
Minket, református keresztyéneket 
az elmúlt évszázadok megtanítottak 
arra, hogy életünk minden apró 
részlete szerető Istenünk és Atyánk 
kezében van, akinek segítsége nél-
kül semmit sem tudtunk volna el-
érni azokból az országos hírű ered-
ményekből, amelyek által a magyar 
református oktatás- és nevelésügy 
méltán elhíresült. Most is, amikor a 
kedves Szülők figyelmébe nagy sze-
retettel ajánljuk a fehérvári Talen-
tum Református Általános Iskolát, 
akkor kifejezésre juttatjuk: minden 
eddigi sikerünkért, formálódó jó hí-
rünkért egyedül Istent illeti minden 
dicsőség!

Nem természetes dolog, hogy pl. 
a 2010-es Fejér megyei Príma Díj 
külön díjazottja, az oktatásügy terén 
elsőnek minősített iskola lehetett a 
miénk. Nem értékeljük túl ezt a mi-
nősítést – elsők vagyunk az egyen-
lők között –, de a napi politikától 
és a hivatalos közoktatásügytől füg-
getlen elismerés azért is különösen 
értékes és fontos számunkra, mert 
a háttérben a szülői munkaközös-
ségünk tagjai álltak ki, s formáltak 
véleményt a megfelelő fórumokon, 
hogy Príma Díjas lehessen az isko-
lánk. Meggyőződésünk, hogy ez a 
gesztus önmagáért beszél, ugyanak-
kor valljuk: Urunk áldása, segítsége 
nélkül nem viselnék ennyire a szí-
vükön a szülők ennek az újkori tör-
ténetében ugyan „rövid múltú”, de 
reményteljes jövőjű  intézménynek 
az ügyét. (vö: www.albaref.hu)

Szeretettel és jó lelkiismerettel 
ajánljuk tehát minden kedves jöven-
dő iskolás szülő figyelmébe a Talen-
tum Református Általános Iskolát, 
amelynek neve is sajátos üzenettel 
bír. Az Úr Jézus egyik legismertebb 
példázatában olvassuk: „Az egyik-
nek adott öt talentumot, a másiknak 
kettőt, a harmadiknak pedig egyet, 
kinek-kinek képessége szerint.” 
(Máté 25,15) 

Egy olyan szeretetteljes és kü-
lönleges Gazdáról hallunk itt, aki: 
Minden emberének (gyermekének) 
adott feladatot – személyválogatás 
nélkül! Mindenkinek a képességei, 
adottságai szerint osztotta szét a 
feladatokat, nem minősített senkit 
sem gyöngébbnek, vagy értéktele-
nebbnek a másiknál, a számonké-
résnél pedig a hűséget tartotta a leg-
nagyobb értéknek, a legfontosabb 

mércének! S aki képességei szerint 
hűségesen gazdálkodott a rábízott 
talentumokkal, az mind rendkívüli 
jutalmat kapott! 

Tudjuk, hogy a Mester ránk gon-
dolt: egész életünket ajándékba kap-
tuk, kit-kit testreszabott feladatokkal 
látott és lát el Urunk, az Ő színe előtt 
nem létezik „teljesítmény-kényszer”, 
mert mindnyájunknál a hűséget, 
s az ezzel rokon bizalmat figyeli a 
szívünk mélyén: Neki élek-e a Tőle 
kapott ajándékaimmal, az Ő di-
csőségét szolgálom-e a rám bízott 
talentumokkal? Bűneimmel, elron-
tott dolgaimmal Hozzá fordulok-e 
bocsánatért és újrakezdésért? Mert-
hogy így, Vele, csodálatos végigjárni 
az életutat! Próbák, nehézségek és 
veszteségek között is átéljük, hogy 
a talentumok forgatása közben 
újra és újra megpihenhetünk az Ő 
lábainál: „Jöjjetek énhozzám mind-
nyájan, akik megfáradtatok, és meg 
vagytok terhelve, és én megnyug-
vást adok nektek. Vegyétek maga-
tokra az én igámat, és tanuljátok 
meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és 
alázatos szívű, és megnyugvást ta-
láltok lelketeknek. Mert az én igám 
boldogító, és az én terhem könnyű.” 
(Máté 11,28-30)

Könnyű azoknak, akik nem magu-
kat terhelik agyon feladatokkal, ha-
nem Istentől kérik el a testre szabott 
talentumokat, hiszen mindehhez 
erőt és békességet is kapnak Meg-
váltó Uruktól. Boldogok azok a gye-
rekek, akik olyan iskolába járnak, 
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ahol életük igazi értelmét találhatják 
meg szerető Gazdájuk jelenléte ál-
tal, akitől tanáraik nem csupán böl-
csességet és erőt kérnek a tanítás-
hoz, hanem tanítványaik életének 
áldásaiért is könyörögnek. Ez az ő 
egyik, felülről kapott talentumuk, 

ami világi iskolákban szinte teljesen 
ismeretlen.

A magunk nyelvén így mondjuk: 
Isten kegyelméből azért más ez az 
iskola, azért lehet príma is és ta-
lentumos is, mert szerető Mennyei 
Atyánk tartja kezében, s áldja meg 

a küldetését. E gazdag áldás kiára-
dását kívánjuk minden jelenlegi és 
jövendő diák, illetve kedves szüleik 
életére!

                                                                                              
- Somogyi László -

             lelkipásztor

A LEENDÔ ELSÔ OSZTÁLY TANÍTÓI

Anancsenko Nyina

Székesfehérváron élek, a Budai 
úti gyülekezetrész tagja vagyok, ahol 
gyermekmunkásként szolgálok.

Kaposváron végeztem a tanító-
képző főiskola tanító – hittanoktató 
szakán, választott műveltségterüle-
tem az ének-zene. 2005-ben orszá-
gos szépkiejtési verseny döntőjében 
szerepeltem Debrecenben. Még 
ugyanebben az évben országos 
ének-zene tanítási versenyen ezüst-
érmet nyertem.

A diploma megszerzése után 
Gyálon tanítottam. Jelenleg a 
Primavera vegyeskarban éneke-
lek. A tanítás az elhívatottságom, 
szeretném a mai gyerekekkel meg-
ismertetni a tanulás és hit erejét és 
szépségét, ezáltal gazdagabbá tenni 
őket. Szeretném a Biblia jegyében 

nevelni a rám bízott ki-
csinyeket. Ezért tanítok a 
székesfehérvári Talentum 
Református Általános Is-
kolában és hiszem, hogy 
igazi segítőtársakat vezérel 
mellém  az Úr.

Következő tanévtől a 
magyar tantárgycsoportot 
fogom tanítani

Szanyó Gáborné

Székesfehérváron élek férjem-
mel és három gyermekünkkel, a 
maroshegyi gyülekezetrész tagjai 
vagyunk.

Tanító-hittanoktató diplomámat a 
nagykőrösi Református Tanítóképző 

Főiskolán kaptam 1994-ben. Ezután 
a Tolnai úti Általános Iskolában ta-
nítottam. Két nagyobb gyermekünk 
születése után az Olajfa Református 
Óvodában dolgoztam, a nagycso-
portosok iskolára való felkészítését 
végeztem.

Isten kegyelméből a Talentum 
Református Iskola életét az első lé-
pésektől figyelemmel kísérhettem, 
mivel az induló első osztály egyik 

tanítójává választott 
a presbitérium. Mun-
kám során igyekszem 
a gyermekeket képes-
ségeiknek megfelelően 
fejleszteni. Fontosnak 
tartom, hogy a gyen-
gébb képességű tanu-
lókat is sikerélményhez 
juttassuk. Ezért az Eöt-
vös József Pedagógiai 
Főiskolán fejlesztő pe-
dagógus másoddiplo-
más képzésen vettem 
részt, és pedagógus 
szakvizsgát tettem 
2007-ben.

Az ovi-suli program 
részeként évek óta vég-
zek hittanoktató szol-
gálatot az Olajfa Re-

formátus Óvodában. Célkitűzésem, 
hogy a gyermekek megismerjék az 
Úr Jézus szeretetét, közelségét, és 
magukénak érezzék a jézusi tanítást: 
„Amit szeretnétek, hogy az emberek 
veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt 
cselekedjétek velük.” (Máté 7: 12)

Következő  tanévtől a matematika 
tantárgycsoportot fogom tanítani.
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2010 KARÁCSONYÁN

Kedves Szülők!
Ahhoz, hogy intézményünket személyesen is megismerhessék, a következő programokra várjuk Önöket:

Játékos foglalkozások időpontjai:
február 7. (hétfő)  17:00 óra
február 14. hétfő 17:00 óra
február 21. hétfő 17:00 óra
február 28. hétfő 17:00 óra

A foglalkozásokat a leendő első osztályos tanítók tartják.

