
A mai ember számára egyre kevésbé ismert a fensé-
gesség gondolata.  Hétköznapjainkban a tekintélytiszte-
let is egyre ismeretlenebb fogalommá válik.

Mindez meghatározójává lett az Istenről való gondol-
kodásunknak. Megfoghatatlan és tartalmatlan sokak 
számára az Isten fensége, mert leginkább egy erőtlen 
öregúrnak gondolják Őt, aki fogcsikorgatva, de vajmi 
kevés sikerrel küzd a gonoszság erői ellen. 

Csakhogy a Biblia egészen mást tanít!
János előtt megnyílik egy mennyei 

ajtó, s valami leírhatatlan, minden 
mást messze felülmúló fenséggel ta-
lálkozik. 

A bűnesetkor bezáródott, eltávolo-
dott ez a mennyei világ az embertől, 
a korabeli világkép szerint az égbolt 
mintegy ércfalként zárta el az embe-
ri tapasztalhatóság elől. Így érthető 
Ézsaiás próféta forró sóvárgása: „Vaj-
ha megszakasztanád egeidet és alá-
szállnál!” (64,1)

Szent remegés fogja el Jánost mind-
attól, amit lát: hihetetlen, minden kép-
zeletet felülmúló dicsőség, tisztaság és 
fény, ami a trónuson ülőből árad. Egy-
értelmű a látvány üzenete: Isten nem 
egyenlő a világgal és nem a világban 
van, mint ahogy a panteizmus gondolja, hanem sokkal 
inkább a világ létezik Őbenne, s Nélküle mozdulni sem 
tudna (ApCsel. 17,25-28). Nem őselv Ő, ahogy a gnosz-
ticizmus mondta, nem is az egyik Isten a sok közül, ha-
nem az örök Szuverén, aki fölött nem létezik hatalom, 
és Akinek nem parancsol senki sem. 

A pogánykeresztyéneket a monoteizmus áhítata fog-
ta el, amikor a Jelenések könyvét olvasták, a zsidók pe-

dig érezték: ez az Úr az ő Istenük. A Tőle kiáradó fény 
egyszerre jelentette a jóságot, az igazságot, az erőt, a 
bölcsességet és a mindenek fölötti fenségességet.

A mennyei uralkodói udvar leírása is különleges. A 
trónt három kör veszi körül: négy titokzatos élőlény, hét 
tűzlámpás és huszonnégy vén. A négy lény arcai ha-
sonlók az oroszlánhoz, a bikához, a sashoz és egy em-
berhez. Mindez az apokaliptika nyelvén hirdeti, hogy 
Isten Úr a mindenség felett, Övé a négy égtáj, a négy 

napszak, a 24 óra, az idő teljessége. 
Úr minden erő, minden termékenység, 
minden értelem és a képzelet világa fe-
lett. A hét lámpás Isten Lelkének min-
dent átható világosságát szimbolizálja. 
(1. Kor. 2,10) Előtte nincsenek titkai az 
embernek, sőt egyetlen teremtett lény-
nek sem, akár a földön, akár a menny-
ben vagy az alvilágban éljen.

De ki a 24 vén? Sok találgatás látott 
már napvilágot velük kapcsolatban: 
van aki a 12 izraeli törzsfőre és a 12 
apostolra gondol, mások a görög-ró-
mai mitológiából ismert évszakok isten-
nőinek, a Hóráknak megfelelő lénye-
ket sejtenek a leírás mögött. Amit vi-
szont bizton tudhatunk, hogy János az 
egyiket „Uramnak” szólítja (Jel. 7,14), 

amely kifejezés csak a fejedelmeket illette meg. Ezek a 
vének rendkívüli tudásnak vannak a birtokában, hiszen 
az elkövetkező titkokról adnak felvilágosítást (5,5). Fe-
jükön aranykorona látható, ruhájuk főpapi ruha, kezük-
ben aranypoharat tartanak, amiben ott vannak az Isten 
gyermekeinek imádságai. Nyilvánvaló, hogy koronáju-
kat, dicsőségüket a trónon ülőtől kapták, Ő magasztal-
ta fel őket, becsülte meg és értékelte fel a küldetésüket 
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A 2002-ben újraindított és felme-
nő rendszerben kiépített székes-
fehérvári református általános 
iskolában ebben az esztendőben 
ballagtak először nyolcadikosok. 
Ezt a jeles eseményt használta 
ki református egyházközségünk 
presbitériuma névadó ünnepséget 
hirdetve. Intézményünk új neve 
Talentum Református Általános 
Iskola.

Egyházközségünk általános iskolá-
jában június 12-én, szombaton ren-
dezték meg a névadással egybekötött 
ballagási ünnepséget. A végzős diá-
kok, Somogyi László lelkészi elnök és 
Pojányi Balázs igazgató vezetésével 
körbe járták az iskolai osztályokat, így 
búcsúzva el az alsóbb évfolyamos diák-
társaktól. A nyolcadikosok a Széchenyi 
utcai templomba vonultak át az ünnepi istentiszteletre és 
a névadó ünnepségre.

A himnusz hangjainak felcsendülést 
követően Berze János lelkipásztor kö-
szöntötte áldáskívánással az ünneplő 
gyülekezetet. Imádságban megfogal-
mazta: köszönet és hála illeti a Terem-
tő Urat, hogy megengedte megérni 
azt az örömünnepet, amikor a székes-
fehérvári reformátusok iskolája Isten 
igéjével és Szent Lelke segítségül hívá-
sával, neve dicsőségére megtarthatja 
első ballagási ünnepségét és új nevet 
vehet fel. Azt is kérte, legyen az Úr az 
iskola igazi gazdája.

- Hálával tele a szívünk, hiszen a Talen-
tum Református Általános Iskola első 
ballagási ünnepén lehetünk együtt. 
Ilyenkor felmerül bennünk a kérdés, 
mi marad meg az itt eltöltött eszten-
dőkből? - ezekkel a gondolatokkal 

fordult hallgatóságához Dr. Steinbach 
József, Dunántúli Református Egyházkerület püspöke. 
Reméljük – tette hozzá-, megmaradnak az ismeretek a 

Elballagtak a Talentum Református Általános 
Iskola elsõ „fecskéi”

azzal, hogy koronát tett a fejükre, tróntermébe állította 
őket, s legféltettebb titkait is megosztotta velük. 

De vajon miben állítanak példát elénk, földi halandók 
elé? Akik alig tudunk örülni Isten fenségének, földhöz-
ragadt szívünk alig érzi át annak boldogságát, hogy a 
dicsőség Urához tartozhatunk, ha Jézus Krisztusban 
hiszünk? Miért hiányzik az Isten előtti hódolat öröme 
belőlünk? 

Mert még nem tettük le saját koronánkat! A 24 vén az 
Istentől kapott koronáját is leteszi minden egyes alka-
lommal, amikor az Urat dicsőítő ének felcsendül, mert 
a legkevésbé sem akarják csorbítani, meglopni az a 
tiszteletadást, ami egyedül az örökkön örökké élőt illeti 
meg. A maguk dicsőségét teljesen félreteszik, hogy Iste-
nét szolgálhassák. Élik és megvalósítják, amit a trónon 
ülő így jelentett ki: „Dicsőségemet másnak nem adom.” 
(Ézsaiás 42,8) Önként teszik le koronájukat a Királyok 
Királya elé.

Mi pedig ragaszkodunk saját kis koronáinkhoz. 

Egymástól szerzünk dicsőséget, féltjük a másikét, de 
csak azért, hogy a miénk is megmaradjon, vigyázunk a 
„copy right”-ra, hogy a mi termékeink, teljesítményeink 
is behozzák az utolsó fillért is. Ha kell, dicsérem maga-
mat, hiszen úgysem dicsér senki, kitüntetéseket osztok 
és hordok, hogy észrevegyenek az emberek. Jogaimhoz 
foggal-körömmel ragaszkodom, harcolok az igazamért, 
küzdök a koronámért! Pedig saját készítésű koronánk 
milyen szánalmasan silány az Úréhoz képest! 

Mit tehetek? Néven nevezem saját koronáim, és le-
teszem az Úr előtt. Elmondom Neki őszintén, mi min-
dent tettem a saját dicsőségemre, hányszor loptam meg 
az Övét, pedig már régóta ismerem az Igét: „Mid van, 
amit ne úgy kaptál volna?” (1. Kor. 4,7) A hitem sem 
magától értetődő adomány! Nap, mint nap imádattal 
kell kimondanom a trónuson ülő előtt: nem érdemlem, 
a Te ajándékod ez is, Istenem, s egyedül Jézus Krisztu-
sért lehet az enyém! Köszönöm! 

Somogyi László

Cél az Istenét és hazáját egyaránt tisztelő emberpalántákat faragni
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tanulmányok után is. Megmaradnak a személyes kap-
csolatok, barátságok, emlékek és reménység szerint az a 
„mennyei több” is, amelyről hisszük, hogy minden refor-
mátus iskolára jellemező. Ez pedig az Isten ajándékai: a 
hit, a remény és szeretet.

A püspök kifejtette: a hit nyitás az élő Isten felé. Az a 
bizonyosság, amellyel tudni lehet, hogy rábízhatjuk éle-
tünket. Ha a hit nyi-
tás Isten felé, akkor a 
szeretet nyitás a másik 
ember felé. Isten ve-
zetésével a diákok to-
vábbtanulásuk idején 
kibonthatják azokat a 
talentumokat, amelye-
ket kaptak a Teremtő-
től, s nagyon fontos, 
hogy jól sáfárkodjanak 
azokkal. Erre utal az 
iskola új neve is.

- Ti azonban úgy sáfárkodjatok tehetségetek-
kel, hogy ha valami eredményt értek el, akkor 
először az Istennek legyetek érte hálásak. És 
minden eredményből részesülhessen a másik is 
- hangsúlyozta Steinbach József, hozzátéve, en-
nek a világnak éppen az a nyomorúsága, hogy 
a ma embere csak önmaga eredményéivel, ha-
talmával, dicsőségével törődik. A másik nem 
számít, éppen ezért ha kell, sokakon átgázol. 
Ha azonban te nagy-
gyá leszel, akkor azért 
legyél naggyá, hogy az 
Isten színe előtt a te 
tehetségedből gazda-
godjék a másik is! A 
hit és a szeretet mellett 
megmarad a remény-
ség is – fogalmazott -, 
amely igazi távlatot ad 
az életnek.
- Nem csak tanultátok, 
de remélem hiszitek is, hogy Isten örök életet adott ne-
künk, számunkra nem csak a földi élet létezik, hanem az 
örök élet is.
Később Somogyi László gyülekezetünk lelkipásztora 
arról beszélt a hívek előtt, miért is a „Talentum” nevet 
kapta az iskola. Mint mondta, a döntést megelőzte egy 
előzetes „felmérés”, a megkérdezések után a fenntartó 
egyházközség presbitériuma döntött az elnevezésről és a 
hozzá kapcsolódó címer forma mellett. A lelkipásztor ezt 
követően a címer, a jelvény és a zászló, valamint a címer 

teológiai magyarázatát is ismertette az ünneplőkkel.
Később Somogyi Istvánné, Nelli nénit, az iskola „öreg-
diákját” hívták az Úrasztalához. Nelli néni még az álla-
mosítás előtt tanult az iskolában. Vállalva a zászlóanya 
tisztséget, szalaggal díszítette fel az iskola címerrel ékesí-
tett zászlaját.

