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gen, Nála jártunk. Ő volt
örömünk forrása, közösségünk
összegyűjtője, megtartója és
megáldója. Olyan örömet éltünk
át, amit korábban még soha-
sem. 323-an, a néhány hóna-
postól a 85 évesig együtt, szere-
tetben. Öröm volt látni a tipegő
kicsinyeket, a mosolygós, fárad-
hatatlan időseket, a vidáman is
komoly és a komolyan is vidám
fiatalokat, a szolgálatot, a tábor-
szervezés munkáját szívből fel-
vállaló középnemzedéket.
Igen, Nála jártunk. Neki nem
kellett utánunk sietnie, hogy segíthessen, hogy szo-
morút vidámítson, megfáradtat erősítsen, egymásnak
feszülőket összebékítsen. Egyszerűen jelen volt, s ezt
kicsik és nagyok, szolgálók és résztvevők mindnyájan
megéreztük. Mi mehettünk most is Őutána, követhet-
tük tanácsait, amit Lelke és Igéje adott, hisz bárhol
járunk „Őbenne élünk, mozgunk és vagyunk”. (ApCsel.
17,28) Ő készített elő mindent, hogy minket gazdagít-
son, tanítson, csendesítsen s a lába elé kuporítson. S
ott, az Ő lábainál a természet is „beszélni” kezd: Az Úr,
aki szeret téged, s aki e gyönyörű világot neked adta, Ő
a te alkotód, - bízz hát Benne! (Róma 1,19-20)
Igen, Nála jártunk. Ő mutatott rá értékeinkre, amelyet
az emberbe teremtett. Általa gyümölcsözött tehet-
ségünk, legyen az kézművesség, sport vagy szellemiek,
s Ő tanított örvendezni a másik ügyessége fölött.
Beszélt romlott szívünkről is, hogy értsük e földi lét nyo-
morúságainak okát, s nem titkolta: Münnhausen báró-
ként senki sem emelheti ki önmagát saját bűnei mo-
csarából! De e megromlott szívű ember számára Meg-
tartó született! Ő úgy ment meg és úgy tart meg, hogy

pontosan látja, milyen nyomo-
rult és tehetetlen vagyok önma-
gamban, mennyire nincs sem-
mi esélyem az örök életre.
Igen, Nála jártunk. Tervezett,
cselekedett, őrzött és vigyázott,
hogy gondviselő jótettei között
felragyogjon a legnagyszerűbb:
„Adta”! (János 3,16) Nem
csupán abban volt örömünk,
hogy finomakat ettünk és it-
tunk, gyönyörű tájakat láttunk,
úsztunk, játszottunk és beszél-
gettünk, hanem hogy napról
napra közelebb vonzott sz-

eretete a titkok titkához, a Kereszthez. Este, ha felpillan-
tottunk, a szomszédos hegyen kivilágítva ott ragyogott
felettünk. Igen, amit Ő tett értünk, felülmúl minden em-
beri tettet! Ahogy egy valóban szent élet áldozat lett a
szentségtelenért, érettünk, az felette áll minden szere-
tetnek, minden jóérzésnek és jóakaratnak, ami emberi
szívből valaha is fakadhatott.
Igen, Nála jártunk. Egy világi helyen – krisztusi
közösségben. Ott, ahol a jóakarata kápolnát emelt,
hogy ne csak a test játszhasson s pihenhessen kedvére,
hanem a lélek is odacsendesedjék szerető Atyjának
kezébe. Mert ott vagyunk hon – valóban otthon. S
miközben Nála otthonra leltünk, új tartalommal telt
meg a haza s a nemzet fogalma. Mesterünk úgy ren-
dezte, hogy Erdély és Délvidék ott legyen velünk igaz
testvérségben, s a nem csak magyarokat befogadni
tudó jézusi szeretetben. 
Igen, Nála jártunk. Minden Tőle függött – de ezt is
kértük. Mert így nem hajszál, s nem is csupán az élet-
mentők kötele tartott minket, hanem a leghatalmasabb
kar, amely soha el nem ejt. Próbára tesz, - de soha nem

