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Jó gyümölcs-e, ha nem gyűlö-
löm ellenségeimet? – Sokan an-
nak tartják, s példákat hoznak 
fel, hogy megbántották őket és 
mégsem gyűlölködtek, bosszút 
nem álltak.

Meg kellene értenünk, hogy 
Mennyei Atyánk mit vár el: A 
tanítványi létnek az a gyümölcs-
termés az értelme és célja, amely 
Őt dicsőíti s a legkevésbé sem 
önmagamat! Nem arra hívott el 
és váltott meg igen drága áron 
a golgotai kereszten, hogy olyan 
dolgokat tegyünk, amit magunk-
tól is meg tudunk tenni, sőt amit 
a legistentelenebb világfiak is 
megtesznek időnként. Például 
önmérsékletet szinte mindenki 
képes gyakorolni bizonyos kiéle-
zett helyzetekben.

Mai alapigénk arról tesz bi-
zonyságot, hogy az a valódi jó 
gyümölcs, amit Jézus nélkül 
nem tud megtenni az ember! 
„Semmit sem” azt jelenti, hogy egy ilyet sem tudtok cse-
lekedni! Pedig csak az ilyen cselekedetek által látszik, 
hogy keresztyének lettünk. Vagyis drága váltságdíjunk, 
amit az Úr Jézus kifizetett értünk, végre hatni kezd az 
életünkben... Mi is így vagyunk vele: ha valamiért igen 
sokat fizettünk, elvárjuk, hogy jól teljesítsen!

Pál apostol írja: „Aki Krisztusban van, új teremtés 
az”. Teljes rekonstrukción esett át, teljesen új vezérlés, 
vagyis a pünkösdi Lélek vezetése alá kerültek a csele-

kedetei. Mai kifejezéssel élve, 
mennyei „irányító központhoz” 
csatlakozott az élete. De csakis 
így lehet – a szó nemes értel-
mében – emberfeletti emberré, 
valóságosan krisztusivá, azaz 
keresztyénné!

Hangsúlyoznunk kell: Csak 
az a valódi jó gyümölcs, amit 
Nélküle nem terem az életem! 
Az a valódi tanítvány, akinek 
tettei immár nem saját magát, 
hanem Mennyei Atyját dicsőí-
tik!

Vajon vannak-e olyan cse-
lekedeteid, amelyekre önma-
gadban eleve képtelen volnál? 
Különös ellentmondás ez, és 
mégsem az. Ami teljességgel 
lehetetlen önmagadban, az vá-
lik lehetségessé a Krisztusban! 
A Róma 7,21-25 is erről tesz 
bizonyságot: Jézus Krisztus 
nélkül nem a jót teszem, amit 
szeretnék – Vele viszont igen! 

Ő szabadít meg régi természetem béklyóitól, s e megsza-
badítást Szentlelke által viszi véghez (János 8,34-36). 

Szembenéztél-e már alaptermészeted utálatosságával, 
jóra képtelenségével? Rádöbbentél-e, hogy amit önmeg-
tagadás nélkül tettél, az Isten szemében nem gyümölcs?

Ami jólneveltségünkből, alaptermészetünkből telik, az 
nem Őt dicsőíti, hanem önmagunkat, még ha ezt nem is 
szoktuk bevallani saját magunknak sem. Engedd, hogy 
Isten lemesse rólad eme álgyümölcsöket, nehogy végül 

A Lélek gyümölcse
„Én vagyok a szôlôtô, ti a szôlôvesszôk: aki énbennem marad és én ôbenne, az terem sok gyümölcsöt,

 mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.
Az lesz az én Atyám dicsôsége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek.” (János 15,5.8)        
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egész valódat kellejen tűzre vetnie (Máté 7,19-21)!
Jeremiás könyve 48. részében arról olvasunk, hogy a 

próféta siratja Moábot. Pedig ez teljes képtelenség! Isten 
prófétája siratja Isten népének ősi ellenségét? Akármi-
lyen rendes ember volt ez a Jeremiás, ilyen nem telhet 
tőle – hacsak nem Isten Lelkének hathatós munkája 
áll a háttérben. Moáb népéről tudjuk, hogy Lót lánya-
inak vérfertőzésére nyúlnak vissza a gyökerei, ezért Is-
ten emberei méltán határolódtak el tőle újra és újra! A 
honfoglalás idején moáb fiai nem engedték át a terüle-
tükön a Józsué vezette Izráelt, még korábban pedig a 
moábita Bálák király kényszeríti Bálám prófétát, hogy 
átkozza meg a választott népet. Moáb rendszeresen be-
tört Izráelbe s területeket rabolt el. Gyűlölködött, táma-
dott, rombolt – s Jeremiás mégis siratja sorsukat, ami-
kor Nabukodonozor leigázza őket! Ráadásul úgy, hogy 
közben a saját népe is a babiloni király fogságába került. 
Mondhatná némi kárörömmel: Ha-ha! Ti sem jártatok 
jobban, mint mi! – Ehelyett inkább siratja őket... 

Még megdöbbentőbb Jeremiás magatartása, ha azt 
is figyelembe vesszük, hogy Moáb Izrael-ellenességét 
közvetlen Isten-ellenességnek tekintették a próféta kor-
társai. Más szóval ez azt jelenti, hogy Moáb a vallásában 
is megalázta Izraelt! Átkoz, meglop, a hitemet, Istene-
met gúnyolja – mondhatná a próféta, ehelyett azonban 
így szól: „Sír a szívem Moábért, mint a fuvola” – azaz 
a gyász teljes kelléktárával siratja úgy, mintha legkedve-
sebb hozzátartozójától búcsúzna... (Jeremiás 48,36)

Jeremiás sírása emberfeletti gyász – de éppen ezért a 
Szentlélek hiteles gyümölcse! 

Nélkülem nem tudjátok ezt megtenni – mondja Jézus 
–, de a Lelkem által igen! Mert éppen ez az én tanítvá-
nyaim kiváltsága, s éppen ezért alapelvárás minden ke-
resztyéntől. Jézus különös mondata itt válik valósággá: 
„Aki hisz énbennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket 
én teszek, szintén megteszi, sőt ezeknél nagyobbakat is 
tesz” (János 14,12). 

A 2 Királyok 6-ban olvasunk egy szintén megdöbben-
tő történetet. Még Elizeus próféta tanácsán is túltéve, 
Izrael királya hatalmas lakomát szervez elfogott ellensé-
gei, a szír katonák számára. Igen, ilyen gyümölcs terem 
Isten Lelke által! 

Megvizsgálod-e eddigi életedet, Testvérem? Jócsele-
kedeteidet, amelyekről eddig azt hitted, hogy jó gyümöl-
csök? Eljutottál addig, hogy nem gyűlölöd ellenségeidet? 

