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ajon az Isten szava hozott-
e már zavarba Téged, Test-
vérem? Megesik, hogy valaki
mond nekünk valami szokat-
lant, s kérdőn tekintgetünk jobb-
ra, balra, sőt talán a hátunk
mögé is: „Ezt valóban nekem
mondja?!" 
Legtöbbször akkor nézünk
ilyen zavartan körül, amikor
nagyon is eltalált a mondat,
amikor az első pillanattól
kezdve tudjuk, hogy igen, most
rólunk van szó. 
Valami hasonló történt Dávid
királlyal is, miután vétkezett Betsabéval. (2. Sámuel 11)
Elvette a másét, sőt gyilkosságba keveredett. Aztán
megjelenik nála Náthán próféta, akitől tanmesét hall
valakiről, aki gonoszul és igazságtalanul bánt szegény
szomszédjával. Dávid ezt hallva dühödtem kérdezi:
„Kicsoda az az ember, aki ilyet mert tenni?” Ekkor a
prófétai szó mélyen a szívébe talál: „Te vagy az az em-
ber!” Te ragadtad magadhoz gonoszul Uriás feleségét,
Betsabét!
Érezted-e már, Testvérem, hogy te vagy az az ember, akit
szíven talál az Isten élő üzenete? Meglehet, hogy ez a szó
metsző késként vagy szikeként fájdalmat okozott neked.
Lehet, hogy első reakciód szerint legszívesebben otthagy-
tad volna az egész „Isten ügyet”…
Igen, sokan csak „kötözésre” járnak a templomba.
Megmutatják sebeiket, elmondják fájdalmaikat, de a
gennyes kelevényt nem engedik, hogy az áldott Orvos
néven nevezze, majd kivegye. Pedig a gennyes sebet
nem elég csak bekötözni, azt meg is kell tisztítani! 

Sokszor olyanok vagyunk mi,
templomba járó emberek, mint
aki a vakbélgyulladását fájda-
lomcsillapítóval akarja kezeltet-
ni. Amit várunk, s amit hallunk
az nem más, mint andalító
szép beszéd, kellemes hangu-
lat, csend, ima, ének, - de köz-
ben sok-sok lélekben nem
történik semmi! 
A pünkösdi tömeg viszont - a
Szentlélek jelenléte által - nagy
zavarba jött: szíven találta őket
az üzenet! 

Bizony, csak akit szíven talál, az tapasztal gyógyulást.
Aki beengedi szíve, gondolatai legmélyére az Isten
üzenetét, az nyer általa új életet. Kérdezted-e már zavar-
tan egy-egy igehirdetést hallgatva: „Itt most tényleg
rólam van szó?” Én vagyok az, akinek megtérésre van
szüksége? Én vagyok az, aki titkos bűnöket rejtegetek,
aki haragot tartok még mindig valakivel, akinél ott
maradtak mások dolgai? Én vagyok az, aki a beszé-
demre nem ügyelek, hanem tisztátalanságok hagyják el
az ajkamat, s én vagyok az, aki gondolatban... ? - Igen,
Isten a gondolatvilágunkat is jól ismeri…
Egy néhány éve készült szociológiai felmérés szerint
Magyarországon a lakosság 54%-a vallja magát vallá-
sosnak. Ezen belül egy sajátos kategóriát állapítottak
meg, amely szerint a jelzett réteg 17%-a „nagyon vallá-
sos”. Ez ugyan kissé humorosan hangzik, mert vajon
mit is jelent az, hogy „nagyon vallásos”? 
Isten Igéje azonban tovább szűkíti a kört. A nagyon val-
lásosokon belül, akik nagy ünnepekkor, sőt vasár-

