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Jézus feltámadása törvényszerű volt. Az Isten tör-
vénye, ígérete szerinti csodálatos esemény. A kér-
dés csak az, hogy mi, akik most húsvétot ünnep-
lünk, rábízzuk-e magunkat az Ő ígéreteire? 

Eszembe jutott, hogy a régi dolgokat le szoktunk porol-
ni. Talán furcsa, ha egy ígéretre mondom, mégis hadd 
tegyem: Jó lenne Isten régi ígéreteit leporolni! 
Amit például a konfirmációdkor kaptál. Egy áldó igét. 
Kaptál egy kis igés kártyát. Kaptál egy igehirdetés-rész-
letet, amiről tudtad, hogy a lelki-
pásztornak fogalma sincs, hogy 
rólad beszél, merthogy nem is ő 
beszélt, hanem az Isten. Jó lenne 
elővenni régi ígéreteket és ráépí-
teni a sorsunkat. 

Egy nagypapáról mesélte vala-
ki: Tizenhárom unokája van, 
komoly hitben élő férfi, hosszú 
éveket, sőt évtizedeket imádko-
zott azért, hogy a gyermekei, 
majd az unokái hitre jussanak. 
S aztán sok-sok idő elteltével az 
egyik unoka megtért, hitre ju-
tott. S amikor beszélgetett erről 
a lelkipásztorával, kicsit keserű-
en mondta el neki: „Tiszteletes 
Uram, olyan régen imádkozom értük, és még csak egy 
tért meg közülük!” 

„De egy már megtért!” – válaszolta a lelkész. Elindult 
valami. Elkezdte Isten beteljesíteni az ígéreteit. 
Sokan hallották már, sokaknak szóló ígéretté lett: „Higgy 
az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad 
népe.” (ApCsel. 16,31) „Lehetetlen, hogy Isten hazud-

jék” - olvassuk a Zsidókhoz írt levél 6. részében. Lehetet-
len! Ezért nemcsak az Úr Jézus feltámadása lett valóság-
gá, hanem a mi lelki feltámadásunkra nézve is minden 
ígéret érvényben van! S nem számít, hogy te nem tudod, 
hogyan oldja meg az Isten. Nem számít, hogy az emberi 
tudomány módszereivel kikutathatatlan, leírhatatlan az, 
aminek történnie kellene, hogy az életed megoldódjék. 
Annak idején, hogy egy rabszolga nép kiszabadulhasson 
Egyiptomból, teljességgel lehetetlen volt. Isten mégis 
kivezette őket, még a Vörös-tengert is megnyitotta szá-

mukra. Az asszonyok és a ta-
nítványok először semmit sem 
fogtak fel Jézus feltámadásából, 
erről tudósít a Lukács evangéli-
uma 18. része. Semmit fel nem 
fogtak. Mégis beteljesült. 

A dolgokat ez dönti el: Van-e 
mögötte Isten ígérete vagy 
nincs. Mert ami mögött ott 
áll, az be fog teljesedni. Úgy a 
népünk, mint családjaink vagy 
egyházunk életében. Amire van 
ígérete az Istennek, az mind be 
fog teljesedni. 

Hadd idézzek pár sort Eichorn 
áhítatos könyvéből. A tékozló 

fiú példázatához fűzi hozzá: „Az atya meg sem próbálta, 
hogy visszatartsa fiát, amikor az el akart menni hazulról. 
Magának kellett meggyőződnie arról, hogy hol jobb: az 
atyai házban vagy idegenben. Így hagyja Isten az em-
bert a maga útján járni, sokszor egész népeket is. Hadd 
lássák meg maguk, mire jutnak Isten nélkül. A maguk 
urai akarnak lenni, de észre kell venniük, hogy vágyaik 
és szenvedélyeik uralma alá vagy emberi szolgaságba 

Feltámadás? Igen!
„Mert valahány ígérete van Istennek, azokra õbenne van az igen….”

(2 Kor. 1, 20)
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kerülnek. A példázat nagy éhségről beszél, ami a tékozló 
fiú nyomorúságos helyzetét még jobban kiélezte. Isten 
sokszor engedi, hogy engedetlen teremtményei megta-
pasztalják, milyen fájdalommal és nyomorúsággal jár 
az, ha Őt elhagyják és nem félik. Az éhség és szeretetlen 
bánásmód lényegesen hozzájárultak a tékozló fiú elhatá-
rozásához a hazatérést illetően. Mily gyakran válik a baj 
és szomorúság tanítómesterré a Krisztus Jézussal való 
viszonyunkban!”

Vannak olyan dolgok az életünkben, amit nem lehet Is-
ten ígéretével alátámasztani. És vannak olyanok, ame-
lyeket már csak hittel meg kellene ragadni. Ez a Húsvét, 
a feltámadás ígérete és annak beteljesedése legyen szá-
modra bátorító, biztató jel és híradás, hogy keresd, kérd 
az Isten ígéreteit az életedre nézve. S amit már kaptál, 
arra hittel alapozd rá, építsd rá saját és családod sorsát, 
jövőjét itt és az örökkévalóságban! Igen, vannak olyan 
dolgok, amik azért nem teljesülnek be az életünkben, 
mert nem egyeztettük össze Isten Igéjével. Mert nincs 
mögötte isteni fedezet. „Miért imádkozom hiába a lottó 
ötösért?” – kérdik sokan - „pedig a templomra is adnék 
belőle bőven…” Amit nélküle kezdünk el, az Ő ígéretei 
nélkül, az nem fog beteljesülni, de amire ígéretet adott, az 
mind megvalósul. „Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele 
leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan és megdi-
csőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet 

szabadításomban.” (Zsoltár 91,15) Meg kellene tanítani 
ezt a magyar népet Istenhez kiáltani. Őt segítségül hívni. 
Ez a nép lassan elfogy. Lassan szörnyű betegségek, s a 
gyermektelenség átka pusztítja el a nemzetünket. 

A miénk orcánk pirulása, hogy nem kiáltunk és nem 
hívjuk segítségül azt az Urat, aki megígérte, hogy jön. 
Beteljesíti ígéreteit. Nemcsak ott, akkor, Húsvét hajna-
lán Jeruzsálemben, hanem itt és most Magyarországon 
is. Nem ötletelni, nem kitalálni, szájába adni kell, hogy 
mi mit szeretnénk, hanem Őtőle elkérni: Uram, mihez 
is van ígéreted? Van ígéreted arra, hogy a gyermekem 
hitre jut? Van. Van ígéreted arra, hogy hajam szálait is 
számon tartod? Van. Hogy megszabadítasz ellenségeim, 
rosszakaróim kezéből akkor is, ha én nem ütök vissza? 
Akkor is, ha nem állok bosszút saját magamért? Erre 
is van ígérete. Van ígéreted arra, hogy ha megvallom 
bűneimet, te soha örökké fel nem emlegeted azokat? Bi-
zony, az Úr Jézus haláláért így van. 