- A református általános iskola felmenő rendszerben 
épült ki 2002-től. A története során át-
élt nehéz pillanatokat, például amikor 
az állami támogatások elégtelensége és 
a fenntartó egyházközség meggyengült 
anyagi helyezte miatt 2005 tavaszán 
felmerült annak lehetősége, hogy az in-
tézmény nem református fenntartásban 
működi tovább – ezeket a gondolato-
kat Pojányi Balázs elevenített fel. Majd 
felidézte, hogy 2006 őszén vette át az 
akkori ötödik osztályt jelenlegi osztály-

főnökük, Bo-
kor Istvánné 
Éva, aki isko-
lavezetői és 
osztályfőnöki 
pályáján a 
re fo r má tus 
iskolában pél-
daértékű és 
gyakran hősi-
es küzdelmet 
folyatott azért, 
hogy a balla-

gó nyolcadikosokból becsületes, Istenét 
és a hazáját egyaránt tisztelő, és szerető 
emberpalántákat faragjon. Az oktatá-
si eredményeket tekintve elmondta: a 
végzősök tavasszal felvételi vizsgájukat 
sikeresen teljesítették, így matemati-
kai és magyar eredményeik átlaga 24 
százalékkal jobb volt, mint az országos 
átlag. Tizenkilenc végzős diákból 11-en 
gimnáziumban, 6-an szakközépiskolá-
ban, 2-en pedig szakiskolában folytatják 

tanulmányaikat. Nyolc diák közül 3-an református, 5-en 
pedig katolikus intézmény tanulói lesznek szeptembertől. 
Pojányi igazgató úr a középfokú tanulmányok folytatásá-
hoz sok sikert és kitartó szorgalmat kívánt az intézmény-
től most kireppenő első „fecskéknek”.
Az ünnepség végén köszöntötték a nyolcadikos diákok 
osztályfőnökét, Bokor Istvánnét és Pro Talento-díjat 
nyújtottak át Mészáros Szilvia történelem szakos tanár-
nak eddig munkája elismeréseként.

Összeállította: Szűcs Gábor
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Ebben az évben volt szeren-
csém nekem is részt venni 
a rendezvényen, azonnal 
kaptam is egy nagyon meg-
tisztelő felkérést, hogy egy 
beszámolót készítsek az ese-
ményről. Nem gondoltam 
az első pillanatban, hogy 
mire mondtam igent, de 
mikor elkezdtem összeszed-
ni a gondolataimat és az 
anyagot, láttam be, hogy ez 
lehetetlen. Már mint az lehe-
tetlen, hogy egy mindenre 
kiterjedő beszámolót adjak 
a dunántúli reformátusok 
kétévenkénti találkozójáról. 
A megkapott programfüze-
tet átlapozva az előadások, 
rendezvények, kis- és nagy 
találkozók, énekkari rendezvények, komolyzenei estek, 
író-olvasó találkozók, stb. szoros egymásutánban kö-
vették egymást, hogy még figyelemmel kísérni is nehéz 
volt. Ezen rövid bevezetés után csak azt tudom előre 
jelezni, hogy nem beszámolót készítek a REND-ről, ha-
nem egy kis összefoglalót, mely nagyon szubjektív és 
egy ici-pici szeletkéjét tudja bemutatni a teljes rendez-
vénynek. Mint jeleztem, egy programfüzetet kaptunk 
már néhány nappal a rendezvény előtt, melyből ki le-
hetett választani azokat az eseményeket, melyen szíve-
sen részt vettünk, vagy vettünk volna. Azért van egymás 
mellett a megtörtént és a feltételes mód, mert a bőség 
zavara miatt nem lehetett már fizikailag sem egy időben 
több helyen lenni. Nagyon kellett választani és akarni a 
választott eseményeket befogni. Pápa városa rendelke-
zésre bocsátotta a Várkertet, teljes terjedelmében, ami 
alapos pontossággal „be lett lakva”, a Sportcsarnok, 
a Petőfi Gimnázium épületei szinte folyamatosan ren-
dezvénygazdák voltak, mellettük a sátrak és szabadtéri 
színpadok  is adtak helyet az összejöveteleknek, kerek-
asztal-beszélgetéseknek, találkozóknak. Akik ismerték a 
parkot, azoknak is nehéz volt a sok helyszín és rendez-
vény áttekintése és főleg – mint előzőekben már emlí-
tettem – felkeresése. Így jártunk mi is. A program alap-
ján kiválasztottunk a szombati napon néhány, egymást 
követő rendezvényt, hogy ezeket végigjárjuk, meghall-
gatjuk, nosztalgiázunk egy kicsit, találkozunk némely 
személyekkel, beszélgetünk egy kevest. Ebből sok min-
den nem úgy alakult, mint előre terveztük. Kerestük az 
egyik kiválasztott helyet, erre belebotlottunk egy másik 
rendezvénybe, ahol Szászfalvi Nagytiszteletű Úr tartott 
előadást a kormányzat egyházpolitikai, egyházi oktatási 
terveiről. Hagytuk magunkat becsábítani, nem csalód-

tunk. Értékes ismeretekkel 
lettünk gazdagabbak, lát-
hattuk, hogy az egyházhoz 
kötődő emberek, akik he-
lyet kaptak az ország veze-
tésében, nem csak az időt 
töltik ott. Ez után a beszél-
getés után a Sportcsarnok 
következett, ahol a teljes 
ökumené jegyében „Egy-
ház és társadalom” címmel 
zajlott fórumbeszélgetés 
Steinbach József reformá-
tus püspök, Gáncs Péter 
evangélikus püspök, dr. 
Márfi Gyula római katoli-
kus püspök, dr.Kovács Zol-
tán polgármester, Balogh 
Zoltán református lelkész-
államtitkár, Szászfalvi Lász-

ló református lelkész-államtitkár vett részt, dr.Köntös 
László kérdezőbiztossága mellett. A program két órát 
biztosított, de nagyon rövidnek bizonyult, nagyon sok 
kérdés bennszorult a beszélgetőpartnerekben is, a kö-
zönségben is. A „kissátorban” beszélgetést hallottunk a 
”Hegyeket mozgatókkal” : Pitti Katalinnal, Ákossal és 
Osgyáni Dániellel, akik még az este folyamán más hely-
színen is szerepeltek. Mivel olyan program nem volt, 
ami teljes egészében átfogható lett volna számunkra az 
istentiszteletig, végigcsavarogtuk a „Református utcá”-t, 
ahol az oktatási intézményekből láthattunk ízelítőt, be-
mutatkozást, papírt lehetett meríteni, kovácsolni vasat 
melegen, (- Mi lesz ez majszter uram? – Ha lapul, la-
pát, ha kanyarodik, fúró!) könyvkiadók választékaiból 
böngészhettünk, és hogy a test is lásson valami jót, fi-
nom kürtőskalácsot lehetett vásárolni. Természetes itt 
találkozhattunk számos ismerőssel, régi jóbaráttal, test-
vérrel is. A napot záró Istentisztelet a Sportcsarnokban 
került megrendezésre, teljes telt ház mellett. Több ez-
ren áhítattal hallgatták Isten igéjét, dr. Márkus Mihály 
igehirdetését. Az Istentisztelet után siettünk át a Csoóri 
Sándor-találkozóra, amire szintén szép számmal voltak 
kíváncsiak. Jó bemutatást hallottunk számos vers elem-
zésével, majd Csoóri Sándor is bemutatta saját magát, 
mint pápai diákot és mint kálvinista renitens költőt, aki 
sem népét, sem Istenét nem volt hajlandó eladni. A ta-
lálkozóról szaladnunk kellett a református templomhoz, 
ahol Pitti Katalin dalestjét hallgathattuk meg. A nem-
régen balesetet szenvedett művésznő tolókocsihoz kö-
tötten kénytelen most élni, de Istenbe vetett hite nem 
törött meg, csak a teste. Csodálatos hangja betöltötte 
a templomot, a közönség közösségként hallgatta azt az 
áhítatos műsort, amivel a Művésznő meglepte közönsé-

Egy kis REND

Gyülekezetünk közösségéből is ellátogattak 
Pápára a református napokra. 

2010-ben június 25-27. között Pápa városa 
kapta meg a REND rendezvényének rendezési 

kötelezettségét. Ez a titokzatos betűszó a 
„Református Egyházi Napok - Dunántúl” cím 

szavaiból áll össze. Immáron Győr, Kaposvár és 
Komárom után Pápán gyűlt össze a Dunántúl 

reformátussága és érdeklődő polgársága. (Igaz, 
nem csak a Dunántúl volt képviseltetve, talál-

koztunk az Alföldről jött testvérekkel is.)
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gét. Virágh András orgonaművész társaságában Bach, 
Beethoven művei mellett Erkel Ferenc, Bartók, Kodály, 
Farkas Ferenc, de Balassi Bálint művei is elhangzottak. 
Az esti hangverseny után mi hazaindultunk, a másna-
pi fehérvári programjainkra készülve. Bizonyos, hogy 
sokunk számára ez az alkalom is a feltöltekezés jó he-
lye volt. Most, itt, ez úton hívom fel mindenki figyelmét, 
hogy két év múlva mi leszünk a házigazdák! Magya-
rul: Székesfehérváron kerül megrendezésre a 2012-es 
REND. Igaz, hogy egyházmegyei szintű rendezvény, de 
mégiscsak a helyszínt adó egyházközségnek kell – illik 
– ,szükséges a legnagyobb munkát végeznie, a szerve-
zés oroszlánrészét vállalnia. Előttünk az eddig lezajlott 
események példája, válasszuk ki a megszívlelendőt, a 

megtartandót, a jót belőlük és úgy formáljuk a két év 
rendelkezésre álló időt (vigyázzunk, nagyon rövid!!!), 
hogy mi is Isten teljes dicsőségére szolgáló, valóban a 
REND-et tükröző eseményt, rendezvény-együttest tud-
junk a nagyvilág elé tárni.
Adjunk hálát az elmúlt rendezvényekért és imádkoz-
zunk az elkövetkezendőkért. Hordozzuk minden nap 
addig is, hogy a székesfehérvári esemény se legyen 
„hátrébbvaló” az eddigieknél. Isten segítségével, a ma-
gunk erejének és tudásának átadásával ez lehetséges! 
Isten legyen segítségül mindnyájunknak!
  Köszönöm a megtiszteltetést! 
  Szeretettel lejegyezte:

