
Isten igéje most arra tanít, hogy 
tudjunk örülni a reformáció ered-
ményeinek. Ez nem mindig megy 
olyan könnyen. Reformáció ünne-
pén ez az egyik legnehezebb feladat. 
Sokkal könnyebb visszamenekülni a 
múltba, magasztalni a re-
formátorok és hitünk nagy-
ságát, és ezzel úgymond 
letudni reformáció ünnepi 
kötelességünket. Könnyű 
ma is ugyanazokat a bű-
nöket ostorozni, amelye-
ket Isten egykor egyházat 
tisztító munkájával célba 
vett, megítélt. Ilyenkor fel-
emlegetjük a régi nyomo-
rúságokat, amelyek terhe 
alatt az atyák, a reformátorok gör-
nyedeztek. Így nagyon könnyű a 
reformációt ünnepelni, mert mind a 
két indíték – formális emlékezés és 
a mások bűneinek a felsorolása – az 
emberi gondolkodáshoz közel áll. 
Félreértés ne essék, nem a reformá-
ció vívmányait akarom lekicsinyíte-
ni, hanem arra szeretném felhívni a 
figyelmet, hogy tegyük túl magunkat 
a múlt sérelmein, s tudjunk együtt 
nézni a jövőbe! Bárcsak eljutnánk 
saját múltunk feldolgozásában is az 
őszinte vallomásra. Így tette ezt a 
tragikus sorsú József Attila a Duná-
nál című versében, aki ezt írja: „…
Én dolgozni akarok. Elegendő harc, 
hogy a múltat be kell vallani. A Du-

nának, mely múlt, jelen s jövendő, 
egymást ölelik, lágy hullámai. A har-
cot, amelyet őseink vívtak békévé 
oldja az emlékezés s rendezni végre 
közös dolgainkat ez a mi munkánk; 
és nem is kevés.”

Luther Márton egyik megrendí-
tő vallomása szerint Isten őt, mint 
egy bekötött szemű lovat vitte bele 
a reformáció munkájába; és ha 
tudta volna, mi vár rá, bizony nem 
engedelmeskedett volna neki. Is-
ten eszköze volt ő is és a többi re-
formátor is: Zwingli, Kálvin – és 
ez sokkal több. Itt az ideje, hogy a 
múltról végre a jelenre fordítsuk te-
kintetünket. Ma már igazán nem he-
lyénvaló olyan bűnöket emlegetni, 
amelyeket, a másik fél is megbánt, 
és igyekezett jóvátenni azt a maga 
korlátai között. Méltatlan a reformá-
ció népéhez, és Istennel szemben 
engedetlenség, ha nem vesszük ko-
molyan, hogy Ő munkálkodik, nem-

csak közöttünk – az úgynevezett 
protestáns egyházakban -, hanem 
ott is munkálkodik, ahol a mi látá-
sunk szerint neki más akolból való 
bárányai vannak. Igénkben maga 
Jézus Urunk prédikál, „reformátori 

módon”, hiszen önmagáról, 
saját munkájáról beszél. És 
pont a Krisztus–központú 
igehirdetés a reformáció fő 
motívuma, azaz lényege. Jé-
zus ma úgy fordul hozzánk, 
hogy ígéretet ad nekünk. 
Megígéri, hogyha mi is val-
lást teszünk róla az embe-
rek előtt, akkor Ő is vallást 
tesz rólunk a mennyei Atya 
előtt, sőt közbenjár értünk. 

Testvéreim, ma hogyan tudunk val-
lást tenni Krisztusról? Napjainkban 
nem kell félnünk attól, hogy hitünk 
megvallása miatt akár börtönbe is 
kerülünk, hiszen az alkotmány min-
den állampolgárnak biztosítja a sza-
bad lelkiismeret- és vallásszabadsá-
got. Azonban mindig készen kell áll-
nunk, hogy Jézus Krisztusról hitval-
lást tudjunk tenni akár az iskolában, 
munkahelyen, családban, közvetlen 
környezetben. Biztosak lehetünk ab-
ban, hogy Isten velünk lesz a próba-
tételekben, és késszé tesz bennünket 
arra, hogy bizonyságot tudjunk tenni 
róla. A legnagyobb ajándék az, ami-
kor nemcsak egy adott szituációban 
válunk hitvallóvá, hanem az egész 
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életünk istentiszteletté tud válni. 
Ugye milyen csodálatos ajándék ez? 
Mennyire nagy öröm számunkra, 
amikor azt látjuk, hogy már valaki if-
júkorában, élete hajnalán találkozik 
Jézussal. S külön büszkék vagyunk 
arra, amikor gyermekeink, unoká-
ink személyes bizonyságtételének a 
tanúi lehetünk. Ugyanakkor kötelez 
bennünket a keresztségkor tett foga-
dalom, hogy vajon betartottuk – e.  
Nagy felelősséget vállalunk akkor, 
amikor gyermekeink a keresztség 
szentségében részesülnek, hiszen 
először mi keresztszülőként teszünk 
arról ígéretet, hogy a kicsiny gyer-
meket az egyház segítségével hitre 
neveljük, úgy hogy majd egykoron 
ő is ki tudjon állni, így bizonyságot 
téve hitéről. Testvéreim, mindezek-
hez elengedhetetlen az imádság. 
Mostanság sokat beszélnek pszicho-
lógusok arról, hogy mennyire fontos 
a családi közösség, ami nagymér-
tékben meghatározza a gyermek 
másik emberhez való kapcsolatát. A 
kisgyermek a családban szerzi meg 
első tapasztalatait. Ezért már itt kell 
elkezdeni a hitre való nevelést. A 
család legyen az, ahol először imára 
kulcsolják a kisgyermek kezét, s itt 
szerezheti meg életének „első hitval-
lási élményét.” Ehelyett sajnos azt 
látjuk, hogy a család, - mint a társa-
dalom legkisebb sejtje – veszélyben 
van.  Testvéreim, Isten mellett vallást 
tenni itt szinte egyenlő értékűvé válik 
Jézus melletti hitvallással, és Jézus 
megtagadása Izrael számára Isten 
megtagadását is jelenti. Ebben az 
értelemben hirdet Krisztus egyszer-
re kegyelmet és ítéletet az emberek 
hitvallásos, vagy hittagadó magatar-
tása alapján. Emellett az ember sza-
badságát tiszteletben tartja.

Az Újszövetség beszámol arról, 
hogy Péter hitvallást tesz Isten Fi-
áról: „Te vagy a Krisztus.” (Mk. 8, 
29) Gondoljunk még egyszer a mi 
életünk hitvallás-pillanataira. De a 
Krisztus-hit megvallása és a feleke-
zeti öntudat kitörései között nagy a 
különbség! Mert kétségtelen, hogy 

családi nézeteltérések, gyermekekért 
folytatott küzdelmek idején, sokszor 
nagyon harciasak tudunk lenni. Har-
ciasan, szeretetlenül védjük sokszor 
felekezeti határainkat. De nagyon 
szótlanok és nagyon csendesek 
maradunk, amikor Krisztus-hitün-
ket újra és újra meg kell vallani. A 
kettő sokszor nem ugyanaz. Jézus, 
azt mondja: az én barátaim készek 
a hitvallásra a Szentlélek által. S ez 
azt jelenti, készek megvallani, hogy 
bíznak benne. Nem futnak el Jézus 
barátai a hitvallás elől. Akkor sem 
futottak el, amikor vadállatok rohan-
tak rájuk a római arénában, vagy 
amikor máglyahalállal kellett meg-
pecsételni tanúságtételüket, amikor 
megkövezték, szétfűrészelték, kard-
élre hányták őket, amikor juhok és 
kecskék bőrében kellett bujdosniuk. 
Ezt bővebben Pál írja a Zsidókhoz 
írt levelében a 11 fejezetében: 

„mások pedig megcsúfoltatások 
és megostoroztatások próbáját ál-
lották ki, sőt még bilincseket és bör-
tönt is; Megköveztettek, kínpróbát 
szenvedtek, szétfűrészeltettek, kard-
ra hányattak, juhoknak és kecskék-
nek bőrében bujdostak, nélkülözve, 
nyomorgattatva, gyötörtetve, Akik-
re nem volt méltó e világ, bujdosva 
pusztákon és hegyeken, meg bar-
langokban és a földnek hasadékai-
ban.”   

Nem tudom magunknak a ma-
gyarázkodás, a mentegetőzés, a lel-
kiismereti teher leoldásának könnyű 
lehetőségét felkínálni. Hiszen ha el-
kezdünk alkudozni, mikor éri meg 
és mikor nem, mikor legyünk bátrak 
és mikor nem szégyen, hanem hasz-
nos a megfutamodás, akkor annak 
a markába kerülünk, aki nemcsak 
megöl, hanem a pokolra is visz. 
Ezért legyen a reformációi önvizsgá-
latunknak nagyon komoly pontja ez 
a kijelentés: Jézus barátai minden-
kor készek hitük megvallására.

Legyen fontos felismerés reformá-
ció idején: nekünk valójában nem 
Kálvin tanítványaivá kell lennünk, 
nem Zwingli tanítványaivá, hanem 

a Szentlélek tanítványaivá. Így lesz 
boldogító közösségünk az atyákkal, 
hiszen ők is a Szentírás és a Szentlé-
lek tanítványai voltak. Így van ez ma 
is, így kellene lennie ennek most is! 
A Szentlélek akarja szánkat, szívün-
ket, értelmünket, akaratunkat Jézus 
Krisztus Urunk szolgálatába állítani.

Testvéreim, Jézus követése nem 
kor és korszellemfüggő! A közelmúlt-
ban történt egy faluban Hittanórán. 
Az egyik fiatal megjegyezte, hogy ő 
majd ráér idős korában templomba 
járni, addig járjanak oda csak az 
öregek, had élvezze addig az életet, 
amíg fiatal. Néhány hét múlva sú-
lyos balesetet szenvedett. Hasonló-
an vélekedett az a férfi, aki sok ener-
giát fordított háza építésére, elfeled-
kezve Istenről. „Ha majd felépítem 
a családi házamat, ráérek utána is 
elmenni a templomba” – mondta. 
Sajnos rövid időn belül szívinfark-
tus következtében meghalt, három 
gyermeket hagyott maga után, s a 
ház sosem készült el. Lám mennyire 
játszadozott a szavakkal a hittanos 
fiú és a fiatalember. És játszadozunk 
mi is a kimondott szavakkal, nem 
tulajdonítva annak jelentőséget. Éle-
tünket a nehéz időkben sem tudjuk 
rábízni Istenre, úgy, ahogy annak 
idején az őskeresztyének tették. Jé-
zus él! Krisztus első követőinek éle-
tét, ez a legrégebbi hitvallás hatotta 
át. Ez a rövid mondat erőt adhat 
lezárt koporsók csendjében a feltá-
madás reménységében, hogy akkor 
ott bizonyságot tudjunk tenni Meg-
váltónkról. Ugyanez fogalmazódott 
meg a néhány évszázaddal később 
élt reformátorok szívében is. Lu-
ther szájából nem hősködő kiáltás, 
hanem hitvallástétel volt szájában a 
mondat, amit Wormsban mondott: 
„Itt állok, mást nem tehetek, segít-
sen meg az Isten!” 

Akkor vagyok erős, ha ugyan 
nincsen kezem ügyében semmilyen 
fegyverarzenál, de a barátom velem 
van. Aki kezem fogja, s akinek ke-
zét foghatom. Aki velem vándorol, 
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„Botcsinálta politikusnak 
érzem magam.” Így kezdte 
a református lelkipásztor, 
aki nagy utat tett meg test-
ben és lélekben egyaránt, 
míg eljutott mai pozíciójáig. 
A hívő családból származó 
Balog Zoltán abban a kor-
ban nőtt fel, amikor korán 
meg kellett tanulnia, hogy 
a hitért harcolni kell, lázadó fiatal-
ként két évre mégis „szabadságra 
ment az Úristentől”. Szovjetunióbe-
li, veszélytelennek épp nem nevez-
hető kalandja azonban – édesapja 
kérésére orosz nyelvű Bibliát csem-
pészett ki a baptista közösségnek – 
visszaterelte őt eredeti útjára. Refor-
mátus lelkészként több helyen szol-
gált, de emellett mindig is érdekelte, 
hol történnek az országban az igazi 
döntések. Már a rendszerváltástól 
kezdve bekapcsolódott a politikai 
munkába, ma pedig, felelős államtit-
kárként nyíltan vállalja hitbeli meg-
győződését, szorgalmazza a keresz-
tyén közéleti aktivitást, az állam és 
az egyházak együttműködését. Emi-
att azonban sok kritika is éri.   

Évtizedek óta folyik a vita arról, 
hogy a hit magán- vagy közügy-e, 
de ez a kérdésfeltevés abszolút ha-
mis – mondja Balog Zoltán. – A 
magyar történelemnek erős közéle-
ti, protestáns hagyománya van, elég 
csak arra gondolni, hogy miniszter-
elnökeink 70 százaléka református 
volt. Mindig is igény volt arra, hogy 

az egyház és a nép ügye összekap-
csolódjon, de az előző rendszerben 
visszaszorítottak bennünket a temp-
lom falai közé. Márpedig mi bele 
akarunk szólni a dolgokba, de ter-
mészetesen szó sincs arról, hogy ez 
egy „új keresztény kurzust” hozna 
magával. Egyre több politikus vállal-
ja fel nyíltan hitét, de ez nem hege-
móniára törekvő, gőgös keresztyén-
séget jelent, hanem olyan, indirekt 
módon megélt hitelességet, amely 
áthatja egész munkánkat. Úgy gon-
dolom, nagyon fontos, hogy min-
denki tudja, milyen emberek azok, 
akikre az ország vezetését bízták, 
milyen értékeik vannak, mi vezérli 
őket a magán- és közéletben egy-
aránt. Erről számot kell adni, hisz, 
ha mi nem jelenítjük meg saját ér-
tékeinket, akkor lesz más, aki meg-
teszi. A nem keresztyén emberekre 
természetesen ez ugyanúgy vonat-
kozik, és a máshogy gondolkodók-
nak ugyanúgy helyük van!

