Kinek higgyenek, bízzanak minden körülmé-
nyek között. Hogy életük legyen, örök életük legyen.
Ekképpen egy bizonyos „híd” szerepet töltünk be gyer-
mekünk és az Úr Jézus között.
A következő alkalomtól Linda Dillow: 
„A társ... feleségek könyve” című írását tanulmányoz-
zuk közösen. Minden házas nőtestvéremmel együtt fel
kell tennem néhány, olykor fájó, de annál szükségesebb
kérdést, amely elgondolkoztat és elcsendesít: Milyen fe-
leség vagyok? Meg kell változnom valamiben? De
miben változzam meg? Milyen a jó feleség?
Hála Istennek, nem kell kétségbe esnünk, mert él, Aki
formálja a szívünket!
Szeretettel várunk minden anyukát, aki szívesen van
együtt egy örömteli, boldog mamás-babás „csapatban”. 

- Somogyiné Gy. Mara -

7BÉKESSÉG

A kereszt, 
amely hálára indít...

Hívogat a „Baba-Mama” kör !
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A július 22. és 28-a között (vasárnaptól - szombatig) Sátoraljaújhelyen, a Várhegy Üdülőben megrendezésre kerülő
hétre nagy szeretettel hívunk és várunk óvodánkból és az iskolánkból, illetve mindhárom gyülekezetrészből
magányosokat és családosokat, gyerekeket és felnőtteket egyaránt! Gyönyörű környezetben, számtalan kirándulási
lehetőség és történelmi látnivaló között lehetőség nyílik a megpihenésre, a játékra, és ami a legfontosabb: a lelki
felüdülésre. 

A hét központi témája így hangzik: Az öröm forrása (Zsoltár 16,11)

A Várhegy Üdülő Kelet-Magyarország legnagyobb befogadó képességű, több generáció igényeit is kielégíteni
képes szálláshelye. Öt hektáros területén egyidejűleg 440 főnek tud szállást és étkezést biztosítani. 105 szobával ren-
delkezik, ezek között található 2-3-4-5 ágyas, közös zuhanyzó pavilonhoz tartozók éppúgy, mint WC- vel és
zuhanyzóval felszerelt szobák is. Egy üdülőpavilon 350 m2-es, melyben középen egy 90 m2-es társalgó található, ebből
nyílnak a szobák, összesen 40-50 fő részére.

A 300 méter magasan, egy ősfenyvesben elhelyezkedő Várhegy Üdülő területén található: focipálya, 100
m2-es fedett terasz, kosárlabdapálya, szabadtéri ping-pong asztalok, hinták, saját medence 600 m2-es terasszal
és napozó-ágyakkal, parkoló, szalonnasütő hely, tábortűzrakó hely, 1000 kötetes könyvtár, alkoholmentes
büfé és egy 100 főt befogadni képes, 2006-ban épült nagyon szép ökumenikus kápolna is.

A 3 év alatti gyermekek számára a táborozás díjmentes.

A gyermekek részvételi díja az általános iskolás korosztály számára egységesen 10.000,-Ft. 
A középiskolások (9. évfolyamtól), egyetemisták és felnőttek részére egységesen 19.000,-Ft.
Az oda-vissza utazás költsége vasúti csoportos kedvezmény igénybevételével 5.000,-Ft. 
Egyéni kedvezmények is érvényesíthetők, pl. nyugdíjas vagy nagycsaládos kedvezmény!
A részvételi díj vasárnaptól péntek estig a szállást, valamint hétfő reggelitől péntek vacsoráig a napi

háromszori étkezést foglalja magában. Az utazási napokon (vasárnap és szombat) a csoport tagjai maguk gondos-
kodnak az étkezésükről, illetve a szüleik nélkül táborozó iskolásaink hazautazás közbeni ellátását megszervezzük. 

Anyagi okokból senki ne maradjon otthon, ha valamelyik családban mégis ilyen gondok merülnének fel,
kérjük, hogy jelezzék! Közös összefogással mindenkinek segíteni tudunk.

Jelentkezési határidő: 2007. május 15. 

A jelentkezéseket március 25-től minden vasárnap, - illetve hétköznap az óvodában és az iskolában az ezzel
megbízott pedagógusoknál - a határidő lejártáig személyesen lehet leadni.

A jelentkezés feltétele: egy jelentkezési lap kitöltése, valamint személyenként 3.000,-Ft előleg befizetése. A
jelentkezéseket a vasárnapi istentiszteleteket követően: 9.30-10.00 és 11.00-12.00 óra között a Gyülekezeti Központ
nagytermében (Széchenyi u. 16.) fogadjuk. Akik már előzetesen jelentkeztek, azokat is szeretettel kérjük, hogy az elő-
leg befizetésekor a részletes jelentkezési lapot töltsék ki! Olyan nem református családtagok, ismerősök jelen-
tkezését is örömmel látjuk, akik elfogadják egyházi táborunk rendjét, és szívesen megismerkednek annak
szellemiségével. 