Nyílt tanítási órák: 2011. március 22-24.  7:45-10:00
Beiratkozás: 2011. tavaszán a városi beiratkozással egyidőben
(Pontos időpont később a www.albaref.hu/iskola honlapon)

A beiratkozásra hozzák magukkal a gyermek:
•születési anyakönyvi kivonatát

•óvodai szakvéleményét
•lakcímkártyáját.

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket és a gyerekeket a REFIBEN!

Mit mondhatnék újat a karácsony-
ról? A közénk jött, a Földre leszállt 
és leszületett Isten születéséről. A 
szeretet örökkévaló bajnokáról, az 
erőszakkal, a mocsokkal, a ke-
gyetlenséggel, az árulással, a 
gyűlölettel szembeszálló Jézus 
Krisztusról.

Akinek a nevében oly sok 
bűnt elkövettek és elkövetnek. 
Akivel visszaélnek inkvizítorok 
és handabandázók, tömeg-
gyilkos diktátorok és a tőlük 
különbözőket gyűlölők. Aki 
érettünk feszíttetett meg, s aki 
Emberként és Istenként halt 
meg, hogy föltámadhasson, s 
majd második eljövetelekor uralkod-
hasson mindörökké.

Aki a szeretet és a szerelem sza-
badságával ajándékozza meg az em-
beriséget. S ha boldog vagy, ha sze-
retsz és szeretnek, ha a másik ember 
a mennyet hozza eléd, akkor is Őt 

dicsőítsd! Hiszen az Ő akarata érvé-
nyesül, s erről oly sokszor mondtad, 
imádkoztad a legfontosabb monda-
tot az Ő imájából.

S most, amikor a kisdedre, a 
jászolmelegre emlékezünk, nem fe-
ledhetjük a nem is oly távoli keresz-
tet. Neked is megvan a kereszted, Te 
is megjártad a földi poklokat, hogy 
aztán a harmónia, a tisztaszívűség 
áldásában részesülj. De ne gondold, 

hogy Isten vagy. Ember vagy, s per-
sze azt is tudnod kell, benned van 
az isteni lényeg, hiszen erre terem-
tődtél. Teremtőd által. Anyád s apád 

szent lázában. Az eggyé válás 
szentségében.

Vágysz az örök fényre, s most 
a fény ünnepének jött el az ide-
je.

Világoljon ez a fényesség 
2010 karácsonyán, és minden 
napon egészen a világ végeze-
téig!

Fényeskedjék a szeretet, a 
békesség, a szerelem, a megbo-
csátás, és legyen áldott az ün-
nep és minden hétköznap, le-

gyen áldott az ember. Legyen áldott 
a föld, a víz, a Nap, a Hold és min-
den csillag! Legyen áldott a haza, a 
szülőföld, s legyen áldott a sír, amely 
majd valamikor befogad. És legyen 
áldott a Menny, az Örök Haza!

- Bakonyi István -

2010. december 22-én a Budai úti templomban a Canticum Novum énekkar adott koncertet Lovrek 
Károly vezénylésével. Az est házigazdája Bakonyi István volt, akinek bevezető beszédét  itt olvashat-
ják. Utólag - a Karácsonyról. Vigyük magunkkal a következő évbe ezt a hangulatot, a jászolmelegből 
bensőnkben izzó tűzként fellángoló Szeretetet. És ne hagyjuk kihunyni a tüzet! (a szerk.) 

Canticum Novum
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JÖJJETEK ÉNHOZZÁM…
Az ember mindig is bízott magában: 

erejében, tudásában, képességeiben, 
munkájában, szerzett javaiban.

Aztán jön egy természeti katasztró-
fa, és egy év munkájának, vagy egész 
életének gyümölcse lesz semmivé. 
Elveszíti munkahelyét, és nem akad 
másik, veszélybe kerül a maga, vagy 
családja megélhetése. Jöhet beteg-
ség, vagy a feltartóztathatatlan öre-
gedés, gyengeség, váratlan haláleset, 
és elveszett a társ, akire eddig számít-
hatott, vagy a gyermek, aki támasza 
lehetett volna.

Ma is sokan vannak, akik testi, vagy 
lelki terhek alatt roskadoznak, és azok 
sokszor elviselhetetlennek tűnnek. A 
megterhelt ember aggódással tetézi 
valóságos gondjait, emészti magát, 
de tehetetlen.

Jézus jól látja a magabízó ember 
gyötrelmét. „Mit aggódtok...? Ag-
gódásával pedig ki tudná közületek 
meghosszabbítani életét, akár csak 
egy arasznyival is?˝

Jézus együtt érez a szenvedővel és 
megoldást kínál.  „Jöjjetek énhoz-
zám mindnyájan, akik megfáradta-
tok és meg vagytok terhelve, és én 
megnyugvást adok nektek.˝

Jézusnál a terhek mellett megnyug-
vás?  Leveszi a terhünket ?  Igen!  
Leveszi, bár el nem veszi. Hogyan?   
„Vegyétek magatokra az én igá-
mat...˝ 

Mert a Vele közös igában az eddig 
egyedül hordozott teher megoszlik az 
Ő drága vállai és az enyém között.

 Jézus válla kimondhatatlanul erős 
– az egész világ bűnterhét magára 

vette – hát terhem súlyát így valójá-
ban Ő viseli. Lehetséges ez?  „tanul-
játok meg tőlem, hogy szelíd vagyok 
és alázatos szívű.˝

Jézus,az Isten Fia, vállalta a szegé-
nyes szállást, nap hevét, éjszaka hide-
gét, éhet, szomjat, fáradtságot...

Jézus,az Ember Fia, vállalta a szük-
ségben lévőket, nyomorultakat, kita-
szítottakat, megvetetteket...

Jézus, a Krisztus, vállalta a gúny, 
megvetés, gyűlölet és kínzóeszközök 
ostorcsapásait, a teljes elhagyatottsá-
got, a keresztet.  Érted és értem. 

„Nézzünk fel Jézusra˝!  „és meg-
nyugvást találtok lelketeknek. Mert 
az én igám boldogító, és az én ter-
hem könnyű.˝

                                                                                                                                                      
 - Benkóné Sz. Mária -

Január 15-én, szombaton, Veszp-
rémből érkeztem vissza Székesfehér-
várra. Hűvös, de napsütéses szombati 
nap volt. Rövid idő alatt elkészültem, 
és már mentem is a buszmegállóba, 
hogy még véletlenül se késsek el. A 
megállóban egy kedves, ismerős arc 
fogadott: egyik gyülekezeti tagunk is 
a felolvasóestre igyekezett. A buszra 
való tíz perces várakozás vidám be-
szélgetésben telt el, és egy fiatal hölgy 
is bekapcsolódott a társalgásunkba. 
Majd megérkezett a busz, és felszáll-
tunk rá. Nem sokkal 5 óra után ér-
keztünk meg a Maroshegyi imaház-
ba, ahol már elkezdték az alkalmat. 
Csendben elfoglaltuk a helyünket; 
én a hátsó sorban ültem le. Innen jó 
rálátásom volt minden előadóra, és 
megfigyelhettem a közönség reakci-
óját is.

Schrenk Éva testvérünk ismertet-
te a programot. Felváltva követték 
egymást a verses blokkok és a zenei 
részek. Verses kötetéből válogatva, 
de kronologikus sorrendben olvasott 
fel nekünk Éva. Verseit nagy áhítattal 

hallgattuk. Átéléssel, szívet melen-
getően osztotta meg azokat velünk. 
Költeményei az Isten-kereséstől kezd-
ve, az élet nagy kérdésein át a szere-
lemig sok témát érintettek. Koráb-
ban már megajándékozott egy tisz-
teletpéldánnyal, amit el is olvastam, 
és rendkívül jónak találtam a benne 
közölt verseket. Jó 
volt őket olvasni, de 
még jobb volt most 
magától a költőtől 
meghallgatni ezeket 
a csodálatos költemé-
nyeket. A versek biro-
dalma így még köze-
lebb került a lelkünk-
höz, és jobban tudott 
ránk hatni. A verses 
blokkokat követően 
zenei részek követ-
keztek, amelyeket két 
tehetséges fiatal szol-
gáltatott számunkra. 
Rapai Kristóf gyönyö-
rű gitárjátékával, Kiss 
Melinda pedig kivéte-

lesen szép énekhangjával varázsolt el 
bennünket.