Nagyszerű – de édeskevés. Most odalép hozzád Jézus, 
hogy újat mutasson neked.

Hittanos gyerekektől kérdeztem: Mit tennétek, ha va-
laki az iskola folyosóján nektek rohanna, és jól fellökne 
benneteket? Az egyik fiú nagyon őszintén ezt válaszol-
ta: „Jól bemosnék neki egyet!” Mi, jól nevelt felnőttek 
már nem mondunk ilyeneket. De érezzük és gondoljuk 
ugyanezeket...

Amikor Jézus most leleplez, nem elcsüggeszteni akar, 
hanem éppen megvigasztalni: Általa valódi keresztyén-
né leszel! Lehet, hogy még nem adtad át neki a szívedet, 
lehet, hogy alapos megtisztításra szorul a szíved, de bát-
ran, hittel imádkozd el annak, aki az életénél is jobban 
szeretett téged: Uram, add a te Szentlelkedet, és formálj 
általa olyanná, amilyen Te akarod, hogy legyek! 

S ekkor Ő elkezdi benned megvalósítani a Hegyi be-
szédet (Máté 5-7). Döntsd el: A jövőben olyanokat teszel 
meg Jézusért, amit nélküle is meg tudnál tenni – vagy a 
szeretetnek azokat a tetteit viszed véghez, amelyek ellen 
lázasan tiltakozik régi természeted? Jó ember akarsz len-
ni – vagy keresztyén?

A keresztyének nem jó emberek. Ők tudják csak iga-
zán, hogy mennyire nem képesek jót cselekedni, valódi 
jó gyümölcsöt teremni. De azt is tudják, hogy hihetetle-
nül gazdag lehetőség bízatott rájuk: Krisztus Lelke csele-
kedhet általuk!

Az elhatározás, a segélykiáltás rajtad múlik: Magadat 
dicsőítő jócselekedeteket akarsz véghezvinni, vagy Istent 
dicsőítő gyümölcsöket teremni?

Nem gyűlölöd...? Kevés. Szeresd! Még ellenségedet is.
Úgy, ahogy Jézus megszeretett téged! „A Lélek gyü-

mölcse pedig: szeretet…” (Galata 5,22)
„Ti nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Is-

ten Lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus Lel-
ke, az nem az övé. Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, 
aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki 
feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre 
kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által. Ha 
test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a Lélek által 
megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig 
Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai” (Róma 8,9-14). 

        
                                                             Somogyi László

                                                              lelkipásztor

Békesség újságunk már e-mailen is elérhető. Címe: bekesseg@albaref.hu
Szeretettel várjuk erre a címre észrevételeiket, bizonyságtételeiket, hitben építő gondolataikat.

(szerkesztőség)
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Református egyházközségünk közelmúltban megvá-
lasztott és hamarosan beiktatásra kerülő új, szolgáló lel-
kipásztorának, Berze Jánosnak hitvallását olvashatják 
a következőkben. 

Megtérésem útja hitem szerint kisgyermekko-
ri megkeresztelésemmel kezdődött. Szüleim a helyi 
(Kunszentmiklós) szocialista párt árnyékában nem mer-
tek helyben megkereszteltetni. Budapestre vittek, és a 
fasori református gyülekezetben részesültem a kereszt-
ségben. Ezt az eseményt felnőtt fejjel Isten megelőlege-
zett szeretetének és kegyelmének gondolom: „Krisztus 
már sokkal előbb szeretett, mint ahogy én képes lettem 
volna őt megismerni.” Megtérésem után tudtam meg, 
hogy középiskolás éveim alatt keresztanyám mennyit 
imádkozott értem, amikor édesanyámtól megtudta, 
hogy éppen hol szórakozom. Azonban arról is meg 
vagyok győződve, hogy ezek csupán előzményei Krisz-
tus melletti felnőttkori döntésemnek, amikor is bűneim 
megvallása után elfogadtam Őt, mint személyes Meg-
váltómat és Uramat. 

A keresztség után a következő fontos momentum a 
konfirmáció volt. Édesanyám nem volt hajlandó be-
lépni a pártba, ezzel be is zárultak a lehetőségek szá-
mára. Egyszerű adminisztrátorként dolgozott, majd 
édesapám mellett eladó lett a helyi autósboltban. Édes-
apám viszont belépett a helyi szervezetbe, e nélkül nem 
lehetett volna boltvezető. Megélhetési párttag lett. Ez 
sajnos azt jelentette, hogy szüleim nem jártak templom-
ba, ezért általános iskolás koromban nem részesültem 
hitoktatásban. Pedig fiatal korukban ők is jártak a refor-
mátus gyülekezetbe. 1989-ben a rendszer enyhülésével 
édesanyám úgy gondolta, hogy illendőségből és hagyo-
mánytiszteletből járjak el konfirmációi órára. („Ott rosz-
szat nem tanulsz, kisfiam!”) Bevallom, nem túlságosan 
érdekeltek a hittanórák, amiket szombatonként tartott 
Csákai Gyula tiszteletes úr. A szüleim által konfirmációi 
ajándéknak felajánlott kismotor sokkal jobban érdekelt. 
Nyáron következett a „kötelező” kölkedi konfirmandus 
tábor, ahol Gyula bácsinak sok szomorúságot okoztunk 
viselkedésünkkel. Egy furcsa lelkész, aki kemény rock-
zenét hallgatott – és így figyeltünk a szavára – sokat 
beszélgetett velünk a szobánkban a hét folyamán. Az 
egyéves hittan és a nyári tábor a magvetés ideje volt. 

Nem mondhatom, hogy ekkor még jó földbe esett az 
Ige, mivel úgymond kikonfirmáltam az egyházból egy 
pár évre. 