„Teljes öröm van Tenálad”
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ejt! Függtünk a testvérektől is, miközben kicsi Bábel-
tornyunkat építettük, hogy az eget – a csapatverseny
dobogós helyeit - elérjük, de aki figyelt, észrevette: nem
is a korcsoport tagjai, aggódó kedves társai tartják s
őrzik a leeséstől, hanem a játékvezető teljes súlya és
gyakorlott keze. Igen, az életben csak együtt emelhető
fel a másik, legyen az rászoruló vagy vezetésre elhíva-
tott, csak együtt éljük át a siker valódi örömét, csak
közös imádság és szolgálat hozza el az áldás teljességét,
- de: mindezek forrása Ő maga!
Igen, Nála jártunk, hogy Őt és egymást jobban megis-
merjük, szeretetünkbe és imáinkba foglaljuk. Az Ő
vonásai ragyogóbbak a Napnál, s az Ő világosságában
látom egyre tisztábban: ki is vagyok én, s ki a másik
valójában. Miközben a gyönyörű tájat s történelmi em-
lékeinket fedeztük fel, egyre világosabbá vált: mindez

ajándék! Hazánk és népünk, múltunk és jelenünk –
mind-mind az Övé, s Tőle kaptuk sáfárságra! Ha
nemzetünk Hozzá tér, ha Benne bízik, ha a szavaira
hagyatkozik – ma is megépül, megszépül és gazda-
godik!

Igen, Nála jártunk, hogy a jövőben is Vele maradjunk.
Itthon vagy otthon, iskolában vagy a szobánkban,
derűs és borús napokban egyaránt. Szívből kívánjuk,
hogy minden testvérünk tapasztalja meg, amit e tábor-
ban átéltünk: „Teljes öröm van Tenálad, s a Te job-
bodon gyönyörűségek mindörökké!” (Zsoltár 16,11)
Hála és dicsőség legyen az Övé örökkön örökké, a
köszönet pedig minden szolgáló testvéré!

Somogyi László lelkipásztor

Hóból az erdő, ködből a felhő,
hó esik, tél szele fújja.
Valaki eljött, Valaki elment,
Valaki visszajön újra !

Száll csuda híre szívből a szívbe,
kétezer év a tanúja:
Valaki eljött, Valaki elment,
Valaki visszajön újra!

Angyalok ajkán, emberek hangján 
csendül a csillagos ének,
Kétezer éve mennek Elébe 
boldogan, kik Neki élnek.

Ott a helyed e drága menetben,
életed KRISZTUSA vár rád.
Hagyd el a gondot, légy Vele boldog,
zengje a szíved a hálát!
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Füle Lajos 
Visszajön!



Református gyülekezetünk szervezésében, leg-
nagyobb részt Székesfehérvárról, de Erdélyből, a
Délvidékről és néhány környező településről is
érkező családokkal lehettünk együtt egy héten a
festői szépségű környezetben fekvő Sátoralja-
újhelyen. 
A július végén megrendezett táborban több mint
320-an vettek részt.

Együtt voltunk református gyülekezetünk szervezésében
ifjak és idősebbek - összesen 323-an - egy hétig július
végén a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Sátoraljaújhely
Várhegy üdülőjében, mintegy 300 méter magasan,
csodálatos hegyvidéki környezetben.

A programokat lelki-testi elfoglaltsá-
gok és rendezvények egyaránt szí-
nesítették. Az üdülő központi ter-
mében megrendezett délelőtti közös
alkalmakat, lelki énekek tanulását
és a Biblia tanulmányozását Somo-
gyi László lelkipásztorunk vezette. A
táborozók a hét központi üzeneté-
vel, amely a „Teljes öröm van
Tenálad” címet viselte, a Zsoltárok
könyve, az Apostolok Cselekedeti,
illetve a Rómaikhoz írt levél ide
vonatkozó fejezetei alapján is-
merkedhettek. Kiscsoportos beszél-
getés keretében a résztvevők a napi igei üzenetről cserél-
hették ki a gondolataikat.
Történelmi-kulturális ismeretek gyarapítására is sor
kerülhetett, így a táborozók meglátogatták a trianoni
történelmi tablónak emléket állító Magyar Kálváriát,
felkeresték a Füzéri várat és a Füzérradványi Károlyi
kastélyt, megismerkedtek Sárospatak nevezetességei-
vel, a Bodrog-köz és vidéké-
vel, majd rövid határon túli,
felvidéki utazás keretében
felkeresték a magyar lakta
Borsit és Nagykövesdet.
S mindezzel még koránt sem
teljes a rendezvények felso-
rolása. Délutánonkét a gyüle-
kezet kézműves csoportja
vezetésével kézműves foglal-
kozásokon vettek részt fiúk
és lányok, illetve a legkülön-
bözőbb korosztályok érdek-