Pétervári Imre, egyházközségünk főgondnoka

Május első napján, ezen a szép tavaszi napon, kirándu-
lásra készülődtünk. Minden évben ezen a napon ren-
dezzük meg az ESZTER napot.
Idén Pákozdra mentünk. Tudtuk, hogy jó lesz ez a nap, 
hiszen minden évben csodálatosan telt el.
Egy kis bolyongás után örömmel érkeztünk meg a 
pákozdi templomhoz, ahol Kardos Péter, az ottani lel-
kész, és felesége, Enikő néni vártak bennünket. A gye-
rekek vidáman játszottak, a felnőttek beszélgettek míg 
minden család megérkezett. Közben Simon András 
költő – grafikus kiállítását is megnéztük a gyülekezeti 
teremben. Ezután bementünk a templomba, amely na-
gyon hideg volt. Krisztián bácsi áhitatot tartott, János 
bácsival pedig énekeltünk. Ezután mentünk az Arboré-
tumba. Rövid, dombos, lejtős túra úton érkeztünk meg a 
játszótérre. Letelepedtünk, tízóraiztunk, a gyerekek vidá-
man futkároztak. Ezt a játszóteret igazán nem tudnánk 
megunni! Labdáztunk, frizbiztünk, sokat nevettünk.
Szomorúan vettük tudomásul, hogy haza kell mennünk, 
de mégis boldogan tértünk haza, mert tudtuk, hogy ez 
a nap Isten kegyelméből telt el: Együtt, SZeretetben, 
TEstedzéssel, Reformátusokkal.

- Szanyó Boglárka  -

Eszter nap Maroshegyen Neveden szólítottalak

Kiválasztott vagy!
Csak fogadd el!

Ne kérdezd okát!
Felelj életeddel!

A másik elbukik.
Sirasd el, ha kell!

De soha ne kétkedj!
Neked győznöd kell.

Neveden szólított.
Te tudod, mikor.
Szíved repesett.

Azóta tipor.

Szebbé varázsol,
ajándokul.

Amiért elhitted:
valóban Ő az Úr.

Sch. Éva

2010. október 12-én 17 órára Szűcsné Novák Mária tűzzománc-kiállításának megnyitójára 
invitáljuk a kedves testvéreket a Szent István Művelődési Házba (Liszt Ferenc út 1.) 

a Szent Korona Galériába. Bevezetőt mond: Somogyi László református lelkipásztor, 
megnyitja: Bakonyi István. Közreműködik a Hermann László Zeneiskola Kamaraegyüttese, Székesfehérvár.

A kiállításon csodálatos tűzzománc képeket, tárgyakat, medálokat láthatunk majd, 
a képek alatt bibliai igékkel. Ez Marika 11. önálló kiállítása lesz. 

(Számos csoportos kiállítása volt már mind Magyarországon, mind határainkon túl.)
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Kárpátalja
Kárpátalja vagy Kár-
pát-Ukrajna (ukránul 
Закарпатська область, 
vagyis „Kárpátontúli 
terület”) Ukrajna nyu-
gati, Magyarországgal, 
Szlovákiával, Romániá-
val és egy kis szakaszon 
Lengyelországgal szom-
szédos régiója. A térség 
sok tekintetben eltér 
Ukrajna többi vidéké-
től. Ez leginkább annak 
a következménye, hogy 
bár lakosságának nagy 
részét a ruszin nemze-
tiségűek (kárpát-ukrá-
nok, helyi elnevezés sze-
rint „huculok”) teszik ki, a II. világháborúig Kárpátalja 
Ukrajnától függetlenül fejlődött, mintegy ezer esztende-
ig Magyarország, majd a trianoni békeszerződés után 
Csehszlovákia, illetve 1945-től 1991-ig a Szovjetunió 
ukrajnai részeként.
Területe 12 800 km². Négyötöde hegyvidék, egyötö-
de alföld (beregi és ugocsai Tiszahát). Az itteni Kár-
pátok három nagyobb hegyvonulata: a Beszkidek és 
a Gorgánok a voltaképpeni földrajzi határon és a víz-
választón húzódnak, a megye középső és keleti részét 
foglalják el a Poloninák, és a Vihorlát-Gutini hegylánc. 
A vidék délkeleti részére benyúlnak a Máramarosi ha-
vasok. Kárpátalja – és egyúttal Ukrajna – legmagasabb 
pontja a 2061 m magas Hoverla. Legnagyobb folyója a 
Tisza, hossza a terület határán belül 200 kilométer. To-
vábbi nagyobb folyói: a Tarac, a Talabor, a Nagy-ág, a 
Borzsa, a Latorca és az Ung. Legnagyobb tava az Ökör-
mezői (Mizshirja) járásban található Szinevéri-tó.

Történelme:
Egyes források vitatott állítása szerint a területre még a 
honfoglalást megelőzően kalandozó székely magyarok 
érkeztek a mai Erdély felől (kettős honfoglalás-elmélet). 
Az általánosan elfogadott álláspont szerint azonban Ár-
pád hadai 895-ben (vagy 896-ban) léptek a területre a 
Vereckei-hágón át. Az I. István idején megszervezett 45 
vármegye közül Borsova (később Bereg) és Ung várme-
gye Kárpátalján található. Ettől kezdve Kárpátalja a Ma-
gyar Királyság szerves részét képezte. Az Árpád-korban 
a terület különböző (főleg Halics felé induló) hadjáratok 

kiindulópontjává vált. A 
11. században többször 
került sor itt kun, illetve 
besenyő támadásra is 
egészen 1085-ig, ami-
kor I. (Szent) László ki-
verte a betörő besenyő 
seregeket.
1233-ban kötötte meg 
II. Endre magyar király 
és Jakab pápai legátus 
a beregi egyezményt, 
amely a zsidók és iz-
maeliták ellen tett lépé-
seket, és garantálta a 
katolikus egyház jogait, 
kiváltságait és jövedel-
meit. IV. Béla uralkodá-

sának kezdetén indult meg a terület benépesítése ma-
gyar katonákkal és kisnemesekkel, ám az 1241-es tatár-
járás nagy pusztításokat végzett ezeken a területeken, 
így később már német telepesek érkeztek, majd megin-
dult Halics felől a ruszinok áramlása is. Az Árpád-ház 
kihalásával a területen elhatalmasodtak a kiskirályok 
(Aba Amádé és Borsa Kopasz). Károly Róbert ellenük 
folytatott harcai során az oligarchiákhoz hű magyar kis-
nemesség elvándorolt. Nagy Lajos uralkodása során 
kezdett felvirágozni a Máramaros-vidéki sóbányászat.

Kárpátalja a három részre szakadt országban kezdet-
ben a Habsburg-ház által uralt Királyi Magyarország-
hoz tartozott, illetve 1567-től egy részét az Erdélyi Fe-
jedelemség vette birtokába. A Bocskai István-féle sza-
badságharcot lezáró bécsi béke során Ung vármegye 
kivételével egész Kárpátalja az Erdélyi Fejedelemséghez 
került, majd 1648-ig több megszakítással ott is maradt. 
1632-ben II. Ferdinánd I. Rákóczi György erdélyi feje-
delemnek ajándékozta Munkács várát. A Thököly-sza-
badságharc során a végsőkig küzdő Zrínyi Ilona három 
évi ostrom után 1688-ban végül feladta Munkács várát. 
A Rákóczi-szabadságharc során Kárpátalja mindvégig 
a kurucok oldalán állt. Innen indultak 1703 májusában 
II. Rákóczi Ferenc hadműveletei.
Az 1848-49-es szabadságharc során Kárpátalja lakossá-
ga (beleértve a ruszin kisebbséget is) a felkelők oldalán 
állt, az ellenállás 1849. augusztus 26-áig megmaradt. 
1864-ben kezdte el működését az első ruszin szervezet, 
az ungvári Szent Bazil társulat, amely 1912-ig állt fenn. 
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1916-ban Kárpátalja görög katolikus és ortodox vallása 
is átvette a Gergely-naptárt.
1918. november 9-én Ungváron megalakult a Magyar-
országi Rutén Néptanács, majd a Károlyi Mihály-kor-
mány megalapította itt a Ruszka Krajna autonóm terü-
letet. Az 1920. június 4-én a megkötött „trianoni béke-
szerződés” szerint Podkarpatská Rus néven Kárpátalja 
Csehszlovákia részévé vált, ám autonómiát csak 1938 
szeptemberében kapott ismét a terület.
Az 1938. november 2-ai bécsi döntés értelmében Kár-
pátalja déli része is (így Ungvár, Munkács, Beregszász) 
Magyarországhoz került. 1939. március 15-én a magyar 
hadsereg elfoglalta az egész vidéket és így Kárpátalja 
teljes területe Magyarországé lett. 1944 októberében a 
szovjet hadsereg foglalta el a vidéket, majd 1945. június 
29-én a Szovjetunióhoz csatolták a területet. Ekkor in-
dult meg a kárpátaljai magyarság kitelepítése, illetve de-
portálása a gulágokba. Ekkor hangzott el az a kijelentés, 
hogy a „kárpátalji magyar kérdés csak vagonkérdés” 
Egyes feltételezések szerint Nyikita Hruscsov 1955-ben 
gesztust gyakorolva felajánlotta Kárpátalját Magyaror-
szágnak, de akkori pártvezetőink nem fogadták el ezt 
a felajánlást. 
A Szovjetunió felbomlása után Kárpátalja az 1991. au-
gusztus 14-én függetlenné vált Ukrajna része lett. 1991. 
december 6-án kötötték meg a magyar-ukrán állam-
szerződést, amely többek között a kisebbségek jogainak 
kölcsönös biztosításáról szólt, és kimondta azt is, hogy 
a szerződő feleknek nincs egymással szemben területi 
követelésük.
A kárpátaljai ruszinok 2008. október 25-én Munká-
cson megtartott II. Európai Kongresszusa határozatban 
követelte Kárpátalja számára a saját önkormányzattal 
rendelkező ruszin autonóm terület létrehozását, ameny-
nyiben ezt a megyei tanács 2008 december 1.-ig nem 
fogadja el, a ruszin kisebbséget képviselő kongresszus 
kikiáltja a független ruszin köztársaságot. Követelésü-
ket egy 1991-ben megtartott népszavazásra építették, 
amely eredményeképpen a kárpátaljai lakosság 78%-a 
az autonómia mellett döntött. A követelést egyesek ko-
molytalannak tartják, mások az orosz kormány kezét 
látják benne. 