A középiskolai évek a tinédzserek szokásos útkere-
sésével teltek. Bizony, be kell vallanom, hogy sok ve-
szélyes helyzetbe és lelki-mentális állapotba kerültem 
középiskolásként. Céltalannak és üresnek éreztem éle-
tem. Abban bíztam, hogy a „megváltó” szerelem fogja 
az életem értelmét és célját megadni. Koncertek, há-
zibulik és diszkók alkalmával sokszor kerültem súlyos 
alkoholos állapotba, és egy nyári EFOTT találkozón a 
drog közelébe is. Sokszor éreztem magam üresnek és 
életemet céltalannak. Isten különös kegyelmének tar-
tom, hogy nem kerültem tényleges életveszélybe. Nem 
tudom ezt mással magyarázni, mint hogy nem véletlen! 
Így jutottam el a szakmunkásvizsgáig, épületasztalos 
szakon. Semmit sem készültem rá, éreztem, hogy ebből 
baj lehet. Szégyelltem magam és féltem: ki fog derülni, 
ki is vagyok valójában. Szüleimtől nem kérhettem segít-
séget, mivel szinte a fülembe csengett, hogy mit mond-
tak volna: „Nem nekünk tanulsz, hanem az életnek!” 
Nem volt kihez futnom, csak az akkor még számomra 
van vagy nincs Istenhez. Ekkor imádkoztam először a 
saját szavaimmal: „Tudod Uram, hogy igazából nem hi-
szek benned, de ha átsegítesz a vizsgán, akkor keresni 
foglak Téged és semmi sem ingathatja meg a hitemet.” 
Nem gondolom, hogy ez egy jó imádság volt, sokkal 
inkább istenkísértésnek hangzik. Úgy gondolom, hogy 
Isten azért hallgatta meg, mert őszinte volt, Ő pedig 
könyörülni akart rajtam. Másnap osztályelső lettem. A 
vizsgaelnök még ki is emelt és elkezdett dicsérni. Ször-
nyen éreztem magam, és minden dicsérő szóval egyre 
jobban zsugorodtam össze. Azt gondoltam, hogy bár-
csak megnyílna a föld alattam. Gondolhattam volna 
magamról, hogy micsoda lángész vagyok, vagy biztos 
szerencsém volt. Akkor azonban biztosan éreztem és 
tudtam, hogy ez Isten kegyelme volt. Innentől kezdtem 
hinni egy jóságos Istenben, aki bár messze van tőlünk, 
emberektől, de jó szándékkal tekint ránk és segít, ha 
imádkozunk hozzá. 

A szakközépiskolát elkezdve az életem nem sokat 
változott, mindig visszacsúsztam abba az életmódba, 
amin ekkor már változtatni szerettem volna. Tudtam, 
hogy nem élhetek le egy életet így, mert ebből baj lesz. 
Istent sem kerestem, barátnőt, szerelmet annál inkább. 
Egy szép osztálytársnőm után futottam, aki amatőr 
manökenként is dolgozott. Jó barátok voltunk és én 
nagyon bíztam abban, hogy valami komoly kapcsolat 
is elindulhat köztünk. Egy szombaton a születésnapját 
ünnepelte, de csak a barátnőivel akart szórakozni. A 
leánycsapat teljesen kiütötte magát. Hazavittem, és 
kézbesítettem őt a nagymaminak. Nagyon haragudtam 

Bizonyságtétel
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rá, és meg is undorodtam tőle. Ez persze nem volt fair, 
mivel én magam is számtalanszor voltam ilyen állapot-
ban. A következő héten nem mentem el szórakozni, 
mert nem akartam vele találkozni. Vasárnap reggel így 
frissen és korán ébredtem. Eszembe jutott Istennek tett 
ígéretem és elhatároztam, hogy elmegyek istentisztelet-
re. Beültem a szószékkel szembe a presbiterek helyére 
a kunszentmiklósi református templomba. Fekete alter-
natív ruhában és hosszú hajjal. Nem tudtam, miért néz-
nek rám furcsán. Új lelkésze volt a gyülekezetnek, Ifj. 
Somogyi László. A prédikációt nem teljesen értettem, 
de Jézus Krisztusról hallani érdekes volt. Nem ismert ér-
zések töltöttek el. Éreztem, jó helyen vagyok, itt változ-
hat az életem. A templom fehér falaiból Isten szentségét 
és szeretetét éreztem meg. Isten szentségét megérezni, 
betöltekezni vele ma is a legnagyobb megtapasztalá-
saim közé tartozik. A templomból kijövet megszólított 
egy néni, aki az utcánkban lakott, és látásból ismertem. 
Elmondta, hogy gyermekkoromtól ismer és kifejezte, 
mennyire örül látogatásomnak. Úgy gondolok rá ma is, 
mint Isten angyalára. Ő hívott meg az ifjúsági közösség-
be is, ahol új barátokra leltem. A régiek elmaradoztak 
mellőlem, mivel nem mentem velük szórakozni. Az ifjú-
sági órákat Vizi János vezette segédlelkészként. Sokat 
tanulhattunk tőle Krisztusról. Egész lényét egyszerűen 
áthatotta Krisztus szeretete! Sok ifist vezetett megtérés-
re, személyes beszélgetések alkalmával. Ebben az idő-
ben ébredés söpört végig a gyülekezeten, főleg az ifjú-
ságban, de templomba is egyre többen jártak. Lelkesen 
szolgáltunk gitáros énekléssel, bizonyságtétellel és nyári 

táborok szervezésével. 1993 őszén egy hálaadó isten-
tiszteleten az úrvacsorai bűnbánati imádságban adtam 
át életemet Krisztusnak. Teljesen összetört áldozatos 
szeretete és kegyelme, amit kereszthalálával tett teljes-
sé. Az úrvacsora után fiatalok igés kártyákat osztottak. 
Nekem a következő idézet jutott: „Bölccsé teszlek, és 
megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, 
rajtad lesz a szemem.” (Zsolt 32, 8). Amikor elolvastam, 
békesség öntötte el a szívemet. Tudtam, hogy új életet 
nyertem és biztonságban vagyok. Isten személyes csen-
dességeim során még egy Igével megpecsételte meg-
térésemet: „Elég neked az én kegyelmem, mert az Én 
erőm erőtlenség által ér célhoz” (2Kor 12, 9). Krisztus-
sal sikerült változnom és megerősödnöm az új életben, 
amire már régóta vágytam legbelül. Jó eredménnyel 
érettségiztem, és faipari mérnöknek készültem. Azon-
ban már egy ideje úgy éreztem, hogy hálámat ki kell 
fejeznem valahogy Krisztusnak. Egyre inkább erősödött 
bennem, hogy Őt akarom szolgálni. Isten vezetését ke-
restem és elkezdtem gondolkodni a lelkészi szolgálaton. 
Az Úr újra bibliaolvasáson keresztül erősített meg: „Bé-
kesség néktek! Ahogy engem küldött az Atya, én is el-
küldelek titeket” (János 20,21).  

A sárospataki teológiára jelentkeztem és ott végez-
tem. Feleségemet egy házi ifjúsági alkalmon ismertem 
meg. Ma is Krisztust szolgálom. Az Ő kegyelme ma is 
elég nekem!

                                                    - Berze János -
                                             református lelkipásztor

25 éves a Csomasz Tóth Kálmán Kórus

Az elmúlt év Ádventjében Mohán énekeltünk. Szol-
gálatunk után Jakab Sándor sárkeresztesi lelkész meg-
kérdezte tőlem: mi kell ahhoz, hogy ilyen szépen szóljon 
a kórus? Tömören azt válaszoltam: 25 év!