lődő tagjai, de nem maradt el a felüdítő úszás, az izgal-
mas focimeccsek, sem pedig az ügyességi vetélkedők,
melyekre minden korosztályt hívogattak a program-
gazdák.
Akik inkább a vizuális műfajokat részesítették előnyben,
azok számára a filmklub kínált szórakozási lehetőséget.
Ezeken az alkalmakon elsősorban egyházi-történelmi
tárgyú filmek vetítésére került sor. 
A természettudományok iránt érdeklődők figyelmére
számíthatott dr. Tóth Mihály székesfehérvári presbiter
testvérünk, aki színvonalas előadásában a tudományos
kutatások legfrissebb eredményeiről számolt be a
„teremtés fényében”. A neves szakember, Dr. Erdélyi

Judit kardiológus főorvos tanulsá-
gos összeállításban, a Zsoltárok
könyve 103. verse alapján, többek
között arról hallhattak a vendégek:
Isten napjaikban is meggyógyít-e „au-
tomatikusan” minden betegséget? 
A történelmi és irodalmi ismeretek
gyarapítására mindenképpen hasz-
nos volt meghallgatni a Mezőtárká-
nyi Színi Társulat ifjú művészeinek
produkcióit, akik a „Még mindig
fáj” című összeállításukban a Tria-
noni-tragédia nehezen múló fáj-
dalmát elevenítették fel írók, költők
korabeli művei alapján. 
Az esti áhítatok keretében a székes-

fehérvári gyülekezet ifjúsági és iskolai csoportjának és
felnőtt közösségeinek képviselői bizonyságtételekkel, el-
gondolkoztató beszámolókkal, vidám színdarabokkal
mutatkoztak be. 
Az erdélyi Gyulafehérvárról, illetve a délvidéki Bács-
kossuthfalváról érkezett gyülekezet tagjainak - mint a
határon túli testvérkapcsolatok képviselőinek - szintén

fórum nyílt a bemutatkozásra.

Kétségtelen, hogy az egy hét
nem csupán lelki, de testi és
szellemi értelemben is gazdag
élményt nyújtott valamennyi
korosztály számára. Megfelelő
alkalmat kínált az ismeretek
gazdagítására, a baráti szálak
továbbépítésére, az itthoniak
és a határon túliak felé egy-
aránt.

Sz.G.
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Többgenerációs tábor Sátoraljaújhelyen



Nívódíjjal tüntették ki Budai úti templomunkat

Budapest felől érkezve a városba vezető Budai út felső
szakaszán hívogató jelként látható a református templom
tornya, mint a városkép jellegzetes eleme. A temp-
lomépítéshez az Aranybullának helyt adó korábbi telket
csereként kapta a református egyház a 90-es évek elején.
Balsay István, Székesfehérvár akkori polgármestere, meg-
jegyezte: a telek „méltó hely lesz a templom számára”. Az
alapozási munkálatok 1993. júniusában kezdődtek, s az
év őszén az ünnepélyes alapkő-letétel is megtörtént.
- Az első istentiszteletre 1994. szeptemberében került sor
az épület altemplomi helységében – emlékezik László Ti-
bor, lelkipásztor. Az alkalmakon kezdetben 40 fő vett
részt, azóta 150-200 főre gyarapodott a hívek száma. Két

esztendővel később  elkészült a templomtér, a torony
szerkezet és a sisakot is felhelyezték. 1996. júniusában
került helyére az első 320 kg-os harang, rajta a felirattal:
„Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság”. 1998. októ-
berében az asszonykör adakozásából a második harangot
is toronyba emelték. 
Az átadási ünnepség 2001. április 8-án történt. A lelkész
elmondta, az elmúlt évben a város 59 református es-
küvőjéből 35, és a 81 keresztelőből 37-nek adott otthont
templomuk. László Tibor szerint a templomépítés során
világossá vált, egy közös ügyért példás összefogás történ-
het. Tervezik, hogy önálló gyülekezetként szeretnének
szolgálni. Az akkori miniszterelnök, Orbán Viktor, az