- Szabad-e függenie egy politi-
kus megítélésének hitbeli meg-
győződésétől? 

- Az, hogy én magam is 
hívő ember vagyok, bizalmat 
ébreszthet, és jó kiindulási 
pont, de ezt később a teljesít-
ménnyel hitelesíteni kell. Az 
nem lehet magyarázkodási ok, 
hogy a „teljesítményem rossz, 
de azért jó keresztyén vagyok”. 
Én óvok azoktól a keresztyé-
nektől, akik nagyon jó refor-

mátusok, de rossz szakemberek, és 
azoktól is, akik nagyon jó szakem-
berek, de felelőtlenek és erkölcstele-
nek. A legjobb, ha az embernek van 
egy belső meggyőződése, közben 
pedig jó a szakmájában is. Bárme-
lyik válik hangsúlyosabbá, abból va-
lami rossz sül ki. 

- Nagyon sokan fordultak el 
az elmúlt évtizedekben a politi-
kától, mert csalódtak benne, és 
örültek annak, hogy a keresz-
tyén közösségekben legalább 
békét, nyugalmat találnak. Nem 
váltott ki ellenérzést az, amikor 
kiderült, hogy „már a lelkész is 
politizál”? 

Ó dehogynem! A legtöbben úgy 
tartják, hogy a politika világában 
nem lehet tisztának maradni, és tő-
lem is megkérdezték már párszor, 
hogy „Tiszteletes úr, magának volt 
egy tisztességes szakmája, muszáj 
volt ilyen zavaros területre tévedni?” 
Értem a kérdést, mégis azt gondo-
lom, hogy igenis meg kell próbál-
ni! Ha a politika erkölcstelenné, 

s megvéd, ha veszélybe kerülök, és 
ha baj van, figyelmeztet, de ugyan-
akkor nagyvonalúvá, nyíltszívűvé 
tesz mindenki irányában. Reformá-
ció népe, Testvéreim, Jézus barátai 
nem ismerik a félelmet!

Ne féljetek hát Jézusról vallást 
tenni! Merjetek a kétkedő emberek 
előtt, akár személyes életetekből pél-
dát mondani! Mondjátok el, hogy 
miként szabadított meg titeket az Úr 

életetek nehéz időszakában! Ha így 
tesztek, a mi Urunk sem fog megfe-
ledkezni a vallástételről az Atyánál. 

Jézus barátai nem képmutatók, 
és bizony ehhez hozzá tartozik, hogy 
mindenek előtt készek saját bűneik 
megvallására.  Ő szólított meg, és 
fogadott barátaivá bennünket. És 
Jézus szeretete, barátsága leolvaszt-
ja rólunk a felekezeti szűkkeblűség, 
vallási sovinizmus jegét.

Reformáció ünnepén így szól hoz-
zánk a Mester: ha barátaim vagytok, 
a Szentlélek tanít titeket. S akkor 
készek lesztek nemcsak a ma is na-
gyon fontos, jól ismert, begyakorolt 
mondatokat ismételgetni, hanem az 
új, XXI. századi ember előtt készek 
vagytok vallást tenni Őróla. Ehhez 
adjon nekünk erőt, a mi Istenünk.

 Ámen
 Kovácsi Krisztián

Hit és hitelesség
Ez a két fogalom volt a központi gondolata 
annak a beszélgetésnek, amelyen Somogyi 
László  - a III. Székesfehérvári Református 

Napok nyitóeseményeként – arról kérdezte 
Balog Zoltán társadalmi felzárkóztatásért 

felelős államtitkárt, mit jelent a mai magyar 
közéletben keresztyén értékrend szerint élni, 

döntéseket hozni és felelősséget vállalni.
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korrupttá is vált, ennek nem lehet 
az a következménye, hogy azok, 
akik tisztességesek próbálnak lenni, 
messziről elkerülik. Maga a szó is 
azt jelenti, „a közjó szolgálata”, erről 
pedig nem szabad lemondani, hisz 
túlságosan fontos ahhoz, hogy áten-
gedjük a gazembereknek. A keresz-
tyén embernek pedig egyenesen 
kötelessége a közösségért dolgozni, 
hisz ez hozzátartozik a vallásunkhoz. 
Ahogy az Ige mondja, „Úgy szerette 
Isten a világot…”. Nem az egyházat, 
a világot! Mi lenne belőlünk, ha Is-
tennek elmagyaráznánk, hogy ez a 
világ bűnös, gonosz, szeressen csak 
minket, hívőket, a többieket ne? Ha 
Isten nem mondott le róluk, akkor 

mi hogy jövünk ahhoz, hogy kivo-
nuljunk belőle, és ne akarjuk jobbá 
tenni? Az követi el a legnagyobb 
hibát, aki nem küzd. Persze a ke-
resztyén ember sem hibátlan, a kü-
lönbség csak annyi, hogy mi tudjuk, 
hova kell fordulnunk megtisztulá-
sért, megbocsátásért, ha elbuktunk. 
A keresztyén ember egész életével – 
és nem szavaival! – állandóan Krisz-
tust hirdeti. Ha ő maga nem tesz er-
ről bizonyságot, akkor előbb-utóbb 
a tettei fognak. 

- Kinek tartozik elsődleges el-
számolással politikusként? Is-
tennek, az országgyűlésnek vagy 
a választóknak?

Én hiszek abban, hogy minden-
kiben megvan az igény arra, hogy 
megfeleljen valamiféle erkölcsi mér-
cének, de a keresztyéneknek még 
szigorúbbnak kell lenniük maguk-
hoz és másokhoz is, hogy megfelel-
jenek a bibliai hitből keletkező mér-
cének. A Bibliában tehát pontosan 
megvan a válasz - „Istennek kell 
inkább engedni, hogysem az em-
bereknek.” -, de ezeket nem szabad 
egymás ellen fordítani. Bár Istennek 
tartozom elsődlegesen számadással, 
az emberek előtt is vállalnom kell a 
tetteimet, és ezek között nem lehet 
ellentmondás. Vagy ha mégis, akkor 
Istennek kell engedni.

ohb

politika és egyHáz
Nemrégiben a Békesség újság cí-

mére továbbított valaki egy cikket, 
melynek címe „Néppárti konferencia 
Brüsszelben az egyházak szerepéről” 
volt. Már akkor érlelődött bennem a 
gondolat, hogy interjút készítek So-
mogyi László nagytiszteletű úrral a 
politika és az egyház kapcsolatáról. 
Miután pedig meghallgattam Balog 
Zoltán államtitkár úr előadását a Re-
formátus Napok keretében, további 
kérdések merültek fel bennem a té-
mával kapcsolatban, amikre választ 
szerettem volna kapni. Gondoltam, 
esetleg másokat is foglalkoztatnak 
ezek a kérdések. Ezért kértem meg 
nagytiszteletű urat, hogy válaszoljon 
néhány kérdésemre. Íme az interjú:

- Szükséges-e Ön szerint, hogy az 
egyházak politizáljanak, tagjaik 
részt vegyenek aktívan a politi-
kában?
- Attól függ, mit értünk politizáláson…

- A köz ügyeiben való részvételt…
- Ha így értjük, akkor igen. De fontos, 
hogy a lelkészek ne legyenek pártpoli-
tikusok, mert az megosztaná a gyüle-
kezetet, s elveszíthetnék néhány gyü-

lekezeti tag bizalmát. Ennek viszont 
már a missziói, illetve a lelkigondozói 
munkánk látná a kárát.
Azt azonban fontos elmondania a 
lelkipásztoroknak is, hogy a város, 
ill. az ország ügyeivel, meghatározó 
döntéseivel kapcsolatban mit mond 
Isten Igéje. (vö.: Jeremiás 29,7) 
Szólni kell olyan dolgok ellen, amik 
szemben állnak a Biblia tanításával, s 
üdvözölni kell azokat, amelyek Isten 
kijelentett akaratával egybecsenge-
nek. E pozitív, illetve negatív kontroll 
rendkívül fontos, prevenciós küldeté-
se az Anyaszentegyháznak!
Ami az egyháztagokat illeti, ők jó, 
ha konkrétan részt vesznek a köz-
életben. Jó, ha vannak olyanok, akik 
igyekeznek érvényesíteni a keresz-
tény értékrendet a közéletben. Az 
önkormányzatokban és a parlament-
ben is szükség van hívő emberekre.
Ők akár párttagok is lehetnek, ha 
úgy látják jónak, bár én ezt különö-
sebben nem bátorítom, de az igazat 
megvallva, nem is foglalkozom vele. 
Teljesen mindegy, hogy valaki me-
lyik pártnak a tagja, én mindenkinek 
tartozom a megtérés evangéliumá-
val, Urunk megváltó szeretetének jó 

hírével. Tudom ugyanis, hogy nincs 
olyan párttag vagy pártonkívüli, aki 
megtérés nélkül megláthatná a meny-
nyek országát!

- Vajon a politizálásnak vagy az 
imának van nagyobb hatása élet-
körülményeink alakulására?
- Isten küldetést bízott ránk, s az ima 
minden hívő küldetése. Abszolút pri-
oritása van. Az imádságot azonban 
nem szabad kijátszani a cselekedettel 
szemben. Hiszen az imában irányí-
tást is keresünk: Mit akarsz, Uram, 
hogy cselekedjem? Ha Isten imánk 
válaszául politizálásra indít minket, 
akkor tegyük azt. De lényeges, hogy 
imádkozni azután is kell. Aki politizál, 
annak legalább kétszer annyit…

- A keresztény-demokrata pár-
tok mennyiben nevezhetők való-
ban kereszténynek (Krisztus-kö-
vetőnek)?
- Sajnos nem csak ott, hanem vala-
mennyi jobboldali pártnak jelentős 
része csak felszínesen keresztyén. 
Természetesen megtalálhatók a so-
raikban újonnan-született, élő hitű 
Krisztus követők is.
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- Tulajdonképpen ki nevezhető 
kereszténynek?
- A keresztyénség először is egy sze-
mély, Jézus iránti elköteleződés, az-
iránt az Isten Fiú iránt, akit a Bibliából 
ismerünk. Az igazi keresztyén élete tu-
lajdonjogát átadta Jézus Krisztusnak, 
komolyan veszi a Szentírást, nem 
csak hirdeti, hanem aszerint is él. E 
kérdéssel kapcsolatban érdemes újra 
elolvasni a Heidelbergi Káté első téte-
lét, minden konfirmációi hitvallástétel 
legfontosabb részét. (az Énekesköny-
vünk végén is megtalálható)

- Egyetért-e Tőkés Lászlónak az-
zal a meggyőződésével, hogy az 
európai összefogás és együtt-
működés az egyházak részvétele 
nélkül nem lehet teljes?
- Európa egyre szekularizáltabb. A 
közéletből egyre inkább kiszorították 
a keresztyén világszemléletet, s ezzel 
együtt a krisztusi értékrendet. Az EU-
alkotmányban szó sincs a keresztény-
ségről. A keresztyén nézeteket azon-
ban nem érdemes erőltetni. Nem sze-
rencsés „bekönyörögni” magunkat a 

brüsszeli urak közé. Látásom szerint 
ez csak szélmalomharc lenne. Ami 
„működne”, az a lelki ébredés, ami a 
XX. század első felében több hullám-
ban is végigsöpört Európán. Vagyis 
a Jézus Krisztus által ránk bízott misz-
szió révén élő hitre segített emberek 
hathatják át az európai értékrendet. 
Ez az „áthatás” viszont Urunktól ren-
delt küldetésünk! 

- Vajon a hívő embereknek az-e 
a feladata, hogy kívülről befolyá-
solják a politikusokat, vagy válja-
nak maguk is politikussá?
- Erre a válaszom: is-is. Kit mire indít 
a Lélek.

- Az említett cikk végén annyit hi-
vatkoznak a szeretetre… Ehhez 
lenne egy „egyszerű” kérdésem: 
Mi a szeretet?
- Erre hadd válaszoljon az Ige: „Az Is-
ten szeretet. Az által lett nyilvánvaló-
vá az Isten szeretete bennünk, hogy 
az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten 
e világra, hogy éljünk általa. Nem 
abban van a szeretet, hogy mi szeret-

tük az Istent, hanem hogy ő szeretett 
minket, és elküldte az ő Fiát engesz-
telő áldozatul a mi bűneinkért. Sze-
retteim, ha így szeretett minket Isten, 
nekünk is szeretnünk kell egymást.” 
(1. János 4, 8-11) Az igazi szeretet te-
hát Isten szeretetének fölfedezésével 
kezdődik.

