
Igénk Pál apostolnak a kolossébeli gyülekezethez írt 
levelének a zárszava. Érdekes és tanulságos részleteket 
árul el Pál, és munkatársai életéről és szolgálatáról. Pál 
soha nem látogatta meg ezt a gyülekezetet, nem is ő ala-
pította. Az egész levél, egy csodálatos hitvallás Krisztus 
személyéről. Azonban ha végigolvassuk a levelet, akkor 
nemcsak egy bizonyságtételt hallhatunk, hanem bele-
tekinthetünk Pál jól szervezett misszi-
ójába. Pál nem egy magányos, asz-
kéta prédikátor volt. Missziói útjai 
során kísérőkkel utazott, és kapcso-
latai kezdték behallózni az egész kö-
zel-keletet: Palesztinától, kis-Ázsián 
át, egészen Európa határvidékeiig. 
A levél végén fel is sorolja munka-
társait mintegy kiemelve őket az is-
meretlenség homályából.     

Tükhikosz: a diakónus; „a sze-
retett testvér és hű szolgatárs;” való-
színű ő volt a kézbesítője a kolosséi 
és az efézusi leveleknek; Pált a je-
ruzsálemi útján ő kísérte, amikor 
az összegyűlt adományokat vitték a 
jeruzsálemi szegényeknek (4, 7). Onézimosz: kísé-
rő; a „hű és szeretett testvér” a kolosséi gyülekezetből. 
Ők ketten fognak beszámolni a kolosséi gyülekezet-
ben szolgálatuk eredményéről (4, 8). Arisztarkhosz: 
thesszalonikai származású segítő, aki Pál kísérője volt 
a 3. missziói útján, jelenleg fogolytárs Pállal együtt be-
börtönözve Rómában az evangélium hirdetése miatt (4, 
9). Márk: ő is segítő; unokatestvérével, Barnabással 
kísérte Pált első missziói útján, később elhagyta őket 
ismeretlen okokból; Márk később újra csatlakozni akar 
Pál kíséretéhez, de az apostol nem engedi. Barnabás 

ezért elhagyja Pált és csatlakozva Márkhoz, együtt 
hirdetik az evangéliumot; Pál a későbbiekben megbé-
kül Márkkal és mintegy védenceként, most a kolosséi 
gyülekezet gondjaira bízza őt egy időre (4, 10). Márk 
egy ideig még Péter apostol munkatársa is volt és a ha-
gyomány szerint ő a szerzője Márk Evangéliumának. 
Olvasunk egy Jézus nevű zsidó megtértről, akinek 

a római neve Jusztusz. Pál megem-
líti, hogy csak ők hárman - Márk, 
Barnabás, és Jusztusz – vannak a 
csapatból, akik zsidó származású 
munkatársak az Isten országa hir-
detésében. Epafrásznak különös 
figyelmet szentel az apostol, talán 
nem véletlenül! Valószínű, hogy ő 
alapította ezt a kolosséi közösséget, 
akikért távollétében is sokat küzd 
imádságban, hogy megmaradjanak 
Krisztus ismeretében. A laodiceai 
és a hierapoliszi új gyülekezeteket 
is látogatta és gondozta. Pál kéri is, 
hogy levelét, ezekben a közösségek-
ben is olvassák fel. A köszöntések-

ben előbukkan Lukács, a szeretett 
orvos, aki csak úgy mellesleg Lukács Evangéliumát ír-
ta. Olvasunk Démászról, aki túlságosan ragaszkodott 
az élet dolgaihoz és kilépett a társaságból. Szeretett él-
ni! - mondanák ma. Találunk egy Nimfa nevű hölgyet 
is, akinél házi csoport működik. Reméljük nem miatta 
szökött meg Démász! Csak kapkodjuk a fejünket nem? 
Végül olvasunk Arkhipposzról, akit a Filemonhoz írt 
levélben Pál katonatársnak, „bajtársnak” szólít (Filem 
1, 2). Lehet, hogy egy leszerelt római katona volt, aki 
csatlakozott a kolosséi gyülekezethez. Mindenesetre va-
lami tisztséget hordozott már a közösségben: „legyen 
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gondod, hogy betöltsed a szolgálatot, amelyet átvettél 
az Úrban!” (4, 17). Ez a bibliai beszámoló, kis utalások-
kal-megjegyzésekkel kiegészítve, önmagában is tanul-
ságos volt.    

1. Divatos szó ma a „networking”, ami azt jelenti, 
hogy kapcsolatépítés. Isten országa és annak szolgá-
lata, hirdetése kapcsolatokra épül, amit ápolni kell és 
fenntartani. Milyen kapcsolataid vannak ebben a gyü-
lekezetben? Sorold fel magadban: barátság, imaközös-
ség, segítő – talán neked is van védenced, mint Pálnak 
– vagy szolgálat tevő társa vagy valakinek? Úgy gondo-
lom Igénk erre biztat bennünket, hogy legyünk része a 
networknek (1 Thessz 2,12). Le-
gyünk tagjai Krisztus társaságá-
nak. Persze igaz a mondás: 

„Együtt lenni a szentekkel 
a mennyben az dicsőség lesz! 
Együtt élni a szentekkel idelent, 
az egy másik történet!” (Brian 
Bill: Why We Need Each Other; 
www.sermoncentral.com) 

2. Ha azt gondolod, hogy te 
már mindent tudsz a hitről, Is-
tenről, a törvényről, a Názáreti 
Jézusról, és még a Szentlélektől 
is vannak tapasztalataid, egyet 
gondolj meg! - Ki tudja, lehet, 
hogy jogosan érzed, talán lelké-
szeid nem túl sok újat mondtak 
mostanában? - Vajon tényleg 
annyira ismered Krisztust, hogy 
felvállalnád a letöltendő fegyházat, 
utaznál messze távol a családodtól az evangélium ügyé-
ért, és idegenek segítségét kellene elfogadnod nehéz 
helyzetekben, vagy betegeskedés alkalmával? Mennyi-
re szeretnie kellett Pál munkatársainak Krisztust, hogy 
mindazt, amiről olvastunk vállalják Isten országáért. 
Voltak, aki időlegesen, mint Márk, és voltak akik talán 
véglegesen elmentek és kiléptek a szolgálatból, mint 
Démász (Jn, 6,60).      

„Két barát együtt vadászott. Ahogy járták az erdőt, 
egyikük rémülten felkiáltott, erre a másik felkapta a 
fejét és meglátta, hogy egy hatalmas grizli medve fel-
ágaskodva vicsorog rájuk. Közben barátja felvette a 
nyúlcipőket, és elkezdett rohanni. A másik rákiáltott: 
- Ne fuss, egy medve elől nem lehet elfutni! Erre a má-
sik: - Tudom én is! Nem is akarok elfutni, elég, ha ná-
lad gyorsabb vagyok!” (Brian Bill: Why We Need Each 
Other; www.sermoncentral.com) 

Egy biztos, ez a vadász nem vállalt kockázatot a barát-
jáért! Olvasva Pál munkatársairól, mindig elcsodálko-
zom, hogy tudták ezt vállalni. Krisztus szeretete meny-
nyire megfogta őket. Krisztus szeretete hív téged az Ő 
társaságába!  

3. „Iktasd ki a vezetőedzőt, és a focicsapat bukdácsol; 
vágd el a benzinvezetéket, és az autó nem indul; húzd ki 
az elektronikai eszközt a konnektorból és működéskép-
telen lesz. Mindegy, hogy vezetésről, irányításról, ener-
giaforrásról, vagy éppen az életről van szó, a kapcsola-
tok életbevágóak!” (Life Application Bible, Colossians) 

Jézus tanítványai az egyetlen 
csapat, ami nem esik szét, ha a 
Mestert elvesztik. Mesterüket, 
Krisztust kivégezték, a pogányok 
apostolát Pált bebörtönözték.

Jézus ismerete, a Krisztusban 
lét, a hívő ember lelki fejlődésének 
legmagasabb szintje. Kolosséban 
vallási relativizmus ütötte fel fe-
jét, sokak kezdték összemosni a 
keresztény hitet pogány vallási 
és filozófiai elemekkel. Ezt ak-
kor úgy hívták, hogy gnózis. Ma 
sokféleképpen hívják. Te, lehet, 
hogy éppen úgy ismered, mint 
ezoterika. Könnyen megtalálha-
tod, a hozzád legközelebb álló, 
tőled nem idegen nevét ennek a 
tudománynak. No ne gondoljuk, 
hogy valami vad pogányságról 
van szó. Ez annál sokkal tetszető-

sebb dolog, sőt bizonyos elemeiben 
tisztán keresztény jellegű. A kórt inkább a tünetekről 
ismered fel: Krisztus személye körüli bizonytalanság, 
istenségének és megváltóságának tagadása. 

Ezzel szemben Pál, Krisztus mindenre elégséges vol-
tát hangsúlyozza. Sőt Krisztus ismeretét, a hit legma-
gasabb fokának tartja. A Krisztussal való kapcsolat, a 
Krisztusban élt élet titka és az élet erőinek áradása kö-
zötti kapcsolatot emeli ki Pál (2,9k). A tanítványok, a hí-
vők kapcsolata, és szolgálata is az élet erőinek áradása 
lehet. Krisztus az élet erőinek forrása. Ennek vagyunk 
tanúi, amikor Pál és munkatársainak viszonyát látjuk 
Igénkben (4, 3-4). A pünkösdi titok tehát nem más, 
mint hogy a feltámadt Krisztus a tanítványokban él a 
Szentlélek által! 

Ámen!       
           - Berze János -

                lelkipásztor
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Az elmúlt három év örömeit és áldásait Urunknak 
hálaadással megköszönve, idén is nagy szeretettel 
hívunk és várunk közös táborozásra óvodánkból, 
iskolánkból, illetve mindhárom gyülekezetrész-
ből gyerekeket és felnőtteket, magányosokat és családo-
sokat egyaránt!  

 A testi-lelki felüdülést ígérő hetünk központi té-
mája lesz: „Isten világosság és nincs benne sem-
mi sötétség.” (1. János 1,5) A lelki világosságban járás 
örömeit és ajándékait szeretnénk megosztani egymással 
e többgenerációs együttlét során.

A Várhegy Üdülő Kelet-Magyarország legnagyobb 
befogadó képességű, fiatalok és idősebbek igényeit is ki-
elégíteni képes szálláshelye. Egy gyönyörű ősfenyvesben 
elhelyezkedő öthektáros területén egyidejűleg 440 
főnek tud szállást és ízletes étkezést biztosítani. Mivel az 
elmúlt években háromszáz körül mozgott csoportunk 
létszáma, a jelzett héten is csak mi béreljük a szálláshe-
lyeket. 

Az üdülő  szobái kö-
zött található 2-3-4-5 
ágyas, közös zuhany-
zó-pavilonhoz tartozók 
éppúgy, mint WC-vel 
és zuhanyzóval fel-
szerelt szobák is.