Ige és Lélek

V

„Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól: „Mi akar ez lenni?" 
(Apostolok Cselekedetei 2.12)
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naponként is mindig ott vannak a templomban hűsége-
sen: közülük vajon kik azok, akik Isten Lelke által újon-
nan születtek? Hiszen egyedül a pünkösdi Lélek általi
újjászületés emel fölül önmagunkon! (János 3,5-7)
Egyedül Ő! Ez a szó – „zavarba jöttek” (szinte „extázis-
ban” voltak) bizony azt is jelenti, hogy valami „ki-
mozdít”, „megrendít” minket. Kimozdít, vagyis többé
nem leszek az, aki voltam, hanem megújult, áldott em-
berként, Isten gyermekeként élhetem tovább az
életemet! 
Ahogy a Szentlélek az emberhez közeledik, az ön-
magában is csodálatos: a mi nyelvünkön beszél! A
pünkösdi történetben tizennégy különböző nyelvet és
nyelvjárást említ az Ige, vagyis mindenki a maga
anyanyelvén hallotta Péter beszédét. A magad nyelvén
szól hozzád. A filozófushoz a filozófia nyelvén, a ter-
mészettudóshoz a természet nyelvén, a parasztember-
hez a maga munkáján keresztül, - de sorolhatnánk bár-
milyen foglalkozást, bármilyen rangú, műveltségű em-
bert, mindenkihez van szava: Szeretlek téged Jézusért
és csodálatos elgondolásom van az életeddel. Csak egy
baj eshet meg veled: ha maradni akarsz a régiben! Az a
te igazi nyomorúságod, ha azt hiszed, hogy rendben
vannak a dolgaid velem. Az az egyetlen igazi baj, ha
nem akarod, hogy kimozdítson az én Lelkem. Pedig
meg szeretné tenni. Zavarba hozni, rádöbbenteni arra,
hogy az emberi élet legáldottabb lehetősége az újonnan
születés. (2. Korinthus 5,17-20) 

Szükségem van Jézus Krisztus kegyelmére, arra a
bűnbocsátó erőre és hatalomra, amit a Lélek közvetít
az én lelkembe. Szükségem van arra, hogy bizonyossá-

gom legyen: Isten nemcsak másoknak, hanem nekem
is bűnbocsánatot és örök életet ajándékoz ingyen
kegyelméből. Szükségem van a felismerésre, hogy
helyettem, miattam és érettem történt a kereszthalál -
ahogy konfirmandus ifjaink is megtanulják. Szükséges
a Lélek által meghallanom, hogy itt most rólam van
szó, nem másról. A magam nyelvén közeledik hozzám
és fogalmazza meg a kereszt titkát: Mit tett Isten Jézus-
ban a bűnös emberért, értem. Erről szól minden. 
Engedjük-e, hogy kimozdítson a pünkösdi Lélek? Hogy
egyikünk se maradjon a régiben, amit talán már meg-
szokott, vagy aminek megváltoztathatatlanságáról meg
van győződve: Kutyából nem lesz szalonna! Én már
ilyen vagyok, engem így tessék elfogadni! 
S mégis változhatsz, Isten teremtő Lelke által újat kezd-
hetsz! Ő kimozdít, felemel, s Jézus Krisztusért hit által a
kegyelmébe fogad. Mit tett Isten a bűnös emberért?
Alászállt, hogy felemeljen, szegénnyé lett, hogy meg-
gazdagítson, megüresítette magát, hogy mindazt neked
adhassa, amit elhozott ebbe a világba! (János 10,10)
Kinyújtott karral, hatalmas kézzel jött, hogy ne maradj
a régi, hanem lelkesedni tudj a jóért, Mesteredért és
Megváltódért! Azért, aki most is köztünk van a látható
és a hirdetett Ige által. 
S így, a Lélek által önmaguk fölé emelt, újonnan szült
emberek fogják átformálni a társadalmat is, ezt a
megfáradt, megüresedett, ingerküszöbét túlságosan is
magasra emelt közösséget, amit szinte semmi sem
rendít meg manapság. Egyszer csak megrendül körü-
löttünk a föld, az emberek, - s maguk mondják: Szeret-
nék én is hinni! Szeretnék ezzel a lélekkel járni! Szeret-
ném ezzel a krisztusi indulattal betölteni mindazt, amit
Isten rám bízott! 