A tábor tulajdonosa üdülési csekket is elfogad, ezért kérjük a jelentkezőket, hogy a munkáltatójuknál érdeklőd-
jenek az üdülési csekkek igénylésének feltételeiről. A nyugdíjasok számára is van lehetőség üdülési csekket igényelni.
Az igénylés menetéről érdeklődni lehet vasárnaponként a jelentkezéseket intéző testvéreknél, valamint a 

06 30/509-2254 telefonszámon.
A nagy létszámra tekintettel külön vasúti kocsikkal tudunk utazni, csoportos kedvezménnyel. (E kedvezmény nem

tesz különbséget a korosztályok között, ezért pl. a nagycsaládoknak vagy a nyugdíjasoknak lehet, hogy a saját ked-

Részletes tájékoztató a nyári többgenerációs táborozásról
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vezményüket lesz célszerűbb igénybe venni, de ezt a szándékát a jelentkezési lapon kérjük, hogy mindenki jelezze! 
A vonat Székesfehérvárról (a jelenlegi menetrend szerint, de ha változás történne, jelezzük) július 22-én 13:37-

kor, a Keletiből pedig 16:05-kor indul, és Miskolc érintésével 20:10-re érkezik meg Sátoraljaújhelyre. Át-
szállásra nem lesz szükség, helyben pedig a vasútállomástól külön-buszokkal megyünk fel az üdülőbe.  Ha valaki csalá-
di vagy egyéb okok miatt nem vonattal jönne, akkor erre is van mód, de kérjük ezt a jelentkezési lapon feltétlenül
jelezze! A tábor pontos címe: Várhegy Üdülő Sátoraljaújhely, Oremus út 10. Telefon: 06-30-958-492658-4926 

Közúton Miskolctól a 37-es főúton közelíthető meg a legegyszerűbben, s az üdülő utcája a város nyugati ne-
gyedében, a főúttól balra nyílik.

A tábort szervező munkacsoport egyhangú döntése értelmében, a magasabb komfort fokozatot jelentő hotel
szobákba elsősorban a kisgyermekes családokat helyezzük el. Ha az ő elhelyezésük után marad még hely a hotel
részben, akkor a fennmaradó helyeket a csoport legidősebb tagjainak ajánljuk fel. A hotel szobákhoz külön fürdőszo-
ba és WC is tartozik. 

A hotel feltöltését követően a kisebb komfort fokozattal rendelkező hálópavilonokban helyezkedik majd el a csoport
többi tagja. A szobák elosztásánál már most kérjük az előkészítő bizottság döntésének elfogadását, - bár igyekezni fo-
gunk egyéni kéréseket is – amennyire lehetséges – figyelembe venni. Kérjük, hogy mindenki jelezze, ha iskoláskorú
(1 - 6. osztályos) gyermekével együtt szeretne aludni. A kisebbek magától értetődően a szüleikkel, hozzátartozóikkal
együtt kerülnek elhelyezésre. A konfirmandusok és a náluk idősebb fiatalok külön pavilonokban kapnak majd szál-
láshelyet. 

A 3-4 ágyas külön szobák elsősorban a családok és idősebb testvérek számára lesznek elkülönítve. A 6 ágyas
egybenyíló szobákat iskolánk tanulói (illetve az iskoláskorúak) számára tartjuk fenn, különösen azok számára,
akik szüleik nélkül érkeznek a táborba. Az ő elhelyezésüknél az iskola pedagógusai látják majd el a felügyeletet. A
hálópavilonok nem rendelkeznek fürdőszobával, ezt külön erre a célra épített fürdő pavilonok helyettesítik. Ezért a
zuhanyzást ilyen formában lehet megoldani.

Az üdülőben lehetőség van sátorozásra is, amelyet a külön erre a célra kialakított kemping részben, saját sátrak
használatával lehet igénybe venni. A sátorozást választó testvéreink az étkezési ellátás mellett a fürdőpavilonokat is
használhatják. Akik az elhelyezés ilyen formáját választják, kedvezményekben részesülnek. 

Ebben az esetben a 3 év feletti gyermekek részvételi díja 5.000, a felnőtteké pedig 10.000,- forintot jelent majd.