Népesség
Az 1910-es népszámlálás során Kárpátalja 605 942 
lakosa közül 185 433 (30,6%) vallotta magát magyar 
anyanyelvűnek, míg ruszin, ukrán és orosz nemzetiségű 
ebben az időben 330 010 (54,5%) fő volt. Ugyanezen 
népszámlálás során a nagyobb városokban a lakosság 
többsége magyarnak vallotta magát (Ungvár 73,3%, 
Munkács 59,3%, Beregszász 96,4%).
Az 1921-es csehszlovákiai népszámlálás adatai szerint 
Kárpátalja összlakossága kb. 14000 fővel nőtt, ugyan-

akkor a magyar lakosság 73 000 fővel csökkent. Ez 
azzal magyarázható, hogy az izraelita vallásúakat a zsi-
dó nemzetiséghez sorolták. Számuk ekkor 80132 főt 
(12,9%) tett ki. Kárpátalja népessége a 2001-es nép-
számlálás adatok alapján 1253 160 fő volt. A megye és 
az egyes települések népességéről évenként nyilvántar-
tás készül, ám a nemzetiségi viszonyokról csak a nép-
számlálási adatok adnak tájékoztatást. 
Ukrajnában a legfrissebb népszámlálás 2001 decembe-
rében zajlott. Ennek végleges eredményei 2003. január 
18-án kerültek napvilágra. Mivel az adatok feldolgozá-
sa, összesítése hosszabb időszakot vesz igénybe. Ezért 
néhol az előzetes eredményekben szereplő adatok 
szolgálnak alapul. A népszámláláskor rákérdeztek az 
adatközlők nemzetiségére és anyanyelvére is. A kettő 
nem minden esetben egyezik meg. Például, a cigány 
nemzetiségűek jelentős részének nem a cigány, hanem 
a magyar, vagy az ukrán az anyanyelve.

Kárpátalja népességének nemzetiségi és anyanyelv sze-
rinti összetétele (2001. népszámlálás végleges eredmé-
nye alapján):

      Nemzetiség   fő         %
 Ukrán 1 001 149 79,89
 Magyar 151 533 12,09
 Orosz 31 318 2,50
 Román 31 183 2,49
 Cigány 14 631 1,17
 Szlovák 5 645 0,45
 Német 3 578 0,29
 Zsidó 2 419 0,19
 Belorusz 2 821 0,23
 Egyéb 8 883 0,71
 Összesen 1 253 160 100,00
Megjegyzés: a ruszinokat nem ismerik el önálló nem-
zetiségként Ukrajnában, így az ukránok közé vannak 
besorolva.

Vallási megoszlás
A lakosság vallási hovatartozását tekintve a görög kato-
likus, a római katolikus, a református és az ortodox egy-
ház is meghatározó a térségben. A Kárpátalján élő ma-
gyarok többsége református, a görög katolikus pedig a 
ruszinok nemzeti vallásának számít. A II. világháborúig 
a vidéken jelentős zsidó lakosság is élt. Az evangélikus 
vallás legkeletibb bástyája is itt van, keletebbre nincse-
nek csak új szerveződésű protestánsok. Legnagyobb és 
legerősebb az ortodoxia (bizánci rend szerinti katolikus 
vallás). Ezen a vidéken van Huszt városa, mely város re-
formátus gyülekezetével egyházközségünk testvérkap-
csolatot épít ki.

Testvérkapcsolati Bizottság
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Ez év húsvét ünnepén járt első 
alkalommal Székesfehérváron, a 
Budai úti templomban úrvacsorai 
liturgia szolgálatát végezte. A gyü-
lekezeti házban és Maroshegyen  
istentiszteletet tartott. Interjúnk-
ban Újvári Sándorral beszélget-
tünk, aki elmondta, jól érezte 
magát nálunk, mindenki kedve-
sen fogadta, s volt, aki elkísérte 
városnézésre is. Amikor döntenie 
kellett, szívesen döntött úgy, hogy 
Székesfehérvárra jön segédlelkésznek.

- Kedves lelkipásztor úr! Kérem beszéljen arról, 
miért választotta a lelkipásztori hivatást! 

- Borsod-Abaúj-Zemplén megyében egy kis faluban, Ig-
riciben éltünk szüleimmel és nővéremmel. Rendszeresen 
látogattuk az istentiszteletet. Emlékszem, hogy az orgonis-
ta hölgy gyakran az ölébe vett. Amikor az általános iskola 
4. osztályába jártam, egy baptista tanárnő lett az osztály-
főnököm. Ő délutánonként összegyűjtötte a gyerekeket 
és sokat énekeltünk, bibliai történeteket mesélt nekünk, 
játszottunk, ismerkedtünk az Igével. Ekkor találkoztam az 
Úr Jézussal, ettől az időtől érlelődött bennem a lelkészi hi-
vatás. Miskolcon hat osztályos gimnáziumba jártam és a 
kollégiumban voltak lelki alkalmak. Ott többször tartottam 
áhítatot. Tagja voltam a diák presbitériumnak. Egyre erő-
södött bennem a vágy, hogy az embereket megismertes-
sem Isten szeretetével. Éreztem, hogy ez a feladatom.

- Tehát döntött a lelkészi hivatás mellett?
- Igen. Érettségi után jelentkeztem a pápai teológiára.

- Miért pont oda?
- Sok jót hallottam róla. Hogy bensőséges, családias a 

légkör és hogy jól képzett tanárok vannak ott. Felvettek, 
de mielőtt megkezdtem volna tanulmányaimat, 1 évet 
Dániában töltöttem önkéntes diakóniai munkával.

- Ön most kisegítő segédlelkészként dolgozik 
Székesfehérváron. Ezek szerint befejezte már a ta-
nulmányait?

- Júniusban államvizsgáztam. Angolból középfokú 
nyelvvizsgám van, viszont még le kell tennem egy alapfo-
kú nyelvvizsgát dán vagy német nyelvből. Erre remélhe-
tőleg 2010. decemberében sor fog kerülni. 

A diplomámat akkor kapom meg.

- Milyen személyes élményei 
vannak a gyülekezetünkkel 
kapcsolatban?

- 2010. húsvét ünnepén jártam 
először Fehérváron. Szerettem 
volna megismerni az itteni gyüle-
kezetet. Akkor a Budai úton úrva-
csorai liturgiát végeztem életem-
ben először. A gyülekezeti házban 
és Maroshegyen is tartottam isten-
tiszteletet. Nagyon jól éreztem ma-
gam. Mindenki kedvesen fogadott, 

volt aki meghívott ebédre, volt aki elkísért városnézésre. 
Amikor dönteni kellett, szívesen döntöttem úgy, hogy 
Székesfehérvárra jövök segédlelkésznek.

- Milyen feladatai vannak, illetve lesznek? Milyen 
távra tervez?

- A többgenerációs gyülekezeti táborban a nagyifi cso-
portot vezettem. A későbbiekben is az én feladatom lesz 
a nagyifi csoport vezetése. Amennyiben igény van rá, 
szívesen látogatnék családokat. A kórházmisszió és a fa-
lumisszió is szívügyem.

- Van-e már családja? Vagy doboghatnak a lá-
nyok szívei az igehirdetés alatt?

- Inkább ne! Van egy jegyesem, és egy, vagy másfél év 
múlva szeretnénk összeházasodni.

- Mondana róla valamit?
- Igen. Veszprémben él, magyar irodalmat és magyar 

nyelvet tanul. Újságírói ambíciói vannak.

- Mik a kedvenc szabadidő tevékenységei, hob-
bijai?

- Szeretek olvasni (egyházi-, történelmi- és szépirodal-
mat), járok úszni, színházba, időnként kirándulok, bicik-
lizem.

- Melyik a kedvenc igéje (ha van ilyen)? Miért ép-
pen az?

- Több is van, de talán a legfontosabb számomra a Pál 
apostol levele a filippibeliekhez  4:13.: „Mindenre van 
erőm Krisztusban, aki engem megerősít.” Úgy gondo-
lom, hogy mi magunk kevesek vagyunk, de Krisztussal 
mindenre képesek leszünk.

- Köszönöm az interjút !
- Schrenk Éva -

Interjú egyházközségünk új kisegítô segédlelkészével
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Beszámoló a Sóstói Református temetôrôl

A Sóstói Református Temetőbe a síremlékek és nyil-
vántartás tanúsága szerint az 1800-as évek vége óta te-
metkeztek elődeink.

A temető sírhelyeinek eloszlása korábban kialakult 
rend, ill, szabálytalan forma szerinti, ezt így örököltük, 
változtatni nem tudunk rajta. Új sírhelyek kialakítására 
már nincs mód, a régiek újraváltása, rátemetés útján le-
het temetkezni jelenleg is.

Szeretném felhívni kedves testvéreim figyelmét, - azo-
két, akiket érint – hogy a temetőnkben nyugvó szerette-
ink sírhelyét nekünk kell gondozni ápolni, amíg élünk. 

Mindenkinek a hozzátartozója sírját és környékét kell 
ápolnia, még akkor is, ha fedett a síremlék, és ha még 
nem nyugszik benne senki, mert előre váltott sírhelyről 
van szó.

A temető fenntartójának gondozási kötelezettsége csu-
pán az utakra, és szabad területekre vonatkozik!

Ennek az egész éven át tartó gondozásnak a függvénye 
a temető tisztasága, rendje, szépsége. Temetőnkben sok 
fa van, (régebben sírkert, temetőkert megnevezéssel illet-
ték a temetőket) ennek következtében sok a levél, termés, 
letörő ág hulladék, ami főleg ősszel okozza a nagyobb 
gondot, igyekszünk ezeket - önkéntes segítőkkel is - elta-
karítani, de kérjük, hogy ne várják el, hogy minden idő-
pontban lombhulladék mentes legyen a temető! 

Ebben az esztendőben alakítottunk ki zárt hulladék-
gyűjtőket és tárolót. Mindkét oldalon 3 db zárt hulladék-
gyűjtő került elhelyezésre, a temető végében pedig a zárt 
hulladéktároló.

Szeretnénk megvalósítani a szelektív hulladékgyűjtést, 
a nagyobb volument a komposztálható hulladék képe-
zi, ezért az a kérésünk, hogy a hulladékgyűjtőkbe csak a 
növényi hulladékokat helyezzék el, a műanyagot, üveget, 
mécsest, stb. a hulladékgyűjtők mellett elhelyezett zsá-
kokba helyezzék el. A temetések után a sírokról lekerü-
lő nagymennyiségű koszorút minden esetben hátulra, a 
zárt hulladéktárolóban helyezzék el.