Az üdülő területén 
megtalálható: focipá-
lya, 100 m2-es fedett 
terasz, kosárlabda-
pálya, szabadtéri 
ping-pong asztalok, 
hinták, saját  meden-
ce 600 m2-es terasszal 
és napozóágyakkal, 
parkoló, szalonnasütő hely, tábortűzrakó hely, kemen-
ce, büfé és egy 100 főt befogadni képes, 2006-ban épült 
nagyon szép ökumenikus kápolna is. Valljuk, hogy 
Isten ajándéka és külön kiváltság felnőtteknek és gye-
rekeknek egyaránt, ha részt vehetnek ezen a tervezett 
üdülésen, vagy ahogy mi nevezzük csendes héten! Egyre 
többen és többen imádkozunk ennek áldásaiért.

Nagy szeretettel hívunk és várunk tehát minden-
kit gyülekezetünkből, iskolánk és óvodánk szülői 
munkaközösségéből, illetve testvérgyülekezeteink-

ből erre a testi-lelki élményt, gazdagodást és felüdülést 
kínáló közös táborozásra! Iskolánk tanulóira külön 
is nagy szeretettel számítunk.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az óvodások és az iskolás-
korúak közül az első hat évfolyam tagjai (az elvégzett évet 
számoljuk) csak felnőtt kíséretével (szülő, nagyszülő, ke-
resztszülő, név szerint megbízott rokon) vehetnek részt a 
héten. A 7-8. évfolyam szüleit is külön szeretet-
tel hívjuk és várjuk a táborozásra, de ott kivételesen 
felnőtt kísérő nélkül is jöhetnek gyerekek. Ők nagyobb 
fiatalokkal, illetve fiatal felnőttekkel lesznek elszállásolva. 
Őszintén bízunk benne, hogy senkit sem kell hazakülde-
nünk magatartási problémák miatt… 

Részvételi díjak
A 3 év alatti gyermekek számára a táborozás díj-

mentes. A részvételi díjakat idén – ahogy egyébként az 
üdülő tulajdonosa is teszi – differenciálni fogjuk aszerint, 
hogy külön fürdőszobás, vagy a közös fürdőpavilonhoz 

tartozó szobáról van-e 
szó. A három év feletti 
gyermekek részvételi díja 
az általános iskolás 
korosztály, illetve min-
den idén konfirmáló 
számára fürdőszobával 
16.000,-Ft, anélkül 
14.000,-Ft, amit úgy 
tudunk biztosítani, hogy 
– Urunknak hála - gyü-
lekezetünk idén is meg 
tudja, illetve meg kíván-
ja  támogatni ennek a 
korosztálynak a táboro-
zását. A középiskolások 

(9. évfolyamtól), egyetemisták és felnőttek részére fürdő-
szobával 28.000,-Ft, anélkül 24.000,-Ft. (Sajnos az 
infláció mértékével idén is nőttek az üdülés költségei.) A 
sátorozó 14 év fölöttiek részvételi díja 17.000.-Ft, a 
gyerekeké 3 éves kortól 11.000.-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.

Tájékoztató a nyári többgenerációs táborozásról
Sátoraljaújhely, 2010. július 25-31.
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A tábor tulajdonosa üdülési csekket is elfogad, 
ezért kérjük a jelentkezőket, hogy a munkáltatójuknál 
érdeklődjenek az üdülési csekkek igénylésének feltétele-
iről. 

Az utazás 

 Az utazást idén ismét külön vasúti kocsik-
kal, illetve saját személyautókkal oldhatjuk meg.

Odautazás: Július 25-én, vasárnap a Székesfe-
hérvárról 9:42-kor induló VENEZIA gyorsvonathoz 
csatolt két külön vasúti kocsiban. Ezekre csak a mi cso-
portunk szállhat majd fel. A vonat 10:59-re érkezik a Ke-
letibe. Ott a kocsikat átcsatolják a 12:03-kor induló gyors-
vonatra, amely 16:09-kor érkezik Sátoraljaújhelyre. Az 
ottani vasútállomástól külön buszok viszik fel a csoportot 
az üdülőbe. Ünnepélyes tábornyitás: 17:00-kor.

Visszautazás: A Sátoraljaújhelyről július 31-én 11:47-kor 
induló gyorsvonat két utolsó kocsijával. Érkezés a Kele-
tibe 15:57-kor, ahol átkapcsolják a kocsikat a VENEZIA 
gyorsra, amely 17:00-kor indul, majd 18:14-kor érke-
zik Székesfehérvárra.

Minden résztvevő legalább 50%-os kedvezménnyel 
utazhat, a jegyváltást központilag intézzük. Akinek nincs 
más kedvezménye, attól az útiköltségre, a külön vasúti 
kocsi költségeire, illetve a vasúttól az üdülőbe szállítás-
ra összesen (oda-vissza) 5.300,- forintot kérünk. A 
legalább három saját gyermekkel utazó nagycsalád vala-
mennyi tagja 90%-os kedvezményt kap, így nekik csak 
1.300,- forintot kell fizetniük fejenként. Az előre jelzett 
nagycsaládos jegyeket is központilag fogjuk megváltani.

 Egyénileg kell intézniük a jegyük megváltá-
sát azoknak a nyugdíjasoknak, akik pecsételős igazolvá-
nyuk alapján kapnak 90%-os kedvezményt, illetve azok-
nak is, akiknek koruk miatt csak regisztrációs jegyet kell 
váltaniuk (vagyis 100%-os kedvezményük van), így a 6 év 
alatti és a 65 év feletti testvéreinknek. A táborra jelent-
kezésnél viszont mindenkinek jeleznie kell, hogy 
vasúttal kíván-e utazni, mert az összlétszámot jelen-
tenünk kell a MÁV felé, és mert a külön nyugdíjas ked-
vezménnyel (90 vagy 100%) utazóktól is be kell szednünk 
300,- forintot a külön kocsik és a buszok díjára.

Az autóval utazóktól kérjük, hogy legkésőbb du. 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.)

Külön kirándulás 

Kérjük, hogy mindenki előre jelezze: részt kíván-e 
venni az egész napos sárospataki, illetve tokaji 

kirándulásunkon, amelyre előreláthatólag szerdán 
kerül majd sor. Ezen a napon várhatóan három rész-
re tagozódik táborozó csoportunk. Az egyik csoport 
vonattal elutazik Tokajba, ott egy városnézés után ha-
jóra száll, és a Bodrogon visszaérkezik Sárospatakra. 
Innen busszal utazik az üdülőig. (100 fő fér el a hajón) 
A második csoport  vonattal utazik Patakra, megnézi a 
belvárost, majd a délutánt a melegvizű strandon tölti el. 
A harmadik csoport vagy az üdülőben marad, vagy Sá-
toraljaújhelyen elmegy a libegőhöz, a bob-pályára vagy 
esetleg az új, nyáron is használható sípályára. A tábor-
ban maradóknak délelőtt áhítatot, délután filmvetítést 
biztosítunk. Kisebb kirándulások is lesznek még délutá-
nonként, de ezekre a táborban lehet majd jelentkezni. 
(pl. Bodrogközi honfoglalás-kori falu, Magyar Kálvária, 
Rákóczi szülőfalva, stb.) A tábori jelentkezésnél a To-
kajra kirándulók közül a diákigazolvánnyal ren-
delkezőktől, illetve nyugdíjasoktól 2.500,- forintot, a 
többiektől 3.000,- forintot kérünk befizetni az útikölt-
ségre. Ugyanilyen felosztás szerint a Sárospatakra 
kirándulóktól 300, illetve 600 forintot kell kér-
nünk az útiköltségre, itt viszont a strandbelépőt egyéni-
leg kell majd rendeznie mindenkinek! (650/900 forint, 
4 éves kor alatt ingyenes) Akik pedig sátoraljaújhelyi 
programokat választanak ezen a napon, azok maguk 
rendezik a költségeiket. A diákigazolványt, illetve a TAJ 
kártyát (vagy másolatát) senki ne felejtse otthon!

Külön szeretnénk felhívni a szülők és a gyerekek figyel-
mét is, hogy a táborozásból (vagy a külön kirándulásból) 
anyagi okokból senki se maradjon távol, ha va-
lamelyik családban mégis ilyen gondok merülnének fel, 
kérjük, hogy jelezzék! Közös, gyülekezeti összefogással 
– lehetőség szerint - minden rászorulónak segíteni sze-
retnénk. 

Jelentkezés 

 Jelentkezési határidő: 2010. július 4. A jelentkezési 
lapokat június 6-től július 4-ig, minden vasárnap a 
Gyülekezeti Központ (Széchenyi u. 16.) földszinti 
könyvtár szobájában személyesen vagy megbízott 
(az iskolában Laki Zita tanárnő, az óvodában Tóthné 
Tereánszky Márta vezető óvónő) révén lehet leadni. 
Üres adatlapok mindhárom gyülekezetrészben, illetve az 
iskolában és az óvodában is átvehetők lesznek. (A két in-
tézményben – helyi egyeztetés után - már június előtt is 
elkezdődhetnek a jelentkezések.)

A jelentkezés feltétele: egy jelentkezési lap kitölté-
se, valamint személyenként a teljes részvételi díj, a 
külön vasúti kocsikkal utazóknál az útiköltség, illetve 
az egésznapos kiránduláson résztvevőknek a fentiek sze-
rinti költségtérítés befizetése. A családok azonban a 
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tagjaikat külön-külön is befizethetik, élve a meg-
adott 5 hétvége lehetőségeivel! 

A jelentkezéseket a vasárnapi istentiszteleteket követő-
en: 9-10 és 11-12 óra között fogadjuk. Olyan nem 
református családtagok, ismerősök jelentke-
zését is örömmel látjuk, akik elfogadják egyházi 
táborunk rendjét, és szívesen részt vesznek annak prog-
ramjaiban.

 Elszállásolás 

     A tábort szervező munkacsoport egyhangú döntése 
értelmében, a magasabb komfort fokozatot jelentő un. 
hotel épületben, illetve a pavilonok fürdőszobás 
szobáiban elsősorban a kisgyermekes családo-
kat helyezzük el. Ha az ő elhelyezésük után marad még 
hely ezekben a szobákban, akkor a fennmaradó helyeket 
a csoport legidősebb tagjainak osztjuk szét, leg-
idősebbektől haladva visszafelé mindaddig, amíg be nem 
telnek ezek a szálláslehetőségek. 

A fiatalabb generációktól megértést kérünk az 
egyszerűbb, hálópaviloni elhelyezés, illetve a közös zu-
hanyzók használatának szükségessége miatt. Bízva a 
táborozók megértésében és testvéri hozzáállásában, a 
részvételi díjat idén differenciáltuk ugyan a komfortfoko-
zati különbségek megléte miatt, de a fenti elveket most is 
érvényesíteni kívánjuk. Ha netán betelnek a fürdőszobás 
szobák és volt még, aki arra fizetett be, akkor ezeknek a 
testvéreinknek a részvételi díj-különbözetet vissza fogjuk 
fizetni. 