Ahogy Jézus feltámadása, úgy ezek az ígéretek is mind 
be fognak teljesedni! 
Úgy legyen, ámen.

        
             - Somogyi László -  
                  lelkipásztor

Gyermekkoromban megkereszteltek és konfirmáltam, 
de a következő negyven évig Isten nélkül éltem. Ez alatt 
a 40 év alatt nem voltam istentagadó, de Nélküle él-
tem. Addig éltem így, amíg padlóra nem kerültem. Ez a 
„padló” anyagilag és lelkileg is értendő. Az én életem-
ben is megjelent a pohár, az alkohol. Hogy miért? Most 
már tudom, hogy azért, mert Isten nélkül éltem. Akkor 
úgy tudtam megmagyarázni magamnak, hogy amikor 
elváltam a férjemtől velem maradt a két fiam, akik hat-
hét évesek voltak. Úgy éreztem, hogy megmutatom, be-
bizonyítom, hogy erős vagyok és képes leszek egyedül 
is nevelni őket becsületben, tisztességben. Büszkeség és 
gőg volt bennem. Ez így ment is egy darabig, de a lelki 
és fizikai erőm kezdett fogyni. Akkoriban már ismertem 
az alkohol ízét, tudtam a görcs és feszültségoldó, hangu-
latjavító hatásáról is. Amikor reggel elmentek a gyere-

kek iskolába, otthon oldhattam a feszültséget, a munka 
is könnyben ment, hiszen akkor már leszázalékoltak. 

Így teltek a napok, a hetek és az évek. Ez a hosszú folya-
mat addig tartott, amíg a gyerekeim meg nem kérdezték 
tőlem, amikor látták, hogy nagyon csillog a szemem, 
hogy „Anya, ki volt itt?”. Látták, hogy a hűtőben lévő 
alkohol mindig csak fogyott és fogyott. Ilyenkor mindig 
volt mit mondani és jöttek a kifogások. Kérdezték, hogy 
akkor miért ragyognak a szemeim? Kérték, hogy lehel-
jek rájuk. Képzeljék el azt a szégyent. 

Hála az Istennek, hogy születésemtől kezdve az én 
utaimat Ő tervezte, rendezte. Az élete utolsó pillanatai-
ban még egy ateista is azt kiáltja, hogy Istenem segíts! A 
szomszédomban lakott egy Kékkereszt csoportba járó 
férfi, észrevehette rajtam, hogy nagyon jó hangulatom 
van. Küldött egy meghívót, s én elmentem a református 
Kékkereszt csoportba. Oda is csak úgy tudtam elmenni, 
hogy kellett egy kis bátorság. Ott felajánlották, hogy van 
egy lelki gyógyító szanatórium Dömösön, a Dunaka-
nyarban. Természetesen akkor még nem tudtam, hogy 
pontosan miről van szó, de hallottam, hogy van lehe-
tőség a szabadulásra, gyógyulásra. Örömmel elfogad-

Bizonyságtétel
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tam a lehetőséget, örültek a gyerekek is annak, hogy 
meg fog az anya gyógyulni. Dömösön nagy szeretettel 
fogadtak. Már az első igemagyarázatnál annyira érint-
ve éreztem magam, hogy el kezdtek folyni a könnyeim. 
Az  azóta már elhunyt Balogh Zoltán, a szanatórium 
akkori lelki igazgatójának igemagyarázatában annyira 
magamra ismertem, hogy arra gondoltam, ezek az em-
berek képesek voltak rólam egy környezettanulmányt 
írni? Netán nyomoztak, hogy ki vagyok, milyen problé-
máim vannak? Felmerült bennem az a kérdés is, hon-
nan ismer engem Zoli bácsi? El kezdetem még jobban 
odafigyelni az igékre „halló fülekkel”.

A dömösi szanatóriumban eltöltött két hét alatt ismer-
tem meg az Élő Istent, Jézus Krisztust, és az ő munkál-
kodását. Létezett egy óemberem, egy szabadulás előtti 
életem, amelyből én szabadulni akartam. Fel volt kínál-
va a lehetőség számomra. Tudtam, milyen volt az addi-
gi életem, és tudtam, hogy van lehetőség egy megújult 
életre is.  Az igemagyarázatok során mindig ott volt, a 
bátorítás, a bíztatás is, hogy van egy Isten és az Úr Jé-
zus, aki adja a szabadítást, a gyógyítást. Sírva tettem le 
Isten kezébe az életemet. Tudtam, hogy a lábam alól 
kicsúszott a talaj, képtelen vagyok az életemet tovább 
irányítani.  

Mielőtt hazajöttem volna, írtam a gyermekeimnek egy 
négyoldalas levelet. Úgy éreztem, hogy ha Istennel ren-
deződött a kapcsolatom és Ő nekem megbocsátott, a 
keserűség távozott a szívemből, akkor őszintén meg kell 
írnom a gyermekeimnek mind azt, amit otthon szavak-
ban nem tudok elmondani nekik. 
Amikor hazaértem, csak annyit tudtam mondani nekik: 
„Bocsássatok meg nekem gyerekek! Tudom, hogy lelki-
leg nagyon sok szenvedést okoztam nektek!”. S ekkor a 
két gyermekem átölelt és azt mondták: „Anya, akkor Te 
is bocsáss meg nekünk”.  

Elmondhatom, hogy Dömösön éltem át az Isten szaba-
dítását, testi-lelki gyógyítását. Isten adott az új életem-
nek értelmet és célt. Lelkemet gazdaggá tette.