No, ez csak részben igaz! Valóban kell hozzá hosz-
szabb idő, de nem mindegy az, hogy ez az idő hogyan 
telik el.

A keresztyén ember minden munkáját úgy végzi, 
hogy nem földi ellenőrök, szakfelügyelők, munkahelyi 

vezetők, igazgatók figyelik munkáját, hanem egyedül 
Isten. A Tőle kapott tehetséget kötelesek vagyunk ka-
matoztatni. Ez a 25 év erről szól: megpróbáltuk az Ő se-
gítségével úgy végezni dolgunkat, hogy méltók legyünk 
a szolgálatra.

Hálásak vagyunk Istennek azért, hogy megengedi 
működésünket. Ezért énekeltük jubileumi kiállításunk 
megnyitóján: „Jöjj, mondjunk hálaszót!

Mert rajtunk itt az Úr nagy csodadolgot mível.”
Igen, nem túlzottan képzett énekhangokkal szépen 

énekelni: ez csodadolog!

Nem akarom részletezni a 25 év történéseit, ékesen 
beszél erről Jubileumi kiadványunk, melynek olvasását 
és tanulmányozását melegen ajánlom minden egyház-
tagunknak!

                                                     - Dóczi István -  
                                                          karnagy

„Jöjj, mondjunk  
      hálaszót...”
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Gárdonyi Zoltán „Énekeljetek az Úrnak” című kó-
rusműve eléneklésével a Csomasz Tóth Kálmán refor-
mátus énekkarunk zenei szolgálatában vette kezdetét a 
rendhagyó ünnepség a Régió Házában, a hallgatókkal 
zsúfolásig megtelt teremben.

A szeretetnek nincs alternatívája – nyitotta meg ün-
nepi gondolataival a magyar–magyar testvérgyülekezeti 
találkozó rendezvényt a jubileumi Kálvin Évben,  a re-
formátor születésének 500. évfordulója alkalmával So-
mogyi László, gyülekezetünk lelkésze. Hozzátette, nincs 
más út, mint Jézus Krisztus jelenlétéből merített szere-
tettel fordulnunk egymás felé. Ekkor omolhatnak le a 
látható és láthatatlan határok. A találkozó azért jött lét-
re – hangsúlyozta –, hogy Isten gyermekei e világban, 
a határokon átívelő szeretetről minden módon bizony-
ságot tegyenek. 

A lelkipásztor köszöntötte a határon túlról érkezett 
testvérgyülekezetek delegációit és vezetőiket. Küldött-
ség érkezett az erdélyi Gyulafehérvárról, a délvidéki 
Bácskossuthfalváról, a kárpátaljai Huszt városából és a 
felvidéki Martos gyülekezetéből. Vezetőik Gudor András, 
Móricz Árpád, Józan Lajos és Szénási Szilárd lelkipász-
torok voltak. A rendezvényen megjelent a Székesfehér-
vári Római Katolikus Egyházmegye püspöke, dr. Spányi 
Antal és a Fejér Megyei Önkormányzat elnöke, dr. Ba-
logh Ibolya.

Steinbach József, a Dunántúl új református püs-
pöke Máté evangéliuma alapján vett igéből fejtette ki 
gondolatait. Hangsúlyozta: ha az isteni szeretet átjár és 
valóságosan megtisztít bennünket, akkor nekünk is oda 
kell fordulunk az embertársaink felé. A valódi békesség-
re törekvés csak így érhető el valamennyiünk életében.  

A nagyszabású találkozó programját tovább színe-
sítették azok a produkciók, amelyeket gyülekezetünk 
általános iskolás diákjai mutattak be a színpadon. Ver-
sekkel, énekekkel szerepeltek a felső osztályos tanulók, 
és bemutatkozott a diákok kamarakórusa. A műsoros 
fellépésekből a hazaszeretet és az evangélium egyete-
mes üzenete fogalmazódott meg. 

Később a határon túli testvérgyülekezetek képviselői 
mutatkoztak be a hallgatóságnak, ismertetve  gyüleke-
zeteiket s az ott folytatott szolgálatokat. 

Dr. Balla Péter, a Károli Gáspár Református Egye-
tem professzora előadásában arra a kérdésre kereste a 
választ, hogy mit üzen az Isten népe a Kárpát-meden-
cei magyarság számára? Beszédében kifejtette, hogy a 
Biblia az öröm és a boldogság könyve, de Isten népe az 

örömöt máshol találja meg, mint azt ma sokan ajánlják. 
Emiatt a magyar népnek is az Isten közelében kell a 
megnyugvást és a felvirágzást keresnie. 

Minden bizonnyal egyik legnagyobb érdeklődésre 
tartott számot a fellépők sorában a kereskedelmi és köz-
szolgálati médiából egyaránt közismert televíziós szak-
ember, Pálffy István, aki a keresztény egyházak közös 
összefogását szorgalmazta a médiában való megjele-
néshez. Szólt arról is, hogy a  jövőben a gyülekezetek-
nek bátrabban kell alkalmazniuk az internetes technika 
kínálta lehetőségeket, és a keresztény egyházaknak ki 
kell használniuk a világháló páratlan közösségformáló 
erejét.

A rendezvény imádsággal és áldáskívánással zárult. 

A találkozó után a testvérgyülekezetek lelkipásztora-
it a találkozó értékelésére kértük, valamint arra, hogy 
mutassák be közösségeiket és szóljanak arról, mit üzent 
számukra, a május 22-én megalakult Kárpát-medencei 
Magyar Református Egyház?

Szénási Szilárd: magyarok a határokon belül 
bármikor találkozhatnak. 
Okafogyottnak is tűnhetne egy 
magyar-magyar találkozó, ha 
nem ismernénk azokat a törté-
nelmi tényeket, amelyek bizony 
alapot adnak arra, hogy ma-
gyart a magyarral összehozni 
nem is olyan egyszerű faladat. 
A határon túl élő magyarok 
különös helyzetben vannak. 
Egyszer s mindenkor meg kell, 
hogy feleljenek egy ott fennálló 

állami rendnek, nyelvbéli követelményeknek, ugyanak-
kor szeretnék megőrizni azon hagyományaikat, nyelvi 
és hitbéli kincseiket, amelyek a magyarságukkal együtt 
járnak. A testvérgyülekezeti kapcsolatok elsősorban ar-
ról szólnak, hogy más kultúrkörnyezetből, de azonos 
hitvallási alapokon álló gyülekezetek találkoznak, és 
megosztják értékeiket – ezáltal erősítve egymást. Szá-
munkra különösen is megtisztelő volt, hogy egy olyan 
nagy és nemes gyülekezet, mint a székesfehérvári, 
gondolt arra, hogy egy felvidéki gyülekezetet, Martost, 
beemeli testvérgyülekezetei közé. Ez megerősített ben-
nünket abban a reménységben, hogy az anyaországban 
élnek olyanok, akik számára a határon túli magyarok, 