Számomra igazi lelki felüdülés volt 
ez az esti program, és remélem, hogy 
a jövőben még lesznek ehhez hason-
ló kitűnő verses és zenés alkalmak!

- Ujvári Sándor Csaba -
                     kisegítő segédlelkész

SCHRENK ÉVA FELOLVASÓESTJE MAROSHEGYEN

 Istenben bízva

Egy új év kezdődik, magyarok!

Tegyetek most félre gyűlöletet, haragot! 
Imádságos lélekkel gondoljatok egymásra, 
s hazánkra, melynek mindegyikünk egyformán sáfára. 

Hogy vétkeztünk, az nem vitás. 
Hogy jól megy a sorunk - ámítás. 
De össze kéne fognunk egyszer végre. 
S nem szabadna, hogy legyünk egymás ellensége. 

Új évben, megújult erővel, 
megtisztult, világos fővel, 
egymásban, s Istenben megbízva, 
tegyük a dolgunk – elhívva!

                                               Schrenk Éva
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AZ IGAZI BOSSZÚ
Gyermekkoromra visszaemlékezve 

bájos-kacagtató történetek jutottak 
eszembe. Gyermekként az ember 
mit sem tudva önmagáról felhőtlen 
éveket játszhat végig. Érdekes jele-
netek ezek: oly’ fiatalként nem tud-
va önmagamról mégis önmagamat 
adom. Az emberi lény eredendő 
tulajdonságai, mondhatjuk „bűnöcs-
kéi”, láthatatlanul megfűszerezik a 
gyermeki létet. „Ó, ezt a fűszert in-
kább édeskésnek mondanám”-  ne-
veti el magát az anya csemetéjére pil-
lantva, ki épp ártatlan szemeit édes-
anyjára veti, és ziláltan, levegő után 
kapkodva így szól: „Anya, anya, az 
öcsi megette az utolsó darab csokit, 
legközelebb a boltban ugye csak ne-
kem veszünk, neki nem?!”. Látva e 
bájos kislányt valóban édesnek tűnik 
ez a bizonyos fűszer. Az ízek viszont 
olykor érdekes játékot űznek. Első ér-
zésre a csípős sem olyan csípős, csak 
miután az egész adag ételt legyűrted, 
akkor kezd el égetni…

A mérges bosszú mint vadállat tá-
madja meg értelmünket, mellyel a 
legnemesebb zsákmányt képes meg-
ragadni. Kisgyermekként is már ott 
ólálkodik körülötted. Te édes vagy. 
A bosszú mint szörnyeteg viszont jó 
nagy adag keserű fűszerrel próbál 
meghinteni. „Ha ő ilyen, én is tudok 
így viselkedni.”. Magadra ismertél? 
Igen, tudom én, hogy próbálsz elle-
ne tenni. De vajon tényleg elég erőt 
érzel magadban ahhoz, hogy a sötét-
ségre ne sötétséggel válaszolj? Igen? 
Nos, akkor a következő kérdésem így 
hangzik: honnan meríted ezt az erőt? 

A keserű igazság az, hogy te rettentő-
en gyenge vagy. Gyermekkorodban 
is az voltál, hiszen az édes-keserű 
bosszú illatának te sem tudtál ellenáll-
ni. „De már felnőttem, és látom, mik 
a bűneim, majd ellenállok valahogy 
egyedül. Elég éretten gondolkozok 
már ehhez.” Ja. Rendben van. Szó-
val nyugodtan kijelenthetjük, hogy 
ha megverik a családtagod, akkor 
nem indulnak el benned a sötétség 
füstjelei. Értelmetlen áltatni magad. 
Saját gyenge erődet a bosszú vadál-
lata minden erőfeszítés nélkül zsák-
mányul ejti.

Viszont van egy jó hírem. Egyszer 
régen élt valaki itt a Földön, aki maga 
volt az élet. „És a világosság a sötét-
ségben fénylik, de a sötétség nem fo-
gadta be azt.” Könnyebb a sötétséget 
választani, úgy gondolták. Nem tud-
ták, hogy a bosszú erejét felvéve saját 
magukat taszítják a földre. Hisz nem 
igaz-e, hogy a bosszúvágy nem az el-
lenfeled kárát szolgálja, hanem egye-
dül téged tesz tönkre a szűnni nem 
akaró gyűlöletérzéseddel, miközben 
a fenevad kárörvendve és önelégül-
ten eléri célját? Azonban van egy 
másik jó hírem is: ez a valaki még 
mindig él! A te döntésed… maradsz a 
sötétségben, és hagyod, hogy a bosz-
szú örömtáncot járjon győzelme fe-
lett, vagy a sötét zárkából próbálsz a 
világosság felé tekinteni. Az ablakon 
beáramló szikrázó napsütés először 
szinte téged megvakítva nyúl feléd, és 
hirtelen megijedsz, hogy ezután már 
nem fogsz látni többet. Ha hiszed, 
hogy a nap sugara be fogja aranyoz-

ni hátralévő életed, akkor nemcsak 
fénynyalábokat kapsz, hanem erős 
lelket is ahhoz, hogy teljesen felhúzd 
a redőnyt. Hidd el, csak pár pillanat 
az egész. Ha nem fordulsz vissza, és 
beengeded a fényt, akkor a szobád 
világossá válik. A szemed is gyorsan 
megszokja, ne aggódj! És ekkor iz-
gatottan megfordulsz, és elkezded 
felfedezni a szobád. A saját szobád, 
melyről mindeddig úgy gondoltad, 
hogy minden apró részletét ismered. 
Hirtelen rádöbbensz, hogy fényben 
mindent sokkal könnyebb látni. A 
dolgok nem változtak semmit sem, 
csak éppen beengedted a napsuga-
rat, és ezáltal máshogy látod a vilá-
got. És tudod, mi a legszebb? Senki 
sem húzhatja le a redőnyt a szobád-
ban, mert az a tiéd. Sőt, még a bará-
taidnak is szólhatsz, hogy próbálják 
meg ők is felhúzni redőnyüket, mert 
így megkímélhetik magukat a fölös-
leges találgatásoktól, hogy is néz ki 
valójában a szobájuk. Ennek pedig 
van egy elkerülhetetlen következmé-
nye. A leselkedő vadállatot éppen a 
zsákmánya fogja megbénítani. Hi-
szen a világosság és a sötétség nem 
fér meg egy helyen. Ha beengeded 
Istent az életedbe, soha többé nem 
lehetsz zsákmány!! De vigyázz, mert 
a sötétség nem szűnik meg ólálkodni 
körülötted, hogy karmai közé zárhas-
son! Csak jusson eszedbe felhúzni a 
redőnyt! Válaszolj világossággal a sö-
tétségre! Ez az igazi bosszú, mellyel 
mindenkin elégtételt vehetsz. 

- Selmeczki Petra -

Iratterjesztés

-  Szentírást,
-  biblia témájú könyveket,
-  hitépítő kiadványokat,
-  traktátusokat,

-  igés kártyákat, könyvjelzőket, matricákat
-  evangéliumi naptárakat,
-  kazettákat és CD-t
                        vásárolhat minden kedves érdeklődő.

A Széchenyi utcai gyülekezetünkben a két istentiszteleti alkalmat követően:
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Boldog ember. Boldog, mert tudja, 
kihez tartozik, ki az élete Gazdája, 
honnan ered és hova érkezik meg 
személyes életútja! Egyszerűen szól-
va: tisztában van az élete értelmével.

De ha ez így van, egyáltalán miért 
élnek emberek az egyházon kívül? 
Miért fosztják meg magukat ettől a 
biztonságtól, céltudatos, értelmes 
élettől és stabil jövőképtől?

Mert az egyháznak vannak formá-
lis (pártoló) és vannak élő hitű (való-
di) tagjai! Minél több a formális, an-
nál kevésbé vonzó az egyház egésze, 
s minél több az élő hitű, annál többek 
szívét képes önmagához, pontosab-
ban élő Urához vonzani. Minden 
esendősége ellenére annál több való-
di jó gyümölcsöt terem.

Még ha Mennyei Atyánk is min-
deneknek a kezdeményezője, ki-ki 
maga hozhat egy döntést arról, hogy 
milyen módon szeretne az egyház 
tagjává lenni. A formális kapcsoló-
dás református módja viszonylag 
egyszerű: keresztség, konfirmáció, 
felnőtt kor és évente legalább egy, 
névszerinti adomány a saját, konk-
rét gyülekezetünk fenntartására. Aki 
ezeket teljesíti, az bekerül az Válasz-
tói névjegyzékbe, s ezáltal un. teljes 
jogú egyháztaggá, vagyis választóvá 

és választhatóvá válik pl. presbiter, 
gondnok vagy lelkészválasztás ide-
jén.