Jótékonysági estet rendeztek az Agárdi Országzászló
visszaállításának javára májusban, az egyházközégünk
gyülekezeti központjában. Az alkalmon Dr. Papp Lajos
szívsebész professzor tartott előadást.
A jótékonysági esten Somogyi László lelkészi elnök és Dr.
Galla János, a Hegyvidéki Trianon Társaság ügyvivője
köszöntötte a hallgatóságot. Dr. Papp Lajos professzor
hazafias, nemzetépítő előadásában fejtette ki gondolatait.
Létezik-e ma egyfajta szándék, a magyarságnak szánt
„néppusztításról”? -tette fel a kérdést. 
A tizenötmilliós lélekszámú összmagyarság és a tízmilliós
„kis-Magyarország” esetében erre csak akkor van
lehetőség, ha mi magunk tűrjük ezt – hangsúlyozta. A
professzor elmondta, mennyit változna ez az ország, ha
mindenki egy kicsit javítana magán. Felelevenítette, hogy
életében olyan időszakot is átélt, amikor úgy érezte, „vége
a világnak”. Elvetettek tőle mindent, ami számára fontos
volt: igazgatói állást, operálást és a beteggyógyítás
lehetőségét. Barátai után családja is elhagyta. Mindez
1993-ban történt. Ekkor formálódott ki életében és
szívében az elhatározás: az igazságot soha el nem hagyja,
csak a szeretet eszközével fog élni! Akkor a Zalaegerszegi
Szívcentrum létrehozásán fáradoztak. Komoly harcokat
vívott, hogy ne szűnjön meg a szívsebészet, s hogy el tud-
ja érni, hogy a tíz önkormányzati képviselő közül minden-

ki saját pártjában küzdjön a centrumért! Csoda történt.
Összesen 300 millió forint pénzügyi fedezet kellett a
központ fenntartásához. Az akkori kormánypárti
képviselők is megszavazták az ellenzék által beterjesztett
támogatást. Papp Lajos hangsúlyozta, az összefogás így
végül győzött egy szent ügyért. 
Az ezeréves történelmi múltunk tragédiái nem követeltek
olyan nagy áldozatot, mint amit a szomorú statisztika mu-
tat: 1956 óta a mai napig hétmillió magzatelhajtás történt
hazánkban. Ez is azt jelzi, hogy ennek a nemzetnek vissza
kell találnia Istenhez. A professzor szólt elfeledett kin-
csekről, mely szerint a Kárpát-medence 1 milliárd ember
számára elegendő édesvízforrás-készlettel, s a világ egyik
legegészségesebb klímájával rendelkezik. A világon
egyedülálló módon a magyar szürke marha áll ellen a
kergemarha-kórnak, a mangalica sertés zsírállománya
pedig a leghasznosabb emberi tápanyag. Legfontosabb
kincsnek anyanyelvünket nevezte, amelyet Jakob Grimm
meseíró, G. Bernard Shaw író, és Teller Ede professzor is
megerősített.