- Balog államtitkár úr a roma 
kérdést is felvállalta. Nem kel-
lene-e nekünk is tenni valamit a 
romákért?
- Folyamatos cigány misszió folyik pl. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 
és lehet mondani, hogy sikeresen. 
Országos evangelizáció nincs közöt-
tük, inkább egy-egy elhivatott ember 
tevékenykedik ezen a területen. A 
mi gyülekezetünkben egyelőre nincs 
ilyen ember. Ehhez felülről való elhí-
vás kell, mivel az erre való képesség 
kegyelmi ajándék. Többet kellene 
imádkoznunk érte.

- Nagytiszteletű úr, köszönöm a 
beszélgetést!

Schrenk Éva

Egy ember elment levágat-
ni a haját, és megigazíttatni 
a szakállát. Ahogy a fodrász 
dolgozni kezdett, kellemes be-
szélgetésbe elegyedtek. Sok minden-
ről szót ejtettek, különféle területe-
ken. Végül szóba került Isten is, mire 
a fodrász határozottan kijelentette: 
"Én nem hiszem hogy Isten létezik."

- Miért ilyen biztos ebben? - kérdez-
te a vendég.

- Nos, csak ki kell nézni az utcára, 
hogy mindenki megértse, miért nem 
létezhet Isten. Most mondja meg 
őszintén, ha Isten létezne, hogy le-
hetne annyi beteg ember a világon? 
Hogy is hagyhatnának el szülők 
gyermekeket? Ha Isten létezne, se 
szenvedés, se fájdalom nem lenne. 
El nem tudok képzelni egy szeretettel 
teli Istent, aki lehetővé teszi mindezt 
körülöttünk.

A vendég gondolkodott egy kis ide-

ig, aztán úgy döntött, hogy nem vála-
szol a fodrász feltevésére, mert nem 
akart vitába keveredni.

Miután a fodrász befejezte a dolgát, 
a vendég fizetett, majd elbúcsúzott 
tőle és kilépett az utcára. A követ-
kező pillanatban szemébe ötlött egy 
ember, akinek hosszú, gondozatlan 
haja és loboncos szakálla volt. Pisz-
kosnak és kultúrálatlannak tűnt.

A vendég visszafordult, és megint 
belépett a fodrászüzletbe, ahol meg-
szólította a fodrászát:

- Tudja mit mondok? Nem léteznek 
fodrászok a világon!

- Hogy mondhat ilyet uram? - kér-
dezte meglepetten a fodrász.

Hiszen itt vagyok én, én fodrász 
vagyok, nem? Éppen most fejeztem 

be az ön hajának és 
szakállának rendbeté-
telét.
- Nem, nem! erőskö-

dött a vendég. Fodrászok márpedig 
nem léteznek, hiszen ha léteznének, 
akkor nem lennének olyan hosszú, 
gondozatlan hajú és szakállú embe-
rek az utcán, mint az az ember ott, 
látja?

- Ah, de hát attól még léteznek fod-
rászok! válaszolt a mester.

- Tehetek én arról, hogy az az em-
ber nem jön be hozzám?

- Hát ez az! - bólintott rá a vendég. 
Éppen erről van szó! Isten is LÉTE-
ZIK!

Tehet Ő arról, hogy az emberek 
nem fordulnak Hozzá, hogy nem 
keresik meg Őt? Ezért van olyan sok 
fájdalom és szenvedés a világon.

Ismeretlen szerző

Vajon létezik-e isten?
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Az októberi Református Napok 
keretében a 2. napon látogatóba jött 
gyülekezetünkhöz Csuka Tamásné 
börtönlelkész, aki a váci börtönben 
végzi ezt a különösen nagy odaadást 
és empátiát igénylő munkát. Mint 
megtudtam tőle, őt egy nagyon sú-
lyos autószerencsétlenség túlélése in-
dította arra, hogy „ajándékba kapott” 
életét az Úr szolgálatába állítsa.

A rendszerváltás után nyílt először 
arra lehetőség, hogy lelkészek beme-
hessenek a börtönbe és foglalkozhas-
sanak a rabokkal. Ő rögtön élt ezzel 
a lehetőséggel, és azóta is nekik szen-
teli életét.

Vele együtt jöttek hozzánk olyan je-
lenlegi illetve korábbi fogva tartottak, 
akik a börtönben tértek meg, és erről 
nekünk bizonyságot tettek.

Az egyes bizonyságtételek között 
együtt zenéltek és énekeltek általuk 
írt és komponált keresztény éneke-
ket. Mind a bizonyságtételek, mind a 
közös éneklés szívhez szólóak voltak.

Egyikük bizonyságtételét feljegyez-
tem és szeretném az olvasókkal meg-
osztani.

Majláth József arról beszélt, hogy 
milyen munkát végzett Isten a szívé-
ben: „42 éves vagyok, sok időt töltöt-

tem börtönben, nagyon bűnös em-
ber vagyok. Fiatal felnőtt korom óta 
36 éves koromig bűnös életet éltem, 
a bűn útját jártam. Megkárosítottam 
embereket, kihasználtam őket. Nem 
volt bűntudatom. Börtönből ki, bör-
tönbe be, ez volt az életem. Aztán 
elkövettem valamit, ami miatt nagy 
ítélet elé néztem. Semmi esélyt nem 
láttam arra, hogy megjavuljak. Kilá-
tástalannak láttam az életemet. Azon 
gondolkodtam, hogy hogyan fogom 
eldobni az életet magamtól.

Ekkor egyik rabtársam bizonysá-
got tett nekem. Úgy beszélt Jézusról, 
mint aki ismeri azt, akiről beszél. Föl-
rémlett: talán van még remény szá-
momra.

Elkezdtem olvasni a Bibliát. A rab-
társak azt mondták: megbolondultál, 
nincs értelme.. Ez csak menekülés. 
Vágytam rá, hogy komolyan gondol-
ja (akitől hallottam Róla).

Egy hajnalon megjelent előttem 
Jézus. Ahogy a Bibliában is olvas-
suk, felkínálta bűneim bocsánatát. 
Ezt könnyek között el is fogadtam 
Tőle. Ezután teljesen megváltoztam. 
Jézusról tudtam úgy beszélni, ahogy 
eddig nem. Még a járásom is megvál-
tozott. Tudom, hogy bűnbocsánatot 

kaptam. Azóta eltelt hat év és már 
három hónapja szabadon vagyok. 
Most már tudok bizonyságot tenni, 
megszabadultam a rossz gondolatok-
tól. Az a Jézus, aki engem meg tudott 
menteni, az bárkit meg tud menteni.”

A további bizonyságtételek mind 
azt tanúsították, hogy Jézus több-
nyire egy társuk bizonyságtételén 
keresztül érintette meg őket. Ezen a 
délutánon pedig nekünk nyílt arra 
lehetőségünk, hogy őket hallgatva 
mi is hitre jussunk, vagy hitünkben 
megerősödve nézhessünk szembe 
életünk problémáival.

Erről a délutánról beszélve nem 
szabad megfeledkezni a Talentum Re-
formátus Általános Iskola 4. osztályá-
nak tanulóiról, az ő kedves, aranyos 
és tanulságos előadásukról. „Mese a 
sündisznóról, aki arra vágyott, hogy 
megsimogassák.” Nagyon összeillett 
a börtönmisszió bizonyságtételével, 
hiszen a rabok is, mint talán minden 
ember olyan, mint egy sündisznó, aki 
szeretetre, simogatásra vágyik.

„Én is szeretlek Téged, a tüskéiddel 
együtt.”

Schrenk Éva

Bizonyságot tett nálunk a Váci Börtönmisszió lel-
késze és néhány fogva tartott megtért testvérünk

Kedves Testvérek!

A hajléktalanokat szeretnénk keresztyén-írású olvasmányokkal segíteni. Aki szívesen felajánl 1-2 db könyvet, 
újságot stb., kérem, keresse Szabóné Demény Mónika testvéremet vagy engem. Köszönettel!

Somogyiné Gy. Mara
diakónus

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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Október 10-én, 
vasárnap dél-
után a Budai 
úti templom 
adott otthont 
a III. Székesfe-
hérvári Refor-
mátus Napok 
záróesemény-
ének, melynek 
keretében Bu-
dapestről érke-
zett vendégek: 
Várnagy And-
rea és Farkas 
Zsolt négyke-
zes zongora-
hangversenyét 
hallgathattuk 
meg. 

A művészek a szombathelyi illet-
ve a győri Zeneművészeti Szakkö-
zépiskolában végezték középiskolai 
tanulmányaikat, majd mindketten 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Fő-
iskola Győri tagozatán szerezték 
meg zongoratanári oklevelüket. 
Diplomakoncertjüket követően már 
együtt indultak hosszabb németor-
szági tanulmányútra: Münchenben 
tökéletesítették tovább tudásukat. 
Magyarországra visszatérve 1999 és 
2002 között Székesfehérvárott éltek, 
majd Budapestre költöztek egyre 
gyarapodó családjukkal: házasságu-
kat Isten három gyönyörű gyermek-
kel ajándékozta meg. A Nagyvárad 
téri és a Fasori gyülekezetek aktív 
tagjai, akik pedagógiai munkájuk 
mellett rendszeresen hangverse-
nyeznek: műsoraik különlegessége, 
hogy bennük nemcsak a zene, de az 
irodalom is helyet kap, mindig egy 
kiemelt téma köré csoportosítva a 
felhangzó műveket.    

A Református Napok zárónapján 
bemutatott programjuk „A teremtés 

csodái” címet viselte. Berze János 
lelkipásztor rövid, frappáns igehir-
detéséhez közvetlenül kapcsolód-
va a teremtéstörténet a Bibliából 
felolvasott állomásait Beethoven, 
Saint-Saens, Grieg, Debussy, Liszt, 
Moszkowski, Ravel, Fauré és Dvorák 
négykezes zongoraműveivel, illet-
ve egyéb kompozícióik részleteivel 
illusztrálták. A zeneszámokat a 66. 
genfi zsoltár (Adjatok hálát az Isten-
nek) vissza-visszatérő dallama fűzte 
abroncsként össze. A remek ízlés-
sel, nagy fantáziával kiválasztott, 
különböző karakterű zenék valóban 
láttató erővel állították elénk a tör-
ténetet: Isten teremtő szavára újabb 
és újabb szépségekkel gazdagodó 
világunk születését. 

Az előadás sikerét egy, utóbb igen 
szerencsésnek bizonyult körülmény 
fokozta tovább: a program állandó 
közreműködője, Borbély T. András 
színművész külföldi tartózkodása 
miatt „beugrásként” a művészhá-
zaspár legnagyobb leánya, Farkas 
Laura olvasta fel a Genezis igéit. 
Jóllehet először lépett fel ebben a 

szerepben, az 
ifjú hölgy a 
lámpaláz leg-
csekélyebb jelét 
sem mutatta. 
Ez persze nem 
csoda: Laura a 
Földényi Margit 
Színitanoda ki-
váló növendéke 
(mint elmondta, 
hivatásának is 
a színészetet kí-
vánja választa-
ni), aki az idén 
neves művé-
szek (többek kö-
zött Pécsi Ildi-
kó, Balázsovits 
Lajos, Kézdy 
György és má-

sok) társaságában forgatta le első 
játékfilmjét. Gyönyörű hangjával, 
értelmesen artikulált szövegmondá-
sával, az Igéhez méltó tiszta komoly-
ságával valóban felemelte a szíveket 
– méltó partnere volt rá joggal büsz-
ke szüleinek.

A hatalmas tapsot a művészek – 
Várnagy Andrea rövid bizonyság-
tételét követően – a 264. dicséret 
(Áldjad én lelkem a dicsőség erős 
királyát) feldolgozásával köszönték 
meg. Somogyi László lelkipásztor 
zárszavát követően áldással, majd 
szeretetvendégséggel fejeződött be 
a lassan estébe hajló, szép délután, 
melynek keretében alkalom nyílott 
vendégeinkkel való megismerkedés-
re, beszélgetésre (igen sokan éltek is 
vele!), valamint a műsoraikat tartal-
mazó CD-lemezek megvásárlására 
is, melyek árusítása még néhány hé-
tig folytatódik gyülekezetünkben. 

                        Ifj. Szabó Balázs 
zenetörténész,a Budai úti 

Református Templom kántora 

a teremtés csodái – hangverseny a 
Budai úti templomban
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Egy közösség, ahol az Úr mozgat

Hálásak vagyunk Istennek, hogy baba-mama szobánk kialakítása a 
végéhez közeledik. Reméljük, hogy ennek a szép, tágas és világos helység-
nek fűtése is megoldódik hamarosan.   

Templomunk udvarán a régóta megálmodott játszótér kijelölését 
megkezdtük. Szeretnénk tavasszal a gyermeknapra átadni közösségünk 
izgő-mozgó tagjainak. 

A presbitérium támogatja a Budai úti lelkészi hivatali órák elindítá-
sát. Téli időszámítás szerint szerdánként 15:00-17:00 óráig lesznek a hivatali 
órák az altemplom nyitva tartásával párhuzamosan. 17:00 órától pedig bib-
liaórát tartunk.  

Bibliaóráinkon az élet nehéz kérdéseivel foglalkozunk. Témáink: pl. 
átlagon felüli élet; belső békesség; győzelem a csüggedés, a problémák, és a 
magány felett.  

Templomunk közterületi díszkivilágításának helyreállítása folyamat-
ban van. Díszkivilágításunk 2 reflektora jó ideje már nem működik, cseré-
jéről nem gondoskodtak, aminek mi többszörösen is kárát láttuk. Köztudott, 
hogy nemrég templomunk réz díszburkolatának és villámhárítóink egyes ré-
szeit ellopták. Dr. Cser-Palkovics András polgármester úr ígéretet tett a dísz-
kivilágítás ügyének minél előbbi rendezésére.  