Magyar–magyar református testvérgyülekezeti találkozót 
rendezett egyházközségünk a Kálvin évben
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a reformátusok fontosak és szeretnének velük megis-
merkedni, egymást gazdagítani. A martosi egyházköz-
ség a székesfehérvári gyülekezethez igen csak hason-
ló, azzal a különbséggel, hogy százzal kellene osztani 
mindent. Egy nagyon különös természeti adottságok 
között, gazdag kulturális háttérrel rendelkező faluban 
él a 350 lelkes gyülekezetünk. Sajátossága, hogy a Fel-
vidék egyetlen, gyülekezet által fenntartott református 
általános alapiskoláját működteti. Igaz, hogy csak alsó 
tagozatunk van – elsőtől negyedik osztályig –, de ezeket 
az osztályokat már tizedik éve tartjuk fenn. A szintén 
lelkész feleségemmel együtt pásztoroljuk a gyülekezetet 
a hozzátartozó szórványaival együtt.

 A Kárpát-medencei református egyház létrehozása 
globális méretét tekintve is olyan lépés, melyet már ré-
gen meg kellett volna tenni. A hitvallási és nyelvi alapo-
kon nyugvó közösségeken kívül szükséges megterem-
teni egy jogbiztonságot nyújtó kapcsolatot a határon 
túli és az anyaországban élő magyar református gyü-
lekezetek között. Sajnos a felvidéki egyház helyezte kü-
lönleges, hiszen a kilenc egyházmegyéből kettő szlovák 
anyanyelvű, a lelkészeikkel,  híveikkel együtt. Ezért szá-
munkra egy jogi szinten működő egységet kell létrehoz-
ni, amelyben az ő jogaik sem sérülnek. Első körben a 
Szlovákiai Református Egyház nem tudja az alkotmányt 
megerősíteni egészen addig, amíg olyan speciális kiegé-
szítésekkel nem látják el, amelyek segítik, hogy egyház-
estünkben ne történjék sérülés. 

Józan Lajos: Ha valamikor fontos kérdés volt, hogy 
az összetartozásunk miben nyil-
vánul meg, akkor a mai időben 
igen csak el kell gondolkodnunk 
ezen. Több irányból érnek ha-
tások bennünket, s gyakoriak a 
szétszakadást sürgető erők, úgy 
az anyaországban, mint a határon 
túl. A rendezvény alkalmat adott 
arra, hogy eljöhessünk a régi, feje-
delmi Huszt városából a királyok 
városába, Székesfehérvárra. Nem 

csak fájó kérdéseinket hozhatjuk magunkkal, de meg-
láthatjuk azt is, miként válhatunk egymás segítőivé? 
Vigasztalhatjuk egymást, és nemzetünk számára utat is 
mutathatunk az összefogásra, hiszen ez az összefogás a 
nemzetmegtartást jelentheti.

A Huszti Református Egyházközség részese a Magyar 
Református Egyház történetének. Templomunk csak-
nem 600 éves, a 15. század első felében épült, akkor 
mint római katolikus templom. A reformáció 1524-ben 
már eljutott hozzánk is, 1556-tól pedig írásos emlékeink 
vannak arról, hogy a gyülekezet kálvinistává lett. Ettől 
az időponttól számítva az ott szolgáló valamennyi lelki-

pásztor névsorát össze tudtuk gyűjteni. Századokon ke-
resztül mai napig megmaradt a gyülekezet, amely mára 
200 lélekből áll,  és az elmúlt húsvéti úrvacsoraosztás-
hoz 107-en járultak. 

Székesfehérváron találkozhattunk bácskossuthfalvi, 
gyulafehérvári, martosi gyülekezeti tagokkal, lelkészek-
kel. Már ez is kifejezi a „családias” együttlétet, s még 
inkább a debreceni ünnepség, ahol a Kárpát-meden-
cei reformátusság szíve összeforrhat, és egy akarattal 
kimondhattuk: „együvé tartozunk!”. Vagyis, ami kis kör-
ben sikerült Fehérváron, az nagy közösségben is valóra 
válhatott Debrecenben.

Móricz Árpád: a találkozó számunkra nagy megerő-
sítést jelent. A testvérgyülekezeti 
kapcsolat már évek óta tart, és 
elmondhatom, hogy bármikor, 
amikor találkozunk, feltöltődünk 
és megerősödést nyerünk egymás 
hite által. Az a fogadás, ahogy 
Székesfehérváron vártak, jelezte 
számunkra, hogy az anyaország 
ápol bennünket, és gondolnak 
ránk. Egy kisebbségi helyzetben 
élő közösség erre különösen is vá-

gyakozik.
Egyházközségünk a szerbiai Vajdaságban a legna-

gyobb magyar gyülekezetnek számít és komoly lehető-
ségek előtt áll. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a 3 
ezer lelket számláló közösségünknek sikerült elindítania 
egy óvodát, nem régen ünnepeltük negyedik születés-
napját. Székesfehérvár jó példát mutat számunkra eb-
ben a tekintetben is, hiszen jelzi, milyen irányban lehet 
lélekben és fizikai értelemben is építkezni.  

Az egységesült Kárpát-medencei magyar reformá-
tus egyháznak az az üzenete számunkra, hogy egybe 
tartozunk, ezt jogi formában is sikerült most kifejezésre 
juttatni. Lehetőség nyílik a kapcsolatok további fejlesz-
tésére intézményi, személyes és gyülekezeti szinten egy-
aránt. Ki kell mondani, hogy nemzeti szinten a Trianon 
okozta sebek gyógyítását is jelenti. Büszke vagyok arra, 
hogy az első lépést a református magyarok tették meg. 
Reméljük, más történelmi egyházak is hamarosan kö-

vetik a példát. 

Gudor András: Nagy öröm-
mel tölt el, hogy Kálvin János 
születésnek 500. évfordulója 
alkalmából Székesfehérváron 
megrendezésre került a magyar 
testvérgyülekezeti találkozó. Szin-
tén nagy öröm számunkra, hogy 
nem csak Székesfehérvárral, de 
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több határon túli gyülekezettel is sikerült kapcsolatokat 
kiépítenünk a találkozó alkalmával. 

Gyulafehérváron a változásokat követően  alapjaiból 
kellett a gyülekezetet újraindítani, amely korábban lét-
számában jelentősen leapadt, és lelkigondozói szolgá-
lattal sem ápolták. Néhány éve elindítottunk egy egész 
napos gyermekgondozói szolgálatot, amelynek eredmé-
nyeként mára óvodát is működtetünk három és hat év 
közötti gyermekek számára. A városunkban működik 
egy magyar nyelvű iskola is, amelyet a gyulafehérvári 
katolikus egyház tart fenn.