Megtapasztalhattam Isten testi gyógyítását, amikor egy 
rosszindulatú rákos daganatból gyógyított meg műtéti 
beavatkozás nélkül. Sugár - és kemoterápiás kezelés-
ben részesültem. A kezelés hatásnak eredménye, hogy 
a nyáltermelődés a szervezetemben még nem tökéletes. 
Azalatt az idő alatt, amíg három hónapig jártam Buda-
pestre, a Kékgolyó utcába, nagyon nagy csatát kellett 
vívnom a halállal. Pontosabban vívnunk, hiszen mind 
a két nagy gyerekem, velem volt ebben a küzdelemben. 
Összesen 35 sugárkezelést kaptam, három hónapon ke-
resztül, párhuzamosan a kemoterápiás kezeléssel. Egyik 
fiam nagyon akart segíteni rajtam. Az interneten utána 
olvashatott a betegségnek, talált egy bizonyságtételt és 
szólt, hogy olvassam el  az írást, amely arról szól, hogy 
van gyógyulás. Később elmondtam neki, hogy azért 
nem olvastam el az írást, mert letettem az életemet Is-
ten kezébe. Az orvosok is megmondták, összesen két út 
van előttem: az életé és a halálé. Egy mondat nagyon 
megfogott, amelyről tudtam, hogy összesen háromszáz-
hatvanötször szerepel a Bibliában. Így hangzott: „Ne 
félj!”. Ezek a szavak számomra nagyon sokat jelentettek 
akkor. Bátorítást, biztatást és jelezte, hogy Isten velem 
van, ő megsegít. 

Így élhettem meg műtét nélkül az Isten szabadítását, 
gyógyítását. A kezelés-sorozat befejeződése után el kel-
lett mennem a zárójelentésért.  „Hát ez egyszerűen el-
tűnt, nincs!” - mondták az orvosok, amikor a daganatot 
a nyelvgyök alatt keresték.

A lelki örömöt, boldogságot köszönöm az Úr Jézusnak! 
Hálás vagyok azért, hogy az Élő Istennel, és az Úr Jé-
zussal minden nap lehet kapcsolatom a Bibliaolvasáson 
és imádságon keresztül. Ez által ad útmutatást és készí-
ti elő a mindennapjaimat, ami nagyon nagy kegyelmi 
ajándék.

        
                                          - Pankotai Ibolya -
                         Egyházközségünk és  Székesfehérvári 
                                     Kékkeresztcsoport tagja

Iratterjesztés

-  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:
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A Várhegy Üdülő Kelet-Magyarország legnagyobb 
befogadó képességű, több generáció igényeit 
is kielégíteni képes szálláshelye. Egy gyönyörű 
ősfenyvesben elhelyezkedő öt hektáros területén 
egyidejűleg 440 főnek tud szállást és étkezést 
biztosítani. Ha legalább kétszázan megyünk, s erre jó 
reménységünk van, akkor csak a mi rendelkezésünkre 
áll majd az objektum.

Az üdülő szobái között található 2-3-4-5 ágyas, közös 
zuhanyzó pavilonhoz tartozók éppúgy, mint WC-vel 
és zuhanyzóval felszerelt szobák is.
  
Az üdülő területén megtalálható: focipálya, 100 
m2-es fedett teraszt, kosárlabdapálya, szabadtéri 
ping-pong asztalok, hinták, saját medence 600 
m2-es terasszal és napozóágyakkal, parkoló, 
szalonnasütő hely, tábortűzrakó hely, kemence, 
büfé és egy 100 főt befogadni képes, 2006-ban 
épült nagyon szép ökumenikus kápolna is. 
 
A 3 év alatti gyermekek számára a táborozás díj-
mentes!
A gyermekek részvételi díja az általános iskolás 
korosztály, illetve minden idén konfirmáló számára 
egységesen 15.000,-Ft, amelyet úgy tudunk 
biztosítani, hogy – Urunknak hála -  gyülekezetünk 
idén is meg tudja, illetve meg kívánja  támogatni ennek 
a korosztálynak a táborozását.  A középiskolások 
(9. évfolyamtól), egyetemisták és felnőttek részére 
egységesen 25.000,-Ft. Ez két okból magasabb, 
mint a tavalyi összeg: az inflációval nőttek az üdülés 
költségei, illetve már vasárnap estére is rendeltünk 
vacsorát. A sátorozó 14 év fölöttiek részvételi díja 
16.000.-Ft, a gyerekeké 3 éves kortól 9.000.-Ft.
A részvételi díj vasárnaptól péntek estig a szállást, 
valamint vasárnap vacsorától szombat reggeliig a napi 
háromszori étkezést, illetve egy hazautazó csomagot 
foglal magában. Az odautazás ideje alatt a csoport 
tagjai maguk gondoskodnak az étkezésükről.

Az utazást idén – a vasúti menetrend számunkra 
kedvezőtlen változásai miatt – két külön autóbusszal, 
illetve saját személyautókkal kell megoldanunk. Aki 
autóbusszal szeretne jönni, (az első 100 fő, aki jelzi 
ezt az igényét) attól a jelentkezésnél kérjük az oda-

vissza út teljes költségét: 5.500.- forintot. (Ez kb. 
a félárú vasúti költségnek felel meg, s azért ilyen 
kedvezményes, mert – Urunknak hála – két egyházi 
fenntartású busz bérléséhez segített hozzá minket.) 
Aki egyéni kedvezményei miatt (pl. nyugdíjas vagy 
teljes kedvezmény, stb.) mégis vonattal szeretne 
utazni, annak erről egyénileg kell gondoskodnia, s 
kérjük, jelezze ezt a szándékát a jelentkezésnél. 

Külön kérjük, hogy mindenki előre jelezze: részt kíván-e 
venni az egész-napos „Zempléni várkörútnak” 
nevezett kirándulásunkon (Füzér, Boldogkő, 
Regéc, stb.), amelyre előreláthatólag szerdán kerül 
majd sor. A velünk maradó egyik külön-busz útiköltsége 
és néhány belépő egységesen 2.000.-Ft-ot igényel 
fejenként. Ebből 1.000.- forintot a belépőkre azoktól 
is kérünk, akik saját autókkal jönnek majd kirándulni. 
E napon számítani kell némi gyaloglásra is!
    
A táborozásból (vagy a külön kirándulásból) anyagi 
okokból senki se maradjon távol, ha valamelyik 
családban mégis ilyen gondok merülnének fel, kérjük, 
hogy jelezzék! Közös, gyülekezeti összefogással 
minden rászorulónak segíteni szeretnénk.

Jelentkezési határidő: 2009. július 5. A jelentkezési 
lapokat június 7-től július 5-ig, minden vasárnap a 
Gyülekezeti Központ (Széchenyi u. 16.) könyvtár 
szobájában személyesen vagy megbízott révén lehet 
leadni. Üres adatlapok mindhárom gyülekezetrészben, 
illetve az iskolában és az óvodában is átvehetők 
lesznek.
A jelentkezés feltétele: egy jelentkezési lap 
kitöltése, valamint személyenként a teljes részvételi 
díj, a busszal utazóknál az útiköltség, illetve a 
„Várkörútra” kirándulóknál ennek a fentiek szerinti 
befizetése. A családok azonban a tagjaikat külön-
külön is befizethetik, élve a megadott 5 hétvége 
lehetőségeivel! 