Füle Lajos „Könyörülj környezetemen!” című verse
nagyon szépen vall e változásról: 

„Uram, könyörülj környezetemen azáltal, hogy rajtam
könyörülsz! Hogy az ördögtől gonoszul gyötört,
kötözött lelkek szabaduljanak bilincseikből, s oldjak
magam is, Uram, először rajtam könyörülj! 
A nyelvemen, hogy mérge ne legyen, a szememen,
hogy tisztátalanul senkit ne rontson, balgán ne kísért-
sen, a szívemen, hogy szeretetlenül veszni ne hagyjon
senkit soha vészben, a kezemen, hogy adjon, lábamon,
hogy jóra vigyen napról-napra, míg e földön szolgá-
latom letelik, és hitemen, hogy legyen benne tűz! 
Uram, könyörülj környezetemen azáltal, hogy rajtam
könyörülsz!” 

Ámen.

- Somogyi László -
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Lee Strobel: A Jézus-dosszié –
Egy oknyomozó újságíró inter-
júi a történelem legnagyobb rej-
télye körül.

Jézus története akkor lenne a
történelem legnagyobb rejté-
lye, ha kiderülne, hogy az
egész átverés, és nincs valóság-
alapja. Hogyan is hihetnénk,
hogy egy évezredek távolából

is ható személy pusztán emberi kitaláció és hamisítás
eredménye lenne? Mi igazolja inkább személyének reali-
tását: az, ha a történeti kutatások alátámasztják, hogy
valóban élt, vagy az a személyes tapasztalat, hogy ő ma is
él és „működik”, és emberi életeket képes átformálni?
Lee Strobelnek baljós előérzetei támadnak, mikor meg-
tudja, hogy felesége elfogadta a keresztény hitet. Felkészül
a legrosszabbra, ám kellemes csalódás éri, sőt egyenesen
lenyűgözi az pozitív változás, ami felesége jellemében,
gondolkodásában és értékrendjében végbemegy. Ennek
az élménynek a hatására elhatározza, hogy újra előveszi

a Jézus-dossziét, azaz előítéleteit félretéve megvizsgálja,
hogy a józan ész és a logikus gondolkodás mérlegén is
megállják-e a helyüket az evangéliumok állításai.
Törvényszéki újságíróként a bírósági tárgyalások során
alkalmazott bizonyítási eljárás gyakorlatát követve sorra
veszi a lehetséges bizonyítékokat, és – szkeptikusként
ugyan, de előítéleteit átmenetileg felfüggesztve – neves
tudósokat és kutatókat faggat arról, hogy miért higgyünk
a szemtanúknak; honnan tudhatjuk, hogy a dokumen-
tumok másolatainak a másolatai egyáltalán köszönővi-
szonyban vannak az eredetivel; mit mondanak „az
alperes tanúi”, vagyis azok, akik ellenérdekeltek vagy
közömbösek voltak „a Jézus-perben”? És ki gondolná,
hogy még ujjlenyomatokról is szó eshet? 
Strobel rámenős oknyomozóként nem riad vissza a
kemény és kínos kérdésektől sem, amivel néha még inter-
júalanyait is zavarba hozza. Ám mire nyomozása végére
ér, olyan felfedezést tesz, ami leginkább őt magát döbben-
ti meg. Hogy mi ez a talányos felfedezés? Bárki meg-
tudhatja, aki elolvassa a Harmat Kiadó legújabb könyvét.
(Forrás: Lehoczky Tünde a Harmat kiadó honlapján megje-

lent recenziója alapján)

Ezzel az igével indultunk el a minden évben, immár hagyo-
mányként, de megújulva megrendezésre kerülő Reformá-
tus Óvodák Szakmai napjának.

Tavaly Szegeden került erre sor, idén intézményünket érte
az a megtiszteltetés, hogy megszervezzük, lebonyolítsuk
2007. április 13-14-én. Ezen a nagyszabású rendezvényen
26 óvoda képviseltette magát, valamint a Bácskossuth-
falvi testvérgyülekezetből is érkeztek testvérek. A szakmai
nap lebonyolításában az intézményfenntartó készséges
támogatása nagy segítségünkre volt. Hiszen mindkét nap
programjának a gyülekezeti ház adott otthont. Minden
termét, kicsit s nagyot, nagyon kihasználtunk. Volt ven-
déglátásra, csomagmegőrzésre és természetesen az
előadásokra szolgáló terem is. Templomunkból indult a
pénteki és szombati napunk, ahol mindkét reggel Somo-
gyi László nagytiszteletű úr reggeli áhítata szolgált útra-
valóul. Az előadások rendkívül változatos módon járták
be értékrendünk részeit.
Első napunkon április 13-án Dr. Erdélyi Judit kardioló-
gus-főorvos előadásával indultunk, melynek címe:
„Legyen az élete 120 esztendő“ (1. Mózes 6,3)
Délután, a Csevergő énekegyüttes tartott számunkra