Az újraegyesülés révén reménység szerint újjászer-
vezhető lesz a korábban szétszakított államunk ma-

gyarsága az egyházi kereten belül. Lehetőség adódik új 
püspökségeket szervezni, közöttük kapcsolatokat fenn-
tartani. Mindez lerombolhatja a határok között máig 
létező sorompókat. 

Szöveg: Szűcs Gábor
Fotók: Nagy Zoltán Péter

(Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a magyar–
magyar testvérgyülekezeti találkozóról készített video-
felvételek és fotógaléria megtekinthető, illetve letölthető 
egyházközségünk honlapjáról a www.albaref.hu címen)

A Várhegy Üdülő Kelet-Magyarország legnagyobb 
befogadóképességű, több generáció igényeit is kielégí-
teni képes szálláshelye. Egy gyönyörű ősfenyvesben el-
helyezkedő öthektáros 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 terasz, kosárlabdapálya, szabadtéri ping-pong 
asztalok, hinták, saját medence 600 m2-es terasszal és 
napozóágyakkal, parkoló, szalonnasütő hely, tábortűzra-
kó 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 tud-
ja, illetve meg kívánja  támogatni ennek a korosztálynak a 
táborozását.  A középiskolások (9. évfolyamtól), egye-
temisták és felnőttek részére egységesen 25.000 Ft. 

Ez két okból magasabb, mint a tavalyi összeg: az infláci-
óval nőttek az üdülés költségei, illetve már vasárnap es-
tére 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, va-
lamint vasárnap vacsorától szombat reggeliig a napi há-
romszori 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) mégis vonattal sze-
retne utazni, annak erről egyénileg kell gondoskodnia, s 
kérjük, jelezze ezt a szándékát a jelentkezésnél. 

Külön kérjük, hogy mindenki előre jelezze: részt kí-
ván-e venni az egész napos „Zempléni várkörútnak” 
nevezett kirándulásunkon (Füzér, Boldogkő, Regéc 
stb.), amelyre előreláthatólag szerdán kerül majd sor. 

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, magányo-
sokat 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 velünk maradó egyik különbusz útiköltsége és né-
hány belépő egységesen 2.000 Ft-ot igényel fejenként. 
Ebből 1.000 Ft 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 csa-
ládban mégis ilyen gondok merülnének fel, kérjük, hogy 
jelezzék! Közös, gyülekezeti összefogással minden rászo-
rulónak segíteni szeretnénk.

Jelentkezési határidő: 2009. július 5. A jelentke-
zési lapokat június 7-től július 5-ig, minden vasár-
nap a Gyülekezeti Központ (Széchenyi u. 16.) könyv-
társzobájában személyesen vagy megbízott révén 
lehet leadni. Üres adatlapok mindhárom gyülekezet-
részben, illetve az iskolában és az óvodában is átvehetők 
lesznek.

A jelentkezés feltétele: egy jelentkezési lap kitöl-
tése, 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 jelentke-
zését is örömmel látjuk, akik elfogadják egyházi tábo-
runk rendjét, és szívesen részt vesznek annak program-
jaiban. 

A tábor tulajdonosa üdülési csekket is elfogad, ezért 
kérjük a jelentkezőket, hogy a munkáltatójuknál érdek-
lődjenek az üdülési csekkek igénylésének feltételeiről. A 
nyugdíjasok, nagycsaládosok számára is van lehetőség 
pályázati úton üdülési csekket igényelni 2009. ápri-
lis 15-ig. Az igénylés menetéről érdeklődni lehet a 06 
30/509-2254 telefonszámon (Nagy Szabolcs egyházta-
gunknál). 

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 Sátoraljaúj-
hely, 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 komfortfokozatot 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 leg-
idősebb tagjainak ajánljuk fel, legidősebbektől haladva 
visszafelé mindaddig, amíg be nem telnek ezek a szállás-
lehetőségek. 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 komfortfokoza-
ti különbségek megléte ellenére sem. Az átalánydíjas köz-
teherviseléssel az a célunk, hogy a komfortosabb helyre 
kerülő kisgyermekes családoknak, illetve a legidősebbek-
nek 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 ki-
sebbek magától értetődően a szüleikkel, hozzátartozóik-
kal 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 lát-
ják majd el a felügyeletet.

A külön fürdőszobával nem rendelkező szállás-
helyek, illetve a sátrak lakóiról külön erre a célra épített 
fürdőpavilonok gondoskodnak. A mosakodást, illetve 
a zuhanyzást ilyen formában lehet megoldani.

Tervezett napirendünk fő vonalaiban az alábbiak sze-
rint alakul:

Reggeli, majd egy közösen meghallgatott rövid be-
vezető Biblia-tanulmány után korcsoportokra bontva 
a napi téma beszélgetős, játékos feldolgozása. Ez idő 
alatt (kb. 10:00-12:00) a csoportvezetők (pedagógusok, 
lelkészek, felkért gyülekezeti tagok) a felelősek mind a 
gyerekek, mind a felnőttek lelki és fizikai vezetéséért, 
az alkalmak rendjéért. A csecsemő- és óvodáskorúakra 
óvodapedagógusaink vigyáznak majd, de a legkisebbek 
valamelyik szülővel is eltölthetik ezt az időt. Ebéd után 
szabad foglalkozás, amely időszakban a következő 
programok közül lehet majd választani: 

Strandolás az üdülő medencéjében (sávokra bont-
va az időt korosztályok, illetve családi helyzet szerint: 



BÉKESSÉG 9

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, városné-
zés, történelmi nevezetességek), erdei túrák (éjszakai 
túra), Sárospatak, Kőkapu, Borsi (Rákóczi szülőfalu-
ja), Széphalom stb.; közös szervezésű kirándulás a 
zempléni várakba; kézműves-foglalkozások; énekta-
nulás,  kánonok; fórumbeszélgetések. Vacsora után 
rendhagyó közös esti áhítat, amelyet különböző kor-
csoportjaink tartanak tehetségük, ügyességük és kegyel-
mi ajándékaik szerint. Utána táncház, illetve filmklub 
(filmritkaságok, érdekességek) a tervezett program.

Szeretnénk előre leszögezni két dolgot: keresztyén tá-
borunkban a délelőtti Bibliatanulmányozáson és az 
utána következő beszélgetésen, valamint az esti áhíta-

ton a részvétel mindenki számára (kivéve természetesen 
a legkisebbeket) kötelező! Illetve: az üdülőt csak a kor-
csoport-vezető vagy a táborvezető, illetve két helyettesé-
nek 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 min-
denki számára áldások forrása lehessen. Célunk, hogy 
minél többet és többféleképpen együtt legyünk, 
s e többgenerációs keresztyén szeretet-közösség 
mindnyájunk életébe megbékélést és sok-sok ál-
dást hozzon!