A jelentkezéseket a vasárnapi istentiszteleteket 
követően: 9-10 és 11-12 óra között fogadjuk. 
Olyan nem református családtagok, ismerősök 
jelentkezését is örömmel látjuk, akik elfogadják 
egyházi táborunk rendjét, és szívesen részt vesznek 
annak programjaiban. 

Tájékoztató a nyári többgenerációs táborozásról
Sátoraljaújhely, 2009. július 26-augusztus 1.

Az elmúlt két év örömeit és áldásait Urunknak hálaadással megköszönve, idén is nagy szeretettel 
hívunk és várunk óvodánkból, iskolánkból, illetve mindhárom gyülekezetrészből gyerekeket és 
felnőtteket, magányosokat és családosokat egyaránt!  
Testi-lelki felüdülést ígérő hetünk központi témája lesz: Megbékélés fent és lent, kint és bent

 

         (2. Korintus 5,16-21)
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A tábor tulajdonosa üdülési csekket is elfogad, 
ezért kérjük a jelentkezőket, hogy a munkáltatójuknál 
érdeklődjenek az üdülési csekkek igénylésének 
feltételeiről. A nyugdíjasok, nagycsaládosok, 
számára is van lehetőség pályázati úton üdülési 
csekket igényelni 2009. április 15-ig. Az igénylés 
menetéről érdeklődni lehet a 06 30/509-2254 
telefonszámon. (Nagy Szabolcs egyháztagunknál)

A külön autóbuszok július 26-án, hogy ne kelljen nagy 
melegben utaznunk, reggel 8-kor indulnak az Esze 
Tamás utcai parkolóból. Az autóval utazóktól kérjük, 
hogy legkésőbb délután 4 órára érkezzenek meg! A 
tábor pontos címe: Várhegy Üdülő Sátoraljaújhely, 
Oremus út 10. Közúton az M7-M3-M30 majd a 37-es 
főút útvonalon közelíthető meg a legegyszerűbben, s 
az üdülő utcája a város nyugati szélén, a főúttól balra 
nyílik. (Tábla jelzi a lekanyarodás helyét.)

A tábort szervező munkacsoport egyhangú döntése 
értelmében, a magasabb komfort fokozatot jelentő 
hotel épületben, illetve a pavilonok fürdőszobás 
szobáiban elsősorban a kisgyermekes családokat 
helyezzük el. Ha az ő elhelyezésük után marad még 
hely ezekben a szobákban, akkor a fennmaradó 
helyeket a csoport legidősebb tagjainak ajánljuk fel, 
legidősebbektől haladva visszafelé mindaddig, amíg 
be nem telnek ezek a szálláslehetőségek. A fiatalabb 
generációktól megértést kérünk az egyszerűbb, 
hálópaviloni elhelyezés, illetve a közös zuhanyzók 
használatának szükségessége miatt. Bízva a 
táborozók megértésében és testvéri hozzáállásában, 
a részvételi díjat nem differenciáltuk a komfortfokozati 
különbségek megléte ellenére sem. Az átalánydíjas 
közteherviseléssel az a célunk, hogy a komfortosabb 
helyre kerülő kisgyermekes családoknak, illetve a 
legidősebbeknek ne kelljen magasabb összeget 
fizetniük, mint a többi táborozónak.
A szobák elosztásánál már most szeretettel kérjük 
az előkészítő bizottság döntésének elfogadását! 
Kérjük azt is, 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 szálláshelyet.
Van olyan pavilon, amely 3-4 ágyas különszobás 
fürdőszoba nélküli elhelyezést biztosít. Ezek a 
szobák elsősorban a családok számára lesznek 
fenntartva.
A többi pavilon 6 ágyas, egybenyíló szobáit 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 külön fürdőszobával nem rendelkező szállás-
helyek, illetve a sátrak lakóiról külön erre a célra 

épített fürdő pavilonok gondoskodnak. A mosakodást, 
illetve a zuhanyzást ilyen formában lehet megoldani.
Tervezett napirendünk fő vonalaiban az alábbiak 
szerint alakul:

Reggeli, majd egy közösen meghallgatott rövid 
bevezető Biblia-tanulmány után korcsoportokra 
bontva a napi téma beszélgetős, játékos feldolgo-
zása. 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 egyéni (családi), 
illetve vezetett kirándulások (helyi libegő, városnézés, 
történelmi nevezetességek, erdei túrák (éjszakai túra), 
Sárospatak, Kőkapu, Borsi (Rákóczi szülőfaluja), 
Széphalom, stb); közös szervezésű kirándulás a 
zempléni várakba; kézműves-foglalkozások; ének-
tanulás,  kánonok; fórumbeszélgetések,). Vacsora 
után rendhagyó közös esti áhítat, amelyet különböző 
korcsoportjaink tartanak tehetségük, ügyességük és 
kegyelmi ajándékaik szerint. Utána táncház, illetve 
filmklub (filmritkaságok, érdekességek) a tervezett 
program.

Szeretnénk előre leszögezni két dolgot: keresztyén 
táborunkban a délelőtti Bibliatanulmányozáson 
és az utána következő beszélgetésen, valamint az 
esti áhítaton a részvétel mindenki számára (kivéve 
természetesen a legkisebbeket) kötelező! Illetve: az 
üdülőt csak a korcsoport-vezető vagy a táborvezető, 
illetve két helyettesének tudtával és engedélyével 
hagyhatja el bárki is (pl. kisebb családi vagy 
baráti kiruccanás délutánonként), de egyedül, 
illetve engedély nélkül senki sem! Önmagunk és 
gyermekeink védelme érdekében feltétlenül szükség 
lesz bizonyos mértékű önfegyelemre, hogy ez a hét 
mindenki számára áldások forrása lehessen. Célunk, 
hogy minél többet és többféleképpen együtt legyünk, 
s e többgenerációs keresztyén szeretet-közösség 
mindnyájunk életébe megbékélést és sok-sok 
áldást hozzon!

Székesfehérvár, 2009. április hó 

A tábort előkészítő munkaközösség nevében: 
Somogyi László
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Március 20-át írtunk. Már nagyon vártuk, hogy eljöjjön ez 
a nap, és együtt tölthessük a hétvégét Balatonszemesen. 
A rossz idő ellenére jókedvvel indultunk neki az útnak 
péntek este négy autóval. Konvojban haladtunk lassan, 
de biztonságosan, majd megérkeztünk a szépen kialakí-
tott üdülőbe. 