Holland vendégeket fogadtunk október 8-án. A Leek-i református gyü-
lekezet 2 fős küldöttsége a ”Testvériség Alapítvány” megbízásából tett látoga-
tást nálunk. Részt vettek bibliaóránkon és sok hasznos eszközt ajándékoztak 
a gyülekezeti gyermekmunkához.  

Idén 10 éves a Budai úti orgona. Ez alkalomból ünnepi koncertet terve-
zünk december 18-án szombaton. Közreműködnek Ifj. Szabó Balázs zenetör-
ténész, és a Csomasz - Tóth Kálmán kórus Dóczi István karnagy vezetésével.

Altemplomi urnatemető nyitva tartása
Halottak napja- Mindenszentek:
Okt. 31. (V) 9:00 – 12:00, 15:00 – 17:00. 
Nov. 1. (H) 9:00  – 12:00, 15:00 – 17:00
Nov. 1 (H) 17:00 Emlékezők istentisztelete az urnatemetőben.
 Téli nyitvatartás:
Szerda 15:00 – 17:00
Péntek 15:00 – 17:00
Vasárnap 9:00 – 12:00

Rendszeres alkalmaink (téli időszámítás):
Szerda 15:00 – 17:00 Lelkészi hivatali órák (lehetőség van személyes 
lelkigondozói beszélgetésre is)
Szerda 17:00 – Felnőtt bibliaóra: „Az élet nehéz kérdései”
Vasárnap 10:00 – Istentisztelet (párhuzamosan gyermek istentisztelete-
ket tartunk két csoportban, ovisoknak és iskolásoknak!)

Budai Úti Hírek
amirôl a média 
hallgat itthon...
A chilei bányászok Istenről tettek 

tanúbizonyságot

Minden bányász egy olyan pólót 
viselve jött ki a mentőkapszulából, 
aminek az elején az állt, hogy "Kö-
szönöm Uram". A póló hátulján ezek 
a szavak álltak: "Neki legyen dicsőség 
és tisztesség", a 95. Zsoltár 4. sorát 
idézve: "Kezében vannak a föld mély-
ségei, és övéi a hegyek csúcsai".

A CBN News arról számolt be, 
hogy a chilei bányából kimentett bá-
nyászok többsége mély lelki életről és 
az Istenben való töretlen hitről tettek 
bizonyságot. A riport azt is megjegy-
zi, hogy mindannyian egyetértettek 
abban, hogy a hitük tartotta őket 
épségben és biztonságban az alatt a 
70 nap alatt, amíg a föld mélyében 
voltak. A riport szerint minden egyes 
bányász egy olyan pólót viselve jött ki 
a mentőkapszulából, aminek az ele-
jén az állt, hogy "Köszönöm Uram". 
A póló hátulján ezek a szavak álltak: 
"Neki legyen dicsőség és tisztesség", 
a 95. Zsoltár 4. sorát idézve, ami azt 
írja: "Kezében vannak a föld mélysé-
gei, és övéi a hegyek csúcsai". A póló 
ujján pedig "Jézus" neve szerepelt. 

Mario Sepúlveda, a második dol-
gozó, aki kilépett a kapszulából, ezt 
mondta: "Isten és az ördög harcolt 
felettem, és Isten győzött. Mindvégig 
tudtam, hogy ki fognak hozni. Mind-
végig hittem az itteni chilei szakem-
berekben és a Nagy Teremtőben."

A negyedik felszínre lépő bányász, 
Carlos Mamani, azonnal letérdelt, 
ahogy kijött a kapszulából, majd az 
égre mutatott, hálát adva Istennek, és 
ugyanígy tett Omar Reygadas, akinek 
egy Biblia is volt a kezében, a sisakjára 
pedig ez volt írva: "Isten él". Egy má-
sik riport megjegyzi, hogy a 19 éves 
Jimmy Sanches még a bányában re-
kedve írt egy levelet, amit felküldtek 
a felszínre, ezzel a szöveggel: "Valójá-
ban 34-en vagyunk, mert Isten soha 
nem hagyott el minket itt lent."
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Diakóniai percek
Dunaalmáson voltunk. 

Első alkalommal kértek fel, hogy 
segítsek a dunaalmási szolgálatban. 
Nagy várakozással néztem az utazás 
elé, mivel nem tudtam, hogy hova is 
érkezünk. A reggeli párás ködös idő 
után gyönyörű napsütéses időben 
érkeztünk erre a nagyon szép helyre, 
ahol már reggelivel vártak bennün-
ket és nagyon kedvesen fogadtak. Az 
udvaron már folyt a lázas készülődés, 
szépítették a területet, a színpadot. A 
kerti medencéből szőlőskertet vará-
zsoltak, ahol később  program sze-
rint  megkezdődhetett a szüret.

Először mi is beálltunk a söpröge-
tők sorába. Takarítás után a konyhán 
segédkeztünk, ahol az adományként 
kapott almát készítettük elő konyha-
készre. 10 óra körül elkezdődött a 
színpadon a műsor. Távolabbi tele-
pülésekről is érkeztek hasonló sorsú 
fiatalok, csak hogy néhányat em-
lítsek: Kömlőd, Cegléd, Sajósenye, 
Nyíregyháza, Őrbottyán. Kb. 100-

150 vendég érkezett. A gyerekek 
nagyon készültek erre a napra. Szép 
produkciókat adtak elő. Mindenki 
lelkesen tapsolt, és örült a másik sike-
rének is. Az ágyhozkötött gyerekeket 
is kihozták a teraszra a szép napsü-
tésre, hogy ők is érezzék az ünnepi 
hangulatot. 

A csoportok műsora után Márkus 
Mihály püspök úr tartott rövid áhíta-
tot a napi igével. Jelenések könyve 
2.17. „Adok neki fehér kövecskét is 
és a kövecskére írva új nevet”. Közös 
énekkel és imádsággal zárult a szín-
padi program. 

Ezután az ebéd következett, itt a 
terítésben hasznosítottuk magunkat. 
Nem ülhetett egyszerre mindenki 
asztalhoz, így a csoport egyik része 
ebédelt, a másik része addig a „l00 
év 100 fa” program keretében fát ül-
tetett a kertben annak emlékére hogy 
részt vettek ezen az ünnepi alkalmon. 
Közben mi is meglátogattuk azt a fát 
amit tavasszal ültettek a  fehérvári 
testvérek és az a fehérvári gyülekezet 

fája. Megállapítottuk, hogy igén szép 
nagyra nőtt, szép egészséges fa lett 
belőle. 

Miután mindenki megebédelt, kez-
dődhetett a szüret, a mustkészítés. 
Akinek kedve volt, fagyizhatott is. A  
színpadon is tovább  folytatódtak a 
műsorok. Miután segítettünk eltaka-
rítani az ebéd utáni romokat, további 
segítségünkre nem volt szükség így 
hazaindultunk.

Csodálattal és nagy tisztelettel 
gondolok az itt dolgozókra, akik tü-
relemmel, alázattal , szakértelemmel 
és legfőképpen nagy-nagy szeretettel 
foglalkoznak az itt élőkkel nap mint 
nap. Kívánom nekik, hogy Isten ál-
dása legyen életükön, adjon nekik 
erőt, egészséget és kitartást, hogy 
még hosszú ideig szolgálhassák az itt 
lakókat.  Meghatottan, új élmények-
kel gazdagodva tértünk haza. Ha 
bármikor hívnak ide szolgálatra és 
tehetem, szívesen eljövök újra. 

 Kósáné Éva

aHol a torna patak Vörösen siet toVa
Ma délután Devecserre utaztam 

egyik testvérünkkel gyülekezeti élel-
miszer felajánlásokkal. Nem készítet-
tem fényképeket, mert az interneten 
már láthatóak. Csak engedéllyel en-
gedtek be a településre. Már a be-
lépésnél szomorú látvány fogadott 
bennünket. Jó volt látni a segítő ke-
zeket, egyáltalán a segítők jelenlétét. 
Azt mondhatom, hogy többségében 
fiatal férfiak voltak jelen. Mélyen el-
gondolkodtatott több szempontból is 
a látvány. A levegőben érezni lehet a 
por jelenlétét.

Első megállásunk az általános isko-
lánál volt. Egy helyi tanárnővel hosz-
szasabban beszélgettünk. Elmondta, 
hogy 300 fő körüli diákot tanítanak 
az iskolában. Maszkkal közlekednek, 
majd a tanítás után a Somló hegy túl-

oldalára viszik őket jó levegőt szívni. 
Majd késő délutánra haza térnek. 

A lakosok az otthonukat nem szel-
lőztetik, nem nyitnak ablakot. Az idő-
sek próbálják a kertjüket tisztítani az 
iszaptól. Ha balra sepernek, jobbra 
tolódik az iszap, ha jobbra sepernek 
balra tolódik. 

A tanárnő, akit már említettem, el-
mondta, hogy a férje tisztítja, vakolja 
a házuk oldalát. Ő mondta neki, hogy 
minek, és hogy festéknek az iszapot 
tudja vinni neki. De akkor döbbent 
rá, hogy a férjének van jövő-képe, 
van reménye. Közben rámutatott a 
cipőjére, ami újszerűnek tűnt, de az 
orra-eleje kilyukadt az iszap jelenlé-
tétől. Hihetetlen volt számunkra azt 
látni, hogy vannak, akik ilyen körül-
mények között sem adják fel. 

Láttunk lakosokat, akik mentek az 
utcán dolguk után járva, volt aki tisz-
togatta a háza előtti járdát vagy bent 
a kertjét, volt aki vásárolt és volt egy 
apuka, aki maszkos gyermekeit bicik-
liztette. De láttunk egy alacsony ter-
metű kutyust is. Szegénynek csupa 
iszapos volt mind a négy lába, hasa 
alja. Elköszöntünk egymástól, de már 
nem úgy, mintha sose ismertük volna 
egymást. És ezt mondta: Ti tartjátok 
bennünk az erőt! A könnyeimmel 
küszködtem, melyek győzedelmesen 
csurogtak végig az arcomon.

Az ÚR Jézus mondja: „Szeresd 
felebarátodat, mint magadat. Nincs 
más ezeknél nagyobb parancsolat.” 
Márk 12, 31.

                                                                                                      
Somogyiné Gy. Mara
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MiBôl él az egyHáz?
Bízunk benne, hogy gyülekezetünk 

tagjai szinte azonnal megadják a he-
lyes választ: Isten Igéjéből és Szent-
lelke erejéből! Vannak, akik idézni is 
tudják: „Mert ráépültetek az aposto-
lok és a próféták alapjára, a sarokkő 
pedig maga Krisztus Jézus, akiben 
az egész épület egybeilleszkedik, és 
szent templommá növekszik az Úr-
ban, és akiben ti is együtt épültök az 
Isten hajlékává a Lélek által.” (Efézus 
2,20-22) S az apostollal együtt azt is 
valljuk, hogy „más alapot senki sem 
vethet a meglevőn kívül, amely a Jé-
zus Krisztus.” (1. Korinthus 3,11)

És miből él az Egyház anyagilag? 
- Ezt már kevesebben tudják, pedig 
hogy jó sáfára lehessünk a gyüleke-
zet anyagi életének, akár mint ada-
kozók, akár mint Presbitérium, aki az 
anyagiak felhasználásról dönteni hi-
vatott, jó tisztán látni a „fillérek útját” 
az anyaszentegyházban.

Tudnunk kell pl., hogy az államtól 
a gyülekezet működtetésére egyetlen 
fillért sem kapunk. Jó hír és hála ok 
Fehérváron, hogy az Önkormányzat 
ad némi működési támogatást éven-
te egyszer, de ez az ötszázezer forint 
éppen 1%-a a költségvetésünknek. E 
helyről is köszönjük, s a jövőben is 
szeretettel számítunk rá!

Akkor miből is él az Egyház? A hí-
vek adományaiból! Ezek négyféle cí-
men érkeznek, illetve könyvelődnek a 
gyülekezet pénztárában: egyházfenn-
tartói járulékok, perselypénzek, álta-
lános céladományok (egyházi nevük 
az Isten dicsőségére szánt adomány), 
illetve konkrét céladományok. Az 
első háromnak kell, kellene fedeznie 
a gyülekezet működési költségeit, de 
legalább az egyházi alkalmazottak 
béreit. Ez utóbbi azért fontos, mert lé-
tezik egy APEH rendelet, amely sze-
rint, ha a gyülekezeti tagoktól befolyó 
önkéntes adományok (ezek konkrét 
nevei felekezetenként változnak, 
nálunk: persely, fenntartói járulék, 
céladományok, stb.) fedezik a brut-

tó bérköltségeket és azok közterheit 
(pl. nyugdíjjárulék), akkor az egyházi 
dolgozók eltartottaknak minősülnek 
(mint pl. a saját gyerekeink). Ezért, 
amit havonta a gyülekezet költség-
vetéséből kapnak, az nem minősül 
fizetésnek. Emiatt viszont ebből a jö-
vedelemből személyi jövedelemadót 
nem kell levonni. (Pillanatnyilag az 
állam ezzel a rendelettel támogat-
ja országos szinten a gyülekezetek 
anyagi életét.)