De hiszen ez teljesíthető! Nem is 
olyan nagy ügy… Csak egy a baj: 
mindezzel még nem jár automatiku-
san sem a bűnbocsánat, sem az örök 
élet! S a boldogság sem…

Hogyan? Egyháztagok, presbite-
rek, netán lelkipásztorok is elkárhoz-
hatnak?... Sajnos igen. Aki a formá-
lis egyháztagságot választja s azzal 
megelégszik, annak nincs garanciája 
az üdvösségére nézve. Sok minden 
beleférhet az életébe: templomba já-
rás, igeolvasás, adakozás, szolgálat, 
és persze nem kevés könnyelműség 
is, pl. un. szabadszerelem, egy kis 
hazugság, csalás, rosszindulat, irigy-
ség, megbocsátani nem akarás…

Urunk tanítása adja meg az élő hitű 
egyháztagság valódi, örökérvényű 
feltételét: „Bizony, bizony, mondom 
néked, ha valaki nem születik víztől 
és Lélektől, nem mehet be az Isten 
országába. Ami testtől született, test 
az, és ami Lélektől született, lélek az. 
Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam 
neked: Újonnan kell születnetek.” 
(János 3,5-7) A víz Isten megszólító, 
átmosó Igéje (Efézus 5,26), ami ha 
végre szíven találhatott, óhatatlanul 

mély bűnbánatra vezet: Te, Uram, 
ilyen tisztának tervezeted az élete-
met?! Akkor én elveszett vagyok!! 
- De az Ige azonnal gyógyít is: „Ne 
félj, mert megváltottalak, neveden 
szólítottalak, enyém vagy!” (Ézsa-
iás 43,1) „Én sem ítéllek el téged, 
menj el, és mostantól fogva többé 
ne vétkezz!” (János 8,11) Aki Jézus 
Krisztust Uraként és Megváltójaként 
megszólítja, Neki hittel átadja az éle-
tét, az mind megkapja a Szentlélek 
ajándékát. (ApCsel. 2,38) (1.János 
5,12)

Aki így, az Ige és a Lélek által újon-
nan születik, teremi kezdi a boldog 
egyháztagság áldott gyümölcseit, hi-
szen az egyház Ura és szerető Gazdá-
ja jelentette ki: „Nem ti választottatok 
ki engem, hanem én választottalak 
ki, és rendeltelek titeket arra, hogy 
elmenjetek és gyümölcsöt teremje-
tek, és gyümölcsötök megmaradjon, 
hogy bármit kértek az Atyától az én 
nevemben, megadja nektek.” (Já-
nos 15,16) – Aki a kedves Olvasók 
közül egyháztagságot szeretne „vál-
tani” (pártolóból valódivá válni), bát-
ran kérjen segítséget, hisz Mennyei 
Atyánk mindenkit magához szeretne 
ölelni!

- Somogyi László -

KICSODA AZ EGYHÁZTAG?

Richard Exley mondta: 
„Ha gyakran jöttünk Is-
tenhez a napfényben, ak-
kor remegő lábaink meg 
fogják találni az ismerős 
ösvényt a legsötétebb éj-
szakában is, mert már a 
második természetünkké 
vált az, hogy Hozzá me-
gyünk.” (Mai Ige)
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2009. február 22.: Ezen a napon 
voltam először református temp-
lomban. A Széchenyi utcaiban. Egy 
barátnőm javaslatára jöttem el, és itt 
ragadtam. Rögtön az első istentisz-
teleten megtértem. Ez hamarosan 
meglátszódott az életemen. Több 
krónikus betegségem megszűnt ill. 
visszavonult. Megszűnt a depresszi-
óm, abbahagytam az aggodalmas-
kodást. Imádkoztam munkáért, és si-
kerrel! Közösségre leltem; több baráti 
kapcsolat alakult ki hittestvéreimmel, 
a kék kereszt csoport alkalmai pedig 
rendszerességet vittek az életembe. 
Éreztem, hogy vannak, akikre szá-
míthatok, és akikkel megoszthatom 
az érzéseimet. Verseimet is nekik 
mutattam meg először. Tetszésnyil-
vánításuk jól esett és arra ösztökélt, 
hogy tovább dicsérjem az Urat.

Most már elmondhatom, hogy 
sokan ismerik és szeretik istenes-
szerelmes verseimet. Ennek nagyon 
örülök, mert úgy érzem, Isten azért 
adott nekem tehetséget a versírás-

hoz, hogy azon keresztül vezessek 
Hozzá embereket.

Nem volt könnyű az út idáig. Szüle-
im katolikusok. Rendszeresen járnak 
templomba, mégsem sikerült engem 
kereszténnyé nevelniük. Egyetemi 
éveimet diszkózással töltöttem, nem 
kevés alkohol-fogyasztással. Házassá-
gon kívüli párkapcsolatokba mentem 
bele, váltogattam a partnereimet. 
Az egyetem elvégzése után jógázni 
kezdtem, ezen az úton próbáltam 
Istenhez közeledni. Akkor még nem 
tudtam, hogy ez tévút. Aztán úgy 
alakult a sorsom, hogy Bécsbe kerül-
tem. Ott beszippantott a New Age. 
Egyik ezoterikus módszert/technikát 
sajátítottam el a másik után. Egy idő 
után elkezdtem tanítani is ezeket. 
Egyik „mesterem” bevezetett a dro-
gok világába is. Az állandó élmény-
hajhászásnak csúnya vége lett. A 
pszichiátrián kötöttem ki. Romokban 
hevert az életem. Vissza kellett térjek 
Magyarországra, Székesfehérvárra. 

Elkezdődött a hosszú évekig (sőt év-
tizedekig) tartó harc a gyógyulásért. 
Szerencsém volt: hívő szakember 
foglalkozott velem. Így elkezdtem ér-
deklődni a vallás iránt. Számos gyü-
lekezetben megfordultam. S végül 
ide irányított Ő, aki mindig is gondot 
viselt rám.

Most már elmondhatom: meg-
gyógyultam. Régi bűneimet elhagy-
tam. És hálás vagyok azért, amit az 
Úr kimunkált az életemben. Ezért 
dicsőítem Őt a verseimben, igyek-
szem Hozzá hívni, csalogatni isme-
rőseimet, ezért próbálom magam, 
ahol csak tudom, hasznossá tenni. A 
Békesség újság szerkesztését is ezért 
vállaltam el. És mindezt örömmel te-
szem, mert érzem Isten Szent Lelkét 
a szívemben, ahogy betölt és irányít-
ja lépteimet.

Jézus az Úr, az én menedékem!
- Schrenk Éva  -

KÉT ÉVE VAGYOK KÖZTETEK Mottó:
   Maga Isten legyen a célunk!
   Ha ez teljesül,
   minden más a helyére kerül.

„Ha jössztök, lesztek, ha nem jössztök…”

...bizony, kimaradtok Testvéreim, gyülekezetünk ötödik nyári nagytáborából! Ha Isten is engedi, 
idén augusztus 1-7-ig lehet kizárólag miénk a Várhegy Üdülő. A tavalyi táborozók között végzett 
közvélemény kutatásunk szerint a résztvevők 98%-a igényelte a táborozás folytatását, és több, mint 
85%-a szívesen zarándokolna újra el Sátoraljaújhelyre. Jó hír: idén még több fürdőszobával vár az 
üdülő, ugyanakkor a tulajdonos a tavalyi árakon kínálja a szolgáltatásait. Az utazás is megoldható 
külön vasúti kocsikban (azaz átszállás nélkül), és többe sem kerül, mint az előző nyáron!
Senki ne hagyja ki ezt a közösségépítő, élménygazdag és áldott hetet, amelynek közepén Munkács 
várát szeretnénk meghódítani azokkal, akiknek útlevele és pénzes bugyellárisa ezt megengedi! (Ajaj, 
elhagyjuk az EU-t? Na végre… Figyelem: Érvényes útlevélre szükség lesz!)
Újdonság: előjelentkezést hirdetünk április 30-ig. Kérjük, hogy mindenki regisztrálja magát a 
saját gyülekezetrészében, aki jönni szeretne, mert csak így lesz képünk arról, hogy idén is elérjük-e a 
250 fős létszámot, ami nélkül nem kapjuk meg a tábor kizárólagos használatát! 
Aki hallja, adja át! Jövőre a fehérvári REND miatt nem tartunk többgenerációs tábort, ezért aki 
még nem volt, jöjjön el idén, - aki már volt, annak nem kell mondanunk, hogy miért repetázzon!
        