Péntek este ott tartottuk az ifit, az ige által megalapozva 
az előttünk álló hétvégét, majd zárásként közösen meg-
néztünk egy filmet. A szombat tornával indult, majd reg-
geli után készültünk vendégeink érkezésére. Somogyi 
László nagytiszteletű úr érkezett Szűcs Gáborral, hogy 
a délelőtti áhítat erejéig köztünk szolgáljon. Az igehirde-
tés alapigéje Mt. 21, 28-32 verse volt, amelyben az en-
gedelmességről tanított minket az ige. Két fiú példáját 
olvastuk: az első fiú őszinte, nyíltan megmondja az ap-
jának, hogy semmi kedve engedelmeskedni és kimenni 
a szőlőbe dolgozni. A második fiú felszínes, képmutató. 
Tiszteli az apját, de az ígérete ellenére mégsem megy ki 
a szőlőbe. Jézus itt az Atya hatalmával lép fel, amelynek 
alapján van joga kérni, de nekünk nem a hatalom miatt 
kell engedelmeskedni. Parancsszóra gyakran képmuta-
tással válaszolunk. A hatalom, tekintély vallásos tévútra 
visz, nem lesz belőle élő hit. A második fiú képviseli az 
élő hitet. Az első fiú újragondolta a helyzetét „magába 
szállt”, mint a tékozló fiú, 
és végül elment a szőlőbe. 
A bizalom vált engedel-
mességgé. Mindenki fel-
teheti magában a kérdést, 
hogy volt-e már olyan hely-
zet az életünkben, amikor 
Isten jeleket küldött, és mi 
nem engedelmeskedtünk 
az ő akaratának. Talán 
azt mondtuk magunkban, 
hogy én jobban tudom, 
jó ez így, ahogy van, és 
nem változtattunk olyan 
dolgokon, melyek már 
régóta gyötörtek minket. 
Már megkaptuk a helyes 
választ, és tudtuk, hogy Ő 
támogatni fog, de mégis 
olyan nehéz volt elfogad-

ni ezt. Pedig nekünk, hívő embereknek megadatott az, 
hogy letegyük problémáinkat Isten kezébe, ő felvállalja 
helyettünk, mi pedig szabadon élhetünk és járhatunk 
azon az úton, melyet Ő már megtervezett nekünk.

Az elgondolkodtató igehirdetés után Szűcs Gábor tar-
tott előadást „A bélyeg már létezik, és hamarosan be-
vezetik” címmel. Délután közösen elmentünk sétálni a 
mólóra, majd fakultatívan lehetett kézműveskedni, hús-
véti képeslapokat készíteni. Este Hajdú Zoltán Levente 
szóládi lelkipásztor szolgált közöttünk, Isten igéje a Já-
nos 18,28-40 alapján szólt hozzánk, folytatva a délelőtti 
gondolatot, a büszkeségről és alázatról tanított minket. 
Közöttünk volt még a balatonőszödi lelkipásztor is. Mi-
után vendégeink elmentek, kötetlenül beszélgettünk, 
játszottunk. Vasárnap a balatonőszödi gyülekezetben 
szolgáltunk, majd hazafelé jövet megálltunk ebédelni 
egy vendéglőben, és megtekintettünk egy viszonylag új 
tájkaraktert, a kőröshegyi völgyhidat.

A hétvégén összesen 19-en vettünk részt. Jó volt egy ki-
csit kiszakadni a rohanó, szürke hétköznapokból, meg-
pihenni és közösen figyelni Isten igéjére. Örülök, hogy 
Isten elvezetett ebbe a gyülekezetbe, és együtt lehetek 
hasonló gondolkodású fiatalokkal. Hálát adok a lelki-
pásztorokért, akik összefogják és vezetik a gyülekeze-
tet, és kívánom Isten áldását a gyülekezetre, a nagyifi 
működésére, hogy egyre többen lehessünk és egymás 
testvéreivé válhassunk.     
   

-  Varga Kata  -

Nagyifis csendeshétvége 
Balatonszemesen
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„Az Úr minden ösvénye szeretet és hű-
ség azoknak, akik megtartják szövetsé-
gét és intelmeit.” (Zsolt. 25,10)

Kálvin János születésének 500. évé-
ben március 22-én a Gyülekezeti Te-
remben találkoztak azok a testvérek, 
akik ebben az évben 20, 25, 30, 35 … 
éve, vagyis kerek évfordulójához érkeztek konfirmációs 
fogadalmuknak. E rendhagyó alkalomra sokan érkez-
tek, nem csak a fehérvári gyülekezetből.
Először lelkipásztorunk, Somogyi László köszöntötte az 
ünneplőket, majd elénekeltük a 25. zsoltárt, melyet rö-
vid igehirdetés követett.
A Heidelbergi Káté első kérdésére közösen feleltünk 
– így idéztük fel az egykori fogadalomtételt. Az áldás 
fogadása után gondnokunk, Pétervári Imre üdvözölte 
az egybegyűlteket.

A találkozó egyik legmeghatóbb része 
az volt, amikor a jubilálók bemutatkoz-
tak: elsőnek a legfiatalabb, aki 20, és 
a legidősebb, aki 70 évvel ezelőtt kon-
firmált. Az ünnepelteknek Somogyiné 
Mara kedves kis ajándékot és emlékla-
pot nyújtott át. Kellemes időtöltés volt 
a régi emléklapok összehasonlítása – 

melyeket többen magukkal hoztak – ugyanis ezek na-
gyon sokfélék, sokszínűek voltak.

Azt hiszem, minden résztvevő nevében mondhatom, 
hogy felemelő, szép délutánt tölthettünk együtt, amely-
nek megszervezését köszönjük a Székesfehérvári Egy-
házközség vezetőinek. 
                                                                                              

-  Dr. Kisteleki Gőzőné -

Az április 4 -i szombat délelőtti, Budai úti templomban 
megrendezett alkalomra vendég előadónk Duxné Éva 
asszonytestvérünk, a Fasori gyülekezetből érkezett hoz-
zánk, aki szakmája szerint gyógyszerész. Az előadás té-
mája a homeopátia, és az étrendkiegészítők voltak.
Napjaink divatos gyógyító eljárása a „HOMEOPÁTIA”, 
amely az alternatív gyógymód, a természetgyógyászat, 
és az okkult alapú gyógyítás (Maria Treben, Dr Theiss, 
okkultum jelentése: titokzatos, rejtett, sötét) összefonó-
dásából keletkezett. 
A homeopátia gyógyító módszerének sarokkövei:
- az embert kezeli,
- kozmikus energia hatására működésbe lépnek az ön-

gyógyító folyamatok,
- nem gyógyszert, hanem energiát nyel le a páciens (hí-

gítással, rázással előállított molekula nélküli anyagból 
készítik),

Hanemann (a Homeopátia atyja) szerint nem az anyag 
hat, hanem a szellemi hatás gyógyít. Éva asszony elő-
adásából tudtuk meg, hogy tudományosan nem meg-
alapozott a módszer, néha mégis hatásos az alkati szer 
kiválasztása, és a kezelt páciens jellemtulajdonságai 
egybeesése folytán. 
De a természetgyógyászat túlhangsúlyozása Isten előtt 
nem kedves, ellentétes a keresztyén hittel és tanításával. 
Mit mond Isten Igéje? Az Úr utálja azt, aki ezeket műveli.