Sz.G.
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„A szeretet eszközével 
kell élnünk!” 
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emlékkönyvbe így fogalmazott: „Nagy örömmel voltam
Önök között, ebben a szép, míves új templomban. Kérem
adják át köszöntésemet mindazoknak, akiknek keze
munkáját, hitét, odaadá-
sát dicséri ez a ház”.
Warvasovszky Tihamér
polgármester pedig így
írt az emlékkönyvbe:
„Nagy tisztelettel és sze-
retettel jövök és lélekben
gazdagodva megyek el.
Köszönet ezért ennek a
csodálatos közösségnek”.
A hívek adománya mel-
lett az önkormányzat az
összberuházás közel fe-
lét vállalta, és a munká-
latokban hűséges part-
ner volt a honvédség. A
templom istentiszteleti alkalmak mellett rendszeresen helyet

ad kulturális rendezvényeknek is. 1996-ban rendezték az el-
ső előadást, az idén május 6-án ünnepelték a sorozat 100.
alkalmát. A szervezésben Dr. Lukács László néprajz-

professzor rendszeres
segítséget vállalt. Az
előadás-sorozatban kü-
lönböző művészeti ágak
képviselői, egyháziak, vi-
lágiak egyaránt szerep-
lőknek  és vendégeknek
számítanak. 
A templom épületét a
2007. évi Építőipari
nívódíjban részesítet-
ték.

(Forrás: Fejér Megyei
Napilap, 2007. június 13.

„A Nívódíjjal kitüntetett
Budai Úti Református templom” - Szücs Gábor írása) 
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Bizonyságtétel
Minél többet adhassak...

Gyermekkoromtól fogva előbb ösztönösen, később
tudatosan arra törekedtem, hogy környezetem elfogad-
jon engem és szeressen. Megtérésemkor, 31 évvel
ezelőtt, aztán maga az Úr Jézus Krisztus megkereső sze-
retete kerített engem a hatalmába. Ma hálás és
örömteli szívvel emlékezhetem a mögöttem lévő ván-
dorút gazdag, hitbeli megtapasztalásaira, melyeket a je-
lenlegi világ semmi kincséért oda nem adnék! Kegyel-
mi megtapasztalások, melyek mind-mind az én Uram,
a Jézus Krisztus megbocsátó, újjászülő, nevelő és
vezető, megszentelő szeretetéről beszélnek.
Boldogan írhatom, vallhatom, hogy az én hűséges
gazdám olyan szorosan fogja a kezem a keskeny és

néha göröngyös vándorúton, hogy mind a mai napig
megőrzött – bizony néha a kicsapós kanyarok ellenére
is. Gyakran kérem imádságban az Úr Jézus Krisztust,
hogy áldja meg hűséges munkásait az ő szőlőjében.
Megtérésem után egyre inkább arra törekszem, hogy a
túláradóan rámzubogó isteni szeretet - áradatból
lehetőleg minél többet adhassak környezetem „szomja-
sainak”. Egyre inkább csupán üres cső szeretnék lenni,
ebben a szeretetszolgálatban, a mi hatalmas Urunk át-
szegezett kezében. 

Zárom soraim, kérem, hogy imádkozzanak értem és kis
családomért, mivel otthonunk falain kívül erős az ellen-
szél.

- Sz. Lajos -

„Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!

Olyan, mint a Hermón harmatja, amely leszáll a Sion hegyére.

Csak oda küld az ÚR áldást és életet mindenkor.”

(Zsoltár 133,1-3)



A Szentírásról röviden:
A Biblia szó görögül azt jelenti: „könyvek”. A Biblia a
zsidó és keresztény vallás számára mértékadó, azaz
kanonikus iratok kis könyvtára. A protestáns Bibliában
a zsidók által is elfogadott 39 könyv képezi az Ószövet-
séget, további 27 könyv pedig az Újszövetségi Szent-
írást. A katolikus Biblia – a protestánsokkal közös
kánoni könyveken kívül – néhány vitatott sugalma-
zottságú, úgynevezett másodkanonikusnak nevezett
ószövetségi iratot is tartalmaz.

Hogyan alakult ki a kánon?
A kánon kialakulása folyamatos volt, de
nem az egyház döntötte el, melyik irat
kerülhet bele a kánonba, s melyik nem.
Az egyház felismerte azokat az írásokat,
amelyek Isten Igéjeként szólnak az em-
berhez, ezért a Szentlélek általi ihle-
tettség döntött a bibliai kánon kiala-
kulásban. A nem kanonikus ókeresz-
tény irodalomban is akadt lelki szem-
pontból építő irat (például a Római
Kelemen levele a korintusiakhoz), de
többségét gnosztikus, aszkétikus, juda-
izáló, vagy esetenként más, torzult teoló-
gia hatotta át, s az apostolok nevében
eretnekséget igyekeztek volna becsem-
pészni az egyházba. Így a „kidobott”, az
üdvösség szempontjából értéktelennek, tévesnek vagy
kifejezetten  félrevezetőnek ítélt iratokat a teológia
apokrif iratoknak nevezi. 