Szeretettel: a szervezők
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Budai Úti Hírek

Nézz be hozzánk!
A január – februári időszak mindig az éves programok tervezésével telt el. Az alábbiakban terveinkből szeret-

nénk a legfontosabbakat közreadni március – április hónapokra:

Budai úti prédikációk

2011. Március - Április

2011. 02. 27. 4. vas. Szeretetszolgálati Mindenben (1Pét 4, 11)
2011. 03. 06. 1. vas. Napi Ige Testvériség (4Móz 20, 14-29)
2011. 03. 13. 2. vas. Evangéliumi A Szentlélek temploma (1Kor 6, 19)
2011. 03. 20. 3. vas. Lelkigondozó Öröm az Úrnál (Róma 5, 1-11)
2011. 03. 27. 4. vas. Szeretetszolgálati Éljetek szeretetben! (Ef 5, 1-9)
2011. 04. 03. 1. Napi Ige Isten igazsága (Zsolt 7)
2011. 04. 10 2. Evangéliumi Békesség, de nem úgy (Jn 14, 27)
2011. 04. 17. Virágvasárnap Királyod jön! (Mt 21, 1-9.)

Gyülekezeti Programjaink:

2011. 03. 03.
Bibliakör - Isten életet átformáló ereje: „Az 
életedet átformáló erő”

17 óra Budai út

2011. 03. 06. Istentisztelet: napi Ige, szeretetvendégséggel 10 óra Budai út
2011. 03. 06. Szórvány – istentisztelet 14 óra Börgönd - Kápolna

2011. 03. 09.
Bibliakör: Isten életet átformáló ereje: „Isten 
része és az én részem a változásban”

17 óra Budai út

2011. 03. 13. Istentisztelet: evangéliumi 10 óra Budai út

2011. 03. 16.
Bibliakör: Isten életet átformáló ereje: 
„Hogyan lehetek szeretetteljesebb?”

17 óra Budai út

2011. 03. 19. Éjféli Kiáltás Gospel Koncert 15 óra Mezőszilas
2011. 03. 19. MERIT: Mezőföldi Ref. Ifjúsági Teaház 17 óra Lajos-komárom
2011. 03. 20. Istentisztelet: bűnbánati, böjti úrvacsora 10 óra Budai út
2011. 03. 20. Házaspári délután 16 óra Gyülekezeti Központ

2011. 03. 23.
Bibliakör: Isten életet átformáló ereje: „Az 
öröm választható”

17 óra Budai út

2011. 03. 27.
Családi Istentisztelet (CSIT): Olajfa óvoda 
szolgálatával (nyári időszámítás!)

10 óra Budai út

2011. 03. 30.
Bibliakör: Isten életet átformáló ereje: „Békés 
élet egy feldúlt világban”

18 óra Budai út

2011. 04. 02. Egyházmegyei Női Konferencia 14 óra Mór

2011. 04. 03.
Családi Istentisztelet (CSIT): Talentum 4. 
oszt. Szolgálatával, szeretetvendégséggel

10 óra Budai út

2011. 04. 06.
Bibliakör: Isten életet átformáló ereje: „A 
türelem fejlesztése”” 

18 óra Budai út

2011. 04. 09. Egyházkerületi Presbiteri Konferencia 10 óra Pápa
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Ti meggyújtottatok engem 
és elgondolkodva néztek 
fényembe.

Talán örültök is. Én 
mindenképpen örülök, 
hogy égek, ha nem 
égnék, akkor egy do-
bozban lennék más 
gyertyákkal érintetle-
nül. Egy ilyen doboz-
ban azonban semmi 
értelme sincs a létünk-
nek, ott csak céltalanul 
vagyunk.

Én most égek, és amióta 

égek egy kicsit rövidebb 
lettem, és minél tovább 

égek, annál rövidebb 
leszek, egészen egy 
kis csonkocskáig. 
Így van ez: ha a do-
bozban maradok, 
nem leszek rövi-
debb, semmi hiányt 
sem szenvedek, ha 
meggyújtva fényt és 
meleget adok, akkor 

adtam valamit: ma-
gamból magamat. Ez 

sokkal értelmesebb, mint 

érintetlenül, hidegen heverni egy 
dobozban…

Így van ez veletek is emberek: 
vagy magatoknak maradtok és ak-
kor nem történik veletek semmi, 
nem lesztek rövidebbek, vagy, mint 
a meggyújtott gyertyák fényt és me-
leget adtok magatokból, abból, ami 
bennetek van: örömet, kedvességet, 
hűséget, vigasztalást, bátorítást, re-
ménységet, egy mosolyt vagy kenye-
ret, figyelmet vagy gondoskodást, 
bármit, ami a sajátotok.

Én csak egy kis magányos gyertya 
vagyok. Fényem nem nagy, mele-
gem csekély. Én egyedül – ez nem 
sok, de másokkal együtt szikrázó a 
fény, és erősebb a meleg.

Maroshegyi programajánló

2011. 04. 10. Istentisztelet: evangéliumi 10 óra Budai út
2011. 04. 10. Házaspári délután 16 óra Gyülekezeti Központ

2011. 04. 13.
Bibliakör: Isten életet átformáló ereje: „Ölts 
fel egy kis kedvességet!”

18 óra Budai út

2011. 04. 16. Húsvéti Kézműves Készülődés 9, 30 óra Budai út
2011. 04. 16. Egyházmegyei Ifjúsági Nap 10 óra
2011. 04. 17. Virágvasárnapi istentisztelet 10 óra Budai út

2011. 04. 17.
Virágvasárnapi Zenés Áhítat: székesfehérvári 
helyőrségi rézfúvós zenekar

16 óra Budai út

2011. 04. 20.
Nagyszerda: bűnbánati istentisztelet
úrvacsorai előkészítő

18 óra Budai út

2011. 04. 22. Nagypéntek: istentisztelet, passió orgonajáték 18 óra Budai út
2011. 04. 24. Húsvét I. úrvacsora 10 óra Budai út
2011. 04. 24. Szórvány – istentisztelet: úrvacsora 14 óra Börgönd - Kápolna
2011. 04. 25. Húsvét II. úrvacsora 10 óra Budai út

Az evangelizáció március 3-5-ig lesz (CS-Szo.) 18 h kezdettel, 
melyen Dr. Somogyi Alfréd apácaszakállasi (Felvidék - Szlovákia) lelkész szolgál közöttünk. 
A 3 esten át tartó evangelizáció témája: Jónás Könyve. 
Napi témák: márc. 3. : Isten akarata és az én utam
  márc. 4.: Isten szeretete és az én bűnöm
  márc. 5.: Isten kegyelme és az én helyem 

Böjti Zenés Áhitat lesz Maroshegyen április 2-án (szombaton) 18 órai kezdettel. 
Közreműködik: Ifj. Szabó Balázs és a Primavera Kórus.

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

EGY GYERTYA GONDOLATAI
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A 
v i l á g 

tele van 
olyan embe-

rekkel, akik őrül-
tebbnél őrültebb ötle-

teket, tanácsokat adnak 
a boldogabb élet eléréséhez. 

Szinte nincs olyan hét, hogy va-
laki ne ajánlana valami új terápiát, 
diétát, vagy szektát.