Egyébként szeretettel kérjük, hogy mindenki tudatosít-
sa magában: lelkileg felüdülni, az Urat és egymást 
jobban megismerni, és egy igazi szeretetközösséget 
felépíteni indulunk e táborozásra! Az is megtörténik 
közöttünk, hogy lemondunk egy-egy komfortosabb szo-
báról, sőt anyagilag hozzásegítünk olyanokat, akik azt 
nem tudnák megfizetni. Ezt az önzetlenséget persze mi 
is úgy tanultuk Valakitől…

A szobák elosztásánál már most szeretettel 
kérjük az előkészítő bizottság döntésének el-
fogadását! A kisebbek magától értetődően a szüleik-
kel, hozzátartozóikkal együtt kerülnek elhelyezésre. A 
konfirmandusok (7. évfolyam) 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 külön fürdőszobával nem rendelkező szál-
láshelyek, illetve a sátrak lakóiról külön erre a 
célra épített fürdő pavilonok gondoskodnak. A mo-
sakodást, illetve a zuhanyzást ilyen formában lehet meg-
oldani.

Napirend és programlehetőségek
Tervezett napirendünk fő vonalaiban az alábbiak 

szerint alakul:
Reggeli, majd egy közösen meghallgatott rövid be-

vezető Biblia-tanulmány után korcsoportokra 
bontva a napi téma beszélgetős, játékos feldol-
gozása. Ez idő alatt (kb. 10:00-12:00) a csoportvezetők 
(pedagógusok, lelkészek, felkért gyülekezeti tagok) a fe-
lelősek mind a gyerekek mind a felnőttek lelki és fizikai 
vezetéséért, az alkalmak rendjéért. A csecsemő és óvo-
dáskorúakra 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 (fo-
ci, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, ping-pong, tollasozás, 
stb.); játékos vetélkedők (szellemi és fizikai akadálypálya, 
társasjátékok), kisebb egyéni (családi), illetve vezetett ki-
rándulások (helyi libegő, nyári sípálya, városnézés, törté-
nelmi nevezetességek, erdei túrák (éjszakai túra), Sáros-
patak, Kőkapu, Borsi (Rákóczi szülőfaluja), Széphalom, 
Vizsoly, zempléni várak, stb); közös szervezésű kirándulás 
Tokajba, illetve Sárospatakra; kézműves-foglalkozások; 
énektanulás, kánonok; fórumbeszélgetések). Vacsora 
után közös esti áhítat, bizonyságtételek, vendégelő-
adók, határon túli magyar testvéreink beszámolói. Utána 
táncház, filmklub (filmritkaságok, érdekességek), illetve 
tábortűz a tervezett program.

Legyünk testvéri egyetértésben!
Szeretnénk előre leszögezni két dolgot: keresztyén tá-

borunkban a délelőtti Biblia-tanulmányozáson 
és az utána következő beszélgetésen, valamint az 
esti áhítaton a részvétel mindenki számára (ki-
véve természetesen a legkisebbeket) kötelező! Illetve: 
az üdülőt csak a korcsoport-vezető vagy a táborvezető 
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 örömet és sok-sok áldott 
megtapasztalást hozzon! 

Székesfehérvár, 2010. április hó 

 A tábort előkészítő munkaközösség nevében: Somogyi 
László lelkészi elnök, Pojányi Balázs igazgató és Tóthné 
Tereánszky Márta vezető óvónő
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Isten vonzásában
„Amíg nem alázattal keres az ember, addig nincs áldás.”

Mosolygós, szelíd embert is-
mertem meg benne e pár nap 
alatt. Székely ember a szászok 
egykori földjén.
 Földrajzi otthona: Szászse-
bes
Siebenbürgen: (hét vár) orszá-
ga neve egykoron. A mi Erdé-
lyünk.
„Tízen vagyunk; ez a gyü-
lekezet,
 a tizenegyedik maga a 
pap,
de énekelünk mi százak helyett,
hogy hull belé a por s a vakolat,”
„Így énekelünk mi, pár megmaradt”
(Jékely Zoltán: A marosszentimrei templomban 1937)
... S mintegy 25 fő a szép szászsebesi templomban. Isten-
tisztelet kéthetente.
Ferenc ide jár- hűségesen.

– Nagyon büszke ember voltam, önbizalommal teli – 
mondja beszélgetésünk elején – ifjúkorára emlékezve. 
Feleségemmel és 2 kislányunkkal éltük a BOLDOG-
NAK HITT HÉTKÖZNAPOKAT. (Jó munkahely, 
mérnöki fizetés, saját lakás.) Mégis egy idő után tovább 
kerestem VALAMIT.

 A jógában az egészséges életmódot találtam meg. 
Korábban szellemi sportot űztem: Hargita megye baj-
noka voltam sakkban. Könyveket olvastam ehhez. De 
csak a légző gyakorlatig jutottam.

– Miért nem állt meg a jógánál?
– Kerestem a Közösséget. Ez egy ÖNTUDATLAN kere-

sés volt.
– Az érthető számomra, akit gyermekkorában el-

vittek a templomba, az visszatalál, és nem kell 
tovább keresnie. De Ön, de Te?

– A székelyföldi kis faluban szüleim nem jártak templom-
ba. A 9. osztályban konfirmáltak a gyermekek. Édes-
apám pártfunkcionárius volt, így ő ezt nem merte fel-
vállalni. Később 1 hét alatt lezajlott a felkészítés, majd 
2 presbiter és egy lelkész előtt konfirmáltam. A konfir-
málás egy fogadalom kellene, hogy legyen:,,átadom a 
szívem Istennek.” Akkor nem sokat jelentett számom-
ra, most mégis így látom: EGY ÁLLOMÁS volt.

– A 90’-es évek elején éle-
ted fordulópontjához ér-
keztél. Beszélnél erről?
– Ekkor adventisták kerestek 
fel. Égéslapokat osztogattak. 
Elolvastam, és LETETTEM 
azokat. MÉGIS, ekkor kezdtem 
el a Bibliát otthon olvasni. Én 
magyarul, feleségem románul.
– Talán az ,,igei mélység” 
hiányzott, hogy nem ma-
radtál náluk?

– Akkor még nem tudtam. Egy amerikaiak által alapított 
karizmatikus kisegyház – szabad keresztyén közösség 
– volt a következő állomás. Eleinte vonzónak tűnt: itt 
csak a SZERETŐ ISTENRŐL hallottam. Megemlítet-
tem a lelkésznek, hogy meglátásom szerint Isten szá-
mon is kér. A fiatalok erről nem szeretnek hallani.

 Két nagylányunk a közösségben maradt. Emiatt a csa-
ládban törés következett be: rideggé vált a kapcsolat 
feleségem és 2 lányom között, akik fennen hirdették: 
,,csak nekik van üdvösségük.” 

 (Feleségem, mint román, eleve fenntartásokkal volt az 
amerikai iránt.)

 Számomra a Bemerítés következett volna. Hívtak. 
Vágytam erre. ,,Uram, ha ez a szándékod, elmegyek.” 
Valami mégis visszatartott. Nem rajtam múlott.

– Ezután következett számodra a ,,kemény” ele-
del: Zimányi Józsi bácsi igehirdetése. Hogyan 
találkoztál vele? Mi fogott meg benne?

– Vannak olyan dolgok az életben, amire nem kell magya-
rázatot keresni. Egyszerűen csak felkínálkozik valami. 
Amire két lehetőségünk van: ELFOGADJUK, VAGY 
VISSZAUTASÍTJUK. Az interneten keresgélve az ige-
hirdetések között sok mindenre rákattintottam, amíg 
megjelentek a képernyőn Zimányi József  református 
lelkész igehirdetései a www.zimanyi.hu honlapon. 

 Meghallgattam egyet, még egyet.., azután még egyet, 
és többet nem volt visszaút… MEGÉRTETTEM, 
HOGY NEM KELL SEMERRE KERESGÉLNEM, 
hiszen református vagyok. Isten kegyelméből beleszü-
lettem a szeretet középpontjába.. CSAK AZ ÉN MEG-
RÖGZÖTT ELVEIMRŐL KELL LEMONDANOM, 
ÉS ELFOGADNOM AZ Ő IRÁNYÍTÁSÁT. 

 Máris gyökeresen megváltozik az életem. Hálát adok 

Beszélgetés Jónás Ferenccel - Nyári tábor, Sátoraljaújhely, 2009
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2010. február 5-én a Széchenyi úti gyülekezeti terem-
ben ismét megtartottuk a nyugdíjas klub összejövetelét. 
Nagy László köszöntötte a megjelenteket és azokat akik 
születés-és névnapjukat ünnepelték az elmúlt napokban. 
Elénekeltük a „Kövesd Jézust, kövesd még ma” című 
éneket Nagy János testvérünk vezetésével. 

Az igehirdetést Tóth Sándor nyugalmazott lelkipásztor 
végezte a Bibliaolvasó Kalauz az napra kijelölt részéből, 
a Lukács evangéliuma 10. rész 38-42. verséig terjedő 
szakasza alapján.

Az áhítat imádsággal és énekléssel zárult: „Bízom ben-
ned Uram, Jézus”.

Szabó Sándor nyugalmazott esperes úr „Felsőörsből 
jöttem” címmel életútjáról tartott igen tartalmas vissza-
emlékezést, amit figyelmesen hallgattunk.

Kérésére elénekeltük „Az Úr csodásan működik” című 
régi református énekeinket. 

Torna is van minden alkalommal, ahol a gyakorlatokat 
Sáreczné Kati segítségével végeztük. Budapesten az Idő-
sek Akadémiájának rendszeres hallgatója két testvérünk, 
az ott elhangzottakról mondtak el néhány figyelemre 
méltó gondolatot.

Szervezeti és egyéb témák kerültek megbeszélésre;
• Missziós tevékenységről
• Tagsági viszony rendezéséről
A tagoknak írásban kellene nyilatkozniuk, név, cím, el-

érhetőség megjelölésével, a pontos nyilvántartásba vétel 
miatt. Pétervári István testvérünk fogja össze ezt a fel-
adatot.

Más nyugdíjas szervezettel a kapcsolatfelvétel folyamat-
ban van.

A klubvezetőknek szeretném megköszönni, hogy rend-
szeresen megszervezik a foglalkozásokat. A Református 
Nyugdíjas Klub elérkezik egy éves évfordulójához, amiről 
a 2010. március 5-i összejövetelen megemlékeztünk. 

Az alábbi igével szeretném leírt gondolataimat befejez-
ni:

„Ezért tehát, még időnk van, tegyünk jót minden-
kivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a 
hitben.”

(Galata 6, 10.)
Áldást, Békességet mindenkinek!

- Ruprechtné Rajkó Mária -

Kibontakozás, útkeresés a 
nyugdíjasok szervezete életében

Istennek, hogy ezekről Ő gondoskodott minden apró 
részletében. Dicsőség Istennek.

 Hogy mivel fogott meg? Azzal, hogy Isten szólt hoz-
zám az Ige által, de úgy, hogy most meg is hallottam. 
Ez idáig csak hallgattam az igehirdetéseket (érdeklő-
déssel) és ennyi.