rendhagyó énekfoglalkozást, melyet Kóka Rozália népi
mesemondó szórakoztató egy órája fokozott. Ezután,
hogy a mese világában maradhassunk, elsétáltunk a
babamúzeumba, majd a vendégek óvodánkat látogatták
meg a vacsora előtt.
A második nap (április 14.) áhítatát követően Márkus Gá-
bor RPI igazgató előadása növelte tudásunkat a szakmai
értékrendről, hogy milyen kapcsolat lehet a pedagógus
teljesítménye és az intézmény értékelése között.
A szakmai napok záró akkordjaként Somogyi László
nagytiszteletű úr szolgált előadásával „Átadandó értéke-
ink” címmel, mely célként vezet minket a jövőnk mun-
kájában. Ez a szakmai nap lehetőséget teremtett arra,
hogy a Szentlélek által átéljük Urunk szeretetét és
megosszuk örömünket testvéreinkkel.

„Adjatok hálát az Istennek mindenért!”
(Ef. 5:20)

Ezúton is szeretnénk kifejezni hálánkat mindazoknak,
akik ezt a rendezvényt támogatták, segítették.
Köszönjük szépen!

- Lné H. Z. - 
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Nem a Da Vinci-kódé az utolsó szó!

„A növekedést az Isten adta” I. Korintus  3:6
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Keresztyén zsaruk

Bata Ambrus őrnagy egy esztendeje
ment nyugdíjba, miután 25 éven át
teljesített szolgálatot a rendőrség ál-
lományában. 
A nyugalmazott rendőrtiszt keresz-
tyén munkatársaival egy évtizede
alapította meg a Magyarországi
Keresztyén Rendőrök Szövetségét.

- 1996-ban tértem meg. Hama-
rosan kapcsolatba kerültem több
külföldi szervezettel, így a svájci
keresztény rendőrök szövetségével
is. Mikor utána néztünk, kiderült,
ilyen szervezet korábban hazánkban
is volt. A két világháború között tel-
jesen természetesnek számított,
hogy a rendőrök egyenruhában
mentek vasárnaponként a temp-
lomba. Ezen akkor senki sem
ütközött meg – mesélte Ambrus.

A svájci keresztény rendőrök elnöke
felkereste és elmondta neki, hogy már nagyon régóta
imádkoznak azért, hogy Magyarországon is teret nyer-
hessen az evangélium a rendőrök között. Most, hogy
találkoztak, annak bizonyítékát látják, hogy könyörgésük
meghallgatásra talált.
Felvetődött a kérdés, mi van akkor, ha élnek az országban
másutt is hívő rendőrök, akikről nincsen tudomása?

- A tábori püspökhöz fordultam, aki a svájciakkal egy
időben munkálkodott egy magyarországi rendőrszövet-
ségért, és aki azóta is támogatja a munkánkat. Átadott
egy címsort, benne református lelkipásztorok címével.
Számos helyre küldtem ki levelet, amelyben érdeklődtem,
van-e tudomásuk környezetükben élő rendőrről, aki
hívőnek vallja magát. Idő közben több név is összegyűlt –
emlékezik vissza a rendőrtiszt az első lépésekre.

Ismerkedés és találkozó után összefogva végül 1997.
április 17-én a Kálvin téri Református Gyülekezetben
alakították meg a magyarországi Keresztény Rendőrök

Szövetségét. Mindennek természe-
tesen nagy híre lett. Olyannyira,
hogy az Amerikai Egyesült Államok-
ból, Los Angeles rendőrkapitánya
Robert Vernon tábornok is ellátoga-
tott az ünnepségre. Hihetetlennek
gondolta, hogy az egykori „vasfüg-
göny” országai közül egyben ilyen
kezdeményezés egyáltalán létre
jöhetett. A megalakuláson részt vett
a korábban már említett svájci
rendőrszövetség elnöke és Bata
Ambrus akkori rendőrkapitánya is.
A megalakuló ülésről a Duna
Televízió forgatócsoportja is felvételt
készített. Eleinte minden gördüléke-
nyen és simán ment...