Mindezek után viszont arról is szól-
nunk kell, hogy nem az előbb említett 
Szja kedvezmény, hanem a gyüleke-
zetünk általános működése került 
veszélybe. Tekintsük most át együtt, 
hogy milyen költségeket is kell a hí-
vek fent említett adományaiból kifi-
zetnünk?

Két templom, egy imaház, négy 
lelkészlakás, egy gyülekezeti központ 
közüzemi díjai (víz és csatornadíj, gáz, 
villany), ezek kisebb javítási költségei, 
telefon, internet (honlap) és posta 
költségek, iroda- és takarítószerek, 
biztosítási díjak, az országos közalap 
(a Zsinat, a közegyház működtetésé-
nek költsége), alkalmazottak bére és 
azok közterhei. (Hét főállású alkal-
mazottja van a gyülekezetnek ebből 
négy teljes-, három pedig részmun-
kaidős.) Az alkalmazottak bérét a 
Presbitérium határozza meg, ami az 
évenként tárgyalásra kerülő egyház-
kerületi ajánlást is figyelembe véve 
úgy kerül meghatározásra, hogy pl. a 
lelkészek javadalma, - ami készpénz-
ből, szolgálati lakásból, annak rezsi-
jéből és a stóladíjakból (esküvői és 
temetési tiszteletdíjak) tevődik össze 
-, lehetőleg megegyezzen a velük egy-
korú pedagógusok közalkalmazotti 
bértábla szerinti bruttó fizetésével. 
Röviden: Összességében a minden-
kori pedagógusi bérezéshez hasonló 
jövedelmük legyen.

Urunk gondviselő szeretetének 
hála, gyülekezetünkben ez a rendszer 
az elmúlt években működőképesnek 

bizonyult. Emellett történt valami, 
amiért nem lehet eléggé magasztalni 
kegyelmes Urunkat. 2005. és 2009. 
között a fentebb említett költségek 
fölé felvállalhattuk a Gyülekezeti 
Központra felvett un. „nagykölcsön” 
törlesztését, s mellette iskolánk és 
óvodánk folyamatos működési tá-
mogatását. Ez évenként külön 14 
millió forint céladomány összegyűj-
tését jelentette! - S.D.G.! - Valóban 
egyedül Isten tudta ezt megvalósítani 
általunk, a gyülekezeti tagok által, - 
magasztaljuk érte Szent Nevét! 

Most azonban, amikor új célként 
a Széchenyi utcai templom felújítá-
sa áll előttünk, s már el is kezdődött 
az adakozás, azzal kellett szembesül-
nünk, hogy a működési költségek 
fedezésére nincs elég bevétele az 
egyházközségnek! Azt tapasztaljuk, 
hogy egy-egy konkrét céladakozás 
(pl. az iszapkárosultak megsegítése) 
nagyon áldott összefogást indít el a 
Testvérek között, de közben a fenn-
tartói járulékok, illetve a perselypén-
zek az inflációt sem követik, nemhogy 
bővíteni lehetne általuk a missziói 
és/vagy diakóniai feladatok ellátásá-
nak körét. Így egyre jobban abba a 
kellemetlen helyzetbe kerülünk, hogy 
amikor a céladományokat félre tesz-
szük (pl. lekötjük a bankban a konk-
rét felhasználásukig), akkor a többi 
bevételből nem tudjuk a működés 
költségeit fedezni. Pedig jó lenne min-
den közüzemi számlát mindhárom 
gyülekezetrészben időben rendez-
ni, a hivatali eszközöket (nyomtató, 
fénymásoló, stb.), valamint a kisbuszt 
karbantartani és működtetni, minél 
több diakóniai célt megvalósítani, 
több gyermek és ifjúsági programot 
megtámogatni, csendes hétvégéket, 
táborokat, egyéb missziói alkalmakat 
(pl. Református Napok) felvállalni és 
költségeiket kifizetni, - de nem tudjuk, 
illetve csak részben vagyunk képesek 
rá. Még jó, hogy van két temetőnk, 
amelyek bevétele átmeneti segítséget 
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jelent, de ez az „átcsoportosítás” sem 
tartható sokáig, hiszen a temetőink 
fejlesztésére is komoly összeget kell, 
illetve kellene fordítani! Természete-
sen most is törődünk velük – a lehe-
tőségeinknek megfelelő mértékben.

Mindezeket őszintén a gyülekezet 
elé tárva, szeretettel kérjük a Testvé-
reket, hogy hordozzák imádságaik-
ban egyházközségünk működésének 
ügyét! Tájékoztassák ismerőseiket, 
barátaikat arról, hogy milyen folya-
matos működési kiadásai vannak a 
gyülekezetnek, s a fenntartói járulé-
kaik, perselyadományaik, illetve Is-
ten dicsőségére szánt céladománya-
ik mértékét igazítsák a hitükhöz, - a 
konkrét célok mellett (pl. templom-
felújítás) szem előtt tartva egyházköz-
ségünk működtethetőségének kérdé-
sét. Adjanak, adjunk Urunk céljaira 
az Ige fényében: „Tudjuk pedig, hogy 
aki szűken vet, szűken is arat, és aki 
bőven vet, bőven is arat. Mindenki 
úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte 
szívében, ne kedvetlenül vagy kény-

szerűségből, mert „a jókedvű ada-
kozót szereti az Isten”. Az Istennek 
pedig van hatalma arra, hogy min-
den kegyelmét kiárassza rátok, hogy 
mindenütt mindenkor minden szük-
ségessel rendelkezzetek, és bőségben 
éljetek minden jó cselekedetre.” (2. 
Korinthus 9,6-8) 

Konkretizálva az egyházfenntartói 
járulék mértékét a Magyarországi 
Református Egyház vezetése a tized 
tizedét javasolja, vagyis éves nettó jö-
vedelmünk 1%-át.

Aki pedig valóban próbára szeret-
né tenni saját hitének mélységét és 
erejét, hallgasson a próféta szavára: 
„Hozzátok be a raktárba az egész ti-
zedet, hadd legyen eleség a házam-
ban, és így tegyetek próbára engem - 
mondja a Seregek Ura. Meglátjátok, 
hogy megnyitom az ég csatornáit, 
és bőséges áldást árasztok rátok.” 
(Malakiás 3,10) E sorok írói tanúsít-
hatják: Isten megtartja a szavát!

S végül egy-két gyakorlati tanács. 
Egyházfenntartói járulékot és cél-

adományt is többféleképpen lehet 
eljuttatni a gyülekezet pénztárába: 
közvetlen befizetéssel havonta, ne-
gyedévente vagy akár évente egy ösz-
szegben, postai csekken ugyancsak 
többféle ütemezéssel, - illetve bank-
átutalással is tetszőleges rend szerint. 
Akár állandó megbízást is adhatunk 
a bankunknak, hogy ne kelljen ma-
gunknak foglakoznunk az utalások-
kal. Készpénz-átutalási megbízást 
(közismert nevén postai csekket) csak 
külön kérésre tudunk kiküldeni a ma-
gas postai költségek miatt, olyan egy-
háztagjaink pedig nincsenek, akik a 
fenntartói járulék összegyűjtésével 
volnának megbízva. Ezért szeretet-
tel kérjük: jöjjön be mindenki évente 
legalább egyszer egyházközségünk 
pénztárába, hogy az Úrnak szánt fel-
ajánlását rendezni tudja. 

Szeretettel, hálával és testvéri kö-
szöntéssel:

a Presbitérium megbízásából 
az Elnökség

A már hagyománynak számító Adventi Jótékonysági Est 
2010. december 3-án (pénteken) 18 órakor 

a Szent István Művelődési Házban (Székesfehérvár, Liszt Ferenc u. 1.) 
kerül megrendezésre, immár 5. esztendeje.

Az est fővédnökei:  Spányi Antal megyés püspök úr és Somogyi László református lelkészi elnök.
 

Az est teljes bevételét  a vörösiszap áldozatainak megsegítésére ajánljuk fel.

adventi Jótékonysági est
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Hogy is Van ez…?
Isten nélkül élő családban nőttem 

fel, templomba nem jártunk, leg-
feljebb temetés vagy esküvő alkal-
mával, akkor is feszengve a hátsó 
padsorokban meghúzódva. Az is-
kolában és otthon is azt tanították, 
hogy a vallás csak öreg és tudatlan 
emberek menedéke, a művelt és ön-
tudatos embernek nincs szüksége 
ilyen „pótcselekvésre”. 10-12 éves 
kiskamaszként például a papok két-
színűségének bizonyítékát láttam 
abban is, hogy a templomokba be 
van vezetve a villany. Hiszen ez az-
tán igazán emberi, műszaki alkotás, 
ha olyan hatalmas az istenük miért 
nem csinál az világosságot, minek 
neki a materialista tudomány? Ké-
sőbb középiskolásként Madách Tra-
gédiája már nagyon elgondolkodta-
tott: hogy is van ez…? Persze Luci-
fernek annyira igaza van, annyira 
tudja a „tutit”, de mégis hogy is van 
ez...? Egyetemista koromban egy-
egy átbulizott (züllött?!) éjszaka után 
hányszor eszembe jutottak ezek a 
sorok: „s a mámor az édes mámor, 
mint horpadt sírokat a nap, létünk 
bearanyozza” (MADÁCH) 

Tényleg csak ennyi? Ennyi az 
életünk, néhány (milliárd) atom vé-
letlenszerűen összeáll, jó esetben 
70-80 évre, és kész? Aztán persze a 
szürke hétköznapokban teltek múl-
tak az évek, de valahogy nem kap-
tam választ. Hogy is van ez...? Éle-
tem folyamán, amikor elértem va-
lami sikert tanulásban, munkában, 
szerelemben, hányszor de hányszor 
éreztem, hogy valami még hiányzik, 
ez így nem teljes, hogy: „legédesebb 
percünkbe is vegyül egy cseppje a 
mondhatatlan fájdalomnak” (MA-
DÁCH).

Úgy éreztem magam, mint az óko-
ri mese egérkéje, aki csak fut egyik 
szobáról a másikra, eleinte lelkesen, 
magabiztosan, hisz végtelennek tű-

nik minden, majd egyre fogynak a 
szobák, és a macska lihegése is egy-
re erőteljesebben hallatszik a háta 
mögött. Az utolsó szobába érve, már 
minden erejét összeszedve rohan, 
de minél jobban szaporázza, annál 
gyorsabban közeledik a fal. Végül 
a falhoz érve kimerülten összeros-
kad és hátrafordul: – Csak futásod 
irányán kellett volna változtatnod – 
mondta a macska és felfalta.

Igen, Testvérem, csak a helyes utat 
kell megtalálnod, ennyi az egész. És 
ez az út Jézus: Én vagyok az út, az 
igazság és az élet; senki sem mehet 
az Atyához, hanem csakis énálta-
lam. (Jn.14,6)

Jómagam tavaly ősszel kezdtem el 
járni a Székesfehérvári Református 
Gyülekezet felnőtt konfirmációi al-
kalmaira ahol, elkezdhettem megis-
merni az Urat. A fentiekből kiderült: 
volt (van) mit pótolni. De hála Meny-
nyei Atyánknak, a Szentlelket segít-
ségül hívva, Somogyi László lelkész 
úr vezetésével nagyon jó közösség 
alakult ki, ahol bátran lehetett kér-
dezni, őszintén beszélni a bennünk 
felmerülő kérdésekről, sőt kételyek-
ről is.

Gyere közénk! Ha vannak kérdé-
seid a világról, amelyben élünk; ha 
te is gondolkodtál már azon, hogy 
is van ez…? ha hallottál ugyan „ezt-
azt” Jézusról, de szeretnéd jobban 
megismerni, gyere közénk! Mind-
egy hány éves vagy, hol és hogyan 
éltél eddig; nem számít meg vagy-e 
keresztelve vagy sem (én sem vol-
tam), vagy éppen mit rontottál el 
eddigi életedben vagy mit sem; itt 
a helyed, mert: Kegyelemből van 
üdvösségetek a hit által és ez nem 
tőletek van: Isten ajándéka ez; nem 
cselekedetekért, hogy senki se dicse-
kedjék. (Ef.2,8-9)

Szentes László

120 éve 
született 
reményik 

sándor
Miért emlékezünk meg erről a 

lánglelkű költőről itt, a Békes-
ség újságban? Azért, mert máig 
ható élő hite volt. S ezt a hitet 
mesterien tudta szavakba, ver-
sekbe önteni. 

Már életében nemzeti költésze-
tünk legnagyobbjai között emleget-
ték. Életét két tényező határozta 
meg: kereszténysége és magyarsá-
ga. Mindig az életet hirdette.

Jó ember volt a szó igaz értelmé-
ben, mások mértéke szerint példa-
kép, mégis maga magával mindig 
elégedetlen.

Verseiért és szenvedésekben tisz-
tult életéért szerették őt értő kortár-
sai, és emlékezünk rá mi is.

Emlékezésül álljon itt egy rövid 
részlet egy kevésbé ismert verséből. 
Ebben az emberi lelket templomhoz 
hasonlító versében a mi lelkünket is 
kis, fatornyú templomhoz hasonlít-
ja. Amelyben Isten lakik. 

Vajon tudjuk-e, s érezzük-e ezt?

„Én csak kis fatornyú templom vagyok.
  Nem csúcsíves dóm, égbeszökkenő.
  A szellemóriások fénye rám ragyog.
  De szikra szunnyad bennem is: Erő.