„Amikor az emberek óriási prob-
lémával szembesülnek az életben, 
gyakran minden mást is meg akar-
nak változtatni, mert a helyzet any-
nyira túlfeszített, hogy nem képesek 
veszteg maradni. Valaki elveszíti 
például a házastársát halál, vagy 

válás miatt, és a tipikus reakció ez: 
”Otthagyom a munkámat, eladok 
mindent, máshova költözöm, és 
elölről kezdek mindent.” Pedig pont 
erre nincs szükségünk, még több 
változásra. Azonban ez nem megol-
dás, valójában a küzdelem feladását 
jelenti. Ha így cselekszünk, akkor 
tulajdonképpen feladjuk céljainkat, 
értékrendünket, és elfelejtjük hova 
tartunk. Közben kidobunk valódi 
értékeket, kapcsolatokat. Hirtelen 
felindulásból és kétségbeeséstől ve-
zérelve cselekszünk, mert elviselhe-
tetlennek érezzük a nyomást. Ha vé-
gül feladjuk a reményt, ha ezt eldob-
juk, akkor tényleg készen vagyunk!” 
(Rick Warren: Isten válaszai az élet 
nehéz kérdéseire, 130kk)

Bármiben is vagy Isten azt ígéri, 
hogy ott van veled. Semmilyen ne-
hézségen nem kell egyedül átmen-
ned. Nem kell még több változásba 
menekülnöd ha bajban vagy, éppen 
elég, amit a veszteséged okozott. 
Ebben a helyzetben inkább stabili-
tásra van szükséged. Isten jelenléte 
lelkünk biztos horgonya. Kapasz-
kodj Isten ígéreteibe, és kérj segít-
séget, kérd segítségét: „íme, én ve-
letek vagyok minden napon a világ 
végezetéig." (Mt 28: 20) „Én pedig 
kérni fogom az Atyát, és másik Párt-
fogót ad nektek, hogy veletek legyen 
mindörökké.” (Jn 14: 16) „Nem ma-
radok el tőled, sem el nem hagylak 
téged." (Zsid 13: 5)

- Berze János -

KIÚT A NEHÉZSÉGEKBÔL 
Gondolatok a Házasság Hete alkalmából 

2011. február 11-20.
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Lázasan próbált egy történetet az 
egyik hétfő délután a Kékkereszt cso-
port a december elején tartandó cso-
port találkozóra. Ezt meghallgatva 
kaptam az „ihletet”, hogy – a múltko-
ri témát folytatva- írjak néhány gon-
dolatot erről a szívbemarkoló jézusi 
példázatról.

A tékozló fiú története tökéletesen 
időszerű. Mintha most, ebben a pil-
lanatban játszódna, és történetei ve-
lünk esnének meg. Természetesen 
bizonyos mozzanatok nagyon régiek 
(ókoriak), például az étkezési szoká-
sok igencsak megváltoztak azóta. 

Lukács evangéliumának leghíre-
sebb példabeszéde, a tékozló fiúról 
szóló, arról beszél, hogy mi a sorsa 
az egyházból kilépettnek. 

„Egy embernek volt két fia. A fi-
atalabbik egyszer így szól apjához: 
apám, add ki nekem az örökség rám 
eső részét! Erre szétosztotta köztük 
vagyonát.” 

Melyikünk az, aki nem próbált a 

saját lábára állni? Megkóstolni az éle-
tet! Egyedül, önállóan, én magam! 
Egyedül? „Apám, add ki nekem az 
örökségemet!” Tehát nem egészen 
önállóan, és nem is egészen ma-
gunk, mert az örökségre igényt tar-
tunk. Nem tehetünk másként. Vala-
mennyien gazdag örökség hordozói 
vagyunk. Javaink közül a legcsodála-
tosabb az, hogy őseink képén túl Te-
remtőnk vonásait is viseljük magun-
kon, ha más miatt nem is, de mert 
szeretünk és sóvárgunk, hogy mások 
is szeressenek bennünket. Továbbá 
büszkék vagyunk, az oly sokat emle-
getett szabad akaratunkra.

„Nem sokkal ezután a fiatalabbik 
összeszedte mindenét, és elment egy 
távoli országba.” Ha lúd, legyen kö-
vér. Ha megszakítunk minden kap-
csolatot szeretteinkkel, legyen a do-
log végleges. 

Talán érezzük, hogy a történet-
ben szereplő apa több a hétköznapi 
szülőnél: feltehetően rajta keresztül 

maga az Úr tarisznyázza fel a gyere-
ket (útravalót ad neki), s engedi telje-
sen szabadon. Egyedül Ő képes arra, 
hogy tökéletesen visszavonuljon. 
Minden földi hatalom – önnön tehe-
tetlenségi nyomatéka folytán – csak 
viszonylagos szabadságot tud adni, 
ráadásul egyik sem mindenható. A 
Teremtő Isten mindenhatóságát von-
ja vissza: tégy, amit akarsz, ellenem is 
fordulhatsz, meg is ölhetsz: a szíved-
ben is, sőt a Golgotán is. Ráadásul 
teljes kockázatot vállal, mert egyetlen 
ember lelke is rendkívül fontos az Ő 
számára. „Nektek viszont minden 
szál hajatok számon van tartva.” 
Hiszen az Atyával való szakítás az 
Atyától kapott kincsek elszórását je-
lenti: a tisztaság, a szeretet, a jóság, 
a szépség kihajítását. A tékozló fiú, s 
benne mi, azt próbáljuk meg ebben 
a történetben, hogy milyen Isten nél-
kül, az Úr nélkül élni. Finom a szó a 
szövegben: léha. Bizony az Úr nél-
kül léhán élünk! Mennyire tökéletes 

AZ ELVESZETT FIÚ, AKI HAZATALÁLT
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anyanyelvünk! A Czuczor- Fogarasi 
szótárban olvastam: „léha gabona, 
melynek csak toklásza, polyvája, de 
szeme nincs; léha mag, melynek ke-
vés bele van, és könnyű (…) A fönteb-
bi jelentésekben a lehelethez hasonló 
könnyűség vagy súlytalanság alapfo-
galma rejlik, s mintegy azt fejezi ki, 
hogy a léha test oly könnyű vagy súly-
talan…”

A léha tehát magtalan és üres. 
Duhajkodhat, ordítozhat, lehet az 
élet császára, mégis semmi. Letette 
ugyanis a lényegét, ami súlyát, sú-
lyunkat adná, hogy Isten képmása 
vagyunk, sőt az egyház vagyunk, 
mert valamennyien egylényegűek 
vagyunk, mivel mindannyiunkban 
ott van az Egész, a Szentháromság 
Egy.

A léha magtalansága azt jelenti, 
hogy élettelen. Ugrál, beszél, paran-
csol, harácsol, szexel, de élet nem 
származik belőle. Élete – maga vá-
lasztotta! – lényegtelen, puszta héj. 

„Amikor már mindenét elpazarolta, 
az országban nagy éhínség támadt, 
s nélkülözni kezdett. Erre elment és 
elszegődött egy ottani gazdához. Az 
kiküldte a tanyájára a sertéseket őriz-
ni.” Ez a mondat csöppnyi emlékez-
tetővel hamarabb érthető. A magyar 
pásztorok közül utolsónak számított 
a kondás, a zsidóknál pedig a disznó 
egyenesen tisztátalan állat. A tékozló 
fiú sorsa, s benne a miénk, az elkép-
zelhető legalacsonyabb szolgaság. 
Körülbelül olyan, mint amikor valami 
aljas feladatot végzünk például egy 
nemzetközi rablóvállalat, lélekrontó 
újság-tv vagy gonosz ideológia szol-
gálatában. Sőt otthon az utcában, 
amikor valami vitában a rossz, a ron-
da, az igazságtalan oldalára állunk. 

Még pontosabban: ha megkötjük 
a mefisztói alkut: üdvünket érdekre 
cseréljük.

„Örült volna, ha éhségét azzal az 
eledellel csillapíthatta volna, amit a 
sertések ettek, de még abból sem ad-
tak neki.” 

Ugyan miféle éhínség lehet az, 
hogy kondaszám akadnak disznók, 
amelyek aszott gazt legelnek, ha 
nem takarmányozzák őket? Tudjuk, 
olyan, mint amilyen manapság tom-
bol a gazdagnak mondott fogyasz-
tói társadalmakban. Kapcsoljuk be 
a tv-t, menjünk be szupermarketbe, 
egy diszkóba! Kívül minden, belül 
semmi: a mefisztói alku léha embe-
re rohangál, tömi a bendőjét, ám a 
lelke koplal. Ma földünkön 2,3 millió 
ember nem jut enni és innivalóhoz, 
ruhához, alapvető gyógyszerekhez 
azok miatt a gazdagok miatt, akik a 
tőlük elvett javakban túrnak, miköz-
ben lelkük már éhhalott. Képtelen 
többé jóllakni: nincs annyi hús, ha-
talom, pénz, amennyivel betelhetne. 
Igazán az éhhoppon tartott lélek él a 
létminimum alatt. 

„Ekkor magába szállt: Apám há-
zában sok napszámos bővelkedik 
kenyérben – mondta-, én meg éhen 
halok itt.” 

Az őskori bölcsesség azt tartja, 
hogy az ember azzá lesz, amit eszik. 
Az evangéliumban a kenyér az em-
berhez méltó eledel, mert az Úr adta. 
„Apám házában”, vagyis Isten Or-
szágában a legkisebbek is, a napszá-
mosok is bővelkednek benne; mind 
Istennel élnek a szó összes lehetsé-
ges értelmében.