Az előadó Jób 2, 1-2 verséből idézett: „Körülkerültem 
és át meg átjártam a földet ...” Urunk látja tékozlásain-
kat, mennyi-mennyi pótszerhez folyamodunk szükség-
telenül.

Másik nagy téma az étrendkiegészítők fogyasztása. 
Óvatosságra intett beszerzésüknél, mert a 2004. év 
óta ezek a szerek ellenőrzés nélkül vannak a piacon, 
és a körülbelül 3600 -féle készítményből 600 kifogásol-
ható! Az OÉTI (Országos Élelmezésügyi Tudományos 
Intézet) szerint ha zöld pipát látunk a dobozon, akkor 
használható a készítmény, de rendszeres gyógyszersze-
déskor mindenképpen egyeztessük a szedését a kezelő 
orvosunkkal. 
Előadónk kitért a mesterséges édesítőszerek használa-
tára. Azt javasolta, hogy a régebben forgalomba hozott 
fajtákat vásároljuk. Lehetőleg csak a Gyógyszerkönyv-
ben meghatározott készítményeket vásároljuk, ha ah-
hoz nem tudunk hozzáférni nézzünk utána a www.ogyi.
hu honlapon az interneten.
A természet gyógyító anyagaival szabad élnünk, mert 
azokat Isten adta. 
„Mindent megvizsgáljatok, ami jó azt megtartsátok.”  
(1Thess. 5, 21)
 

- Martin Imréné, Erzsi - 

Örömteli alkalom és hálaadás
Jubiláló konfirmáltak találkozóját rendezték meg gyülekezetünkben

Fórum az étrendkiegészítõkrõl és a homeopátia veszélyérõl 
Nõi csendesnapot rendeztek a Budai úti gyülekezetünkben



BÉKESSÉG8

A próbák idején még 
jobban értékeljük, 
ha kézzelfoghatóan 
átélhetjük Urunk je-
lenlétét, biztatását, 
simogatását. Egy 
ilyen váratlan öröm-
ről szeretnék most 
beszámolni. Egy nem 
régiben megismert 
kedves asszony — aki 
a bibliakörünkbe jár a 
férjével együtt —, lel-
kesen mesélte nekem, 
hogy 86 éves édes-
anyja az Antennában 
megjelent fényképem 
alapján régi ismerősét fedezte fel bennem. 1985 tava-
szán, a Mátraháza felé vezető országúton ismerkedett 
meg velem. Mondanom sem kell, mennyire megörül-
tem, és felhívtam telefonon. Ámulva hallgattam, hogy 
a korát tekintve idős, ám szellemében, lelkében fiatal 
testvéremben milyen élesen megmaradtak az emlékek 
arról a 24 évvel ezelőtti vasárnapról! 

Beszélgetésünk alatt bennem is megelevenedett az a 
különleges délelőtt. Egy hosszabb kórházi kezelés előtt 
beutalót kaptam Mátrafüredre, s ez — fél évvel a megté-
résem után — igazi leltár készítésre alkalmas, csendes, 
boldog együttlétet jelentett Jézussal. Jártam az erdőt, 
imádkoztam, Bibliát olvastam, és ujjongott a lelkem.

A környéken csak a református üdülőben volt istentisz-
telet, ezért vasárnap oda készültem. Ahogy a trabanttal 
kapaszkodtam fel a kanyargós úton, azon gondolkoz-
tam, kitől kérdezhetném meg, merre találom az üdü-
lőt?

Egy asszonyt pillantottam meg, aki előttem gyalogolt 
az országúton. Megálltam és megszólítottam. Kiderült, 
hogy éppen oda igyekszik ő is. Beszállt mellém, s mint-
ha régi ismerősök lennénk, meghitt beszélgetés alakult 
ki köztünk. Az üdülőt éppen tatarozták: állványok, festé-
kes vödrök fogadtak. Hamarosan előkerült az üdülő ve-
zetője, s mikor elmondtuk, hogy istentiszteletre jöttünk, 
s most milyen csalódottak vagyunk, mosolyogva vála-
szolta: Jézus azt ígérte, hogy „Ahol ketten vagy hárman 
összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” 
Az irodájában mi, hárman, csodálatos közösségre jut-

va, igét olvasva, imád-
kozva töltöttünk együtt 
egy Istentől gazdagon 
megáldott vasárnap 
délelőttöt. Az első sze-
retet túláradó örömével 
osztottam meg velük, 
hogyan szólított meg 
személyesen az Úr, és 
változtatta meg radiká-
lisan az életemet.
Török Edéné Kláriká-
val (a keresztnevünk is 
ugyanaz) igazi testvéri 
szeretetben váltunk el.

Két és fél évtized telt el 
azóta, és most Urunk újra összehozott minket. Megtud-
tam, hogy a jelenleg Karcagon élő, áldott életű tisztele-
tes-asszony és tanítónő a megismerkedésünk óta imá-
ban hordozott engem és a fiamat, aki akkor még nem 
volt hívő. Micsoda szeretet Istentől és embertől! Most 
örömmel számolhattam be neki, hogy azóta a fiam és a 
menyem is megtért, gyülekezetünk tagjai, és négy gyer-
meket nevelnek. 

A mátrafüredi héten még egy maradandó ajándékot 
kaptam: virágvasárnap, a gyöngyösi református temp-
lomba igyekezve különös látvány fogadott: a környező 
utcákból érkező hívek kezében a tavaszi virágok válto-
zatos szépségű csokrai pompáztak, ami tovább emelte 
a nap ünnepélyességét. A templom megtelt a virágok-
kal, megszólalt az orgona, s az Ige a szívemig hatolt. 
Bár még csak virágvasárnap volt, de ismerve a húsvéti 
történetet, úgy éreztem magam, mint Mária Magdolna, 
akinek a lelkéből feltört az öröm.