  S bár irigykedve holtig bámulom
  A dómok súlyos, drága titkait,
  Az én szívem is álmok temploma
  És Isten minden templomban lakik”

                                     
(Reményik Sándor)
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Az alkohol kismértékben fogyaszt-
va emésztésünket és közérzetünket 
javítja, de rendszeresen nagymérték-
ben már szörnyű rabság és szenve-
dély okozója. Az alkoholizmus, egy 
alattomos betegség, mely tönkreteszi 
a beteg életét, de még a családjáét és 
a hozzátartozókét is. Először a család 
szokta elszenvedni az alkohol min-
den rossz hatását, és aki alkohol be-
tegségben szenved, általában csak az 
utolsó pillanatban ismeri el a függősé-
get. Bizony van nagyon sok az olyan 
eset, hogy el sem ismerik a szörnyű 
kórt, mert csak maguknak bizonygat-
ják, hogy „én bármikor abba tudom 
hagyni az ivást és nekem senki, ne 
mondja, hogy mit tegyek.” Sajnos, 
halállal is végződhet ez a betegség, 
ha nem kezelik időben. Amikor vala-
ki belátja, hogy beteg, és változtatni 
szeretne, az már egy fél gyógyulás. 
De ez olyan betegség, hogy egyedül 
nagyon nehéz változtatni, kell vala-
milyen „mankó”.

Ezért sok társadalmi és egyházi 
szervezet alakult az alkohol függő 
emberek megsegítésére! Közülük az 
egyik a Református Egyházon belül, 
a Kék Kereszt Egyesület. Elődeink a 
19. század második felében 
Svájcban kezdték a szaba-
dulást hirdetni, ugyanis ak-
kor alakult Egyesületünk. 

Székesfehérváron a Szé-
chenyi úti gyülekezetben 
működik egy csoportunk, 
ahova várjuk a szabadulni 
akarókat, és felkészítjük 
őket a dömösi szanatóri-
umban eltöltendő két hét-
re, majd utána visszavárjuk 
társainkat ide Székesfehér-
várra, utógondozásra.

De nem csak alkoholbetegek jö-
hetnek hozzánk, hanem kábítószer, 
játékfüggő, és egyéb idegi problé-
mákkal küszködők is. A legfonto-
sabb, hogy az emberi segítség mellett 
Jézus Krisztusra bízzuk a munkát, és 
Ő megszabadít, ha mi is akarjuk! Va-
lamint a csoportba nemcsak betegek 
és szabadultak járnak, hanem párto-
ló tagok is.

Várunk szeretettel, Jézus, ha kéred, 
meggyógyít!

Tudom, hogy jó a csoportunk, de 
sokkal többen is felkereshetnének és 
élhetnének az Istennek a nagy ke-
gyelmével, hogy megadja az emberek 
számára a gyógyulás lehetőségét!

Sokan, a mostani tagjaink közül is 
féltek először jönni, mert úgy tartot-
ták, - hogy” nem vagyok én iszákos, 
akkor mit keresek, ezek között”- nem 
közénk valók.

Nem voltam én sem iszákos, de 
úgy érzem, hogy elfogadtak a töb-
biek, és már nagyon hiányozna, ha 
nem jöhetnék ide az alkalmakra. Az 
a lényeg, hogy mi elfogadjuk egy-
mást, és szeretjük is, ezt meg merem 
kockáztatni, legalábbis én szeretem a 
többieket, bízom benne, hogy ők is 

így éreznek. Hétfőnként találkozunk, 
van lelkészünk, csoportvezetőnk,  
kis-csoport vezetőink, kántorunk, ta-
gok, pártoló tagok szóval így együtt 
mi vagyunk a „csoport”. Már régen 
járok ide (10 éve), nem saját jogon, 
a párom gyógyult és vele jöttem, és 
itt ragadtam hál Isten! Mióta járok, 
azóta kb. 10 –15 ember az, aki ál-
landó a többiek jönnek, maradnak, 
elmaradnak, szóval állandóan válto-
zik a kis csapat összetétele. Általában 
olyan 25 –30 ember szokott alkal-
manként megjelenni, olyan 2 és fél 
órát vagyunk együtt, 5 órától olyan 
7 óra, fél 8 ig. Szoktunk énekelni, 
külön a mi számunkra készített fü-
zeteink vannak, melyek igen szívhez 
szóló énekekkel vannak tele, sokszor 
többet érnek, mint egy ima, ugyan-
is azt mondják, aki énekel, duplán 
imádkozik.  Kirándulásokat is szer-
vezünk, melyek nagyon jóra szoktak 
sikeredni, Dömösön is eltöltünk, már 
pár éve,  évente egy hosszú hétvégét, 
amit már mindenki vár. Van kará-
csonyi ünnepségünk is, mely mindig 
fénypont, szerintem nem csak az én 
számomra, hanem mindenki más-
nak is.

Úgy érzem, hogy amikor 
idejövök hétfőn, a béke 
szigetére érkezem, és erőt 
merítek a következő na-
pokra, ennyit tudok ma-
gunkról, de aki kíváncsi, 
jöjjön el hozzánk, szeretet-
tel várjuk!

 „Az én békességem 
adom néktek….” János  
14:27.

 
Kis-Takács Erzsébet

Van kiút a szenvedélyek szorításából!

Nemrégiben Polgár Tibor, Sáregres lelkipásztora szolgált a Kék kereszt csoportban, s annyira tet-
szett neki az, amit ott tapasztalt, hogy kérte, írjunk egy beszámolót a honlapja számára. Kis-Takács 
Erzsébet testvérünk vállalta ezt a feladatot, s most írásának rövidített változatát a Békesség újság-

ban is megjelentetjük. Olvassuk figyelmesen, sokakat érintő problematikáról van itt szó.
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egy hét – két különleges ajándék
Nem készületlenül, és nem elhívás 

nélkül indultunk Sátoraljaújhelyre, 
az idei többgenerációs nyári refor-
mátus táborba lányommal, (Imre) 
Mariannal. Mindketten már jóval 
korábban megszólíttattunk.

Mariann már egy téli hétvége óta 
rendszeresen megkérdezte, hogy 
megyünk-e a református táborba? 
Mindig azt válaszoltam, rajtam nem 
múlik. Az előző (2007., 2008. évi) két 
alkalom emlékei, fotók, igés kártyák 
gyakran előkerültek, de én a sok-sok 
éves tapasztalat alapján csak akkor 
hittem el, hogy megyünk, amikor 
már a vonaton ültünk. A tábor szer-
vezői Mariannt az életkora alapján 
az Aktív Ifi csoportba osztották, ahol 
még senkit nem ismert. Az előző tá-
borok során vagy az unokatestvérei-
vel ment csoportbeszélgetésre, vagy 
az óvodában „segédkezett”. Most is 
azért kerestük fel a Kovácsi Krisz-
tián által vezetett csoportot, hogy 
bejelentkezzünk, hogy itt van a Ma-
riann, de nem biztos, hogy ez lesz az 
ő helye. Őt is féltettem egy esetleges 
újabb kudarctól, hogy nem érti azt, 
amiről a többiek beszélgetnek (mert 
ő értelmi sérült), vagy attól is tartot-
tam, hogy zavarja majd a többieket 
az elmélyülésben.

Pedig minden el volt készítve! Ma-
riannt nem nekem kellett rábeszél-
nem, hogy menjünk el a táborba, 
akkor talán nem is sikerült volna 
(mint tavaly). Az Ő szívében, lel-
kében készítette el az Úr a vágyat, 
hogy ott legyen, ahova egy külön-
leges kis közösséget hívott el, ahol 

csodálatos fiatalok voltak együtt, 
akik védően, segítően vettek körül 
egy másik, addig ismeretlen fiatalt, 
aki gyámolításra szorul. A kötelező 
alkalmakon kívül hívták, vitték a kü-
lön programokra, filmvetítésre, tár-
sasozásra is. Eufórikus hangulata, a 
befogadás feletti öröme azóta is tart, 
a nagyszülőknek, a rokonoknak is 
örömmel újságolta, hogy a korcso-
portjában vett részt az alkalmakon. 
Imádkozom azért, hogy a hétköz-
napok ne törjék le ezt a lelkesedést 
és ősztől ígéretéhez hűen eljárjon a 
pénteki ifis találkozásokra.

Rendkívül hálás és büszke vagyok, 
hogy egy olyan közösség tagja lehe-
tek, ahol ilyen fiatalok nőttek fel, ne-
velődtek, élnek.

Még egy másik élményben is ré-
szem volt. Munkámból adódóan 
– helyismereti könyvtáros vagyok 
– megismerkedtem gyülekezetünk 
egykori lelkipásztorának, Bódás Já-
nosnak az életútjával, majd később 
verseivel is. Az utóbbi években sokat 
forgattam a 2005-ben kiadott ösz-
szes versei kötetét, mert egyszerűen 
megfogalmazott, közérthető versei 
sok engem foglalkoztató kérdésre, 
érzésre rímeltek. Gyönyörű, válto-
zatos magyar nyelven megszólaló 
munkái Isten megismerésében segí-
tettek, hitben erősítettek. Többször 
eszembe jutott, hogy ezeket a ver-
seket azoknak is hallaniuk kellene, 
akik még nem ismerik. De miután 
nem vagyok egy szereplős, kiál-
lós ember magamtól nem mertem 
volna jelentkezni, pedig a készte-

tés ott motoszkált bennem, sőt ezt 
az ötletemet elmondtam a (Miklós 
Gáborné) Ibolyának, aki meghívott 
egy tábor előkészítő megbeszélésre 
és ott mégis megszólaltam. A tábor 
előtti héten a készülés, válogatás 
során teljesen elbizonytalanodtam, 
hogyan fogok én kiállni, nem va-
gyok én előadó, hogy komoly felol-
vasást tartsak, mi lesz, ha nem lesz 
hangom, ha a versfüzéreket össze-
kötő pár suta mondat nem lesz a 
helyén… Szóval nagyon izgultam, 
mert még soha ilyet nem csináltam. 
Júl. 30-án, pénteken, életemben 
először egy mikrofon mögött bizony 
zavarban voltam, de ez nem tartott 
sokáig. Végtelen nyugalom lett úrrá 
rajtam, éreztem nem voltam egye-
dül a „túloldalon”. Bár tudom, hogy 
nem sikerült mindenkihez közel vin-
nem Bódás János verseit, tudom, 
hogy azok számára, akik ismerték 
munkáit hiányoztak kedvenc verse-
ik, de a felolvasás után többen oda-
jöttek hozzám, ez nagyon jól esett, 
bár nem az én érdemem, ami ott ak-
kor elhangzott. Mégis örülök, hogy 
akik ismerték azok számára sikerült 
feleleveníteni, mások számára kicsit 
az én szemszögemből bemutatni 
Bódás Jánost.

Józan Lajosné Nagytiszteletű Asz-
szony honlapján - aki korábban nem 
ismerte a költőt – most két Bódás 
János vers, illetve versrészlet olvas-
ható.

Köszönöm Uram!

Szőnyegi Hajnalka

program ajánló
Mindenkit szeretettel várunk Simek Valéria és Saitos Lajos költői estjére, 

amely a Maroshegyi Gyülekezetrész jubileumi programsorozatának keretében kerül megrendezésre 
november 20-án (szombaton) 17 órakor a Maroshegyi Imaházban.

Közreműködik: F. Dőry Magdolna Radnóti-díjas versmondó.
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ezek a fiatalok
Mint minden korban a történelem 

folyamán, a maiak és szépek és néha 
csúnyák keresik az igazságot, lázadók, 
kritikusak. Megijednek a felnőttek oly 
sokszor álságos világától. Minden 
rosszra, de minden jóra is egyaránt 
kaphatók. Olyanok, mint amilyenek 
talán „mi voltunk.” (Írja ezeket a so-
rokat egy fiatalember.) 

De van-e valamilyen különbség a tíz, 
húsz vagy ötven évvel ezelőtti fiatalok 
és a maiak között? Ezt a témát dolgoz-
za fel a 60-as években készült Ezek a 
fiatalok című film. Ebből a filmből ki-
derül, hogy lényegében nincs különb-
ség, a fiatal mindig is olyan, amilyen.

A mai korosztály ugyanakkor több 
szempontból is más mint elődei. 
Az elmúlt évszázadokban a felnőtté 
válásnak megvolt a többé-kevésbé 
követhető, egyértelmű ösvénye. Ma-
napság ez nincs így. Egyre kisebb a 
hagyománynak a jelentősége, szere-
pe. A fiatalok előtt számtalan lehető-
ség nyílt meg: külföldi tanulmányok, 
munkalehetőségek stb. A demokrá-
cia, a nyugatról érkezett szabadelvű-
ség , a világ rendkívül gyors fejlődése 
, ill. változása társadalmunkban is új 

helyzetet teremtett. A szabadság nagy 
érték, de önmagában nem elég. A 
Bibliában így olvasunk erről: „min-
den szabad nekem, de nem minden 
használ.”(I Kor 10, 23). Az ember sza-
badságra teremtett lény, de a szabad-
ság csak a szeretettel együtt tesz iga-
zán emberré. Bizony a szabadságnak 
is van határa, mégpedig a másik em-
ber méltósága, szeretete. Nem szabad 
elfogadni korunk egyik meghatározó 
gondolatát: vedd el amit megkívánsz, 
legyen azonnal a tiéd, ne korlátozd 
magad. Ez a gondolkozás, mentali-
tás, életérzés, átmeneti örömérzetet 
adhat ugyan, de tartós életet, bol-
dogságot nem. A mai ifjú generáció 
különösen veszélyeztetett. Nem csak 
azért, mert folyamatosan emelkednek 
a riasztó adatok a drogfogyasztásról, 
a családok széteséséről és a fiatalko-
rúak bűnelkövetéséről. Ez is gond, de 
mindezek csak tünetek. A veszélyez-
tetettség igazán a gyökértelenségben 
van. Relativizálódnak, illetve eltűnnek 
olyan értékek, amelyek évszázadokon 
keresztül átsegítették az emberré vá-
lás folyamatát. A létbizonytalanság-
ban, szellemi vákuumban élő fiatalok 

jelentős tömegei menekülnek a hedo-
nizmus (élvezethajhász) komfortosnak 
tűnő világába. Korunk hatásos hamis 
vallása a fogyasztás. Mindenből több 
a választék, mint korábban. Mivel az 
ember lecsúszott állapotában is spiri-
tuális lény, igénye van arra, hogy lássa 
élete értelmét és célját. A fogyasztás 
ideig-óráig talán kielégíti a vágyakat, 
de azután a kiégés következik, a nihil 
(semmi), a depresszió.