- Következő lépésként a Fővárosi
Bíróságon kellett bejegyezni az
egyesületet. Pest megye akkori
rendőr - főkapitánya Komáromi
István volt. Hozzá fordultam és arról

érdeklődtem, mit szól hozzá, ha majd bejegyzik a szer-
vezetünket? A főkapitány partner volt, támogatta az
elképzelését, mondván, nem rablók gyülekezetéről van
szó, hanem hívő keresztyén emberekről. Azoktól csak jó
származhat. Ő maga is pontosan azt szeretné, ha minél
több rendőr válna keresztyénné.

Akkoriban volt olyan lelkipásztor, aki felhívta Ambrus fi-
gyelmét arra, hogy a következőkben legyen óvatos,
hiszen a megtérésnek lesznek másmilyen következmé-
nyei is.
Három hónappal később munkahelyén eljárást indítottak
ellene, amelyben különféle bűncselekményekkel gyanúsí-
tották. Az eljárás másfél évig tartott, különféle mondva-
csinált dolgokkal. Meglehetősen megrázó időszakot élt át
akkor. Nehéz volt feldolgozni, hogy ha egy ember jót akar
és kedvező kezdeményezést indít el, akkor miért kell
megtámadni? A szellemi-lelki összefüggésekre csak
később lett rálátása. A megszüntető határozat kézhez
vételét követően (amelyben az illetékesek végre tisztázták
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Bata Ambrus bizonyságtétele gyülekezetünkben

Rendhagyó bizonyságtételt hallhattunk nemrégiben gyülekezeti házukban. A délutáni alkalmon Bata Ambrus
nyugalmazott rendőr őrnagy beszélt életéről, Jézus Krisztussal való kapcsolatáról és arról, hogy 11 esztendeje

alapították meg a keresztyén rendőrszövetséget.
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és így valamennyi vád alól felmentették) másnap, a Leg-
felsőbb Bíróság jogerősen bejegyezte a „Keresztyén
Rendőrök Szövetsége” elnevezésű társadalmi szervezetet.

- Hosszadalmas küzdelem volt, de végül is győzelmet
tudtunk bejelenteni. Azóta már több konferenciát ren-
deztünk rendőröknek országszerte. Számomra eddig a
legemlékezetesebbnek a miskolci deszkatemplomban
megrendezett rendőr istentisztelet számít. Sikeres volt,
megjelent az akkori megyei és városi kapitány is a tem-
plomban, és hívő lélekkel, füllel hallgatták a prédikációt.
Tényleg nagyon örültünk. Később magas beosztású

rendőrökkel is találkoztam, akik elmondták, az ő szívük-
ben is belülről dörömböl Jézus!

Bata Ambrus a mai napig egyre több ilyen rendőrrel
találkozik. Nincsenek egyedül. Rendszeres és komoly tá-
mogatást kapnak számos gyülekezettől.
Testvérünk bizonyságtételének hangfelvétele letölthető az
egyházközség honlapjának (www.albaref.hu) "Hang és
videófelvételek", 2007. 04. 22. Rendőrélet - másként! Ba-
ta Ambrus ny. rendőrőrnagy bizonyságtétele című rovat-
ban, MP3-as tömörítésben.