 Azóta rengeteg víz folyt le a Maroson (ahogy mifelénk 
szokták mondani) az Úr munkája felbecsülhetetlen, 
és az én hálám is egyre nő. Áldott legyen az Úr neve 
mindörökké.

– Hogyan értékeled a korábbi ,,kitérőket”, az emlí-
tett 10-15 évet, az útkereséseidet?

– Isten felkészített általuk, ám szemmel tartott, nem ha-
gyott eltévelyedni. Hisz azért teremtett HOGY MAGÁ-
HOZ VONZZON. AMÍG NEM ALÁZATTAL KERES 
AZ EMBER, NINCS RAJTA ÁLDÁS. Nekem évekbe 
telt.

– Sajnos eljött a búcsúzás ideje. Mit jelentett számodra 
a hét?

– Köszönök Uram minden percet, amit itt eltölthettem. 
Kérlek, hazatérve áldás lehessek!

– Tanulságos, felemelő, nem találok szavakat.
        

- Incze Sándorné -

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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Maroshegyi evangélizáció

Maroshegy

Maroshegyi Gyülekezetrészünkben böjti 
evangélizációt tartottunk március 4-6. között, melynek 
témája a Jelenések Könyve volt. E három este szolgá-
lója – Dunántúl egyik legna-
gyobb falusi evangélikus gyü-
lekezetéből – Szarka István 
Bakonycsernyei evangélikus 
lelkész, a Fejér-Komáromi 
egyházmegye esperese volt. 
Istennek hála, hogy több helyi 
és vidéki gyülekezetekből vol-
tak jelen érdeklődők: az igére, 
mint egyedüli tiszta forrásra 
szomjazók.

Már sokaknak elmondtam, 
hogy magának a lelkésznek 
sem könnyű a Jelenések könyvéről, és az utolsó idők 
titkairól beszélni, igét magyarázni. Az ember kíván-
csi természet, nehezen tudja elfogadni, hogy vannak 
olyan titkok, amelyekről egyhamar nem hull le a lepel, 
mert Istenre tartoznak. Rajtunk múlik, hogy mennyire 
vagyunk képesek befogadni Istent a mi személyes éle-
tünkbe. Ezzel kapcsolatban eszembe jutott egy kép, 
amely az ajtón (az emberi szív ajtaját) kopogtató Jézust 
ábrázolja. Ennek az ajtónak azonban van egy „különle-

gessége”: csak egy oldalán van rajta kilincs, mégpedig a 
belső oldalon, az emberi szívben. Jézus mondja: „Íme 
az ajtó előtt állok és zörgetek….”

Az evangélizáción jelenlé-
vők, egyrészt megismerhették 
a könyv szerkezetét, írásának 
a történetét, másrészt pedig 
egy személyes hangvételű bi-
zonyságtételt is halhattunk. 
Szombaton, az evangélizáció 
utolsó estéjén, pedig szeretet-
vendégséget tartottunk, (hála 
a szorgalmas asszonykezek-
nek) melyen sor került kötet-
len beszélgetésekre.

Szeretnénk még a tavasz fo-
lyamán egyestés evangélizációt tartani Maroshegyen, 
pontosabban május 30-án 18:00 órai kezdettel, 
melyen Hajdú Ferenc Csetényi református lelkipász-
tor testvérünk fog szolgálni. 

Erre az egy napra is mindhárom gyülekezetrészből 
várjuk az érdeklődőket!

    - Kovácsi Krisztián- 
            lelkipásztor

Kezdet és cél – Az utolsó napok és az utolsó idők titkairól

Maroshegyi Programajánló

Május 1., Szombat 
ESZTER Nap: 
Jó idő esetén Pákozdra szervezünk kirándulást autókkal, játékkal. 
  Enni és innivalót hozzunk magunkkal! Előreláthatólag 9 h-kor indulnánk. 
Rossz idő esetén: Filmnézést tartunk a Maroshegyi Imaházban, felnőtteknek beszélgetéssel, 
  gyerekeknek játékkal. Jelentkezési határidő április 26. hétfő. Jelentkezni 
  Kovácsi Krisztiánnál lehet személyesen, vagy telefonon. 

Május 9-én (Vasárnap) 15:00-kor férfi csendesnapot tartunk
Pünkösd második napján (május 24. hétfő) hálaadó istentisztelet az imaház építésének 60. évfor-
dulója alkalmából. Igét hirdet: Imre Bálint esperes.

Május 30-án (Vasárnap) 18:00 órakor Egyestés Evangélizáció, 
  Hajdú Ferenc Csetényi lelkipásztor testvérünk szolgálatával
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Bizonyságtétel Jézus követéséről, egy elhívott életformáról.

Maroshegy

1958-ban 16 évesen szólított meg Jézus Krisztus egy 
lelki testvér által.

Az addigi életem léhasággal és céltalansággal telt, 
nem voltak igazi céljaim, terveim. Ahogy elkezdtem a 
gyülekezetbe járni és megismertem Jézus Krisztust, 
megkaptam a hit ajándékát, mozgalmas lett az életem. 
Nagyon vonzott az Ige tanítása, tanulása, ittam magam-
ba mindazt, amit a Bibliában a szentírók leírtak.

Szakítottam addigi hiába való életemmel, és Jézus 
Krisztus követője lettem. De mit is jelent Jézust követ-
ni? Így fogalmaznám meg: kialakult egy másfajta élet-
módom az előzőhöz képest. Megtelt a szívem örömmel 
és hálaadással. A gyülekezetbe beépültem, és elkezd-
tük látogatni a betegeket, vittük a vigasztalás igéjét, a 
szebbnél szebb énekeket. A gyülekezetben az aktív je-
lenléttel, verssel, énekkel bizonyságtétellel szolgáltunk. 
Kerestem azokat az alkalmakat, ahol összejöttek az Úr 
Jézust követők és keresők. Öröm volt más közösségek-
kel is együtt dicsőíteni az Urat. 

Az új, lelkesítő énekek nagyon megragadtak, a gyü-
lekezetben az ifjúsággal együtt énekeltünk, volt egy kis 
gombos harmonikám, azzal kísértem az énekeket, így 
figyeltek fel rá a lelkipásztorok, hogy van érzékem a ze-
néhez. 

Így kerültem 1959 őszén Fótra, októbertől márciusig 
tartó kántorképzőre. Jó alapot kaptam olyan tanárok-
tól, mint Kalocsai Ferenc a fóti kántor és karvezető, 
Csomasz Tóth Kálmán, aki egyházzene történetet ta-
nított, Gárdonyi Zoltán professzor, zeneszerző és mint 
Kodály Zoltán nagy utóda, tőle tanultam a zeneelméle-
tet. Egy csodálatos együttes, akikre nagy szeretettel és 
tisztelettel emlékszem, mert egy fél év alatt olyan sok 
mindent megértettették velem a zenéről, és annak szép-
ségéről, ami egész életem további alakulására kihatott.

A vésztői gyülekezetben akkor már nagyon kiörege-
dett a kántor, aki az énekeket a régi stílusban játszotta. 
„húzták az éneket, mint a rétest”.

Hazatérve nagy buzgalommal kezdtem el az új éne-
kek tanítását, a gyülekezeti éneklés megreformálását. 
Nagyon szép hangú 2 manuálos orgonánk volt, gyö-

nyörű hangszínek voltak benne, ez a hangszer valóság-
gal vonzott engem. A korálból a 42. zsoltár volt az első, 
amit 4 szólamban el tudtam rajta játszani. (Zenei elő-
képzettség nélkül, 6 havi tanulás után). 

Elkezdődött egy nagy ellenkezés, hogy „..lassabban, 
lassabban!” Én nem engedtem abból, amit tanáraim 
megtanítottak.

Hétközben, szabadidőmben az imaházból hétköz-
benre kölcsönzött kis harmóniumon gyakoroltam.

Ezek után két alkalommal voltam nyaranta 2 hetes 
kántor továbbképzőn Debrecenben, és 1965-ben kán-
tori oklevelet kaptam, melyet kitűnő minősítéssel ismer-
tek el.

Ebben az évben választottak meg kántornak, ekkor, 
már az orgonán a lábpedállal is tudtam játszani. A gyü-
lekezet a ritmikus éneklésre tért át, aminek a vezetését 
énekhangommal nagy örömmel végeztem. A hangsze-
res tudásomat, és a hangomat is az Úr Jézus szolgála-
tába állítottam a református gyülekezetben, előbb Vész-
tőn, majd Bogyiszlón, ahol 9 évet töltöttem el főállású 
kántorként.

Székesfehérvárra 1979-ban költöztünk, a Brassói ut-
cában vettünk egy kis házat, és a Maroshegyi gyüle-
kezetrész kántora vagyok immár 32 éve. Az élet úgy 
hozta, hogy állandóan nehéz fizikai munkát végeztem, 
ezért művészi szintet nem tudtam elérni, „csak” a gyü-
lekezeti éneklés vezetését. Ez lett az én életformám: Jé-
zusról énekelni, és a családban, a munkahelyen, a gyü-
lekezetben az életemmel bizonyságot tenni.

Egy cél, egy keresztyén életforma, melyre az Isten 
Szentlelke tanított meg, és majd ha az Úr színe előtt 
leszek, ott is Őt fogom dicsőíteni, magasztalni azért a 
nagy kegyelemért, hogy kiragadott a mélyből, a Sátán 
kezéből, s az Ő gyermekévé lehettem. Örök életem sem 
lesz elég zengni az Ő dicséretét.

„Kéz, amely kerestél, szív, amely szerettél, vér, mely 
eltörölted bűnömet, mindörökre hadd dicsérjelek!”

Soli Deo Glória!
        - Nagy János - 
               a Maroshegyi gyülekezetrész kántora

"A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket 
mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek!" Jn 14,26
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Ezt az igei igazságot élhettük át az Eszter-napokon, 
melyeken családunkkal eddig részt vehettünk először 
Soponyán, utána pedig a Maroshegyi imaházban.Az 
eddigi alkalmak, köszönhetően a lelkes szervezőknek, 
nagyon színvonalas és tartalmas eseményeknek bizo-
nyultak. Nem bántuk meg, hogy nem a világi majálisok 
forgatagában kerestünk szórakozást.

 A reggeli igei napindító után külön biztosítottak prog-
ramokat a gyerekeknek. Ezáltal a felnőttek felszabadul-
tan beszélgethettek hétköznapi kérdésekről a Biblia fé-
nyében. 

Soponyán a helyi gyülekezettel kerülhettünk szoro-
sabb testvéri közösségbe és érezhettük vendégszerete-
tüket - a helyszín biztosítása mellett tartalmas ebéddel 
és lovaskocsizással is kedveskedtek nekünk. Tavaly 

győri testvérek érkeztek Maroshegyre, akik úgy is vál-
lalták az utat, hogy lelkészük nem tudott eljönni. So-
kat tanultunk egymástól. A helyi gyülekezet biztosított 
kirándulást a gyerekeknek és kiadós, finom ebédet. A 
győri gyülekezet tagjai azzal tértek haza, hogy ők is sze-
retnének ilyen közösségépítő alkalmakat szervezni. 