Amikor a Mindenható szabadnak 
teremtett minket, annyira mégsem 
vonulhatott vissza, hogy hírét ne 

hagyja bennünk. Nincs emberi lény, 
aki ne emlékezne rá! Persze az emlék 
emlék: porosodik a bűnös életben, 
szennyeződik. Milyen csodálatos, 
hogy hirtelen felragyog a tékozló fiú 
lelkében!

Keleti szertartású testvéreink emlé-
kezés-imája Jézus nevének folyama-
tos mondása.  A lélegzés ritmusára, 
majd a szív ritmusára, amíg a szó 
szoros értelmében vérré nem válik. 
Az első szótag a belégzés: magunk-
hoz vesszük. 

„Útra kelek hazamegyek apámhoz 
és megvallom: Apám, vétkeztem az 
ég ellen és teellened. Arra, hogy fiad-
nak nevezz, már nem vagyok méltó, 
csak béreseid közé fogadj be!”

Haza lehet menni a disznóólból és 
a diszkóólból is. Az Ország ugyanis 
tökéletesen nyitott, mert Jézus szíve. 
Amikor a tékozló fiú hazafelé tar-
tott, „apja már messziről meglátta és 
megesett rajta a szíve. Eléje sietett, 
a nyakába borult, és megcsókolta.” 
Meg sem várta fia bűnbánatát! Ami 
azért nem maradt el: 

„Apám, vétkeztem az ég ellen és te-
ellened. Már nem vagyok méltó arra, 
hogy fiadnak nevezz. Az apa oda-
szólt a szolgáknak: Hozzátok hamar 
a legdrágább ruhát, és adjátok rá! Az 
ujjára húzzatok gyűrűt, és a lábára 
sarut! Vezessétek elő a hizlalt borjút, 
és vágjátok le! Együnk és vigadjunk, 
hisz fiam halott volt és életre kelt, el-
veszett és megkerült. Erre vigadozni 
kezdtek.”

Vigadozzunk, mert eljött értünk 
Krisztus – fogadjuk be Őt az életünk-
be! Ehhez adjon nekünk Isten felis-
merést!

- Kovácsi Krisztián -
          lelkipásztor

Kedves Testvérek!

Ha adózáskor gondolni akartok az Egyházra, úgy az Szja 1 %-át ajánljátok fel a Magyar Református Egyház-
nak a 0066-os technikai számra!
Ne feledkezzetek meg a Hit, Remény, Szeretet Alapítványról se, ahonnan – többek között – a Békesség újság 
költségeit tudjuk fedezni. De ez teszi lehetővé egyes iskolai, óvodai és gyülekezeti célok megvalósítását is. 
Ide az Szja második felajánlható 1 %-át irányíthatjátok. Adószám: (Szja 1 %-hoz): 18501317-07
Kérünk mindenkit, hogy gondoljunk közös céljainkra, s arra, hogy mi (ill. ki) az igazán fontos az életünkben!
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AZ ÔSKERESZTYÉNEK HITVALLÁSA 
MA IS PÉLDAADÓ

A Dunántúli Református Egyházke-
rület püspöke az Apostolok Cseleke-
deteiről írott könyv  második fejezete 
1-4 és 11. versét olvasta fel a temp-
lomban. Mint fogalmazott, az év eleji 
ökumenikus imahét arra hívta fel a 
figyelmet, hogyan hívta életre Isten 
az első gyülekezetet az első pünkösd 
alkalmával, s hogy mi jellemezte ezt a 
gyülekezetet. 

Igehirdetésében felhívta a figyel-
met arra, hogy Isten lelke munkálko-
dásának egyik jellemzője, hogy a ta-
nítványok együtt voltak, hiszen Jézus 
Krisztus a mennybemenetele előtt 
azt kérte tőlük, maradjanak Jeruzsá-
lemben, imádkozzanak és várják a 
Szentlélek eljövetelét. A tanítványok 
komolyan vették Jézus szavát, ígére-
tét, és várták annak beteljesülését. Ez 
a Lélek munkája és ez a Lélek ma is 
így munkál a világban.

- Jó tudni azt, hogy vannak embe-
rek, akik Jézus Krisztus szavait ma 
is komolyan veszik - hangsúlyozta a 
püspök, egyúttal utalt a bazilikában 
megjelent hívek jelenlétére: azzal, 
hogy itt vannak, hitvallást tesznek ar-
ról, hogy ebben a városban van hívő 
népe Istennek. 

De mit jelent megtelni a Szentlélek-
kel napjainkban? Egy kesztyű élette-
len rongydarab, ledobva a szekrény-
ben. Viszont ha egy ember a kezére 
húzza és az ujjai megtalálják helyüket 
benne, akkor a rongydarab is „meg-
elevenedik”. 

Megtelni Szentlélekkel azt jelenti, 
hogy megelevenedünk, Isten tartást 
ad életünkben.  Megerősít hitünkben, 
megnyitja szívünket az élő ige felé és 
lényünk legelrejtettebb zugát is kitölti 
Isten lelke- mondta a püspök, majd 

hozzátette: Szükségünk van egymás-
ra is. Amikor egy ember hitre jut, 
szüksége lesz testvérekre, hogy egy-
más hite által épüljenek, keressék a 
gyülekezetet.

Amint az első keresztyének beszél-
tek Isten dolgairól, úgy nagyon fon-
tos az is, hogy napjaink keresztyénei 
is tegyenek bizonyságot az örökélet 
evangéliumáról, amely ezt a földi éle-
tet is beragyogja. 

Végezetül arról is szólt beszédében, 
hogy foglalkoztatja a kérdés, milyen 
módon lehet keresztyénként a ma 
emberét megszólítani egy szekula-
rizált és nagyon gyorsan változó vi-
lágban? Sokszor az az érzésem- tette 
hozzá- hogy olyan kérdésekre pró-
bálunk választ adni, amelyek az em-
berek számára már nem kérdések, 
mert mások a problémái. 

Az ökumenikus imahét végén 
Steinbach püspök urat kérdez-
tük:

- Igehirdetésemben szerettem volna 
kiemelni, hogy az első keresztyének 
kitartóan vettek részt a tanításban, 
imádságban és a kenyér megtörésé-
ben, javaik is közösek voltak. Az idei 
évi ökumenikus imahétnek az volt a 
fő gondolata, hogy az első keresztyén 
gyülekezet hogyan élte meg hitét, és 
miként várt a Szentlélek eljövetelére, 
s miután kitöltetett, még intenzíveb-
ben élték meg Jézus Krisztussal való 
közösségüket. Ugyanakkor feladatot 
is kaptak: Jézus Krisztus evangéliu-
mát adják tovább, vagyis amit meg-
tapasztaltak, és ami életüknek örö-
met és értelmet adott, adják tovább 
másoknak is. Boenhoffer, a teológus 
úgy fogalmazott, hogy az Istennel 

való kapcsolat, az eredetünkkel való 
kapcsolat, amely minden életnek for-
rása. A teremtő Jézus Krisztusban 
az élet teljességét akarja visszaadni 
nekünk, amely a hétköznapokban a 
hit, remény és szeretet hármasságá-
ban valósul meg. Az első keresztyén 
gyülekezet sok tekintetben példa szá-
munkra. Példa a hitelességben, hogy 
ők valóban odaszánt életű emberek 
voltak, megerősödtek egymás hite ál-
tal. A feladat ma is az, hogy erősödni 
kell egymás hite által, és így lehetünk 
hitelesen jelen a világban. Szüksé-
günk van egymásra - az ökumenikus 
imahét alkalma is ezt szolgálja.

- A héten fontos üzenetnek 
számított a szolidaritás a világ 
keresztyénjeivel A sok tekintet-
ben elkényelmesedett Európá-
ban talán kevesen tudnak arról, 
hogy a távoli földrészeken sokan 
valóságos üldöztetéseket szen-
vednek el, mártíromságot élnek 
át Jézusba vetett hitük miatt. Mit 
jelenthet ez a fajta hitvallás az 
európai és a magyar keresztyé-
nek számára?

- Sokszínű világban élünk. A hitval-
lás, azt gondolom nem arra irányul, 
hogy a másik embert minden áron 
meg kell győzni arról, mi az igazság, 
mintha az a „mellényzsebünkben” 
lenne. Nem erről van szó. Sokkal in-
kább arról, hogy legyünk bizonyosak 
a személyes hitünkben. A saját éle-
temből tudom, hogy én azért hiszem, 
hogy Jézus Krisztus az út, az igazság 
és az élet, mert erről számos konkrét 
esemény során megbizonyosodtam. 
Minderről a ma emberének csak sze-
retettel és szent tapintattal, hiteles ke-
resztyénséggel lehet beszélni. Amint 

A jeruzsálemi első keresztyén egyház és világszerte a keresztyéneket ért üldözések jelentek meg 
központi üzenetként a 2011-es esztendő ökumenikus imahetének üzenetében. A hét jelmondatát az 

Apostolok Cselekedeteinek könyvéből választották: „Állhatatosan kitartottak az apostolok 
tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. 