Kérésünk továbbá, hogy a hátsó tárolóhoz közeli sírok-
tól a hulladékot a zárt tárolóban helyezzék el.

Ügyeljünk együtt a temető rendjére, ha valaki mégis le-
dobott egy csokor virágot, hulladékot, ne szaporítsuk! Ne 
létesítsünk illegális lerakó helyeket!

Síremlékek bontásából, felújításából származó kő és 
beton maradékot, hulladékot a temetőben elhelyezni ti-
los! El kell szállítani.

Most néhány fontos tájékoztatás:
Temetőnkben a sírhely használati joga 25 év az utol-

só temetéstől. Ha többes sírról van szó, vagy rátemetés 
történik, az utolsó temetéstől 25 évre meg kell váltani az 
egész sírhely használati jogát. Ha a 25 év letelik, a lejárt 
sírokra értesítést teszünk ki, melyben közöljük a lejárat 
tényét, és az újraváltás határidejét. Ezután még 6 hónap 
áll rendelkezésre a sírhely használat megváltására, ha 
nem váltják meg, akkor az egyházközség értékesítheti a 
síremlékkel együtt.

Itt említem meg, hogy a nyilvántartásunk még mindig 
hiányos a rendelkezők neve, elérhetősége szempont-
jából. Kérésem, hogy ha egy sírhely felett rendelkező 
személy neve, lakhelye, telefonon történő elérhetősége 
megváltozik, vagy 15-20 évnél régebben váltotta meg a 
sírt, jelentse be, ill. érdeklődjön a Református Egyház-
község Széchenyi úti irodájában. Ezzel sokat segítene 
abban, hogy bármilyen esemény (rongálás, viharkár, stb) 
esemény esetén kapcsolatba léphessünk vele.

Síremlék létesítése előtt engedélyt kell kérni, a temető-
gondnokot a síremlék építése előtt értesíteni kell egyez-
tetés végett.

Kérem, hogy a temető szépítése, gondozása is legyen 
mindenkinek szívügye ne csak halottak napján, hanem 
egész évben is, mert a gaz gyorsan nő.

Tisztelettel és szeretettel kérek mindenkit, hogy együtt 
alakítsunk ki gondozott, szép temetőt!

   Nagy János temetőgondnok

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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Hangos gyermekzsivaj fogad, amikor belépek 
a székesfehérvári Talentum Református Ál-
talános Iskola épületébe. Tizenéves gye-
rekek energikus nyüzsgését látni, vi-
dám lurkók, lányok rohangásznak 
a folyosón. Ha a helyszínről nem 
tudnám biztosan, hogy az Angol 
és Biblia Napközis Tábor helyszí-
nén járok, másból aligha derül-
ne ki. Itt ugyanis nyoma sincs az 
iskolákra jellemző vasszigornak, 
a kényszeredett rendcsinálásnak, 
a kínos, pisszenés nélküli csend-
nek. Világos, hiszen elvégre nyár van, 
szünidő, az iskola nélküli szabadság ideje. 
Hamarosan délidő, ebédeltetés ideje közeleg. 
Az egyik kedves arcú, szőke, tinédzseres megjelenésű 
hölgyet szólítom meg, akiről nehéz eldönteni első pillantásra, hogy 
napközis diák-e, vagy tanító. Elsőként arról kérdezem a Bibliás Tá-
bor egyik szolgálójaként, mondja el, hogyan érkezett ebbe a tábor-
ba Székesfehérvárra?

- Egyik barátom Romániában dolgozott a Szentírás Szövetséggel, 
onnan hallottam a napközis gyermektáboroztatás lehetőségéről. 
Megkérdeztem a tapasztalatairól, s arról is érdeklődtem, miként 
csatlakozhatnék az önkéntesekhez, egyáltalán hogyan indulhatok 
el egy missziói útra? – magyarázza Jennifer Leight. A barátom azt 
felelte, hogy először ismerjem meg, hogy mivel is foglalkozik ez 
a keresztény ifjúsági szövetség. Az interneten tanulmányoztam a 
szövetség honlapját, és kiválasztottam a Kelet-európai régiót. Azon 
belül Magyarországot. Láttam, hogy ide keresnek munkatársakat. 
Hát így jelentkeztem...

Az ifjú hölgy azt is elmondja, nagyon megkedvelte a légkört, a 
tapasztalatai is kedvezőek. És nagyon jók a magyar gyerekek is - 
teszi hozzá -, akik aktív résztvevői a programoknak. Rendkívül ér-
deklődőek, nyitottak a feladatok végrehajtására és az angol nyelv 
tanulására. Mindezekkel együtt pedig szívesen hallanak Jézusról.

-S mi a te feladatod a tábori szolgálatban? - érdeklődőm.
-A reggeli bibliai tanításban segítek és az úgynevezett aranymon-

dások elsajátításában, vagyis amikor a gyerekek egy-egy bibliai 
igerészt megtanulnak kívülről. Az egyik angol órát is én tartom. 
Játszom velük és egész nap folyamán arra törekszem, hogy a gye-
rekek igazán jól érezzék magukat.

Amikor arról kérdezem, hogy a diákok érdeklődnek-e az evan-
gélium alapüzenetéről, Jennifer elmondja, ezt kevésbé lenne képes 
meghatározni, hiszen a magyar nyelvet nem érti még, de azt látja, 
hogyan viselkednek, és hogy milyenek a reakcióik. Ebből viszont 
azt szűrte le, hogy közülük valóban sokan nyitottak az ige felé. 
Jennifer azt is elárulja magáról, hogy az Egyesült Királyságban, 
Newcastle-ben él és Edinburgh-ba jár egyetemre. Keresztyén csa-
ládból származik, maga is részt vett gyermekkorában hasonló tábo-
rokban, ezért pontosan tudja, milyen örömet jelent egy gyermek-
nek, hogy ilyen tábori alkalmakon részt vehet. Az ifjú hölgy egyike 
azon munkatársaknak, akik a Scripture Union szervezet képvise-
letében angol nyelvterületről érkeztek hazánkba, hogy az angol 
nyelvi táboroztatásban rész vegyenek, segítsék a munkákat. Nem 
sokkal később Fülöp Ildikót, a Szentírás Szövetség munkatársnőjét, 

a székesfehérvári angol tábor programvezetőjét 
is megtalálom, akitől elsőként azt kérdezem, 

ismertesse a szövetség tevékenységét.
A Szentírás Szövetség alapkülde-
tése, hogy segítse a gyülekezetek 
missziói munkáját, megismertetni 
Isten örömüzenetét a gyermekek-
kel, fiatalokkal, és felnőttekkel. 
Már több tábort szerveztek olyan 
kis vidéki gyülekezetekben, ahol 

a helyi közösségnek egyébként 
nem lenne lehetősége tábori alkal-

mat szerveznie. Ilyenkor lehetőség 
nyílik arra is, hogy betanítsák a helyi 

közösség szolgálóit a későbbi tábori foglal-
kozások megszervezésére.

-De természetesen nem csak ezzel foglalkozik szö-
vetségünk, hanem készít kiadványokat és segíti a gyülekezeti irat-
terjesztések munkáját. A „Lélekfrissítő” című kiadvány számos 
egyházközségben ismerős, a Kereszt-kérdések nevű füzet pedig 
bevezetést kínál a keresztény tanításba, ezért nagyszerűen alkal-
mazható a hittantanításhoz és óravázlatok szerkesztésére - sorolja 
Ildikó. Székesfehérváron egyházközségi kezdeményezés szintjén 
elsőnek számít az Angol és Biblia tábori napközis hét. A szerve-
zők, munkatársak nagy gonddal ügyelnek arra, hogy ne történjen a 
foglalkozásokon „erőszakos evangelizáció”, ugyanakkor fontos cél, 
hogy a gyermekek hazavihessék a lelki útravalót és megoszthassák 
családtagjaikkal, ismerőseikkel. Nagy ajándéknak számít, ha az ott-
honaikban is szóba kerülhet, hogy a táborban miről hallottak, mit 
tanultak a gyermekek, hiszen nem titok, hogy rajtuk keresztül a fel-
nőtteket is igyekeznek elérni. Bár a szövetség rendszeresen szervez 
és indít tinédzsereknek sport táborokat, alapvetően a bibliai jelle-
gű táborok számítanak „fő profilnak”. Az eredeti kezdeményezés 
Angliából indult el, az önkéntesek többsége  így a szigetországból 
érkezik. Ildikó a székesfehérvári hét egy napi programjába is be-
tekintést enged: a gyermekek naponta reggel 8 órára érkeznek az 
iskola épületébe. Kezdő „bemelegítésként” felmondják az előző 
napon tanult aranymondást. Aki sikeresen teljesít, jó pontot kap. 
Később torna következik, majd éneket tanulnak a fiatalok magyarul 
is, angolul is, majd az aznapra kirendelt aranymondással ismerked-
nek két nyelven. Ezt követően az angol segítők mutatnak be egy 
biblia történetet a gyermek figyelmét megragadó módon, magyar 
fordítás segítségével. A kiscsoportos foglalkozáson magyar tanárok 
közreműködésében a diákok a korábban bemutatott színdarabhoz 
kapcsolódó történetekről beszélgetnek. Ezt angol óra követi, angol 
tanárok előadásában, magyar segítőkkel. S hogy a szellemi mun-
ka után a test is megkaphassa azt, amire szüksége van, a „Nap 
kihívása” címet viselő programban az ifjak több csoportot alkotva 
sorversenyen mérhetik össze ügyességüket, gyorsaságukat. Dél-
után a játékok ideje érkezik el, a kézműves foglalkozáson ügyes-
ségüket, kreativitásukat is bizonyíthatják. A késő délutáni órákban 
az ifjú közönség angol szolgálok előadásában bizonyságtételeket 
hallhattak, hithősök életútján keresztül alapvető bibliai igazságokat 
megismerve. Mindez azért is fontos, mert a székesfehérvári hét te-
matikája pontosan a „Hitünk hősei” nevet viseli. A kerettörténet 
szerint a felidézett hősök is építkeznek, és az majd csak a hét végére 
derül ki, hogy valamennyien a mennyországot építették. A tapasz-

Bibliás angol tábort rendeztek a székesfehérvári 
református gyülekezetünkben

A 
Székesfehérvári Refor-

mátus Egyházközség a Talentum 
Református Általános iskola, a Scripture 

Union ifjúsági misszió és a Szentírás Szövetség 
munkatársaival közösen egy hetes nyári foglal-

kozást indított július első hetében „ Angol és Bib-
lia Napközis Tábor” elnevezéssel. A foglalkozás 
teljesen újszerű kezdeményezésnek számított az 

egyházközség életében, kedvező tapasztala-
tokkal lettek gazdagabbak a diákok 

és a tanárok.
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talat bizonyítja, a gyerekek igen fogékonyak, sok mindent képesek 
magukba, lelkükbe szívni, s a heti alkalmak eredményeként még a 
magukat vallásosnak nem mondó családokból származó diákok is 
számos lényeges állítást megértenek. Ez nem véletlen, hiszen olyan 
kérdésekre is választ találnak, amelyek a hétköznapi élet során fel-
merül bennük. 