Kedves testvérek!
 Mindenkinek csak ajánlani tudjuk, hogy május elsejét 

szánja oda erre a felszabadult, de tartalmas közösség-
építő napra, ezzel is közelebb kerülve Krisztushoz és 
egymáshoz.

„Épüljetek fel élő kövekként lelki házzá!”

Sok szeretettel: 
- Vizy Antal és Hildegard -

Ifjúsági csendes hétvége (március 19-21.)

Idén újra lesz Eszter-nap!
Mily jó, mily gyönyörûséges a testvérekkel egységben lenni

Március 19-én vonattal indultunk útnak egy várva-várt 
ifjúsági hétvégére, Balatonfüredre. A fiataloknak szerve-
zett alkalmon főleg a Református Általános Iskola 8. osz-
tályos tanulói és az ifisek egy része vett részt. Hétvégénk 
legfőbb célja a lelkiekben való feltöltődés, Isten Igéjének 
hallgatása és megismerése volt. A témánk az ENGEDEL-
MESSÉG volt. Az Igét Lukács evangéliumából olvastuk 
és Péter és Máté történetéből meg-
ismertük, hogy Jézus mindenkit 
máshogyan szólított meg. Van, akit 
csak megszólított és már követte is 
őt, van akinek először csodát mu-
tatott, s aztán kérte, hogy köves-
sék. Bármilyen módon tértünk is 
meg Jézushoz, az engedelmesség 
nagyon fontos, hisz hiába ismerjük 
el az Urat személyes megváltónk-
nak, ha közben nem engedelmes-
kedünk parancsainak.

Az áhítatok mellett természetesen 
a játékra és a kirándulásra is jutott 
időnk. Délután túráztunk egyet a 
közeli kilátóhoz, ahonnan gyönyö-
rűen tárult elénk a Balaton. Kirán-
dulás után egy ping-pong verseny-
re került sor. Természetesen az esti 
közös filmnézések sem maradtak 

el. Vasárnap mindenki szomorú szívvel, mégis lelkiekben 
feltöltődve, új erővel indult haza. Remélem a következő 
ifjúsági alkalmon még többen lehetünk együtt.

        - Temesváry Ági -
                  a szombati ifi tagja
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A körülöttünk lévő világ képekkel bombáz bennün-
ket. Figyeljünk csak, ezek a képek kérdéseket indítanak 
el bennünk. Például: elegáns kocsiból ápolt, fiatal hölgy 
száll ki. 

Kérdések:
- Anyagias vagy? – vajon mekkora bankbetét van e 

mögött a magabiztos megjelenés mögött? 
- Ítélkező vagy? – hogyan szerezte? 
- Békességed van? – El tudod engedni éveiddel múló 

fiatalságodat? Elfogadod a mostanit, annak egyre bővü-
lő nyűgeivel, vagy foggal-körömmel őrzöl egy látszatot 
magadnak? 

Másik kép: nyomorult koldus nyújtja markát feléd. 
Adakozó vagy? – Szívesen adsz? Bölcsen adsz? Önző 
vagy? És mi van a te „saját koldusoddal”? Aki nem egy 

százasért, hanem talán többért, aki idődért, segítő keze-
dért, megértésedért, bátorító szavadért, egyetlen moso-
lyodért, újra meg újra elnézésedért, bocsánatodért, az 
őt elfogadó szereteted apró megnyilvánulásaiért esede-
zik kimondatlanul? 

Ha merjük végiggondolni a kérdéseket őszinte, rövid, 
és nyugtalanító válaszok születhetnek: Igen... igen... 
nem... nem vagyok tökéletes... bűnös vagyok... Nélküled 
mindenestől bűnös vagyok... De hiszen „ azt az életet, 
amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, 
aki szeretett engem és önmagát adta értem.” (Gal.2,20). 
Tehát bizalommal állhatok az én szerető Uram, értem 
szenvedett Megváltóm elé, „amint vagyok”, Ő maga bá-
torít: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfárad-
tatok és meg vagytok terhelve és én megnyugvást adok 
nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljá-
tok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és 
megnyugvást találtok lelketeknek.” (Mt. 11,28.29.) 

/ a 2010. márc. 9-i kórházi csendes félórán elhang-
zottak alapján. 

 
 - bné sz m -

Böjti gondolatok

A misszió áldott mennyei küldetés
„Valóban feltámadt az Úr!” Lk. 24.34.

Ezt bizonygatta az emmausi kettő Jeruzsálemben a többi 
tanítványnak, miután megnyílt látásukkal felismerték Őt, 
szeretett, halottnak hitt, de élő Mesterüket.
A Jézust Galileától követő, neki szolgáló, szenvedéseinél, 
temetésénél kitartóan jelenlévő asszonyok az angyaltól 
kapták feltámadásának örömüzenetét, a hír továbbadá-
sának parancsát, a Vele való találkozás ígéretét. Nem is 
tudták volna magukban tartani ezt, ezért „gyorsan... és 
nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt.” 
Mt . 28.8
Misszió, áldott, mennyei küldetés. A Fiú az Atyától jött, 
elvégezte küldetését a földön, aztán halálba ment, de is-
tenségét a sötétség ereje nem tarthatta ott, csak az Atya 
által megszabott ideig. Az angyal az atyától jött. A tanítvá-
nyok, az asszonyok öröme, készsége, a világos parancs a 
feltámadott Uruktól jött :”Menjetek el szerte az egész vi-
lágba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtmény-
nek.” Mk. 16.15. „Ahogyan engem elküldött az Atya, én 
is elküldelek titeket.” Jn. 20.21.
És ahogy az első időkben az antiókhiai gyülekezet tuda-
tosan kezébe vette a misszió ügyét, úgy tartja azt kezében 
gyülekezetünkben a Missziói munkaközösség, hivatásos 
és önkéntes vezetőkkel és segítő munkatársakkal. Péte-
rek, Pálok, Barnabások, Fülöpök... 

Az igemagvetés munkáját végzik, kicsinyek és nagyok 
számára magyarázzák azt; szolgálatra készítenek fel má-
sokat; megkötözöttségből szabadultakat támogatnak, 
gondoznak; rendezvények szervezésében forgatják Isten-
től kapott talentumukat; bizonyságot tesznek, az imádko-
zás szolgálatát végzik, adakoznak. - folytathatnánk a sort. 
És vannak asszonyok – a látványosabb missziói munka 
háttérszolgálói, akik megterítik az asztalokat, elkészítik a 
rávalókat, majd rendet és tisztaságot teremtenek újra és 
újra – gyülekezetükben, saját vagy mások, még „távollé-
vők” környezetében. Akik „csak” tisztességes életükkel, 
jó cselekedeteikkel, hirdetik szavak nélkül is az ő Megvál-
tójukat./ ld. 1 Pt. 2.12.  3.1-2. /-  Az engedelmes keresz-
tyén élet az egyik leghatékonyabb missziói eszköz. /Ker.
Bibliai lexikon /   És vannak Máriák, akik "félelemmel és 
nagy örömmel" mondják el az örömhírt betegágynál, a 
gyász fájdalmában, öregotthonban, vagy éppen sorbaál-
lás közben ”elküldelek titeket” 
„Így van megírva: a Krisztusnak szenvednie kell, de a 
harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és 
hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsána-
tot minden nép között” 
          (Lk. 24.46-47.)

-  bné szm. -
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Mindig vonzódtam az öregekhez. Már kisgyermek ko-
romban megszerettem őket, mert Mari néni ha átjött 
- akkoriban még „ szomszédoltak” az emberek – hin-
táztatott a térdén amíg elbírt, aztán egy szék helyettesí-
tette a hintát, azon billegtetett. Ezt a játékot a szék lába 
bánta.

Aztán bekerült az öregotthonba. Már iskolás korom-
ban gyakran meglátogattam, ha éppen templomba 
mentem útba esett. Ő már mindig az ablakban könyö-
költ –  várt. Máig nem felejtem el Mari néni fejkendővel 
keretezett aprócska arcát.

Aztán felnőttként mikor ebbe a városba kerültem, 
nagyon messze a szüleimtől, testvéremtől, az Úr olyan 
lakókörnyezetbe helyezett ahol körül voltunk véve öre-
gekkel. A férjem is hasonlóan érzett, ő is szerette őket 
és nagyon szót értett velük. Hamar összebarátkoztunk. 
Én gyesen voltam, jutott időm rájuk is. Napi kapcsolat-
ban voltunk és kölcsönösen segítettük egymást. Aztán 
szép sorban elköltöztek. Kit a családja vett magához, 
másokat az Úr hívott haza. Kifogytak mellőlünk. 

Hosszú évek teltek el. A gyerekek felnőttek, kirepül-
tek. Az elmúlt évben Urunk a férjemet is elhívta az örök 
hazába. A vele való törődés, gondoskodás szolgálata is 
megszűnt.

Ekkor hozta elém az Úr egy másik szolgálat lehető-
ségét. Szentlelke arra indított, hogy a diakónia hívó 
szavára elvállaljam a városunk egyik intézményében az 
öregek látogatását.

Ez nem volt könnyű döntés, mert ismeretleneket lá-
togatni mégiscsak más, mint akivel napi kapcsolatban 
vagyok. Hogy fognak fogadni? Elfogadnak-e? Ugyan-
akkor vágytam erre a szolgálatra. Valami olyan érzés 
volt bennem, hogy ezzel valamit jóvátehetek abból a 
mulasztásból, hogy szüleimet nem gondozhattam kellő-
képpen távoli lakóhelyem miatt. 

Az intézményben 16 idős testvérünk él, akiket látoga-
tok. Sajnos néhány fiatal is él ott. Általában örömmel 
fogadják a látogatást, de előfordul, hogy elutasítással 
találom szembe magam. Ez inkább a férfi testvérekre 
jellemző. Igés kártyákat és más evangéliumi kiadványo-
kat viszek nekik, de sajnos legtöbbjüknek rossz a látása, 
nincs megfelelő szemüvegük, így nem tudnak olvasni. 

Akinek megadatott az olvasás öröme, ők elfogadják 
ezeket az ajándékokat. Annyit tehetek, hogy aki igényli, 
annak szívesen felolvasok. 

A látogatottakat állapotuk szerint három csoportba 
tudnám sorolni. Az egyik, akik fizikai állapotukat te-
kintve elfogadható állapotban vannak, szellemileg telje-
sen frissek és befogadók. Velük mindenről lehet beszél-
getni, tájékozottak a világ dolgairól és érdeklődőek a 
gyülekezettel kapcsolatban is. Istentiszteletre eljárnak. 
A helyzetüknek megfelelően igyekeznek otthonos kis 
kuckókat kialakítani. Televízió minden szobában van, 
de többnek van rádiója vagy kazettás magnója. Ők szí-
vesen hallgatják az egyházi műsorokat, vagy kazettán 
igehirdetéseket.