Tervezett napirendünk:

Reggeli, majd egy közösen meghallgatott rövid bevezető Biblia-tanulmány után csoportokra bontva a napi té-
ma beszélgetős, játékos feldolgozása. Ez idő alatt (kb. 10:00-12:00) a csoportvezetők (pedagógusok, lelkészek, felkért
gyülekezeti tagok) a felelősek mind a gyerekek, mind a felnőttek lelki és fizikai vezetéséért, az alkalmak rendjéért. A
csecsemő és óvodáskorúakra óvodapedagógusaink vigyáznak majd, de a legkisebbek valamelyik szülővel is eltölthetik
ezt az időt. 

Ebéd után szabadfoglalkozás, amely időszakban a következő programok közül lehet majd választani: 
Strandolás az üdülő medencéjében (sávokra bontva az időt korosztályok, illetve családi helyzet szerint: családok,

egyedül táborozók, stb.); sportolás, házi bajnokságok (foci, kézilabda, kosárlabda, ping-pong, tollasozás, stb.); játékos
vetélkedők (szellemi és fizikai akadálypálya, társasjátékok), kisebb közeli és két távolabbi kirándulás (libegő, város-
nézés, történelmi nevezetességek, erdei túrák); kézműves-foglalkozások; éneklés, énektanulás, kánonok; előadások
(szakemberek, tudósok, művészek a gyülekezetből, esetleg vendégelőadók is); filmklub (filmritkaságok, vallomások).
Vacsora után rendhagyó közös esti áhítat (a legkisebbek persze a táborban maradhatnak felügyelettel) a város re-
formátus templomában, amire a délelőttökre megalakuló egy-egy csoport készül fel.

Már most leszögezzük: az üdülőt csak valamelyik csoportvezető vagy a táborvezető tudtával és engedélyével hagy-
hatja el bárki is (pl. kisebb családi vagy baráti kiruccanás délutánonként), de egyedül, illetve engedély nélkül senki sem! 

Önmagunk és gyermekeink védelme érdekében (kb. 250-270 fős lesz a csoportunk) feltétlenül szükség lesz
bizonyos mértékű katonai fegyelemre, hogy ez a hét mindenki számára az öröm forrása lehessen! Célunk, hogy
minél többet és többféleképpen együtt legyünk, s a többgenerációs keresztyén szeretet-közösség épülése az
egyik legfőbb örömforrásunkká váljon!

/Összeállította: a tábort előkészítő munkaközösség/

Bekesseg_2007_04_qxp(12):Layout 1  2007.04.04.  17:54  Page 9



Bibliai találóskérdések

Kedves Gyerekek!

Ha kitaláltátok kikről van szó, keressétek ki a Bibliából
a megfelelő igehelyeket! 

1. Kétszínű volt életében, kettészakadt halálában. 
Könnyű szívvel mártogatott áldozatának táljában.

2. Ruháját szaggatta, mégse volt megszállott. 
Gyűlölet uralta őt, s a nagytanácsot.

3. Kezét jól megmosta, pedig nem volt piszkos.
Lássák, nem miatta hal meg Jézus Krisztus. 

4. Gyilkos volt, de a nép nevét kiáltozta: 
az ártatlan helyett élni - választotta.

5.  - Míg nem látom, nem hiszem - mondta kételkedve.
- Én Uram, én Istenem! - hajolt rá a

sebhelyes kezekre.

(Gyűjtötte és írta: Miklya Zsolt) 

Gyereksarok

10 BÉKESSÉG

Zenés áhítatra hívták virágvasárnap a gyülekezet
tagjait és az érdeklődőket, a Budai úti református
templomunkba.

Zsúfolásig megtelt a Budai úti református templom
virágvasárnap délután a zenés áhítat alkalmával.

Az ünnepi alkalmon Oláh Emil őrnagy, tábori lelkész
hirdette az igét János evangéliumának 12. fejezete 20-27.
versei alapján, majd a Magyar Honvédség 43. Híradó és

Vezetéstámogató ezred zenekara, Karnizs Csaba száza-
dos és Mergl Róbert zászlós vezényletével Verdi, J.S.
Bach és Kodály Zoltán műveiből is adott elő részleteket. 
Zárásként a 90. zsoltár dallamai csendültek fel. 

Az ünnepség végén László Tibor lelkipásztor bejelentette,
hogy a Budai úti templom előadás-sorozatának
következő, 100. alkalma május 6-án lesz, amikor dr.
Lukács László néprajzkutató előadásában Csokonai
Vitéz Mihály életéről hallhatnak az érdeklődők.