- Szücs Gábor -

Melkisédek testi-lelki felüdülést hozott Ábrahámnak. A
Felséges Isten áldását kérte életére. Erre Ábrahám tizedet
adott neki mindenből. Háláját akarja megbizonyítani.
Hódolni akar neki ezzel az áldozati adománnyal. 
Ha Ábrahám tizedet adott mindenéből, amije csak volt,
mennyivel inkább méltó Jézus Krisztus ilyen hódolati
ajándékra! Melkisédek csak kenyeret és bort hozott
Ábrahám megerősítésére; Jézus Krisztus azonban testét
és vérét adta értünk. Melkisédek Isten áldását kívánta
Ábrahám életére; Jézus pedig áldottá tett bennünket.
Nem hódolunk neki hálával és szeretettel?
Ha szívünk tele van ezzel a mi Urunk iránti hálás szeretet-
tel, Aki az Ő vérével váltott meg bennünket, és Lelkével
keresztelt bele az Ő Testébe, akkor ez a szeretet nyílván a
mi esetünkben is kifejezésre akar jutni. Hogyan fejezhet-
jük ki az Úr iránti szeretetünket? Azzal, ha segítjük az Ő
Országa épülését, és ehhez Neki pénzre van szüksége.
Ha tizedről esik szó, sokan kiáltják, Isten gyermekei is: Ez
ószövetségi, ez törvényeskedés!  Mi nem vagyunk a
törvény alatt!
De amikor Ábrahám Melkisédeknek a tizedet adta, még
egyáltalán nem volt Törvény – annak az ideje sokkal
később érkezett el. Nem a Törvény igája, nem nyomás és
kényszer volt az, ami miatt Ábrahám a tizedet adta;
hanem szabad akaratból cselekedte, a szíve hajtotta rá.
Így adunk mi is az Úrnak, nem azért mert kell, hanem
mert megtehetjük. Ez üdvös előjog, drága engedmény,
hogy segíthetjük az Ő Országa épülését, szeretetünk
adományaival.

Akinek az a véleménye, hogy törvényeskedés tizedet ad-
ni, az megtarthatja a pénzét. Mert olyan adományokon,
amelyeket nem szívesen, hanem kelletlenül adnak, nem
nyugszik áldás.
De aki szeretetből és hálából ad tizedet az Úrnak, az meg
fogja tapasztalni, hogy Isten egészen csodálatos áldá-
sokkal felel rá.
Malakiás próféta, az Ószövetség utolsó prófétája által, ezt
mondja az Úr az Ő népének: „Hozzátok be a raktárba az
egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így
tegyetek próbára engem – mondja a Seregek Ura.
Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és
bőséges áldást árasztok rátok” (Malakiás 3,10).
Aki elhatározta, hogy az Úrnak a pénzét is rendelkezésére
bocsátja, aki hálás szeretetből tizedet ad mindenéből az
Úrnak, az megtapasztalta, hogy az Úr igazolja Szavát és
az áldás teljességét önti ki rá.
Soha nem felejtem el, hogyan vezetett rá az Úr arra, hogy
tizedet adjak Neki. Sok évvel ezelőtt történt. Fiatal lelkész
voltam. Ekkor a gyülekezetem egy tanítójával, egy kedves
testvérrel az Úrban, gyalogtúrát tettünk. Közben
elkezdtünk beszélni azokról a prédikációkról, amelyeket
akkor folyamatosan Ábrahám életéről tartottam. Ekkor
ezt mondta: „Ha egy következő alkalommal ahhoz a hely-
hez ér, ahol Ábrahám tizedet ad Melkisédeknek, akkor
határozottabbnak kell lennie, jobban át kell harapnia a
témát!” Ezt válaszoltam: „Nehezen lehet jobban átharap-
ni, ha nincsenek jó fogaink.” Ezzel azt értettem, hogy
nem tud jól beszélni a tizedről az, aki saját maga nem

BÉKESSÉG 5

A TIZED (Részlet Ernst Modersohn: 
Egy hívő élet – Bibliai elmélkedések 

Ábrahám életéről c. könyvéből)

1Mózes 14,20: „Abrám pedig tizedet adott neki mindenből.”
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adja. Ekkor azt mondta: „Ha önnek nincsenek jó fogai,
akkor egy párat be kell ültettetnie. Még három hét van ad-
dig!”
És – beültettettem a fogakat, vagyis: elhatároztam, hogy
Istennek tizedet adok mindenből. Így azután tudtam róla
beszélni. Sőt olyan fontos lett ez számomra, hogy egymás
után két prédikációt is tartottam erről a kérdésről. 
Néhányan igen elégedetlenek voltak. Úgy vélték, hogy
hagyjam nyugton a pénztárcát, nem az én feladatom er-
ről beszélni. Mások azonban elhatározták, hogy ezentúl
megadják a tizedet. És mindazok, akik ezt cselekedték,
csodálatos áldásokat tapasztaltak meg.