A másik csoport akik fizikailag elfogadható állapot-
ban vannak, el tudják hagyni ágyukat, mozogni tudnak 
– ha nehezen is, segédeszközökkel -  de szellemi álla-
potuk a múltba húzza őket. Velük annyit tehetek, hogy 
hallgatom őket, ők mesélnek egy álomvilágról, a múlt-
ról, ami megtörtént velük, és én figyelmes hallgatója va-
gyok. Úgy érzem, nekik csak arra van szükségük, hogy 
valaki türelemmel hallgassa őket. 

Aztán van olyan is – sajnos – aki testileg és szellemi-
leg is károsult. Ágyhoz kötötten, a TV-re szegezett te-
kintettel morzsolják napjaikat. Velük nem igazán tudok 
kapcsolatot teremteni, csupán próbálom a szeretetet 
közvetíteni egy-egy mosollyal, simogatással. Úgy gon-
dolom, hogy ezt megérzik, visszamosolyognak.

A névnapokat, születésnapokat számon tartom és 
egy-egy igés képeslappal, egy szál virággal, vagy édes-
séggel kedveskedek nekik a gyülekezet nevében. Érez-
zék, hogy nincsenek elfelejtve, számon tartjuk őket. 

Egyik lelkipásztorunk igehirdetésében hallottam, 
hogy a cselekedet hozza a szeretetet. Lehet, hogy ezt 
csak én hallottam így, de egy biztos, hogy ez igaz. Na-
gyon megszerettem őket. 

Kedves Testvérem! Ha van kedved és indíttatásod 
mellém szegődni, szeretettel várlak! Ha Isten Szent Lel-
ke indít, jelentkezz Maránál.  

(M. Márti)

Szeretetszolgálati -diakóniai- percek

„Szeressétek az öregeket!”
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,,Ne ítéljetek, hogy ne ítéljenek meg. Mert amilyen íté-
lettel ítéltek, olyannal ítélnek meg titeket is. És amilyen 
mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek is.”(Máté 
7,2) 

 Egy 130 fős intézmény, 
Dunaalmáson a határ 
mellett; ide készültünk 
ellátogatni szellemileg 
sérült testvéreinkhez.
 Az odafelé vezető úton 
még nem sejtettük, 
hogy milyen élmény-
ben lesz részünk. Ki-
szálltunk a buszból és 
beléptünk a nagy sárga 
épületbe, ahol (nagy 
örömünkre) azonnal 
vendégül láttak bennün-
ket és beszéltek nekünk 
,,fiaikról”. Nemsokkal 
később a foglalkoztató teremben találtuk magunkat, 
ahol már türelmetlenül vártak minket. Kicsiny műso-
runkkal nagy örömet 
szereztünk Isten ott élő 
gyermekeinek. Az álta-
lunk énekelt dalokba, a 
maguk módján, de be-
kapcsolódtak
Rendkívül nagy szere-
tettel fogadták osztá-
lyunkat. Egyik társunk 
még egy rajzot is kapott 
az egyik ott lakótól. Ez 
a rajz nem csak alkotó-
jának, hanem már ne-
künk is sokat jelent.
Később végigvezettek 
az épületen, majd a 
Go-Kart pályán kötöt-
tünk ki. Érkezésünket látván, sokan megálltak és nagy-
lelkűen átadták a ,,járműveket". A pálya mellett néhá-
nyan fociztak, majd tőlünk is beálltak páran játszani. 
Kirándulásunk utolsó állomásaként visszamentünk az 
épületbe, ahol végül egy összegző beszélgetésre került 

sor, melyben megtudtuk, hogy az ott dolgozók miért vá-
lasztották ezt a hivatást és mennyire kedvelik.
 Az ápolókhoz hasonlóan most már minket sem ér-

dekel a külsejük, vagy 
viselkedésük, hanem 
csak a belőlük áradó 
mérhetetlen szeretet és 
életkedv. Ebből látjuk, 
hogy igaz az a megál-
lapítás, hogy amit Isten 
egy helyről elvesz, azt 
máshol visszaadja. Így 
ezeknél az embereknél, 
amit szellemi, vagy testi 
képességekből elvett, 
azt szeretetben vissza-
adja. Valamint csak ők 
azok, akik mindenhol 
és minden esetben 
csakis őszintén szeret-
nek. És ez nemcsak 

betegségeik miatt, hanem neveltetésük és képességeik 
miatt is így van. Ha látjuk őket mosolyogni, olyan bol-

dogságérzet fog el min-
ket, melyet csak az ő 
körükben tapasztalha-
tunk. Most már mi sem 
úgy tekintünk ezekre 
az emberekre, mint 
nyomorékokra, hanem 
mint teljes értékű, érző 
emberekre, kiknek Is-
ten egyetlen feladatot 
rendelt: SZERETNI!

,,Nem tehetjük, hogy 
ne mondjuk el azt, amit 
láttunk és hallottunk...” 
(ApCsel 4,20)

      Gerencsér Gerda 
              Huszár Péter
    Joháczi Dávid Máté

     Református Általános Iskolánk 
    8. osztályos tanulói

Szeretetszolgálati -diakóniai- percek

Feltétlen Szeretet
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Missziói munkaközösség bemutatkozása
„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, 

megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében …
(Mt. 28,19)

Kedves Testvérek!

Szíveinkben van még a nagypéntek és a húsvét, a fel-
támadási ünnep fontossága, igéi, üzenete, az, hogy Jé-
zus Krisztus miattam, helyettem és érettem szenvedett, 
feszíttetett meg és harmadnapon feltámadt a halálból 
az Atya Isten dicsőségére és a mi javunkra. Mindazok 
hitét erősíti, akik elfogadták Jézus Krisztust megváltó-
juknak, a keresőknek pedig reménységet ad. A Min-
denható Isten kegyelméből írhatok néhány sort a misz-
sziói munkaközösségről. A munkacsoportban egymás 
mellett szolgálnak mindhárom gyülekezetrészből lelki-
pásztoraink, gondnokaink, presbitereink és gyülekezeti 
tagjaink 22-en. A missziói megbeszéléseken egyforma 
odaadással, imádságos szívvel és az Úrra figyeléssel 
készítjük el az egyházközség egész éves programját az 
egész éves missziói naptárt. Ebben a naptárban szere-
pel minden korosztály alkalma(i), evangelizációk, kirán-
dulások,   konfirmációk, iskolai és óvodai programok 
is. A külön szervezést igénylő programokat /például a 
többgenerációs nyári tábor, REND / részletekbe menő-
en többször is átbeszéljük, javaslatot teszünk, illetve fel-
kérjük a szolgálókat.

Örömmel és hálaadással számolhatok be arról, hogy 
a Szárazrét - Feketehegyi közösségi házban február óta, 
második és negyedik szerdán este 18 órától bibliaórát 
tarthatunk. Így az ott élő testvérek könnyebben kapcso-
lódhatnak be a gyülekezeti életbe.

Mi a misszió? Küldetés, megbízatás, a másik ember 
megkeresése Isten öröm üzenetével, a jó hírrel, hogy 
Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért és megváltotta 
a mi életünket. A misszió feladata az evangélium, az 
örömhír továbbadása, Isten szeretetének és közelsé-
gének hirdetése. Jézus elküldte a tanítványokat maga 
előtt, hogy hirdessék az evangéliumot, és ezzel példát 
adott nekünk is. Pál apostolt is elküldte missziói útjaira, 
miután elhívta szolgájának.

„Nekem, minden szent között a legkisebbnek adatott 
az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisz-
tus mérhetetlen gazdagságát” (Ef. 3,8)

„Tudtotokra adom, testvéreim, hogy az evangélium, 

amelyet én hirdettem, nem embertől származik, mert 
én nem embertől vettem, nem is tanítottak rá, hanem 
Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam.” (Gal. 1,11-
12)

Pál apostol missziói útjain Jézus Krisztusnak enge-
delmeskedve szolgált a pogányok között. Mindenki-
nek szolgált életével és az evangélium továbbadásának 
ügyében munkálkodott. Jézus a missziói parancsban 
mindnyájunkat elküld, hogy „..tegyetek tanítvánnyá 
minden népet…” minden embert, mert „… azt akarja, 
hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság 
megismerésére.” 1Tim. 2,4, az Ő megismerésére.

Köszönöm és köszönjük, hogy gyülekezetünk tagjai 
imádságukban hordozzák a misszió ügyét. Köszönöm, 
hogy támogatják a missziós munkákat többféle módon 
és elősegítik annak hatékonyságát. Szertettel hívom 
a testvéreket a hétközi alkalmakra is, hogy ne csak a 
hétvégi alkalmakon legyünk együtt. Jó és kedves Isten 
előtt, ha együtt vannak „az atyafiak”, mert együtt tud-
nak épülni az ő igéje által. Az elhangzó tanítások és 
magyarázatok segítenek abban, hogy megértésük az Ő 
igéjét.

 „A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus 
beszéde által.” Róm. 10,17

Erősödhetünk egymás hite és bizonyságtétele, imád-
sága által, valamint választ kaphatunk kérdéseinkre és 
útmutatást a nehézségeink megoldására. Jézus így hív 
bennünket:

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, 
és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nek-
tek.” ( Mt. 11,28)

Szeretettel hívjuk és várjuk azokat a testvéreket, aki-
ket a mi Urunk indít a missziói szolgálatra, hogy részt 
vegyenek a munkacsoportunk munkájában az Ő dicső-
ségére.

S. D. G
Szertettel és áldáskívánással:

             - Miklós Gábor -
            missziói gondnok
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Miért jó
találkozni a templom falain kívül is a testvérekkel?

Három évvel ezelőtt kezdődött. Lelkipásztorunk a hir-
detések között említette a nyári csendeshét lehetőségét 
Sátoraljaújhelyen. Természetes volt számomra, hogy – 
ha a férjem is beleegyezik –, elmegyünk. Előző gyüle-
kezetemben többször vettem már részt ilyen alkalmon 
(Tahiban), így tudtam, hogy mire számíthatok: nyugodt, 
csendes, szép környezetben gyülekezeti tagokkal, ke-
resőkkel Isten igéjéről szóló magyarázatot hallgatni, 
majd kisebb csoportokban megbeszélni a hallottakat, 
elmondani a saját gondolatunkat, esetleg a hitéletünk-
ben jelentkező problémákat a mindennapi életünkre 
is kivetítve. A szabad időben egymás közelebbi meg-
ismerésére, jó beszélgetésekre adódik lehetőség. Az 
a tapasztalatom, hogy az ilyen kötetlen beszélgetések 
középpontjában is Isten szeretetéről, kegyelméről szóló 
bizonyságtételek hangzanak el, és ettől lesznek ezek az 
alkalmak is áldottak, egymást építők. Így valósul meg 
Pálnak a Rómabeliekhez írt leveléből az az igerész, amit 
a testvérekkel való találkozás reményéről ír:

„Mert szeretnélek látni benneteket, … hogy együtt bá-
torodjunk meg közöttetek egymás hite által, a tiétek és 
az enyém által.” (Róma 1.11-12.)