Azóta is nagyon kedves nekem ez a történet, mert Má-
ria Magdolna és a többi asszony életében is nyomon 
követhetjük azt, ahogy az Úr Jézus radikális változást 
hozott az akkori világ felfogásával szemben: felemelte 
és védelmébe vette az asszonyokat, akik hűséges köve-
tői lettek. (Lk 8,1-3).

„Az Úr Jézus temetésének különös kis „közönsége” volt: 
Arimáthiai József, egy csendes tanítvány; ő: Magdalé-
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Amivel telve van a szív
„Igazi húsvétot csak a Magdaléna-lelkek ünnepelnek”
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Kiss Ferenc Mária Magdolnáról szóló írásában. Jézus 
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kellett eljutni a sírkertbe, nem tudom lett volna-e ben-
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„Mária!— szólította meg Jézus, az megfordult, és hébe-
rül ezt mondta neki: „Rabbunü”, ami azt jelenti: Taní-
tó.” (Jn 20,16-17). Ebben a pillanatban felismeri Jézust, 
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 Zika Klára írása, 
Antenna magyazin 2009 / 2 száma nyomán

Nagykölcsön 2009

Tájékoztatjuk Kedves Testvéreinket, hogy a Gyülekezeti Központunk Nagykölcsönének immár  utolsó, 

10. részletének törlesztése a szokásos félévenkénti rend szerint halad tovább. 

A következő határidő: 2009. június 30.

„… a jó kedvű adakozót szereti az Isten.” / 2 Kor. 9,7 /

Köszönettel: az elnökség 
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Hagyományos ünnepség keretében ez évben is meg-
rendezte egyházközségünk Budai Úti templomában 
a virágvasárnapi zenés áhítatot, amelyet a Székes-
fehérvári Helyőrség Fúvószenekarának műsora tett 
színvonalassá. A jeles alkalmon megjelent a Szé-
kesfehérvári Összhaderőnemi Parancsnokság pa-
rancsnoka, Benkő Tibor tábornok, valamint Révész 
Gyula mérnök alezredes, a fehérvári híradó ezred 
parancsnoka is, akiket a gyülekezet nevében Somo-
gyi László lelkipásztorunk köszöntött. Virágvasárna-
pi áhítatában Oláh Emil őrnagy, református tábori 
lelkész hirdetett igét Istennek az embert megkereső 
szeretetéről és arról, hogy a Nagyhéten a híveknek a 
közeledő Urat kell ma is várniuk.
Az ünnep második részében a helyőrség zeneka-
rának szívet-lelket melengető műsora következett, 
Karnizs Csaba százados vezényletével. A műsorban 
Sosztakovics- Fanfár, Ericson - Overture Jubiloslo, 
Hidas Frigyes - Szvit, és Brahms 5. Magyar Tánc 
című műve is felcsendült.

A hagyományos rendezvény létrejöttét ez alkalom-
mal is a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Pa-
rancsnoksága, a Honvédség és Társadalom Baráti 
Kör Székesfehérvári szervezete, valamint egyházköz-
ségünk gyülekezete támogatta.

       
  Szöveg és fotó: Szűcs Gábor

Virágvasárnapi zenés 
áhítat a Budai úti 

templomban

Drámai méretű a népességfogyás 
hazánkban  Naponta százhuszonnéggyel 

kevesebben vagyunk

2009. januárjában kevesebben születtek és töb-
ben haltak meg Magyarországon, mint tavaly 
ugyanebben az időszakban; a természetes fogyás 
3384 főről 3849 főre emelkedett, a népesség lé-
lekszáma 10 millió 28 ezer fő volt - közölte a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal. Az előzetes adatok sze-
rint januárban 8383 gyermek született, ami 2,1 
százalékkal kevesebb az egy évvel ezelőttinél, és 
ez 177-tel kevesebb újszülöttet jelent. A halálozá-
sok száma 12 232 volt, ami 2,4 százalékkal, azaz 
288-cal több, mint a tavalyi év első hónapjában. 
Ezer lakosra 9,8 élveszületés és 14,4 halálozás ju-
tott. Az előbbi 0,3 ezrelékponttal alacsonyabb, az 
utóbbi 0,4 ezrelékponttal magasabb, mint egy év-
vel korábban. A házasságkötések száma alacsony 
szinten stagnál. Januárjában 1051 házasságkö-
tés volt, lényegében ugyanannyi, mint az előző 
év azonos időszakában. A házasságkötési arány-
szám 1,2 ezrelékes értéke megegyezett az előző 
évivel. A születésszám csökkenése és a haláloz

(M.H. - Online)

A Biblia éve tapasztalatai a közvéleménykutatás tükrében

Sikeres volt hazánkban a Biblia éve rendezvénysorozat. Itthon ismertebb volt a Biblia éve rendezvénysoro-
zat, mint Németországban öt évvel ezelőtt. A magyar lakosság 44 százaléka hallott a Biblia éve rendezvé-
nyeiről – olvasható a Tárki Közvéleménykutató felmérésében. Ez több mint 3 és fél millió embert (!) jelent 
– mondta Pecsuk Ottó, a programot szervező Magyar Bibliatársulat főtitkára. A kutatás szerint a felsőfokú 
végzettségűek és a nők nagyobb, magasabb arányban értesültek a Biblia évéről 2008-ban. A megkérdezettek 
17 százaléka vett részt a Bibliához kapcsolódó rendezvényen. A TÁRKI felméréséből az is kiderül, hogy Ma-
gyarországon a felnőtt lakosság 2 százaléka, körülbelül 16 ezer ember olvassa naponta a Bibliát. A Szentírást 
a nők olvassák többen. A háztartások csaknem 60 százalékában megtalálható a Biblia.