Az egyik protestáns gyülekezetben 
gyakorolják a templomi esküvőn azt 
a szertartást, hogy a menyasszony 
és a vőlegény is kezében tart egy-egy 
égő gyertyát a házasság, a közös élet 
szimbólumaként. Majd elfújják saját 
gyertyájukat, kifejezve az egyetemes 
igazságot, tapasztalatot, hogy a bol-
dog tartós házasság, életközösség 
feltétele az áldozat. A másikért való 
lemondás. Világunk, társadalmunk 
jövője attól függ, hogy a fiatalok, az új 
nemzedék megismeri és elfogadja-e 
az egyetlen áldozatos szeretet életet 
megtartó útját.

(folyt.köv.)

Kovácsi Krisztián

kálmánchey Márta: a belsô ember erôsítése (Kálvin Kiadó)

Nemrégiben egy figyelemre méltó 
kis könyv került a kezembe. Lélekta-
ni és hitbeli kérdésekről szól. Ahogy 
Kálmánchey Márta, a könyv írója , 
megfogalmazza: „ A pszichológia hit-
beli kérdések mélyebb megértésében 
lehet segítségünkre.” Például: „ A szülő-
gyerek kapcsolat sok szempontból ha-
sonlít az Atya és a hívek viszonyára.”

Most, és az elkövetkező néhány 
számban részleteket közlünk ebből a 
könyvből, amit egyébként iratterjeszté-
sünknél meg lehet vásárolni.

„Egy kis figyelme(ssége)t!
Az empátia szót a modern pszicho-

lógia hozta be a köznyelvbe. Beleérző 
képességet jelent, azt, hogy ha vala-
kinek a helyébe képzeljük magunkat, 
jobban megértjük, mi van a lelkében. 
A kölcsönös alkalmazkodás feltétele az 
együttérzés, az osztozás egymás élmé-

nyeiben.”
A Bibliában kifejezett felhívást olva-

sunk arra, hogy „örüljetek az örülők-
kel, sírjatok a sírókkal” (Róm 12,15). „ 
A nagy Terapeuta azt közvetíti felénk, 
hogy embertársaink segítségére va-
gyunk akkor, amikor meghallgatjuk 
élményeiket vagy gondjaikat.”

”Ahogy mi is megkönnyebbülünk, 
ha „kibeszélhetjük magunkat”, tegyük 
ezt lehetővé mások számára! Egy kis 
figyelem, figyelmesség nagy örömfor-
rásnak lehet másoknak. … Az empátia 
nem születik velünk, de tanulható.”

„Minél jobban engedjük, hogy áthas-
son bennünket a felülről jövő szeretet, 
annál inkább képesek leszünk ezt má-
sok irányába közvetíteni. Az a szeretet, 
amit nem mutatnak ki, amit nem lehet 
érezni, nem sokat ér.”

A Biblia kedvességre, figyelmesség-

re, alázatra int. (Tit 3,2) (2 Tim 2,24) 
(Péld 22,1).

”A személyes érdeklődés, apró di-
cséret, odafigyelés úgy hat, mint egy 
közérzetjavító injekció: a másik ember 
személyét megerősíti, önértéktudatát 
javítja. …

A felnőtteknek is szükségük van el-
ismerésre, méltányló visszajelzésre, 
megbecsülésre. A pozitív megerősítés 
„szárnyakat” ad. …

Esetenként a pénzbeli adakozásnál 
értékesebb lehet némi „érzelmi ado-
mány”: egy jó szó, egy mosoly, egy 
gesztus, egy kis törődés vagy egyálta-
lán észrevevés.”

„Atyafiúi szeretettel egymás iránt 
gyöngédek; a tiszteletadásban egymást 
megelőzőek legyetek” (Róm 12,10) – 
tanácsolja a Szentírás.

Schrenk Éva
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az ige tükréBen
Szűcsné Novák Mária kiállítása

Az Ige tükrében. Gyönyörű cím 
egy kiállításhoz. A kiállító művész 
hitvallását, a világról vallott nézeteit 
tükrözi. 

    S hogy egy kis szójátékkal él-
jek, mégpedig a Bibliához, Jézus 
Krisztushoz és a meghívó címéhez 
kötődően: „Most tükör által homá-
lyosan látunk, de akkor majd színről 
színre…” Én meg úgy gondolom, 
hogy Szűcsné Novák Mária lélektől 
és hittől átitatott munkái ahhoz se-
gítenek hozzá bennünket, hogy az 
Ige tükrében egyre 
tisztábban lássunk, 
hogy megértsük a 
Teremtő üzenetét.

 Jó, hogy fölfedez-
te magának a tűz-
zománc mesés vi-
lágát, a formáknak 
és a színeknek ezt a 
hihetetlen gazdag-
ságát. Gondolha-
tunk közben az éle-
tet adó Tűz jelképes 
és valóságos erejé-
re, a Tűz csiholó-
jára épp úgy, mint 
a Tűz márciusára. 
„Az első emberi bá-
torság / Áldassék: 
a tűz csiholója, / Aki az ismeretlen 
lángra / Úgy nézett, mint jogos adó-
ra. // Mint egy Isten, hóban vacog-
va / Fogadta szent munkája bérét, 
/ Még ma is minden bátor ember, 
/ Csörgedezteti az ő vérét.” – olvas-
suk Ady Endre szépséges és drámai 
sorait. És ez a csodálatos ipar-és 
képzőművészeti technika nem jöhe-
tett volna létre a tűz csiholói nélkül.

  Technikát említettem, s ugye tud-
juk, hogy ez nélkülözhetetlen ahhoz, 
hogy az itt látható műremekek meg-
szülessenek. De azt is tudjuk, hogy a 
technika önmagában mit sem ér az 
ember nélkül. S azt is tudjuk, hogy a 

kegyelmi állapotban alkotó ember is 
csak úgy működik, ha van kapcsola-
ta a természetfölötti lénnyel. Szűcsné 
Novák Mária műveinek megszületé-
sének hátterében az a páratlan ösz-
szetettség munkál. Akkor is, ha Má-
riát ábrázolja a kis Jézussal, akkor 
is, ha a népmesék világába vezeti a 
nézőt. Akkor is, ha dísztárgyat vagy 
használati tárgyat készít. Így válik 
mindennapi létezésünk részévé a 
művészete. Hadd idézzek tőle egy 
gondolatot: „Ezzel a kiállítással is 

azt akarom kifejezni, hogy ígéretet 
teszek Istennek, akinek a sugallata 
nélkül nem születhettek volna meg 
a műveim.” És tegyük hozzá, hogy 
mindezeket szolgálják a kiragadott 
bibliai igék, a zsoltárok nemes vere-
tű részletei is.   Ebben a minket kö-
rülvevő átkozott és áldott világban 
különösen nagy szükségünk van az 
ilyesfajta tiszta ábrázolásra, a tiszta 
szív és a tiszta gondolat fölmutatá-
sára.

  „Egy világot alakítottam ki al-
kotásaimon tulipánlányokkal, tün-
dérekkel, lepkékkel, virágokkal és 
városokkal, melyek egy szebb, nyu-

galmasabb világot álmodnak kö-
rénk.” - olvassuk egy vallomásában. 
Bizony szükségünk van és lesz erre 
a nyugalmasabb világra a sok-sok 
szenvedés után. A vörösen pusztító 
iszapvilág után. A művészet pedig 
igenis föl tudja mutatni a megoldás 
lehetőségét, a humánum és az er-
kölcs egyértelműségét – szemben a 
visszahúzó és pusztító erőkkel. Ha 
kell, egy tükör, ha kell egy művészi 
doboz, ha kell egy biblikus vagy nép-
művészeti motívum fölhasználásá-

val. A zöld tün-
dér, a kis lepke, 
a tulipánlány, 
a kék virágok-
ban bővelkedő 
édenkert segít-
het bennünket 
ahhoz, hogy 
fölépíthessünk 
egy olyan lelki 
és belső világot, 
amelyben ott-
honosan élhe-
tünk, és amely 
segít a szörnyű-
ségek elviselé-
sében és legyő-
zésében.

   Tanúi va-
gyunk ugyanakkor az alkotó folya-
matos megújulásának, az új for-
mák, az új tartalmak, az új színek, 
az új méretek jelenlétének. Szűcsné 
Novák Mária eddigi életműve szak-
rális művészetünk maradandó ér-
tékei közé tartozik. Az anyag, a tűz, 
a színek, a formák, a míves keretek 
épp úgy részei a nagy egésznek, 
mint a lélek varázsa, a művészre 
szállt Szentlélek csodája. 

Bakonyi István
(Elhangzott a székesfehérvári Szent 

István Művelődési Ház Szent Korona 
Galériájában 2010. október 12-én.)
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Százharminc esztendővel ez-
előtt, 1865. február 13-án a Fej-
ér megyei Sáregresen született 
Csók István, a magyar festészet 
kiemelkedő alakja. 

Apja jómódú molnár volt. A szülői 
ház, a családi összetartozás formálta 
karakterét. Már gyermekkorában ki-
alakult benne a vágy a titokzatos, el-
érhetetlen után. Nyaranként a hazai 
táj festői lehetőségei izgatták. Egy 
nyári élményét elmesélte nekem, ezt 
szeretném másokkal is megosztani.

„Egy verőfényes szeptemberi va-
sárnap előállt a kocsi, hogy anyámat 
és kishúgomat a templomba vigye. 
Apám megkérdezte: nem megyek-e 
el én is? Egy pillanatig haboztam, 
azután felültem. A kocsi robogott 
velünk Egres felé. Füstölögtem ma-
gamban, mit keresek én a templom-
ban, ahol gyermekkorom óta nem 
voltam, ahová tulajdonképpen nem 
vonzott semmi.

Minden ember, talán még a szen-
tek életében is van egy korszak, a 
kételkedés korszaka. Többnyire a 
18. életévben kezdődik, és sajnos 
egyik-másik embernél egész életen 
át tart.

Külföldön eddig a templomokba 
csak azért mentem, hogy gyönyör-
ködjem a műkincsekben. A bécsi 
Szent István templom szépsége, a 
müncheni Frauenkirche komor dí-
szei, a párizsi St. Étienne du Monte 
s a St. Germain en l’Auxerois üveg-
ablakai elfeledtették velem, hogy a 
földön járok. A csodák koronája a 
Sixtusi kápolna, ahol Michelange-
lo zsenije versenyre kel magával az 
Ótestamentummal, amint testet ad 
freskóiban az eszmének, a világ te-
remtésétől fogva az utolsó ítéletig. 
Ám a csodák közepette, bár Istent 
mindenütt ábrázolva láttam, jelen-

létét nem éreztem sehol.
Ugyan mit keresek én az egresi 

templomban? Mi várhat rám a világ 
csodái után?

A kis templom belseje még mindig 
a régi volt. A falak csakúgy fehérre 
meszelve, mint kisiskolás korom-
ban. A leterített úrasztalán ugyanaz 
a naiv, paraszt hímzésű kendő, mint 
mikor még én vettem első ízben Úr-
vacsorát.

Anyám s kishúgom sietve foglalták 
el helyeiket a családi padban. Ne-
kem az elöljáróság szorított helyet 
az első padban. A hívek énekeltek, 
míg a harangszó el nem hallgatott, 
akkor felállt mindenki, mert belépett 
az öreg tiszteletes úr. Pár másodper-
cig imádkozott, azután leült. A hívek 
is. Megszólalt az orgona, kezdetét 
vette az istentisztelet. Szállt az ének 
szárnyalva, zengve az ég felé, vele a 
hívek áhítata, a fohász, az ima, a há-
lás köszönet a jó termésért.

Hová lett az én csúfondáros ked-
vem? Hová a profán érzés, mu-
latni ott, ahol mások vágyakozva 
emelik szemüket Istenhez? Pedig a 
Miatyánk is úgy hangzott el, mint 
régen, az én szívemet mégis átjárta 
valami csodálatos, szent érzés, vala-

mi melegség. Éreztem, hogy lelke-
met betölti a bűnbánat, leborulok 
Isten elé, újra gyermek vagyok, el-
csitulnak lelkemben a viharok, éled 
bennem a remény, elhalványulnak 
a gyönyörű műemlékek, mert itt a 
falusi templomban elkezdte mun-
kálkodását bennem a Szentlélek, és 
elárasztott Isten határtalan kegyel-
me.