Az ebédidő után valóban a játékok, a sok-sok mókázás vette 
át a terepet. A korábban még csöndesnek tűnő iskola udvar pil-
lantok alatt felpezsdül ide-oda száguldó apróságokkal. Az angol 
és magyar segítők hangos instrukciókkal csoportokba szervezik 
a fiatalságot, hogy aztán a csapatversenyeken mindenki bizonyít-
hassa ügyességét. A délutáni rekkenő hőség egy pillanatig sem 
zavarja a diákokat az ügyességi feladatok megoldásában. Volt itt 
szinte minden játék. A srácok fantáziáját megmozgatja a feladat, 
ki képes vízipisztollyal „lerevolverezni” a két műanyag flakon te-
tején elhelyezett kupakokat. Kislányok bámulatos ügyességgel 
szlalomoznak bóják között a focipálya izzó aszfaltján, közben 
műanyag ütővel bravúrosan terelnek maguk előtt egy gumilabdát. 
Később párt alkotva fiúk, majd lányok és fiúk néznek egymással 
farkas szemet, a buksik közé labdát nyomva az a feladatuk, hogy 
tegyék meg a gyalogtúrát a pálya szélétől a közepéig úgy, hogy 
a labdát le ne ejtsék. Csak aki nem próbálta még, 
állítja, hogy pofon egyszerű ez a feladat. Talán a 
legizgalmasabb játéknak éppen a vízibombázás bi-
zonyult. A „harcos” gyereksereg és nem kevésébe 
harcos tanár „alakulat” rontott egymásnak, vízzel 
teli luficsomagot hajítva át az ellenséges csapat 
képviselőinek hátára, fejére, kit hol ért a bomba. 
Tény, hogy ember nem maradt szárazon a küzde-
lem után – talán csak riportert leszámítva, aki a 
műveletet biztos távolságból szemlélte. A játékok 
sokaságát, az ötletek sokszínűségét felsorolni is 
nehéz lenne a napközis tábor programjai közül, 
bizonyos, hogy a diákok is számtalan élménnyel 
gazdagodtak.

- Azt tudom mondani, hogy nagyon pozitív ta-
pasztalatokat gyűjtöttünk. Ahogy teltek a hét nap-
jai, mi, szolgálók egyre inkább összerázódtunk, 
s a feladat, amelyet elvállatunk, egyre zökkenő 
mentesebben haladt. Ilyen napközis tábori hetet 
a közösségépítés szempontjából mindenféle ké-
pen hasznosnak tartok – mondja Incze Sándor, a 
gyülekezet presbitere, katetetikai gondnok, akit a 
csoportjátékok után kérdezek a hét tapasztalatairól. Úgy véli, ren-
geteg örömteli élménnyel térnek haza a gyermekek. Erről egyéb-
ként ők maguk számolnak be naponként, minden reggel, miután 
visszatérnek otthonaikból. A tábor pozitív hatásait nem is tudják 
ilyen rövid távon értékelni, csak hosszú távon lehetne összegyűj-
tögetni a teljes tapasztalatot.

- Azt hiszem, ami különleges ebben a táborban, az, hogy az 
„egyke” gyerekek, vagy azok, ahol ketten vannak testvérek a csa-
ládban, otthon unatkoznának szünidő alatt. Itt azonban lehető-
ségük van játszótársakat találni maguknak. Ez olyan különleges 
ajándék, amelyet másutt nem találnak meg. Valósággal az arcuk-
ra van írva, hogy jól érezték magukat, széles mosollyal ölelik át 
a szüleiket. Ezek olyan pozitív visszajelzések, melyek miatt úgy 
látjuk, érdemes alkalmat szervezni a későbbiekben is. .Meggyőző-
déssel vallja, hogy az itt tanultakat a későbbiekben is hasznosítani 
lehet a lelkiekben, vagy akár a nyelvtanulás során.

 A szabadtéri foglalkozások után az egyházközség gyülekezeti 
házában színdarab próbái zajlanak, itt találkozom Berze János-
sal, a közösség lelkipásztorával, akit arról kérdezek, hogy honnan 
jött az elhatározás az egyházközségben az angol és bibliai tábor 

szervezésére? Mennyiben újszerű ez a kezdeményezés?
Ez a keresztény nyelvi tábor egyáltalán nem új keletű, hiszen 

ilyen jellegű kezdeményezések külföldi önkéntes segítők bevoná-
sával rendszeresnek számítanak a rendszerváltás óta hazánkban. 
Hol angol, hol német nyelvet tanítanak az önkéntesek, s mint 
keresztények folyamatosan bizonyságot tesznek a hitükről. Hoz-
záteszi, korábban, kiskunhalasi lelkipásztorként több hasonló tá-
bort szervezett általános és középiskolás korosztályok számára. 
Székesfehérváron valóban az első ilyen jellegű kezdeményezés 
történt, s úgy tűnik hiánypótló, hiszen egyfajta gyülekezeti gyer-
mektáborként is fel lehet fogni. A táborozók elsősorban a fehérvá-
ri református gyülekezetből és az iskola diákjai közül kerültek ki, 
de többen a város más pontjairól és több felekezetből érkeztek. A 
diákok 50 fővel vettek részt a táborban.

- A lelkesedésüket jól mutatja, hogy a héten senki sem hiányzott 
- mondja némi humorral a lelkipásztor -, a tapasztalataink jók, 
hiszen az a cél valósult meg, hogy az Angol és Biblia táborban 
színvonalas, kreatív angol órákon tanulhassanak a fiatalok, saját 
szintjükön kezdő, középhaladó és haladó csoportokban.

- Mit mutattok be a gyermekeknek, hiszen most egy színdarab 
előkészületei zajlanak. 

-  Minden délután a színdarabok egy-egy hithős életét eleveníti 
fel be. Próbáltuk a magyar református hithősök példáját is a gye-
rekek elé állítani. Így elevenedett meg Szegedi Kis István, Sztárai 
Mihály életének nevezetes pillanatai. 

A tábori hét záró fogadásán, pénteken a fiatalok a meghívott 
szülők, rokonok és érdeklődök előtt tanáraik segítségével be-
mutathatták zenében, dalban, igével, miben is gazdagodtak, mit 
visznek magukkal tovább lélekben a napközis alkalmak idejéről. 
Összegzésképpen Berze János azzal búcsúzott a gyerkőcöktől, 
„hogy jövőre veletek ugyan itt, ugyan így”, azaz a kedvező tapasz-
talatok azt engedik sejtetni, hogy a bibliás tábornak a következő 
esztendőben folytatása lesz.

Az első Angol és Bibliai tábor szolgálói sorában az egyházköz-
ség fiatal felnőttjei közül Czinger Attila, Illés Anna, Gyulai András, 
és Szabó Irina, vállalt munkát, a felnőtt segítők pedig Szanyóné 
Boros Ildikó, Balogh Judit és Berze Jánosné, Erika tanárnők vol-
tak. A Scripture Union angol nyelvű szolgálóiként Scarlett Amey 
és Tom Whitton segítette a napközis alkalmak szép rendjét.

 
Szöveg és fotók: Szűcs Gábor
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Van-e egy táborozásnak utóélete? Ez a gondolat foglal-
koztat többször, ha eszembe jutnak az ott töltött napok. 
Az a sok áldás, amit Isten Szentlelke végzett az életemben 
a sötétségeim leleplezésével. Vajon másban hogy tudott 
a lélek munkálkodni?

Először voltam itt a gyülekezeti közösségi táborban. 
Kicsit féltem is, mert nekem elvárásaim voltak a tábor-
ral kapcsolatban! Valójában, amikor megtudtam melyik 
csoportba kerülök, örültem, tetszett a neve: ARANY AL-
KONY. Csodálatos, amikor az ember lát egy ilyen nap-
lementét, mert én azzal társítottam. Aztán elgondolkod-
tam ennek a szónak a másik jelentésén, ami a koromra 
utalhat. Azon gondolkoztam, hogy mit jelenthet ez a szá-
momra 65-ön túl.

Eszembe jutott az ige:” Tudván, hogy nem veszendő 
holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyá-
itoktól örökölt hiábavaló életetekből; hanem drága vé-
ren, mint hibátlan szeplőtelen bárányén, a Krisztusén.” 
(1P18-19)

Aztán eszembe juttatta még Isten az ő drága igéit, amit 
ezen a héten a Világ Világosságáról tanított nekem, ne-
künk. Mert hiszem, hogy mindenki, aki ott volt, nem hiá-
ba hallgatta és kapta az igéket minden nap. Drága lánc-
szemek, melyek mutatnak az örök haza felé. Ahol már 
nem lesz napfelkelte, sem arany alkony, hanem Isten 
dicsőségének fényében élhetünk.

    A gondolataim a csoporttársaimnál is elidőztek csen-
dességeim során fohászaim közben. Tetszett a nyitottság, 
a beszélgetés menete, ahogy vezették az asszonytestvé-
rek. Érezhető volt, hogy fontosak nekik a többiek érzései. 
Hol tart? Mit gondol az életéről? Bizony nem mindegy 

hol töltjük az ÖRÖKKÉVALÓSÁGOT.
De ne csak a lelki dolgokról beszéljek. Jó volt a sok 

fiatallal együtt utazni! Egész jól viselték a hosszú utat. 
Sajnos az esőt is magunkkal vittük itthonról, de Isten így 
is sok örömöt adott nekünk. A hajókirándulás, a strand, 
a bobozás és a Kálvária-járás, na meg az éjszakai túrák 
mind nagyon emlékezetesek voltak. 

És az a csend! A kicsi nyuszi, ami reggel a tábor gyepén 
fogadott, ahogy a kápolnába mentem, igen kedves volt, 
na meg a mókusok és a róka. Számomra nagy élmény 
volt, hogy ilyen szelídek és nem riadtak meg, hanem szé-
pen elsétáltak. A sok fiatal és idősebb korosztály együttlé-
te alkalmat adott az ismerkedésekre. Jó volt határon túli 
testvérekkel is találkozni, megismerkedni az ő gyülekezeti 
életükkel is.