Elgondolkodtató és alázatra intő, hogy még Pál apos-
tol is számít arra, hogy a találkozásuk által az ő (!) hite 
is „bátorodik”.

Nos, amire számítottam Sátoraljaújhelyen a korábbi 
csendesheteim alapján – bejött!! Csak még kiegészült 
kirándulásokkal, tábori fürdőzéssel, gazdag szabadidő 
programokkal. Fontos keresni az ilyen csendesheti vagy 
csendes hétvégi ( Monoszló, Balatonfüred, Tótvázsony 
) alkalmakat, amikor a templom falain kívül lehetünk 
együtt. A vasárnapi istentisztelet után szétrebben a gyü-
lekezet: a busz indulásának, az ebéd tálalásának a kény-
szere űzi haza az embereket.

A táborban személyesen megismerhetünk, nevükön 
szólíthatunk olyanokat, akik addig csak látásból tűntek 
ismerősnek. Jó kapcsolatok, barátságok alakultak ki, 
sőt még házasság is született Isten kegyelméből. Olyan 
szeretettel és Isten iránti hálával gyönyörködöm az Úr 
irgalmában, amikor vasárnaponként láthatom azt a 

párt, akinek a szívében éppen Sátoraljaújhelyen oltotta 
az egymás iránti szeretetet.

Említettem, hogy a napi, reggeli utáni igemagyaráza-
tot követően korosztályonkénti csoportokban gondolko-
dunk tovább a hallottakról. A mi csoportunkban többen 
vagyunk, akik évről-évre „táborozunk”. Első évben még 
bátortalanul, de most már régi ismerősként, szorongás 
nélkül szólunk a témákhoz.

Ez a bátorság csak tovább növekszik, ugyanis a leg-
utolsó táborozásunk óta csoporttalálkozót tartunk 
rendszeresen a kis gyülekezeti teremben kb. másfél-két 
hónaponként. Az a csodálatos, hogy ezt nem a csoport-
vezetők, hanem a tagok igényelték először! 

Egy-egy ilyen találkozás kezdetén is az ige mellett 
csendesedünk el. A legutóbbi alkalmunk a nagyhétre 
esett. Jézus útját követtük életének utolsó három évé-
ben a keresztig, kiemelve az Ő teljes odaszánását és az 
Atyával való egységét, mellyel a mi követésünkhöz, és a 
Vele való szoros közösségünkhöz is példát adott.

Ezután tea és sütemény fogyasztása közben folytattuk 
a beszélgetést a hallottakról, a hitnek a hétköznapok-
ban való megéléséről: kudarcáról, győzelméről.

Ebben az évben megint hangzik a hívás –Istennek 
hála érte - a sokak által jól ismert Sátoraljaújhelyre, a 
várhegyi ősfenyves táborába.

Szeretettel ajánlom a jelentkezést az olyan testvérek-
nek és kívülállóknak: akik még nem vettek rész ezen, 
akik szeretnének hitben erősödni, lelkileg megújulni, de 
azoknak is, akik még csak keresik az Urat, akik magá-
nyosnak érzik magukat a gyülekezetben, akiknek hitbe-
li vagy egyéb gondjai vannak és szeretnék ezt valakivel 
megosztani, hisz lelki beszélgetésekre is van lehetőség.

Mindemellett a szép kirándulások és egyéb közös 
programok is a gyülekezeti közösségünk épülését, erő-
södését segítik elő.

„Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne, erősöd-
jetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok 
legyen egyre bőségesebb.”  (Kolossé 2.7.)

- Fábiánné Jónás Éva -

Békesség újságunk e-mailen is elérhető. Címe: bekesseg@albaref.hu

Szeretettel várjuk erre a címre észrevételeiket, bizonyságtételeiket, 

hitben építő gondolataikat.

(szerkesztőség)
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BUDai ÚT budai úti
tavasz

Hírek

Március 28-án a virágvasárnapot zenés áhítattal köszöntöttük, mely alkalommal a honvéd helyőrségi zenekar, 
és Steinbach József dunántúli református püspökünk szolgált. Az üzenet megerősített bennünket, hogy az Úrnak 
szüksége van jó katonákra, no meg hűséges, hazáját szerető, és krisztust követő magyar állampolgárokra.  Április 
3-án, nagyszombat napján, húsvéti kézműves készülődést tartottunk gyermekeknek és az érdeklődő szülőknek. 
A kellemes tavaszi napsütés sok kis látogatót hozott. A tojásvadászat mellett volt süteménykészítés, kosárfonás, 
tojásfestés, nádazás és citera-bemutató. Tavaszi terveink között szerepel még a templom körüli járdák és 
lépcsők felújítása, valamint kültéri gyermekjátékok felállítása, hogy a templomudvart még biztonságosabbá és 
gyermekbaráttá tegyük.   

rendszeres alkalmaink:
Szerda 17:00 Csoportos bibliatanulmány (bibliaóra)
Vasárnap 10:00 Istentisztelet és gyermek 
        istentisztelet
Gyermek istentiszteletet két csoportban tartunk! Az 
óvodások a szószék mögötti kisterembe, az iskolások 
az altemplomi imaterembe gyűlnek össze a fennálló 
ének alatt.  

Programok
Június 6. (V) 18:00 Jótékonysági koncert – 
           vendégünk Miklósa Erika operaénekesnő és az 
           Alba Regia Szimfonikus Zenekar 
Június 13. (V) 18:00 Kővári Péter orgonakoncertje 

Pünkösdi ünnePi alkalmak

Május 19. (Sze) 17:00 
 Pünkösdi úrvacsorai előkészítő
Május 23. (V) 10:00 
 Pünkösdi első napi istentisztelet úrvacsorával
Május 24. (H) 18:00 
 Pünkösdi második napi istentisztelet úrvacsorával

az urnatemető 
nyári nyitva tartása
 Szerda 16:00-18:00; Péntek 16:00-18:00; 
 Vasárnap 9:00-12:00 
 (Ünnepnapokon a vasárnapi nyitva tartás szerint!)

Beszámoló a csendeshétrôl…
Biatorbágyon már voltam egy hétvégén, de most egyik 

felebarátommal beszélgetve úgy döntöttem, hogy részt 
veszek egy csendeshéten. Így is történt. Székesfehérvár-
ról heten mentünk, én kissé aggódva, mert a többiek 
mind fiatalabbak voltak. Mikor odaérkeztünk sokan úgy 
üdvözölték egymást, mint régi ismerősök. 

Én már a hatvanas éveimben járok, és az igazság az, 
hogy későn kezdtem a hitet gyakorolni. Most látom, 
hogy milyen sokat veszítettem. Nehéz leírni, mit jelentett 
együtt lenni olyan emberekkel, akik Krisztust és a Hozzá 
vezető utat keresik.

A reggeli és az esti bibliamagyarázatokon Pál és Bar-
nabás életéből tanultunk Krisztus követéséről, ami a 
keskeny utat jelenti, tehát a nehézségeket. Fontos tudni, 
hogy ezen az úton, akárhol tartunk, de nem szabad a 
másikkal összemérni magunkat vagy elcsüggedni. Tu-
dunk-e elfogadni másokat; megbocsátani; szólni, ha kell 
vagy félreállni, a háttérbe maradni, ha éppen az kell? 

Hallottunk arról, hogy a világban minden rossznak ere-
dete a bűn, az Isten elleni lázadás. Ennek következménye 
pedig a halál. De Isten helyre akarja állítani a kapcsolatot 
minden emberrel Jézus Krisztusban. Az Apostolok Cse-
lekedeteiben leírták, hogyan terjedt az Ige, mint a fény. 
De vigyáznunk kell, hogyan olvassuk és értelmezzük! Az 
Igét nem lehet csűrni- -csavarni, félremagyarázni, hanem 
látni kell az összefüggéseket. 

A kiscsoportos beszélgetések is tanulságosak voltak. A 
többi időt imádkozással, zsoltárok éneklésével töltöttük, 
szünetekben pedig lehetőségünk volt egymással megis-
merkedni. 

Összefoglalva annyit tudok mondani, aki hitben akar 
épülni, annak a csendeshét vagy egy csendes nap kiváló 
alkalom erre. Ha valaki szeretne menni, a lelkészi hiva-
talban vagy az Interneten is lehet érdeklődni a Magyar 
Belmisszió Biatorbágy oldalán. 

     - Szabó Antal -



BÉKESSÉG 17

Testvérkapcsolatok
A Testvérkapcsolati Bizottság legutóbbi ülésén fo-

gadta el azt a javaslatot, hogy a határon túli gyüleke-
zetekkel ápolt kapcsolatokról kerüljön fel tájékoztatás 
gyülekezetünk honlapjára is. Gyülekezetünk a Kárpát-
Medencében Erdélyben, Délvidéken, Felvidéken és 
Kárpátalján is rendelkezik gyülekezeti kapcsolatokkal.

Jelen cikkben az erdélyi kapcsolatról adunk egy kis 
rövid tájékoztatást.

A Gyulafehérvári Gyülekezettel történő kapcso-
latfelvételére 2005-ben került sor a névhasonlóság 
által is jelzett kö-
zös történelmi 
gyökerekkel va-
ló összefüggés 
okán. Gyulafe-
hérvár nevét a 
fehér kőből épült 
váráról kapta, a 
szlávok Belgrád-
nak, Fehérvár-
nak nevezték. A 
honfoglalás után 
az erdélyi gyula 
– a honfoglaló 
magyarság ka-
tonai vezetője 
– székhelye volt. 
Már a vaskorban 
földvár állt ezen 
a helyen. A ró-
maiak idejében 
castrum, Apulum néven. Püspökségét István király 
alapíttatta 1009-ben. Valószínűleg ekkor épült első kő-
temploma. A XI. századi kőtemplom alapjainak felhasz-
nálásával épült a tatárdúlás után a ma is látható három 
hajós székesegyház.. 

Többnyire itt székelt az erdélyi vajda, majd később a 
református fejedelmek – Bethlen Gábor, I. és II. Rákó-
czi György, Apaffy Mihály – is. A székesegyházban te-
mettek el számos magyart: Hunyadi Jánost, Hunyadi 
Lászlót, János Zsigmondot, Izabella királynét, Bocskai 
Istvánt, stb. Szarkofágjaik a székesegyházban láthatók. 
A város többször leégett, felgyújtotta tatár, török, Vitéz 
Mihály és Básta is. Az 1848-49-es szabadságharc alatt 
Habsburg párti központ volt – innen irányították a kör-
nyékbeli német és oláh csapatokat – mígnem Bem apó 
fel nem szabadította. 1918. december 1-jén sok tízezres 

román népgyűlés helyszíne volt ( az akkori magyar kor-
mány által irányított MÁV különvonatokat biztosított a 
résztvevők számára), ahol kimondták Erdély elszaka-
dását Magyarországtól és az egyesülést Romániával. A 
Trianon előtt még kis magyar többséggel rendelkező, 
mára 66 ezresre nőtt megye székhelyen  (Fehér Megye) 
mintegy 2.000 magyar él – fele református, fele római 
katolikus. A Római Katolikus megyés Érsekség szék-
helye. A református templom a városközponttól nem 
túl távol lévő ma Regina Maria-nak nevezett utcában 
található. A Kárpát-medence kevés barokk stílusú refor-

mátus temploma-
inak egyike. A 
barokk stílusra 
némileg magya-
rázatot ad az, 
hogy Habsburg 
támogatással a 
katolikusok  a 
18. század kö-
zepén elvették 
a székesegy-
házat az addig 
használó refor-
mátusoktól és 
egy szerényebb 
templomot épít-
tettek mintegy 
kárpótlásként. 