Mikor az öreg tiszteletes úr 
mondotta: Hiszitek-e, valljátok-e, 
hogy Jézus Krisztus értetek halt meg 
a kereszten, hogy megbocsátassa-
nak a ti bűneitek, én a gyülekezettel 
együtt meggyőződéssel mondottam: 
Hisszük és valljuk!

És megint zengett az orgona, éne-
keltek, s én mintegy álomban lát-
tam, amint érdemes öregek, majd 
fiatalok, s végül az új konfirmáltak, 
sorban egyenként odajárultak az 
úrasztalához. A pap mindenkinek 
letört a kenyérből egy falatot, majd 
adott inni a borból egy kortyot. Azu-
tán áldólag terjesztette kezét a hívek 
fölé, s ment mindenki Jézussal a szí-
vében haza.

Szótlanul tovább ültem, lehunyt 
szemem előtt kirajzolódott a kép, 
az „Úrvacsoraosztás”. Tudtam, ezt 
fogom megfesteni. Isten határtalan 
kegyelme segített hozzá. Köszönetet 
mondtam ezért a napért és a Tőle 
kapott tálentumért.

A kocsi egészen más embert vitt 
vissza a családi házba, mint akit a 
kis falusi templomba hozott.”

Eddig a történet. Az „Úrvacso-
raosztás” című képe világsiker lett. 
1894-ben Antwerpenben, majd 
1900-ban Párizsban aranyérmet 
nyert vele. Mesterségbeli felkészült-
sége nyilvánvaló a képen, de a lehe-
letszerű tónusok finomsága tükrözi 
a bensőséges élmény igazságát is.

a szentlélek munkája egy 
festômûvészben

- Palotainé Kali Gabriella visszaemlékezése -
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Szar-
ka Mik-

lós arra ke-
resi a választ, 

mi tarthatja össze 
a mai családokat. 

Furcsa kettősséggel jellemzi 
napjaink életét Szarka Miklós lel-
kész-pszichológus előadásán, me-
lyen arra kereste a választ, mi tartja, 
mi tarthatja össze a mai családokat: 
az emberekben egyszerre van jelen 
a házasság iránt érzett mély kiáb-
rándultság és a biztonság iránti ha-
talmas vágy. Egyre többen vannak, 
akik csak kivenni akarnak a kapcso-
latból, és nem látják, hogy boldog 
csak akkor lehet valaki, ha hajlandó 
nap mint nap megdolgozni érte. 

 

Szarka Miklós 
– Egyre gyakrabban halljuk, hogy 

válságban a család intézménye, és 
sajnos a számok is ezt támasztják 
alá. 

– Nem a család van válságban, 
mert a család intézménye kiirtha-
tatlan, hanem az ember. A leen-
dő édesapák, édesanyák vannak 
válságban, mégpedig azért, ami a 
huszonegyedik századi ember leg-
nagyobb problémája: nem adni, 
hanem kapni akar. Az, aki csak ön-
magának él, aki csak kivenni akar 
egy kapcsolatból, olyan, mint egy 
beteg, rákos sejt, amely az öntör-
vényűségével elkezdi tönkretenni, 
felemészteni a környezetét. Nagyon 
sokan képtelenek észrevenni, hogy 
csak akkor kaphatnak, ha maguk is 
adnak – ezért vannak hatalmas nyo-
más alatt a házasságok. 

Adni, szeretni tanulni kell
– Miért kell egyáltalán új vála-

szokat találni arra, melyek a család 
megtartó erői? Hiszen évszázadokig 

működött a hagyományos család-
modell...

– Régen minden más volt. 100–
150 éve a család termelő közösség-
ként működött, amelyben három 
generáció dolgozott együtt a meg-
élhetésért, a boldogulásért. Akko-
riban a fennmaradás, a túlélés ha-
talmas összetartó erő volt! Később, 
50–60 éve a polgári, erkölcsi tör-
vények voltak a megtartó erők. A 
„holtomiglan-holtodiglan" törvénye 
zsigerileg ott volt az emberekben, s 
fel sem merült bennük a válás gon-
dolata, pedig akkor sem voltak bol-
dogabbak a családok, mint most. 
Mára ezek az értékek eltűntek.

– Van elmélete arra, miért nem 
akarnak házasodni a fiatalok? Mert 
bár a statisztikák szerint egyre keve-
sebb a házasság, az együttélést még-
is sokan választják. 

– Furcsa kettősség ez: az emberek-
ben egyszerre van jelen a házasság 
iránt érzett mély kiábrándultság és 
a biztonság iránti hatalmas vágy. 
Ma háromszor annyian választják 
az együttélést, mint harminc éve, 
bennünk van tehát a vágy arra az 
érzésre, amit két „ajándékozó" típu-
sú ember szövetsége képes nyújtani. 
Sajnos sokan szinte hajszolják ezt 
az érzést, és hiába van szó együtt-
élésről, mégis váltogatják a partne-
reiket. Ez pedig ördögi kör. Minél 
több ilyen kapcsolata van valakinek, 
annál többször sérül, annál több a 
feldolgozatlan kudarc, s végül ott 
motoszkál benne a kérdés: vele sem 
ment... sikerülhet-e egyáltalán vala-
kivel? 

A fiatalok látják, mennyi a rossz 
házasság, a válás maguk körül – 
esetleg éppen a szüleik házasságá-
nak kudarca –, s felteszik maguknak 
a kérdést: miért kövessék el ők is 
ugyanazt a hibát? Egyre kevesebb 
bennük a motiváció a házasságra, 

így a rossz és a meg sem köttetett 
házasságok statisztikája „húzza egy-
mást". 

– A szülői példán múlik tehát min-
den? 

– Sok minden. Én átéltem, hogy 
a szüleim huszonöt év alatt együtt 
maradtak, és ez a legnagyobb örök-
ség, amit kaphattam tőlük. E nélkül 
nem váltam volna azzá, aki vagyok. 
Ahogy egyre kevesebb a teljes csa-
lád, egyre kevesebb az olyan „belső 
műhely", ahol a gyerekek megta-
nulhatják, hogyan kell közösségben 
élni, adni, szeretni, bízni. Ez nem 
könnyű, mert a családi lét, a családi 
szerep a legnagyobb feladat és a leg-
magasabb elvárás az ember életé-
ben. A szülők azzal a jókívánsággal 
engedik útjára a gyermeküket, hogy 
„legyetek boldogok", de ezt nem 
boldog szülők mondják, hanem 
olyan felnőttek, akik nem tanították 
meg a gyermekeiknek az érintés, a 
szeretet, az ajándékozás tudomá-
nyát. Így nincs igazán súlya az üze-
netnek, s bár a fiatalok még néhány 
évig együtt maradnak – amíg kitart 
a kezdeti hév, a varázs –, aztán az 
elvárások súlya alatt tönkremegy a 
kapcsolatuk.

„Az adni tudás hatalmas erő"
– Ezek után válik izgalmassá a kér-

dés: mi tarthat össze egy mai csalá-
dot? 

– Sajnos sokak számára az a 
központi kérdés: „Hogyan tudok 
úgy boldog lenni, hogy az minél 

Válságban a család?
– riport Szarka Miklós ref. lelkész – pszichológussal –

le
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kevesebb áldozattal járjon?" Pedig 
boldoggá válni áldozatok és mun-
ka nélkül soha nem fog sikerülni! 
Vannak, akiknek szinte úgy kell ki-
préselniük magukból mindent, amit 
adnak; sok édesanyánál látom ezt 
a kényszeres adást: „megteszem, 
mert ennek meg kell lennie". Meg 
kell találni azt az utat, amellyel szo-
rongás és kényszer nélkül adhatunk 
magunkból. Ha semmi mást nem 
viszünk magunkkal otthonról, csak 
az adni tudás képességét, hatalmas 
erőtér alakul ki körülöttünk. 

– Sokan azt hiszik, hogy a házas-
ságkötés, az esküvő automatikusan 
hozza magával a boldog családi éle-
tet. 

– Ez nem így van! A jó kapcso-
latért egy életen át dolgozni kell, 
tanulni kell egymást. Fontos, hogy 
hasonló értékeket tartsunk érték-
nek, azonosan gondolkodjuk olyan 
fontos dolgokról, mint a hűség, a 
bizalom, vagy akár a haza – de ez 
nem elég. Meg kell találni azokat az 
erőket, amelyek gyógyítják és meg-
tartják a családokat. Tökéletes csa-
lád nincsen, ahogy tökéletes ember 
sincs. Egy életen át tanulnunk kell 
egymás „szeretetnyelvét". Tavaly ta-
lálkoztam egy nagyon szép vak lány-
nyal és a látó párjával, és segítettem 
nekik rájönni, mi a baj a kapcsola-
tukkal. Már a második alkalommal 
láttam, hogy a fiú nem beszéli a lány 
szeretetnyelvét. Megtudtam, hogy a 
születése óta vak lánnyal édesanyja 
az érintés nyelvén kommunikált, így 
fejezték ki az érzéseiket, a szeretetü-
ket, a fiú pedig nem ismerte ezt a 
nyelvet. Ugyanez a helyzet, ha valaki 
verbális típus, és ugyanezt szavakkal 
fejezi ki; neki magának is hallania 
kell, hogy „szeretlek". Ha a férfi nem 
képes szavakban megnyílni, baj lesz 
a közös szeretetnyelvükkel. Van, aki 
csak tíz év után jön rá – ha rájön 
egyáltalán –, hogy mire van szüksé-
ge a másiknak. 

– Főleg, ha nem közli. Azt mond-
ják, néma gyereknek az anyja sem 
érti a szavát...

– Éppen ezért a kommunikáció az 
egyik pillére a jó kapcsolatnak! Ha 
jól működik a kommunikáció két 
ember között, gazdaggá válik a „mi" 
jelentése. „Nem vagyok egyedül, 
együtt vagyunk" – érezzük ilyenkor. 
Minél több mindent tudunk egyes 
szám többes személyben kifejez-
ni, ez a kis szócska annál nagyobb 
erőforrást jelent. Ez az erő pedig 
nem eredendően a kapcsolatban 
van meg, hanem az egyes emberek-
ben, külön-külön. Együtt kell őrizni 
a kapcsolat határait, s kell hogy le-
gyen egy közös tér, ahol mezítele-
nek vagyunk egymással szemben, s 
ahol kettőnkön kívül másnak nincs 
helye, még a gyerek sem kukucskál-
hat be. S persze ugyanilyen fontos, 
hogy tiszteletben tartsuk mások ha-
tárait is.

– Jól sejtem, hogy ez talán a csalá-
don belül a legnehezebb? 

– Igen, de az együttélés nem megy 
e nélkül. Különösen ma fontos ez, 
amikor száz fiatal házaspárból hat-
vanhárom kénytelen valamelyikük 
szüleinél kezdeni a közös életüket. 
Svájcban mindössze három... Igaz, 
amikor megkérdezem, mekkora la-
kásban élnek, és kiderül, hogy hat-
van négyzetméteren hatan, nem 
kezdek el papolni a határokról... 

„Eddig csak hittem, most már tu-
dom, hogy jó"

– Annak ellenére, hogy sokan friss 
házasként kénytelenek kezdetben 
a szülőknél lakni, szinte mindenki 
igyekszik elköltözni, és önállósodni, 
amint lehet. Biztos, hogy olyan jó ez 
a nagy önállóság? 

– Egyáltalán nem. A generációk 
együttélésében az a szép, hogy az 
öregek nem egyedül halnak meg, a 
gyereket nem az utca neveli, a kö-
zépkorú családfő pedig nem kap 
negyvenöt évesen infarktust azért, 
mert úgy érzi, céltalanná vált az 
élete. A nagyszülőknek van lehető-
ségük és idejük átadni a tudásukat, 
tapasztalatukat a fiataloknak, s min-
denkiben ott az érzés, hogy nincs 
egyedül.

– Miközben úgy is lehet egyedül 
lenni, hogy együtt él valakivel az 
ember... Sok középkorú házaspáron 
látni, hogy mintha két idegen élne 
egymás mellett, belefásulnak a há-
zasságba. 

Könnyű elveszíteni egymást a kü-
lönböző életszakaszok alatt, ame-
lyeken egy kapcsolatban keresztül-
megyünk. Nagy türelem és rugal-
masság kell ahhoz, hogy akkor is 
megmaradjunk egymásnak, amikor 
már nincs az az elementáris lángo-
lás, mint kezdetben. Ez az az érzés, 
hogy „eddig csak hittem, hogy jó 
lesz, most már tudom, hogy jó. S 
ezt a tudást nem adnám oda azért 
a hitért." Sok olyan 40–50 éves pár-
ral találkozom, akiknek újra fel kell 
fedezniük egymást, újra meg kell 
tanulniuk egymás szeretetnyelvét. 
Apropó, tudta, hogy a szerelmes 
ember vérében kétszázszor több 
boldogsághormon, dopamin van, 
mint egy kiüresedett házasságban 
élőnek? 

(Forrás: www.kisalfold.hu online 
szerkesztőségének engedélyével)

Könyvajánlat: Gary Chapmann: 
Egymásra hangolva – Öt szeretet-
nyelv a házasságban (Harmat Ki-
adó)
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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:       17:00    Bibliaóra
Urnatemető nyitva:  
szerda: 15-17 óráig, péntek: 15-17 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