A Biblia fennmaradása csoda
Az iratgyűjtemény Isten lassú, történelmi kinyilatkoz-
tatás sorozatának eredményeként állt össze. Krisztus
előtt 1400 körül valószínűleg Mózes kezdte el leírni az
izraelita szájhagyományt és Isten korabeli kinyilatkoz-
tatásait. Végül, Krisztus után 90 - körül János apostol
iratai zárták le a sort. Így majdnem 1500 éves időtarta-
mon belül legalább 40 különböző korú és foglalkozású
szerző írta. Közöttük megtalálható király, pap, próféta,
hivatalnok, zenész, orvos, pásztor, halász, egykori vám-
szedő és vallási fanatikus.

Annak ellenére, hogy eltérő az iratok kora, témája, műfa-
ja és stílusa, mégis csodálatos az egész mű üzenetének
egysége. A Biblia nem „örök igazságok meseszerű
tárháza”. Éppen ellenkezőleg: a történetek szereplői
tipikus ókori, közel-keleti emberek, akiknek az élete a
történelmi valóság része.
Bár az eredeti bibliai iratok elvesztek ugyan, de - más
antik iratokkal ellentétben – százszámra maradtak fenn
róluk másolatok. Ezek tudományos feldolgozásai, a má-
solási hibák és egyedi változatok kiszűrésének eredmé-
nyeként, az eredeti héber és görög szöveget, több mint
99 százalékos  biztonsággal (!) sikerült rekonstruálni.

Mit mond a Biblia Önmagáról?
A Biblia, mint Isten ihletett (2 Tim. 3, 16;
2Péter 1,21; Gal. 1, 11-12),
végső (Mk. 12, 6; Zsidó 1,1),
teljes (2Kor 11,4; Gal 1, 6-8; Kol 1,25; 
1 Tim 4,1; Jelenések 22, 18-19),
üdvösségre vezető (ApCsel. 11,14; 
Róma 1,16; 1Kor. 1,18.21; 2, 2-5; 
2Kor. 4, 3 ; 2Tim 3, 14-17),
és ma is élő, ható szava (Ézs. 55, 11;
Zsidó 4, 12-13)
A Biblia, mint Isten szava az Ószövetség-
ben (2 Mózes 20, 1; Zsolt 119, 
Zsidó 1, 1-2; 2Tim 3, 16-17; 1Pt. 1, 10-
12; Róma 15, 4),

Jézus szavaiban (Lukács 5,1; János 1, 
1-14, 3, 34, 14, 23; Zsid. 1, 1-2; Jel. 19, 13)
és az apostolok tanításaiban (János 16, 12-15; 
1Kor 1, 18, 2, 4; 2 Kor 2, 17; 1 Tessz 2, 13; 2 
Tessz 2, 15; 2 Pt. 3, 15-16)
A hamis prófétákon pedig, akik Isten nevében szólnak,
pedig ő nem mondott semmit, vagy ellent mondanak
annak, amit ő mondott, Isten ítélete van 
(5 Mózes 18, 20-22; Máté 7, 15-20; Gal. 1, 6-8)

/Folytatjuk.../

(A téma iránt érdeklődők szíves figyelmébe ajánljuk Szalai
András: „Más Jézus, más lélek, más evangélium” című
kötetét – Harmat kiadó) 
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Bibliaismereti sorozat I. rész
Sajnos nem ismeretlen jelenség: a hétköznapok sodrásában egyre kevesebb idő jut a Szentírás
elmélyült tanulmányozására. Ismereteink gyarapítására és hitéletünk erősödése érdekében
gyülekezeti folyóiratunkban a szeptemberi lapszámmal kezdődően olvasmányos, könnyen érthető
formában Biblia-ismereti sorozatot indítunk útjára. 