(Református hírportál)

Úrvacsorás istentisztelet a református 
zsinat ciklusnyitó alkalmán

Bölcskei Gusztávot választották a Magyar-
országi Református Egyház Zsinata lelkészi 
elnökének. Kilencvenkilenc zsinati tag szava-
zott, ebből hárman érvénytelen voksot adtak 
le. A 96 érvényes voksból Bölcskei Gusztáv, a 
Tiszántúli Református Egyházkerület püspö-
ke 66 szavazatot kapott, míg Szabó István, a 
Dunamelléki Református Egyházkerület püs-
pöke 30 szavazatot kapott. A ciklusnyitó zsinat 
ünnepi úrvacsorás Istentisztelettel kezdődött, 
amelyen Cseri Kálmán református lelkész hir-
detett igét. „Nincs erőnk ezzel a nagy tömeg-
gel szemben, amely ellenünk támad.” – idézte 
az ószövetségi Jozafátot, párhuzamot vonva a 
mai világgal, amikor szintén számtalan veszély 
leselkedik a tiszta Isten hitre. Ma is támadás ér 
mindent, ami érték: többen halnak meg, mint 
születnek, több a válás, mint a házasság, egy-
millió alkoholista tengődik az országban, nem 
számít bűnnek a hazugság, a csalás, a lopás és 
minden második embert fenyeget a veszély, 
hogy elveszíti munkahelyét. Cseri Kálmán hoz-
zátette: veszélyben van a magyar nép, a vallás 
és református egyház is. „ Mi csak Tereád tekin-
tünk” – idézte ismét Jozafátot, kiemelve ebben 
a nehéz helyzetben ezt kell tennünk nekünk is. 
Csak az győzhet ugyanis a sötétség erői felett, 
aki Isten fegyverzetében harcol, de a győzelmet 
soha nem magának tulajdonítja. 

(református hírportál)

Kitekintõ
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Kitekintõ
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Széchenyi utca
Vasárnap:
08:30  Istentisztelet (A három nagyünnepen: 08:00)
10:00  Istentisztelet, gyermek-istentisztelet, ovis istentisztelet;
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 Szenvedélybetegségből szabadulást keresők és  
               azokat segítők összejövetele ( Kékkereszt csoport )
Keddenként:
  első kedd: „Egymás terhét hordozzátok” imaóra
  második: Presbiteri bibliaóra
  harmadik: Jegyesoktatás és/vagy keresztelői előkészítő
  negyedik: Munkaközösségek, bizottságok tagjainak bibliaórája
Baba-mama kör az év minden páros szerdáján 10-kor
Csütörtök 16:00   Gyülekezeti bibliaóra
Csütörtök 19:00   Gyülekezeti bibliaóra
      (előtte fél héttől imaközösség)
Péntek      18:00  Felnőtt konfirmációi óra
Péntek      19:00  Húszon túliak köre
Szombat: 17:00  Ifjúsági kör
Szombat: 18:30  Énekkari próba
Minden hó 2. keddjén 16:45 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
Kedd:       16:00 Házi Bibliaóra

Budai út

Vasárnap:  10:00 Istentisztelet
Péntek:      16:00 Bibliaóra
Urnatemető nyitva: csütörtökön 16-18 óráig,
                                pénteken 17-19 óráig

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, 

Farkas Balázs, Kovácsi Krisztián
Diakónus: Somogyiné Gyüre Mária

Adminisztrátor: Sárkány Anna 
Bankszámla szám: 

UniCredit 10918001-00000021-42850004

– 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

– Hit, Remény, Szeretet Alapítvány –
Székesfehérvár Széchenyi u. 16., Tel: 22/312-785

Bankszámlaszám: 
Unicredit 10918001-00000053-90940017
Céljai, s és egyéb tudnivalók: www.albaref.hu

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

Tel.: 22/316-378; e-mail: ovoda@albaref.hu 
Vezető óvónő: Mocsáriné Brunner Boglárka

Református Általános Iskola:
8000 Székesfehérvár, Széchenyi út 20.

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

Gyülekezeti részeink állandó alkalmai Lelkészi Hivatal

KÖZCÉLÚ ALAPÍTVÁNYAINK

INTÉZMÉNYEINK ELÉRHETÔSÉGEI

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!          e-mail: bekesseg@albaref.hu           www.albaref.hu

Köszönet és hála minden szülőnek és egyháztagnak, 
akik az intézményi pártoló tagsághoz csatlakoztak, il-
letve mindazoknak, akik adományaikkal segítették intéz-
ményeink működését! Szeretettel kérjük, hogy teljesít-
sék folyamatosan ígéretüket, mert csak így biztosítható 
iskolánk, illetve óvodánk zavartalan fenntartása. Az 
egyházközség csak rövid távon tudja megelőlegezni a 
működéshez a normatíván felül elengedhetetlenül szük-
séges összegeket.

A Gyülekezeti Központ kölcsönének törlesztésére szánt 
adományokat az alábbi bankszámlára várjuk köszönettel:

UniCredit 10918001-00000021-42850004



Magyar-magyar találkozó 
Székesfehérváron a jubileumi Kálvin évben

Bevezetõ hangverseny

A Marosvásárhelyi Református Kollégium énekkarának koncertje a 
Budai úti Református Templomban, április 16-án, csütörtökön 17 

órakor kezdõdik.

* * * *

Magyar-magyar testvérgyülekezeti találkozót rendeznek a jubileumi 

Kálvin évben Székesfehérváron 

2009. április 18-án, szombaton, 15 órakor a 
Régió Házában.

A híres reformátor, Kálvin János születésének 500. évfordulójára emlékezve a szervezõ Székesfehér-
vári Református Egyházközség szeretettel várja testvérgyülekezeteinek küldöttségeit Gyulafehérvárról 
(Románia), Bácskossuthfalváról (Szerbia), Husztról (Ukrajna), Martosról (Szlovákia), és mindazokat, 
akik a mai határainkon túlról telepedtek Székesfehérvárra! 

A Régió Házába (korábban Technika Háza) tervezett színes és testvéri légkörû délutánon vendégek 
lesznek: 

	 •	Steinbach	József,	a	Dunántúl	új	református	püspöke,	
	 •	Dr.	Prof.	Balla	Péter	budapesti	teológiai	tanszékvezetõ	tanár,	
	 •	Pálffy	István	újságíró,	médiaszakember,
	 •	a	helyi	Református	Általános	Iskola	színjátszó	csoportja,	
	 •	a	székesfehérvári	református	gyülekezet	határokon	túl	is	ismert	Csomasz	Tóth	Kálmán	Kórusa	

A program fõbb eseményei: 

Steinbach József püspök: 
„A krisztusi szeretetparancsolat aktualitása a magyarság és a környezõ népek viszonylatában” 

Dr.	Balla	Péter	professzor:	
„	Az	“Isten	népe”	bibliai	fogalmának	üzenete	a	Kárpát	-	medence	magyarsága	számára”

Pálffy	István	médiaszakember:	
“Evangélizáció a határokon átívelõ modern média világában “
A ” Népek barátsága ” - a református iskola diák színjátszóinak elõadása

Az elõadások közben kórusmuzsika és a testvérgyülekezetek küldöttségeinek bemutatkozása 
következik.

Minden érdeklõdõt szeretettel várnak!