Vannak, akiknek nincs lelki közösségük, ez kicsit elszo-
morított, de buzdítottam őket, hogy imádkozzanak azért, 
hogy Isten adjon közösséget nekik.

Egy hét nem nagy idő az örökkévalósághoz képest. Vá-
gyam szerint Isten Szentlelke nyugtalanítsa mindazokat, 
akik még nincsenek Isten világosságában!

„Az élet java rövid. Az idő szélsebesen repül. Uram se-
gíts, hogy ne pazaroljam el ezt a napot, hiszen lehet az 
utolsó is!”

Szeretném minden gyülekezeti tagnak azt kívánni, 
merjen a világosságban járni, mert Isten csak akkor tudja 
őket megáldani!

Örülök, hogy ott lehettem ezen a csodálatos helyen, 
amelyet a mi Urunk teremtett. Jövőre hívogatok min-
denkit!

- P.Á.-

GONDOLATOK A SÁTORALJAÚJHELYI TÁBORRÓL

Találkozni jöttem veled, Istenem…
Hálatelt szívvel gondolok arra a néhány napra, amit 

Sátoraljaújhelyen töltöttünk.
Már harmadik éve várjuk, hogy jöjjön el július utolsó 

hete. Többször is elmondjuk készülődés közben: Iste-
nem segíts bennünket e hosszú úton, légy mellettünk, 
hogy minden baj nélkül megérkezzünk. És imádságunk 
meghallgatásra talált most is. 25-én öt óra körül feltűn-
tek a már jól ismert szőlőskertek, a szelíd dombok, az 
árvíz sújtotta szántóföldekkel együtt. Tudtuk, már közel 
van a cél.
Amikor megláttuk a „Várhegy Üdülő” – jelzést már 

otthon éreztük magunkat. Minden ismerős volt: a ka-

nyargós út, a szőlők, a nyaralók, a présházak és végül 
maga az üdülő.
Kiszálltunk a kocsiból és rögtön ismerősök gyűrűje vett 

körül bennünket. Olyan jó volt. Örültünk egymásnak és 
csak azt ismételgettük: ismét együtt vagyunk, megadta 
az Úr azt a kegyelmet, hogy részesei lehetünk ez áldott 
óráknak, napoknak.
Az elhelyezkedés után finom vacsora várt mindenkit, 

majd az ünnepélyes tábornyitás következett.
A napirend ismerős volt, a csoportokra bontás szintén. 

Mi az „Arany alkony” csoporthoz tartoztunk. Én sport-
nyelven szólva csak úgy említettem: az „aranycsapat”.
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Az első napon a Biblia - tanulmányozást követő be-
szélgetés egy kicsit akadozva indult, de ahogy telt az idő 
egyre bátrabban szóltunk, egyre őszintébb bizonyságté-
telek hangzottak el. Én úgy éreztem, minden nap köze-
lebb jutottunk központi témánk megértéséhez:
„Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség.”
(1. János 1,5)
Délutánonként gazdag program várta a kicsiket, na-

gyokat, még az eső sem riasztott el bennünket.
A meghitt beszélgetések, az énektanulás, a kézműves-

ség, a túrák, a játékok, szinte fel sem tudom sorolni mi 
minden tette színessé, teljessé az ottlétünket.
Amikor kisütött a nap, nem csak a mi szemünk ragyo-

gott, úgy éreztük, hogy a hatalmas fenyők, bokrok, mus-

kátlik az ablakokban is velünk zengik:
„Összeteszem két kezem, úgy áldlak jó istenem,
Te táplálod testemet, fenntartod életemet.”
Hamar teltek a napok. A péntek délelőtt számomra 

különösen fontos volt. Úgy éreztem, Krisztus hívása 
eljutott hozzám. E drága szóra szívem válaszolt. Nincs 
bennem tovább ingadozás. Irányt mutatott, hogy merre 
menjek.
„ Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak,
       karjaimba zártalak, örökre enyém vagy.”
Ez az ének fejezi ki érzéseimet talán a legjobban.
Köszönöm Istenem!

Almádi Istvánné (Éva)

Eddig azzal a gondolattal foglalkoztunk, hogy az Isten 
világosság és nincsen benne semmi sötétség. Arról is 
hallottunk, hogy Jézus a világ világossága, aki őt követi, 
nem járhat sötétségben.

Ezen a mostani záró alkalmon arról szeretnék szólni, 
hogy hogyan lehet világos a testünk.

Jézus mond a Máté evangéliumában, a hegyi beszéd-
ben egy érdekes, elég nehezen érthető mondatot a szem-
mel kapcsolatban: a test lámpása a szem – mondja. Ez 
azt jelenti: a szemünk világítja meg a testünket, illetve te-
szi azt sötétté.

Hogyan értsük ezt a mondatot?
Dr. P. Tóth Béla ezzel az igével kapcsolatban a követke-

zőket írja: „ Az élettan és az emberi idegrendszer műkö-
désével foglalkozó tudományok azt a meglepő felfedezést 
tették, hogy a szemünk, amivel nézünk, nem csupán egy 
semleges nyílás a világra, nemcsak egy ablak, amin át 
kitekintünk, hanem az agyvelőnk hatalmas elemző és fel-
dolgozó apparátusának előretolt bástyája és kihelyezett 
lerakata. Amikor nézünk és látunk, sokkal több történik, 
mintsem hogy egy nyíláson bejön hozzánk az előttünk 
levő látvány, mert már maga a szem és a hozzá kapcsoló-
dó érzékelő apparátus a látványt munkába veszi, mintegy 
dolgozik rajta, elemzi és értékeli a benne rejlő hasznos 
vagy haszontalan információkat, és ezeket a részben már 
feldolgozott információkat továbbítva működik együtt a 
tízmilliárd idegsejtet foglalkoztató agyvelőnkkel, amivel a 
legszorosabb, legközvetlenebb összeköttetésben van az 
összekötő idegpályák révén.”

A szem tehát az agyvelő előretolt bástyája és kihelyezett 
lerakata. És ez azt jelenti a jézusi mondat összefüggésé-
ben, hogy amit a szem meglát, amit a szem értékesnek 
tart, az megvilágítja vagy sötétté teszi a testünket.

Néhány gyakorlati példával hadd szemléltessem, hogy 
mit is értek az elmondottak alatt.

Tegyük fel elkezdek nézni egy szép evangéliumi filmet: 
ahol a szeretet, a megbocsátás, az áldás alatt létel a jel-
lemző vonás. A szememen keresztül ezek a tulajdonsá-
gok betöltenek, világossá, tisztává teszik a testemet. Arra 
érzek késztetést, hogy én is a szeretet, a megbocsátás, 
a áldás alatt létel útját járjam. Világos lesz a testem. A 
Krisztus evangéliuma átjárt, a szemem is ragyogóvá lesz, 
a testem is világossá válik.

Ugyanezekkel a szemekkel nézhetek egy gyilkos, indu-
latokkal teli filmet is, vagy éppen egy pornográf filmet, 
és akkor a szemen keresztül a gyilkos, indulatokkal teli 
magatartás jelenik meg a testemben, vagy megjelennek 
a parázna gondolatok. Hogyan is folytatja Jakab ezt a 
gondolatsort? „Senki se mondja, amikor kísértésbe jut: 
az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosztól nem kí-
sérhető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert 
mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik 
kísértésbe. (Ez a kívánság a szemen keresztül érkezik 
az ember agyába.) Azután a kívánság megfoganva bűnt 
szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ne tévelyegje-
tek szeretett testvéreim.”

Fontos tehát, hogy a szemem, mint a test lámpása mi-
lyen indulatokat, érzéseket, gondolatokat továbbít a test-
nek.

Azt is szeretném elmondani, hogy ahhoz, hogy a sze-
mem tiszta legyen, ahhoz először a szívemet kell, hogy 
megtisztítsa az Úr. Tiszta szívet teremts bennem, óh Isten 
–imádkozza Dávid. És a tiszta szív Jézus Krisztus áldoza-
tának az elfogadása után jelenik meg bennem. Amikor a 
szívem, a belsőm megtisztult, a megtisztult szív tud paran-
csolni a szemnek is, hogy mit lásson meg, mit közvetítsen 
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Psszt! Csak sem-
mi feltűnés!

Ha valaki megírja a XX. 
Század úttörő misszionáriusainak a történetét, Margaret Ann 
Bash neve közöttük lesz.
A történet más korban játszódik. Azokban az időkben, ami-
kor az emberek abban a hitben nőttek fel, hogy Isten fel tudja 
őket használni úgy, ahogy nem is álmodták, és készek voltak 
rábízni az életüket, bármit hozzon is.
Margaret anélkül lett iskolai tanárból a CEF igazgatónője, 
majd misszionárius a kommunista Európában, hogy tervez-
te volna. Rokonai és barátai valószínűleg legalább annyira 
féltek attól, hogy elvesztette a józan eszét, mint amennyire a 
biztonságáért aggódtak. Egyszerre csak olyan szolgálatban 
találta magát, amely Isten Igéjét csempészte a vasfüggöny 
mögé. Nem a szokványos módon, hanem tanítói anyagot vitt 
titokban hívőknek, és arra készítette fel őket, hogy Krisztusról 
beszéljenek a gyerekeknek. Mások merésznek tartották, és ta-
lán úgy ítélték meg, hogy túlzásba viszi az utazásait; Margaret 
azonban ezeket az utakat egyszerűen a következő lépésnek 
tekintette, amit Isten kívánt tőle. A nehézségek, fájdalmak, a 
személyes küzdelmek és a csüggedés jellemének erősödését 
szolgálták. Ma pedig, nyugdíjas korában, továbbra is a világot 
járja, és keresi az alkalmakat, hogy az evangéliummal szolgál-
jon. Nem mindennapi életről és nem mindennapi asszonyról 
szól a történet, hanem Isten egyik különleges gyermekéről, 
egy igazi misszionáriusról olvashatunk a könyv lapjain.
S a történetnek még nincs vége!

Németh Kornél  

a test felé. És akkor rájövök arra is, amivel Jakab folytatja 
az idézett szakaszt: ”minden jó adomány és minden tö-
kéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll 
alá.” A szív tisztasága is, meg a szemek tisztasága is az 
Atyától száll alá, de benne kell lenni az én akaratomnak 
is, miután megbocsátott az Úr. Ezen  a ponton is érvé-
nyes Jézus mondata: ha valaki én utánam akar jönni, 
tagadja meg önmagát, vegye fel a keresztjét és úgy kö-
vessen engem.