Virágvasárnapi zenés áhítatot rendeztek a Budai Úti református templomban
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Megtalálták Jézus sírját? 
(vö.: www.ujszeged.ref.hu)

(Róma) - A bejelentés nem más, mint régészeti fantaz-
magória, bevételnövelő reklámfogás - állapítja meg a
jeruzsálemi Ferences Biblikus Intézet. A biblikus és
régészeti tudományokkal foglalkozó fakultás így kom-
mentálta James Cameron (a Titanic rendezője) film-
rendező dokumentumfilmjét, amelyet  „Jézus elveszett
sírja“ (The Lost Tomb of Jesus) címmel mutatott be. A
jeruzsálemi intézet közleményében izraeli régészekre
hivatkozik, akik az állítólagos felfedezés ellen tiltakoz-
tak. Szintén régészeti fantazmagóriáról beszél Fabrizio
Bisconti professzor, a Pápai Egyházművészeti Bizott-
ság titkára a Vatikáni Rádiónak adott interjúban, aki el-
mondta: A szóban forgó felfedezés valójában 1980-ban

már megtörtént, Jeruzsálem egy Talpiot nevű ne-
gyedében. Amos Kloner régész adott hírt róla, aki pél-
daértékűen és következetesen magyarázta el, hogy mi-
lyen típusú felfedezést tett: egy családi sírt talált, amely
csontkamrákat tartalmazott, rajta Jézus, Márta, Mária
nevéhez kapcsolódó bevésett írással. Ezek nagyon el-
terjedt nevek voltak a Krisztus utáni első században,
amikorra datálják a Kloner által feltárt sírt. Tehát egyál-
talán nem volt olyan szenzációs fogadtatása a
felfedezésnek, mint amit most tulajdonítani akarnak
neki. Az említett nevek, különösen a József fia, Jézus,
olyan gyakori volt, hogy legalább hetvenszer előfordul.
Ezt tehát abszolút nem lehet azonosítani az Üdvözítő-
vel. Nyilvánvaló, hogy James Cameron a média esz-
közével akarja e régészeti leletek köré fölépíteni rekon-
strukcióját. A rendező tehát az archeológiából táp-
lálkozva csinál világszenzációt - ami aztán természete-
sen az üzlet és a kommersz népszerűsítés kör-
forgásában egészen más lesz, mint azok a tudományos
tények, amelyekre a régészek támaszkodnak. 

(reforamtus.hu, RV.de.hu, dr. Békefy) 

Iráni imám megtérése 

(Teherán) - Az egyik vezető iráni muszlim pap elfo-
gadta Krisztust, s éppen ezért elhagyta az országot, ne-
hogy ott még nagyobb börtönbüntetést kapjon. El-
nathan Baghestani iráni lelkész, közeli ismerőse a kon-
vertált imámnak, elmondta: „Az elmúlt két évben az
imám folyamatosan nézte a keresztyén tv programját,
amit szatelliten keresztül fogott, a Mohabat hálón
keresztül, ahol minden nap 24 órán át van keresztyén

adás” - mondja Baghestani. A Korán szövegét kívülről
tudó imám elgondolkodott hitéről, és szívében kétely tá-
madt az iszlám hitről. Kilenc hónapot töltött börtön-
ben, miután kérdésessé tette magában a radikális isz-
lám erőszakos természetét. Nagy fizetése volt, tisztelet-
ben álló, tekintélyes pap volt, de „amikor az evangéli-
um megérintette szívemet, ott hagytam azért mindent. 

„Most szegény menekültként élek egy idegen ország-
ban” - nyilatkozta. (AssistNews, - dr. békefy)

Kitekintő

A július 22 és 28-a közötti
nyári „Többgenerációs tábor”

következő előkészítő
megbeszélése 

19 óra: Gyülekezeti Központ

Igehirdetői szolgálatok váltakozásának esedékes rendje 
8. 30    Széchenyi u. - László Tibor
9 óra    Maroshegy   - Somogyi László 

10 óra   Széchenyi u.  - Végh Mihály 
10 óra   Budai út       - Farkas Balázs

Keresztyén Rendőrszervezet bemutatkozó alkalma
15 óra - Hivatásos rendőrök bizonyságtételét hallgathatja meg minden érdeklődő, 
aki részt vesz a Gyülekezeti Központban kezdődő alkalmon. (Széchenyi u. 16.)

április 22., vasárnap

április 20., péntek 

Nagypénteki istentiszteletek rendje:
9 óra - Maroshegy

10 óra - Széchenyi utca és Budai út 
18 óra - Budai út 

18 óra - Széchenyi utca, úrvacsoraosztással 

április 6., péntek 

április 15., vasárnap

Gyülekezeti kishírek:

11BÉKESSÉG
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12 BÉKESSÉG

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

INTÉZMÉNYEINK ELÉRHETŐSÉGEI

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
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