Az iszlám „istenállamok” nem teremtenek békét
(Bad Blankenburg) - Ezt a kijelentést a bonni Christine
Schirrmacher professzornő, iszlámkutató tette a Német
Evangéliumi Alliansz augusztus 1-5. között tartott konfe-
renciáján előadásában. Az iszlám 7. századi létrejötte óta
az általa uralt egyetlen államban sem valósult meg a
lakosok szabadsága, jogegyenlősége és szabad vallás-
gyakorlása - hangsúlyozta a professzornő. „Ahol az iszlá-
mot fundamentalista módon értelmezik, ott szenvednek a
nők, a kisebbségek és különösen azok, akik elfordulnak
az iszlámtól” -jelentette ki előadásában az iszlámkutató a
bad blankenburgi konferencián. Ugyanakkor az is tény,

hogy azok a muszlimok, akik Nyugatra jönnek, nem
nagyon látják a Jézus Krisztusba vetett hit megjelenését a
hétköznapokban, helyette morális anarchiát és szexuális
szabadosságot találnak. Az ún. keresztyén Nyugaton ezek
a muszlimok sok keserű tapasztalatra tesznek szert a
keresztyénségről. Arra hívta fel a konferencia résztvevőit,
hogy szóban és cselekedetekben hitelesen tegyenek bi-
zonyságot hitükről a mindennapokban, és mutassák meg
Jézus-követésükben az alázatot, türelmet, barátságot és
felebaráti szeretetet.

(forrás: www. reformatus.hu)

Biblia újságmellékletként?
(Colorado Springs) - Az USA-ban egy evangélikál biblia-
társulat több százezer Bibliát akar vasárnapi újságok mel-
lékleteként szétosztani. Az akciót a következő évre az USA
tíz nagy városában tervezik megtartani, jelenti a Chris-
tianPost. Különféle egyházi és keresztyén csoportok éle-
sen bírálják a terjesztésnek ezt a módját, mivel az túl költ-
séges, és nem eléggé céltudatos. A Colorado Államban
található bibliatársaság, melynek neve „Send in the
Light” (magyarul: „Küldd a fénybe!”), sajtókonferenciáján
azt hangsúlyozták, hogy a Biblia nélkülözhetetlen útmu-
tató „eltévelyedett társadalmunk számára”. A Keresztyén
Könyvesboltok Szövetsége arról számolt be, hogy az
USA-ban minden keresztyénnek legalább kilenc Bibliája
van. Az amerikai Barna-féle közvélemény-kutató intézet
kérdőívei szerint minden második amerikai hetente leg-
alább egyszer Bibliát olvas. 

Megtérő afgán köszönete a dél-koreai egyház ál-
dozatáért
Egy magát megnevezni nem akaró tálib megtérő sze-
rint sok tálib azonosítja a keresztyénséget a legfőbb el-
lenségnek tekintett amerikaiakkal és európaiakkal.
Sokan az afgánok közül képtelenek megkülönböztetni
a misszionáriusokat és a nem-kormányszintű segély-
szervezeteket a gyűlölt külföldi katonai jelenléttől. Azt
sem tudták ezt a drámai esetet megelőzően, hogy Ko-
reában milyen vallást követnek az emberek, s csak
most tudták meg, hogy igen sok ott a keresztyén. A
megtért tálib szerint a segélyszervezeti munkatársak-
nak elővigyázatosabbnak kellett volna lenniük, hiszen
olyan területen készültek busszal átutazni, amelynek a
helyzete igen kritikus. Nagyon tiszteli ezért a döntésért
a koreaiakat, s reméli, hogy a tragikus áldozatok el-
lenére a keresztyén jelenlét hazájában folytatódni fog.
A keresztyén hitre tért tálib az interneten közzétett leve-
lében köszönetet mond azért, hogy a koreai keresz-
tyének „eljöttek Afganisztánba, a mi embereinknek
segíteni. Köszönjük, hogy tudatosították a világgal: Ne
feledkezzetek meg Afganisztánról! Afgán testvéreitek
naponta imádkoznak értetek!” .

Kitekintő

Jézus mondja:
„Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, 
annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.” (János 5,24)
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- 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
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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