A szem tisztaságához hozzátartozik annak komolyan 
vétele is, ami az anyagi világgal való kapcsolatunkat ha-
tározza meg. Nem véletlen, hogy a Szentlélek úgy he-
lyeztette el Jézusnak ezt a mondatát a hegyi beszédben, 
hogy előtte Jézus a kincsgyűjtésről beszél, arról, hogy 
ne a földön gyűjtsetek magatoknak kincseket, hanem a 
mennyben, a mondat után pedig a két Úrnak való szol-
gálat lehetőségét zárja ki: nem szolgálhattok Istennek és 
a mammonnak.

A test világosságához ez is hozzátartozik: ennek a ko-
molyan vétele: nem földi kincseket akarok gyűjteni, nem 
a mammonnak akarok szolgálni. Elég nehéz ezt a vilá-

gosságot elfogadni, megélni. Amikor megfogadtam és 
megéltem, akkor is világosodik a testem, mert akkor is az 
Úr akaratát teljesítem.

Még egy mondata van Jézusnak: a benned levő vilá-
gosságról. Ha a benned levő világosság sötétség, milyen 
nagy akkor a sötétség. János mondja: ha azt mondjuk, 
hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, ak-
kor hazudunk és nem cselekesszük az igazságot. A sö-
tétségben járó ember még nincs közösségben Istennel. 
Ha pedig a világosságban járunk, ahogy ő maga a vilá-
gosságban van, akkor közösségünk van egymással és Jé-
zus Krisztusnak, az Isten Fiának a vére megtisztít minket 
minden bűntől.

A tiszta szívet Isten teremti bennünk. A tiszta szív a sze-
met is megtisztítja, megvilágosítja, a döntés által a szem 
a pozitív, az evangéliumi dolgokat közvetíti az ember felé. 
Ezáltal megvilágosítja a testünket is. Kívánom a tiszta sze-
met, hogy testünk is világos lehessen: Ámen.

Elhangzott Sátoraljaújhelyen, Péntek László ny. lelki-
pásztortól záró igehirdetésként

Sátora l jaú jhe -
lyen, a többgene-
rációs táborban, 
az egyik este a 

„Séta a múltba” című filmet nézhettük meg. Na-
gyon gyönyörű film az igazi szeretetről, tiszta szere-
lemről, az igazi szépségről.
A film középiskolás korú fiatalokról szól, de min-
den korosztálynak szívből ajánlom. 
A történet női főszereplője példakép lehet a fiata-
loknak. A fiatal lány szerénységével, szelídségével, 
önzetlenségével és tisztaságával „kilóg” az iskola-
társai közül.  Mi is az igazi szépség? Nem a kül-
sőségek: a divatos ruha, kihívó hajviselet, kifestett 
arc. Az igazi szépség belülről fakad, a lélek szépsé-
ge. Megláthatjuk a filmben, hogyan lehet úgy élni, 
hogy  célunk van az életben és másoknak is áldás 
lehetünk, szeretetet adhatunk.
Mi is az igazi szeretet? Az igazi szeretet adni akar. A 
másik boldogságát keresi, nem a magáét. A film lé-
nyegét a Biblia néhány sora összefoglalja: „ A sze-
retet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik,
a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasz-
nát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt.
Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazság-
gal; Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, 
mindent eltűr.” (1. Kor. 13, 4-7.)
A film megtalálható egyházközségünk honlapján 
(www.albaref.hu )

- SZNM -

Filmajánló Könyvajánló
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Hírek
Lelki építkezés: továbbra is az a célunk, hogy egy 
barátságos és családias közösséggé formálódjunk Isten 
akarata szerint. Őszi terveinket egy gyülekezeti kérdőív 
segítségével alakítottuk ki. A szeptember 5-én vasárnap 
kiosztott 100 kérdőívből 87 érkezett vissza, a többségi 
vélemények alapján a következőkre jutottunk: szeptem-
ber 8-án újraindulnak a bibliaórák szerda esténként 
18:00 órakor. Reméljük, hogy így több aktív családos 
résztvevővel gyarapodunk, akik munkaidő után rá tud-
ják szánni ezt a heti egy órácskát a lelki fejlődéshez. 
Gyülekezeti hétvégét is tartunk Balatonfüreden októ-
ber 22-24. (P-V) között a közkedvelt Siloám református 
üdülőben. Viszont igény van egynapos kirándulásra is, 
amit most tavaszra halasztunk. A véleményt nyilvání-

tók többsége szeretné, hogy a Budai úton is legyenek 
hivatali órák. Erre előreláthatólag szerdánként 15:00 - 
18:00 között lesz lehetőség az urnatemető nyitvatartási 
ideje alatt, a bibliaóra kezdetéig.      

Építkezés: befejeződött az urnatemető bővítése és 
a templom körüli járdák és lépcsők felújítása. Köszön-
jük Fülöp Zoltán építésügyi gondnokunknak a munká-
latok szervezését és felügyeletét. Parkosított udvarunk 
gondozásához - fűnyíráshoz önkéntes segítők jelentke-
zését várjuk. Elkezdődött a baba-mama szobánk kialakí-
tása a karzat mögötti térben, hogy a tipegőkre felügyelő 
édesanyák is hangszórón keresztül hallgathassák az is-
tentiszteleteket, koncerteket, vagy más rendezvényeket 
is. Szeretnénk még egy biztonságos kis játszótér kiala-
kítását is megvalósítani a templomudvaron. Köszönjük 
támogatóink lelkes munkáját, és hozzáállását!       

Rendszeres alkalmaink:
Szerda 18:00 – Felnőtt bibliaóra
Vasárnap 10:00 - Istentisztelet (párhuzamosan 
gyermek istentisztelet tartunk két csoportban, ovisok-
nak és iskolásoknak!)

Programok
Szeptember 26. (V) 18:00 Gospel Voice Kórus 
koncertje. Belépés ingyenes! (A Gospel Voice egy 
lengyel kórus, akik városunk és a Primavera Vegyeskar 
vendégeként jönnek Székesfehérvárra)

Október 1-2. (P-Szo.) Kisifi Kirándulás a Gaja-
völgybe (indulás péntek du. 16:30 buszpályaudvar, 

szállás Iszkaszentgyörgy – Iszkahegyen, szombaton ki-
rándulás a Gaja-völgyben, hazaérkezés szombat este 
18:40 buszpályaudvar)  

Október 9. (Szo.) 16:00  Jótékonysági Koncert a 
csókakői autista majorság működésének a megsegíté-
sére az Autisztikus Gyermekek Szüleinek Egyesülete 
szervezésében. (Jegyek a Premier Jegyirodában kapha-
tók: Szfvár, Kossuth u.)  

Október 22-24. (P-V) Gyülekezeti Hétvége Bala-
tonfüreden a közkedvelt Siloám református üdülőben. 
(A program pénteken vacsorával kezdődik és vasárnap 
ebéddel érvéget. Költség: 9.500.- Ft / fő ami tartalmaz-
za a szállást, étkezést, és az útiköltséget is)

Örömmel adjuk közre, hogy Isten segítségével októ-
ber 8-10. között idén is megrendezésre kerül város-
unkban a Református Napok alkalomsorozat!

Október 8-án, pénteken este 6 órától a Barát-
ság Háza (Megyei Művelődési Központ) nagytermé-
be várjuk Balog Zoltán államtitkár urat. 

Mint református lelkipásztort arra kértük, tegyen bi-
zonyságot arról, mit jelent a mai magyar közéletben 
keresztyén értékrend szerint élni, döntéseket hozni és 
felelősséget vállalni. Ugyanakkor miért áll mindez na-
gyon távol attól, hogy Magyarországon un. „keresztyén 
kurzusról” lehetne beszélni. 

Politikamentes előadást, illetve személyes vallo-
mást kértünk tőle, amely a hit erejéről s a felelősség-
teljes munka közbeni szerepéről szól, hogy mindenki, 
politikai vagy világnézeti meggyőződésétől függetlenül 
hallgathassa meg, s vigye haza Urunk szeretetének és 
segítőkészségének jó hírét. Az estét a Csomasz Tóth 
Kálmán Kórus fellépése teszi még színesebbé, lélekfor-
málóbbá.

Október 9-én, szombaton délután 3 órától a Szé-
chenyi úti templomban a Váci Börtönmisszió mun-
katársai és azok vallanak életük egészen megrendítő 
átalakulásáról, akik ott, a börtönfalak között ismerték 
meg az élő Jézus Krisztust. Bizonyságtételük címe ön-
magáért beszél: „Rácsok mögött szabadon!” Az alkal-
mat a Talentum Református Általános Iskola diákjainak 
műsora teszi még emlékezetesebbé és gazdagabbá.

Október 10-én, vasárnap délután 4 órától a Budai 
úti templomban lesz az hétvége záró koncertje, ahol 
egy zongoraművész házaspár, Farkas Zsolt és Várnagy 
Andrea lesznek a vendégeink. Előadásuk „A Teremtés 
csodái” címet viseli, s egészen különös módon, a zene 
nyelvén szólaltatják meg a teremtés napjainak esemé-
nyeit. Felemelő és léleképítő alkalomra számíthatunk!

Adjuk át a hírt ismerőseinknek, szomszédainknak: 
Ilyet még nem látott! Jöjjön el a harmadik Református 
Napok rendezvényeire, amelyekre most is igaz: Aján-
dék, nem csak reformátusoknak!

Somogyi László  
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Széchenyi utca
Vasárnap:
08:30  Istentisztelet (A három nagyünnepen: 08:00)
10:00  Istentisztelet, gyermek-istentisztelet, ovis istentisztelet;
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:18:00 Keresztelői előkészítő, 19:00 Jegyesoktatás
  negyedik: Munkaközösségek, bizottságok tagjainak bibliaórája
Szerdánként: Baba-mama kör 10 órától, Énekkari próba 18:30-tól
Csütörtök 17:00 Gyülekezeti bibliaóra
Csütörtök 19:00  Gyülekezeti bibliaóra (előtte 18.15-től 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 3. keddjén 17:00 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:       18:00    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, Ujvári Sándor Csaba
Diakónus: Somogyiné Gyüre Mária

Mobil: 30/418-5349
Adminisztrátor: Sárkány Anna 

Bankszámla szám: 
UniCredit 10918001-00000021-42850004

– Hit, Remény, Szeretet Alapítvány –
Székesfehérvár Széchenyi u. 16. 

Tel: 22/312-785

Bankszámlaszám: 
Unicredit 10918001-00000053-90940017
Adószám: (Szja 1 %-hoz) 18501317-1-07

Céljai, s és egyéb tudnivalók: www.albaref.hu 

Református Egyház technikai száma: 
(Szja 1%-hoz): 0066

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: Schrenk Éva
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