Székesfehérvár, 2009. április hó 
           A tábort előkészítő munkaközösség nevében: 
                                                          Somogyi László

Nagykölcsön 2009
AZ UTOLSÓ ! 

„Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hála-

adás és a tisztesség, a hatalom és az erő a mi Iste-

nünké örökkön-örökké. Ámen.”   (Jelenések 7,12)  

Amikor ezeket a sorokat írom, még javában fo-

lyik a gyűjtés a gyülekezetben az ún. Nagykölcsön 

utolsó részletének kifizetése érdekében. 

Hat évvel ezelőtt egy olyan elkötelezettséget vál-

lalt magára a gyülekezet, amely szokatlan az egy-

házak életében – kölcsönt vett fel. Bizony egymást 

győzködték a presbiterek, amikor a püspök név sze-

rinti szavazásban személyes garanciát kért a pres-

bitériumtól a visszafizetés kapcsán. Az idősebbek 

élettapasztalatukból kiindulva idegenkedtek a köl-

csön gondolatától, a fiatalabbak lehetőséget láttak 

a gyülekezeti központ minél előbbi befejezésére, de 

bizonytalannak látták a visszafizetést. Végül egy hit-

beli döntés született, amely Isten kegyelmére bízta 

a jövőt. 

A kölcsön a gyülekezeti ház befejezését szolgálta. 

Ezzel lehetőség nyílt arra, hogy használatba vegyük 

az épületet és a  gyülekezeti élet szerteágazó tere 

legyen Isten országának építésében. 

A 30 millió forint kölcsönt 5 évre és 10 % kamat-

ra kapta a gyülekezet a Dunántúli Egyházkerület-

től. Évente két alkalommal kellett 3,3 millió forint 

törlesztőrészletet fizetnünk. Igyekeztem mindig fi-

gyelni és követni, hogy  hol tartunk és  ki tudjuk-e 

fizetni az aktuális részletet? Isten mindig megáldot-

ta ezt ügyet és egyetlen alkalommal sem  kellett 

kérnünk halasztást, átütemezést. Pedig többször 

komolyan „rezgett a léc”. Volt, amikor 1 hét volt 

hátra és még több mint egy millió forint hiányzott 

az aktuális részlethez.... De ekkor jött egy Angyal – 

a legnagyobb szükségben –  megállt az ajtóban, és 

egy borítékot tett le a pénztáros asztalára. És távo-

zott  –  egymillió volt benne. 

Máskor a törlesztőrészlet kifizetése után üres ma-

radt a kassza, de Isten kegyelméből mindig, amikor-

ra kellett, már újra volt pénz. 

Egy hosszú, ötéves időszak után Isten ajándéka-

ként egy komoly tehertől szabadult fel a gyüleke-

zet. 

Isten áldja mindazokat, akik saját javaikat nem 

sajnálva támogatták ezt az ügyet!

                                                - Szabó Sándor - 

                                              presbiter 



BÉKESSÉG10

Nemrégiben megkérdeztem kisfiamat, miért szeret 
óvodába járni. Azt a választ kaptam: „Mert ott vannak 
a barátaim.” Jó érzés volt hallani tőle ezt. A közösség, 
az összetartozás fontosságát már ebben a korban érzik 
a gyerekek. Jézus is közösségre hívott el bennünket. „Hű 
az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus Krisztussal, 
a mi Urunkkal való közösségre.”

Nagyon kifejező a következő példa is, ami elárulja, ho-
gyan is érez a kisfiunk az óvodája, a barátai iránt. Amikor 
az óvodába indulásról szó esik, néhány igen meghatáro-
zó mondat szokott elhangozni kisfiunk szájából: „Anyát 
akarom!” vagy „Anyával akarok maradni!”. Ezeket a 
mondatokat én figyelmen kívül szoktam hagyni, mivel 
tudom azt, mi várja már a terem bejáratánál. Alig érünk 
el az óvoda bejáratához, szájtátva figyel minden kisgyer-
meket, ki jön, ki az, aki már nem beteg, ki az, aki vala-
mi érdekes játékot hozott. A terem előtt, mikor öltözésre 
kerül a sor, megmozdulni sem bír az ámulattól. Ilyenkor 
minden olyan különleges, az anya már annyira nem is 
hiányzik.

Fontos szerepe van a keresztyéni nevelésnek az óvo-
dában. Az óvodában olyan légkört alakítottak ki a peda-
gógusok, ahol a gyermekek otthon érezhetik magukat. 
Ezt saját gyermekeinken is tapasztaltuk. Kisfiunk úgy 
mozog a csoportjában, mintha a saját otthonában lenne. 
Az imádságok hatása a kicsi gyermekek mindennapjai-
ban meghatározó jelentőséggel bír. Az Úr munkálkodik 

az ő és a szüleik életében is, még ha nem is tudnak róla. 
Az imádságokon túl a hétköznapok megélését is segíti 
a református nevelés. Közeli ismerőseim között vannak 
olyan pedagógusok, akik nem egyházi intézményben ta-
nítanak. Sajnos, az ő szájukat elhagyja néha trágár kifeje-
zés. Meglátásom szerint ez nem megengedhető. Ezért is 
különösen hálás vagyok, hogy olyan helyen nevelkedhet-
nek gyermekeink, ahol egy kisebb Édenkertet alakítottak 
ki az óvoda dolgozói. Bár megóvni nem tudjuk őket teljes 
mértékben a világ borzadalmaitól, de ha már most a he-
lyes út, a keskeny út körvonalait megláthatják rajtunk és 
a pedagógusokon keresztül, akkor nagyon sokat segíthe-
tünk ezzel. Sőt. A legtöbbet, hiszen küldetésünk az, hogy 
Jézushoz vezessük őket.

Elindulunk egy izgalmas és ismeretlen útnak
Szemtanúi leszünk ott minden érdekesnek, újnak
Nem félünk, mert aranyos nénik segítenek
Bár itt anyának keze már nem érinthet meg

Sokat játszunk, mókázunk a pajtásokkal együtt
Örülünk, mert ez most a legjobb nekünk
Egymás iránt nem válunk sosem közömbössé
Így formálódunk majd egy igazi közösséggé

Szépült az udvarunk is időről időre
Egyre többet csúszdázunk a szabadidőben
Szeretünk itt lenni, mert ez a mi szép hazánk

- NSZ -

Hálaadó Jubileumi alkalmakat rendeztek református gyülekezetünkben

„Olyan vagyok, mint a viruló olajfa” 
Zsoltárok 52,10

Az Olajfa Református Óvoda 1999-től valóságos gyöngyszemként üzemel a város életében. Ez az 
intézmény kiemelkedik a többi óvoda közül. Már 10 éve ad otthont kisgyermekeinknek, a szó legszo-
rosabb értelmében. Hiszem, hogy az Úr rendelte így.