Az Úr megtartja Szavát: megnyitja az ég csatornáit és
bőséges áldást áraszt ránk.
Nem magyarázható meg, hogyan lehetséges, hogy
továbbra is elég, sőt még jobban kijövünk, amikor csak
kilenc tizedet használ fel az ember a maga számára, a tíz
tized helyett. De megtapasztalni és átélni lehetséges. Egy
olyan tényező jön a gazdálkodásunkba, a háztartásunk-
ba, amely számokkal nem kifejezhető, és amely mégis
egészen valóságosan jelen van. A tényező neve: áldás.
Csodálatos dolog ez az áldás! Malakiás prófétán
keresztül tovább mondja az Úr: „Elriasztom tőletek a
sáskákat, nem pusztítják el földetek termését, nem teszik
tönkre szőlőtöket a határban – mondja a Seregek Ura”
(Malakiás 3,11). 
Ez az áldás mindenekben érezhető és mindeneket áthat.
Csóválod a fejed? Nem tudod elképzelni ezt? Na jó! Is-
ten mondta: „Tegyetek próbára engem – mondja a
Seregek Ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég
csatornáit” (Malakiás 3,10). Ezt te is meg tudod tenni.
Tegyed próbára Istent! Próbáld meg, hogy tartja-e a sza-
vát. Nem sokat kockáztatsz, ha ezt mondod: Egyszer
meg akarom próbálni! Egyszer próbaként megadom a
tizedet – negyed évig. Utána dönthetsz, hogy meg-
maradsz-e mellette vagy nem. Tedd próbára az Urat,
hiszen Ő megengedte ezt!
Én már tudom, hogy folytatódik. Megvizsgáltam,
próbára tettem Istent több mint húsz éve már; tudom,
megtartja Szavát.

Vannak emberek, akik olyan kicsinyeskedők. Számol-
nak, és azt kérdik: minden bevételem után kell megad-
jam a tizedet, vagy először levonhatom a lakbért és a
takarékbetétet? Ezeknek azt szeretném mondani: Ha
nektek túl nagy dolognak tűnik, vagy féltek, hogy nem
jöttök ki az anyagiakkal, hagyjátok az egészet. De aki az
Ő Szavába vetett hitben és hálaadásban szívesen segít,
az nem fog számolgatva kereskedni, hanem adni fog és
megteszi mindazt, amit tud. Jézus sem kereskedett és
alkudozott. Önmagát egészen odaadta értünk. 

Akkor most mi is álljunk a rendelkezésére, mindazzal,
amik vagyunk és amink van. Ha a tized adása a te
Megváltódnak túl kevésnek tűnik neked, adj még többet.
Ő válaszolni fog neked, egyre szaporodó áldással.
Ábrahám tizedet adott Melkisédeknek mindenből. Vajon
megszégyenít-e ő minket? Jézus kevésbé értékes a mi szá-
munkra? Mi az összes pénz és a javak értéke – összeha-
sonlítva a lelkünkkel? Kövesd Ábrahámot és megtapasz-
talod: a tized megadása csodálatos áldások forrása! 

ford.: -s,-r
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Szabó Virág

Az ima ereje

Feldúlta a szél a fákat,
s velük együtt a tanyákat.
Az állatok fejvesztve menekültek,
az emberek sikongattak, rettegtek.

Mikor már a rettegett vihar mindent elpusztított,
a puszta földön egy elveszett kisgyermek bolyongott.
Egyedül volt, de mégsem félt a szélben,
Bízott az életnek Teremtőjében.

Letérdelt a földre, és fejét lehajtotta,
Kis kezeit maga előtt összekulcsolta.
Elmondott egy imát, melyben arra kérte Istent,
hogy adjon békét végre a földnek, és az égnek.

Adja vissza néki drága szüleit, 
és az ő pici testvérkéit.
Álljon vissza újból a természet megszokott rendje,
melyben ez a vihar enyhe szellővé csendesül le.