A gyülekezet 
2004 augusztu-
sában avatta fel 

a II. Rákóczi Ferencről – Erdély utolsó fejedelme – elne-
vezett közösségi házát, amely közösségi célokat kíván 
szolgálni a szórvány magyar reformátusság életében. 
Mintegy 20 fő számára egyházi szállás lehetősége is 
rendelkezésre áll elfogadható áron, amit a gyülekezeti 
élet szükségleteire tudnak fordítani. 

Kiránduló gyülekezeti tagjaink számára ajánljuk ezt 
a szállás lehetőséget Gudor András lelkipásztor úrral 
történt előzetes egyeztetéssel. Érdemes megtekinteni a 
város és a környék – Érchegység, Nagyenyed, Torda, 
stb. - látni valóit. 

Kirándulók számára ajánlott honlapcím még a www.
rvk.ro, ahol az erdélyi egyházi szállások elérhetőségei 
olvashatók, illetve a www.reformatus.ro oldal is.  

          
Testvérkapcsolati Bizottság
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Keresztyének az információs forradalomban

Napjainkban számta-
lan forrás ontja híreit, 
képeit. Soha nem volt 
ennyire nehéz eliga-
zodni a felénk érkező 
információk között. 
A ránk özönlő hang 
és kép információk 
állandó éberséget kö-
vetelnek meg tőlünk, 
egyfajta folyamatos 
szűrő funkciót. Ennek 
hiányában biztosan be-
csavarodnánk. Folytonos szelektálást végzünk, amely 
értékes energiát von el életünkből. 

Ebben a rohanó világban mindenki a nyugalmat ke-
resi, éppen ezért zárkózottabbá vált a társadalom. Min-
denki maga dönti el mit csinál, mit hallgat, mit néz. 

A történelem folyamán soha nem volt annyi lehető-
sége a keresztyéneknek az evangélium továbbadására, 
mint most. A technika segítségével mindenki otthoná-
ba eljuthat az evangélium, könyveken, rádión, TV-n, 
interneten keresztül. A nagyszerű műszaki megoldások 
mégsem tudják egymagukban elgördíteni azt az aka-
dályt, amelyet az emberek közönye jelent. Az emberek 
a nagy média zajban szelektálni kényszerülnek, mely-
nek során kíméletlenek minden számukra értéktelen-
nek tűnő információval. 

A missziói parancs súlyos teherként nehezedik ránk 
reformátusokra, akik a mai technikai lehetőségek özö-
nében próbáljuk megtalálni a sikeresebb, hatékonyabb 
csatornákat az emberek szívéhez. 

Vajon elég-e Biblia idézeteket eljuttatni különböző 
média csatornákon az emberekhez, vagy ennél többre 
lenne szükség?  

Elég-e meghirdetni alkalmainkat újságon, plakáto-
kon, szórólapokon, interneten keresztül, vagy többre 
lenne szükség? 

Elég-e nagy rendezvényeket szervezni, sok pénzt ál-
dozni a külsőségekre, vagy többre lenne szükség?  

Talán érezzük, hogy csupán ezektől várni a megol-
dást, igen nagy balgaság lenne.

Talán a legnagyobb feszültség abban rejlik, hogy óri-
ási generációs szakadék tátong a társadalomban. Míg 
az idősebb generációk a hagyományos kommunikáci-

ós formákat kedvelik, 
addig a fiatalabb gene-
rációk a modern lehető-
ségeket használják.

Mivel az egyház a le-
hető legszélesebb kör-
ben szeretné hirdetni 
az evangéliumot, szem-
be találkozott ezzel a 
megoldásra váró prob-
lémával.

A fiatalok megnyeré-
se stratégiai kérdés az 

egyház életében, ezért létfontosságú a hozzájuk vezető 
út megtalálása. A visszajelzések alapján úgy tűnik, hogy 
nem az evangélium üzenete felfoghatatlan a fiatalok 
számára, hanem annak átadásának módozatai.

Talán furcsán hangzik, de a mai fiatal generációk, 
megoldás centrikusan gondolkoznak. Mindenben az 
egyszerűbbet keresik, kérdéseikre gyorsan választ vár-
nak, különben tovább robognak, rohan a világ, nem 
tudnak várni. Ha erre az igényükre nem tudunk helye-
sen reagálni, akkor könnyen elveszíthetjük őket!

Ha emberi bölcsességtől várjuk erre a megoldást, biz-
tosan nem fogjuk megtalálni! Az Úr számára nem lehet 
akadály a nehézségek leküzdése. Engedelmes, szolgá-
latkész hívő emberek segítségével, mindent el tud vé-
gezni ezen a területen is.

Egyházközségünkben már évek óta tudatos kommu-
nikációs stratégiát működtetünk, amelynek számtalan 
eredményét tapasztaljuk. Az internetes honlapunk lá-
togatottsága az elmúlt évekhez képest négyszeresére 
növekedett. A média anyagaink (igehirdetések, filmek) 
iránti érdeklődés folyamatosan növekszik. A gyülekeze-
ti tagok és a külső érdeklődők, információ szerzésének 
fő forrása, az internetes honlapunk lett.

Mindent megteszünk azért, hogy a lehető legmo-
dernebb módszerek álljanak a rendelkezésre.  Minden 
erőfeszítésünk arra irányul, hogy ne maradjunk le a 
kommunikációs forradalomban. Miközben erre figye-
lünk, próbálunk gyakorlatias információkat közreadni. 
A közeljövőben megvalósuló terveink, tovább erősítik 
az egyszerűbb, érthetőbb, evangélium centrikus kom-
munikáció megvalósítását.

           - Huszár Zsolt -
kommunikációs gondnok

„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet …” (Mt. 28:19)
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E könyv szerzője a norvég evangélikus egyház kiemel-
kedő alakja. Tapintattal és határozott közvetlenséggel, 
szeretettel szólítja meg a modern embert, különösen a 
minden társadalmi rétegben megtalálható kételkedő-
ket. 
Dr. Hallesby világosan, egyszerűen mondja el saját 
hitrejutását, ezen túlmenően hasznos gyakorlati út-
mutatást ad az igazi keresztyén életre. Könyvében ol-
vasunk Istennek lelkünket előkészítő munkájáról, az 
üdvbizonyosság lényegéről és annak szükségességé-
ről; valamint a csak vallásos keresztyén és a valóban 
hívő keresztyén ember között fennálló határozott kü-
lönbségről. Elvezeti az olvasót a keresztyén hitről való 
filozofálásból az igazi Isten-élménybe. Ide az út kes-
keny, a kapu szoros, a megtérés, az Istenhez való igazi 
odafordulás kikerülhetetlen. Az ember nem maradhat 
semleges - választania kell. Döntése viszont kihat az 
örök életre. 

"Gyakran halljuk azt a panaszt, hogy bár pré-
dikálják az üdvösséget, de nem mondják meg, 
hogyan ragadhatjuk meg azt. Prof. Hallesby a 
Szentírásnak megfelelően és mindenki számára 
oly érthetően világítja ezt meg, amiért e könyv 
olvasását a legmelegebben ajánlom." 

Wilhelm Busch

KÖNYV-
AJÁNLÓ

Pünkösd

Jövel Szentlélek, 
vigasztaló Isten, 
adj békességet, 
Benned éljen minden! 

Isten lelke lészen 
mennyei megmentőnk, 
ne habozz, de kérjed, 
hogy legyen jövendőnk. 

Tárd ki szíved kapuját, 
s kérd a Szentlelket, 
elveszi szíved minden bú-
ját, 
s ad Neked kegyelmet. 

- Schrenk Éva -

Hogyan lettem hívô keresztyén
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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 minden szerdán 10-kor
Csütörtök 17:00 Gyülekezeti bibliaóra
Csütörtök 19:00  Gyülekezeti bibliaóra (előtte 18 órától imaközösség)
Péntek      17:00  Kisifi
Péntek      18:00  Felnőtt konfirmációi óra
Péntek      19:00  Aktívifi
Szombat: 17:00 Júda Oroszlánja Ifjúsági Kör
Szombat: 18:30   Énekkari próba
Minden hó 2. keddjén 16:45 Fiatal nők köre 
Minden hó 1. szerdáján 15:00 Nyugdíjas lelkész házaspárok, 
illetve özvegyek bibliaórája a Gyülekezeti Központban 
Minden hó 1. péntekjén 14:00 Református Nyugdíjas Klub
Minden hó 2. vasárnapján  Teázás a 10 órás istentisztelet után 
az udvaron vagy a Gyülekezeti Központban 
Minden hó 3. vasárnapján 16:00 Házaspári délután a  Gyüle-
kezeti Központban 
Minden hó utolsó vasárnapján 17:00 A vigasztalás evangéliuma 
- istentisztelet gyászolóknak

Maroshegy
Vasárnap: 09:00 Istentisztelet az Imaházban
Kedd:       16:00 Házi Bibliaóra

Budai út
Vasárnap:  10:00    Istentisztelet és gyermekistentisztelet
Szerda:      17:00    Bibliaóra
Urnatemető nyitva:  
szerda: 16-18 óráig, péntek: 16-18 óráig, vasárnap: 9-12 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, Berze János 

Kovácsi Krisztián
Diakónus: Somogyiné Gyüre Mária

Mobil: 30/418-5349
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: Tóthné Tereánszki Márta

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 ELÉRHETŐSÉGEI

BÉKESSÉG
A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS

EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

Az újság megjelenik évente 6 alkalommal.
Felelős szerkesztő: Somogyi László

Szerkesztő: Szűcs Gábor
Nyomdai munkák: Bezsit Bt.
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, illetve mind-
azoknak, akik adományaikkal segítették intézményeink mű-
ködését! Szeretettel kérjük, hogy teljesítsék folyamatosan 
ígéretüket, mert csak így biztosítható iskolánk, illetve óvo-
dánk zavartalan fenntartása. Az egyházközség csak rövid 
távon tudja megelőlegezni a működéshez a normatíván felül 
elengedhetetlenül szükséges összegeket.

Felhívjuk a Kedves Testvérek figyelmét, Egyházközségünk Széchenyi 
utcai templomának felújítási munkálataira szánt adományaikat, pénz-
beli felajánlásaikat az alábbi bankszámlára szíveskedjenek eljuttatni:

Unicredit 10918001-00000021-42850004

Péntek: 15:00 gyermekkórus