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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Hittanos családi kirándulás Lovasberényben

2009. június 4-én, a Zsinati Bíróság teljes ülésén lezá-
rult az egyházmegye elnöksége és ifj. László Tibor lelki-
pásztor között 6 éve zajló per.

A Bíróság áttekintve az ügy dokumentumait, illetve 
meghallgatva több hozzászóló között a nyilvános ülésen 
részt vevő Dr. Kazai Viktor, László Tibor ügyvédjének 
hosszú és részletes előadmányát, tanácskozásra visszavo-
nulva az alábbiról határozott:

Helyben hagyja, illetve megerősíti a Tatai Egyházme-
gyei Bíróság Komáromban, 2007. április 1-jén hozott 
elsőfokú határozatát, és így jelen, jogerős határozatának 

írásos közzétételétől számítva egy évre ifj. László Tibort 
önálló lelkészi állásából nem önálló lelkészi állásba (be-
osztott lelkész) helyezi át. A határozat ellen fellebbezés-
nek helye nincs. 

Ennek értelmében ifj. László Tibor további szolgálatá-
ról a Dunántúli Egyházkerület püspökének kell rendel-
keznie, aki várhatóan felajánl neki egy beosztott lelkészi 
állást az egyházkerületben, Székesfehérvár területén kí-
vül. Ha ezt László Tibor nem fogadja el, akkor a püspök 
a rendelkezési állományban hagyja őt.

A püspöknek a bírósági határozatot követő intézke-
dései nyomán ifj. László Tibor nem minősül tovább szé-
kesfehérvári lelkipásztornak, így megüresedik a Székes-
fehérvári Református Egyházközség 3-as számú lelkészi 
álláshelye.

       A Székesfehérvári Református Egyházközség 
                                  vezetősége 

Közlemény

Hagyományainkhoz híven idén is megrendeztük a hit-
tanos családi kirándulást, Incze Sándor hitoktató és Far-
kas Balázs beosztott lelkész vezetésével.

Május 16-án reggel társasjátékkal, labdával, tollas-
sal és sok finomsággal „felszerelkezve” gördültünk be a 
lovasberényi kastély melletti parkba. A különböző isko-
lában tanuló, különböző korú hittanos gyerekek hamar 
összebarátkoztak egymással, és vidáman szaladgáltak a 
magas fűben. Majd tettünk egy kirándulást az erdőben, 
mindenki lelkesen gyűjtötte a száraz ágakat és szerecsen-
diót keresett. Egyet találtunk is, igaz, üres volt, a mókusok 
megelőztek bennünket… Szerencsére a felnőttek közül 
páran nyársnak való vesszőre is gondoltak. Egykettőre 
ropogott a tűz és a korgó gyomrú hittanos sereg előve-

hette a „sütnivalóját”. Az ebéd után közösen énekeltünk, 
majd meghallgattunk egy tanulságos történetet az enge-
detlen méhecskéről.

A játékos szellemi-fizikai vetélkedőhöz a kb. húsz gye-
rek és 7-8 felnőtt három csapatba lett osztva. A gyerekek 
megcsillantották bibliai tudásukat, de a felnőtteknek is 
jutott pár gondolkodtató feladat. 

Az alkalmat vidám játék és focimeccs zárta. Mindenki 
nagyon jól érezte magát. A kisgyerekek megkérdezték, 
holnap is eljövünk-e.

Jövőre is lesz hittanos családi kirándulás, mindenkit 
szeretettel és színes programokkal várunk!  

     - Turi Virág  -

Film készül Spurgeon 175. születésnapjára [2009-
06-22] (London) - Június 19-én lenne 175 éves a híres 
angol misszionárius és prédikátor, Charles Spurgeon. 
Azon kevesek közé tartozik, akik tartósan és mélyen 
befolyásolták a teológiai gondolkodást és életet Euró-
pában. Egy brit CTA producer-cég 
most dokumentumfilmet forgat 
róla, aki minden héten tízezreket 
mozgatott meg igehirdetéseivel a 
korabeli Angliában. A filmet Bristolban, Hamburg-
ban, Londonban forgatják. Rendező: Crawford Telfer. 
Prédikátoroknak írt könyveiben Spurgeon mindig 
megismétli a hatékony prédikáció titkát: többet imád-
kozni! Bibliaértelmezése a verbális inspirációhoz kap-

csolódott, számára a Szentírás minden betűje Lélektől 
inspirált volt, ezért szó szerint igyekezett venni minden 
szót. Élete végén megvallotta: „Teológiám három szó-
ra támaszkodik: Jézus meghalt értem”. 1857. október 
7 óta a londoni kristálypalotában, a Tabernákulum-

ban prédikált, 24 000 ember előtt. 
Igehirdetéseit hetente leírták, kiadták, 
több nyelvre is lefordították. „Még ma 
is sok igehirdetőnek példaképe” – 

mondja Malcolm Turner. Karácsonyra a filmet már 
németül is láthatjuk DVD-n – ígéri az ERF-tv egyik ve-
zetője, Wolf-Dieter Kretschmer. 

                           (dr. békefy – www.reformatus.hu)

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 idôszámítás alatt 18:00)
 Ünnepnapokon és a hónap utolsó vasárnapján
 délelôtt úrvacsorás istentiszteleteket tartunk.
Hétfô:  17:00 Szenvedélybetegségbôl szabadulást keresôk és  
               azokat segítôk összejövetele ( Kékkereszt csoport )
Keddenként:
  elsô kedd: „Egymás terhét hordozzátok” imaóra
  második: Presbiteri bibliaóra
  harmadik: Jegyesoktatás és/vagy keresztelôi elôkészítô
  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
      (elôtte fél héttôl imaközösség)
Péntek      18:00  Felnôtt 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 nôk 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
Urnatemetô nyitva: csütörtökön 16-18 óráig,
                                pénteken 17-19 óráig

8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 16.
Hivatali órák: 

Hétfôtôl - 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, Berze János 

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 
Vezetô óvónô: 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.
Felelôs szerkesztô: Somogyi László

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

Felelôs vezetô: Farkas István

Letölthetô igehirdetések Mp3 formátumban!          e-mail: bekesseg@albaref.hu           www.albaref.hu

Köszönet és hála minden szülônek 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 megelôlegezni 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