Majd az ima végén egy halk „Ámen”-t mondott,
fölemelte fejét és könnye a földre hullott.
Ahogy megtörölte szemeit, s egy kis erőt gyűjtött,
egy kedves öreg ember hozzája szegődött,

Elvezette a fiút egy menedékházba,
ahol szeretett kis családját megtalálta.
Egy kis idő múlva a szél is lecsendesült,
s a gyermek imája meghallgatásra került.

Bakonynána,  2006. 07. 10.
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A velencei gyülekezetnél jártunk 
az osztályunkkal

Február 11-ére meghívást kapott osztályunk, aminek
örömmel eleget tettünk. 

Már az odautazás is egy jó élmény volt, és mivel ko-
rábban megérkeztünk, Éva néni megmutatta a Velen-
cei-tavat is. Az Istentisztelet végén szolgálatot tett az
osztályunk, amit nagy örömmel fogadott az ottani kis
gyülekezet. 

Iskolánk felől is sokan érdeklődtek, és ezzel kapcso-
latban Balázs bácsi mondott pár szót. Sok dicsérő
szót kapott a műsorunk, és az osztályt képviselő kis
csapatunk, ami nagyon jól esett mindenkinek.

Búcsúzóul azt mondták, visszavárnak minket
máskor is!

- Vizler Dávid, 5. oszt. tanuló -

Már két éve annak, hogy útjára indítottuk az „Egy osztály - egy gyülekezet” elnevezésű programunkat, melynek
keretében a környékbeli gyülekezetekkel igyekszünk testvéri kapcsolatot kiépíteni és ápolni. Az akkor kitűzött
célok elérésén több osztály is (a székesfehérvári lelkipásztorok aktív közreműködésével) töretlen lelkesedéssel
munkálkodik. 

Jó megtapasztalni, hogy a gyülekezetek örömmel, érdeklődéssel fogadják gyermekeinket. Mindenki mást tart
fontosnak ezekben az alkalmakban, másért szereti azokat. De abban mindenki egyet ért, hogy jó egymással
testvéri közösségben lenni, megtapasztalni a kicsinyek hitben való fejlődését, illetve azt, hogy Isten a gyermekek
és szüleik közös bizonyságtétele, szolgálata által hitben megerősítő kegyelmét. S bizony az Úr példaként is állítja
elénk őket, hiszen merik magukat nyíltan Jézus gyermekének vallani. 

Adja meg az Úr, hogy minél több ilyen áldott alkalom részesei lehessünk! 
- Laki Zita tanítónő -

Székesfehérvári Református Általános Iskola

Látogatás a testvérgyülekezetünknél

2007. május 13-án a székesfehérvári Református Ál-
talános Iskola 3. osztályos tanulói műsorral szolgáltak
Fehérvárcsurgó templomában. 

Mi, harmadikosok, izgatottan toporogtunk vasárnap
reggel az iskolánkhoz közeli parkolóban. Szüleink
autókkal vittek minket Fehérvárcsurgóra. Tizenkilen-
cen voltunk gyerekek és tizennégy felnőtt kísért ben-
nünket. Az istentiszteleten zenével, imával, énekkel és
Igével dicsértük Istent. Jó volt együtt imádkozni a
csurgói gyülekezettel. A szolgálat után a varázslatosan
szép templomkertben szeretetvendégségben részesül-
tünk. 

Mindenki örült ennek a szép napnak. Bárcsak
mielőbb megismételhetnénk! 

- Mercsek Dorottya,  3. oszt. tanuló -

„ Amiket hallottunk és tudunk,  
mert őseink elbeszélték nekünk, 
nem titkoljuk el fiaink elől, 
elbeszéljük a jövő nemzedéknek: 
az Úr dicső tetteit és erejét, 
csodáit, amelyeket véghezvitt.”

(Zsoltárok 78:3-4) 

Gyülekezeti látogatások:

7BÉKESSÉG

- 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

Szeretettel értesítjük minden kedves testvérünket és érdeklődőt, hogy a nyári többgenerációs gyülekezeti táborral kapcsolatos aktuális
tudnivalók elérhetőek gyülekezetünk honlapján, a „www. albaref.hu/tabor htm” oldalon                                                         - szerk.-
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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

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 a normatíván felül elengedhetetlenül 
szükséges 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 istentiszteleteket 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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