Az imahét záróalkalmát Székesfehérváron a Szent István bazilikában tartották, ahol 
dr. Steinbach József református püspök szolgált igehirdetéssel.
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CIGÁNYMISSZIÓ ERDÉLYBEN

ezt az első keresztyének is tették, va-
gyis, hogy egyszerűen, rájuk nézve lát-
ták rajtuk a krisztusi többletet, amely 
bennük lakozott. Rákérdeztek a ko-
rabeli emberek, s erre volt a válasz a 
keresztyén igehirdetés és bizonyság-
tétel.

- Székesfehérváron már elkez-
dődtek a 2012-es Református 
Egyházi Napok Dunántúl (REND), 
előkészületei. Arra kérném, be-
széljen arról, hol tart jelenleg a 
program előkészítés?

- Semmiképpen sem szeretnénk 

azt a hibát elkövetni, amelyet a pá-
pai előkészületek során elkövettünk, 
hogy kicsúszunk a szervezési időből. 
A székesfehérvári programokat idő-
ben elkezdte a szervező Mezőföldi 
Református Egyházmegye. A Szer-
vező Bizottság megalakult, dolgo-
zik és több  egyeztető megbeszélést 
folytattunk már. Kiválasztásra került 
a helyszín, és kirajzolódtak a fonto-
sabb program pontok. Természete-
sen több elvi kérdést is tisztázni kell 
még. 

Február 17-én tartjuk az egyház-

kerülettel, a Szervező Bizottsággal 
és az egyházmegye vezetésével  az 
egyeztetést. El kell döntenünk, me-
lyek azok a programok amelyek il-
leszkednek, az adott helyszínhez, és 
melyek nem. Fontos kérdés továbbá 
még, hogy a REND megtartja-e azt 
az arculatát, amelyet sok kritikával 
ugyan, de 2010-ban elkezdett Pápa 
városában? Ez egyfajta nyitást jelen-
tett, olyan programokat is behozni a 
rendezvényre, amelyek a kívül valók 
megszólítását is célul tűzik ki. 

- Szűcs Gábor -

2011. január 16-án az istentisztelet 
után az erdélyi cigánymisszió kép-
viseletében vendégünk volt David 
Gardner (angol) és felesége, Czövek 
Sári.

Előadásukat azzal a gondolattal 
indították, hogy a Biblia szerint kö-
telességünk, hogy az evangéliumot 
minden teremtménynek hirdessük.

Ahhoz, hogy ezt megtehessük, 
szükséges, hogy a Biblia, de legalább-
is egyes részei minél több nyelvre le 
legyenek fordítva. Ebből a célból ala-
kult 1942-ben a Wycliffe Bibliafordí-
tók nemzetközi szervezete. Ez a fe-
lekezetközi non-profit külmisszió az 
egész világra kiterjed. Kisebbségek-
nek fordítanak, mert a többség nyel-
veire már le van fordítva a Biblia.

A különböző kultúrákban nem 
mindegy, hogy hogyan hirdetjük az 
evangéliumot. Ezt meg lehet és meg 
kell tanulni.

A szervezet 1989 óta működik 
Magyarországon is, ahol ismeretter-
jesztő és küldő szerepet tölt be. Hogy 
bevonják a magyar érdeklődőket a 
munkába, rendszeresen szerveznek 

programokat, előadásokat. Április 
elején például egy Információs na-
pot, a nyár folyamán pedig egy tá-
bort, kifejezetten olyanoknak, akik 
érdeklődnek az ilyenfajta szolgálat 
iránt. (Több információ az irodától 
kérhető vagy a wycliffe.hu internetes 
oldalon található.)

Sári és David Erdélyben, Marosvá-
sárhely közelében dolgoznak romák 
között. A romák eredetileg Indiából 
származnak, nyelvük is onnan ered. 
A mai Irán területén átvonultak, a 
Bizánci birodalomban töltöttek sok 
időt, majd az 1200-as években el-
jutottak Európába. Romániában az 
oláh cigányok rabszolgaként marad-
tak, majd felszabadultak és a világ 
minden részére eljutottak. Számuk-
ra nagyon fontos, hogy ki roma és 
ki nem. Nekik is megvannak a saját 
tisztasági szabályaik, öltözködési sza-
bályaik, erkölcsi normáik. Az írott szó 
számukra nem fontos, sokan nem is 
tudnak olvasni. Vendégszeretők, a 
lányoknak szűzen kell férjhez menni-
ük. Négy fő nyelvjárás van arrafelé: 
oláh, medvetáncoltató, kárpáti és tö-

rök balkáni.
A II. világháború során egyes becs-

lések szerint kb.500 000 romát vittek 
el koncentrációs táborokba.

Ami a bibliafordítást illeti: a misszi-
ósok csapatban dolgoznak. 3 nyelv-
vel/nyelvjárással állnak jelenleg kap-
csolatban: a, a téglavető cigányokkal 
(közülük sokan külföldre mentek) 
b, a kosárfonókkal c, a Gábor cigá-
nyokkal.

Sári és David kérése: Kérjük, hogy 
imádkozzanak – a romániai romá-
kért

- munkatársaikért
- a fordításért
Anyagi támogatást is szívesen fo-

gadnak munkájukhoz. Ezt az alábbi 
bankszámlára történő átutalással 
tehetik meg: K&H Bank 10201006-
50070046-00000000

Mi pedig köszönjük Sárinak és 
Davidnak, hogy betekintést nyerhet-
tünk missziós munkájukba.

- Schrenk Éva -

Isten szeret bennünket, annak ellenére, hogy sokszor rosszul viseljük magunkat. Az elkövetett vétkeink szá-
mának növekedésével nő a ránk kiáradó kegyelem. (Róm 5, 20)                               

 (Csendes Percek) 
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A Budai úti templom orgonáját 
2000. december 16-án vette hasz-
nálatba gyülekezetünk – szinte nap-
ra pontosan 10 esztendővel később, 
2010. december 18-án, szombat 
délután 17 órakor ünnepi zenés áhí-
tattal emlékeztünk meg a hangszer 
felszenteléséről. Az alkalmat a Budai 
úti templom kántora, ifj. Szabó Ba-
lázs zenetörténész-zenetanár rövid 
beszámolója indította az elmúlt évti-
zed Budai úton rendezett zenei ese-
ményeiről: Istennek hála van mire 

emlékeznünk, van mire büszkének 
lennünk! (A beszámoló teljes szöve-
gét alább olvashatják.) A folytatásban 
– Berze János lelkipásztor ádventi 
igeszolgálata után – a zenei műsort 
a gyülekezet Csomasz Tóth Kálmán 
Kórusa szolgáltatta Dóczi István kar-
nagy vezetésével, az orgonakíséretet 
felváltva Tugyi István és ifj. Szabó 
Balázs kántorok látták el. A színes, a 
zenetörténet több évszázadát átívelő 
programban Clarke, Esterházy, J. S. 
Bach, Vetter, Kodály, Dvorák, Rutter 

és Gounod műveit hallhatták az ér-
deklődők. A kedvezőtlen időjárás mi-
att sajnos viszonylag kevesen tudtak 
eljönni a koncertre, mely azonban 
rögzítésre került, s gyülekezetünk 
honlapján igen jó minőségben meg-
tekinthető, így a kényszerűségből 
távolmaradók is részesülhetnek a 
gyülekezet közös örömében. Az igen 
jó hangulatú zenés áhitatot Somo-
gyi László elnök-lelkipásztor ünnepi 
gondolatai, majd rövid szeretetven-
dégség zárta.  

10 ÉVES A BUDAI ÚTI TEMPLOM ORGONÁJA!

Szeretettel köszöntöm a kedves 
testvéreket mai zenés áhítatunkon, 
melyet a Budai úti Református temp-
lom orgonája felszentelésének 10. 
évfordulója alkalmából rendeztünk 
meg! E szép jubileum alkalmat ad 
rá, hogy röviden visszapillantsunk a 
mögöttünk álló, sok-sok emlékezetes 
eseményben gazdag évtizedre. 

Jóllehet az orgona története tény-
szerűen valóban 2000-ben kezdődött 
e helyen, idekerülésének okát koráb-
ban kell keresnünk. Az 1994 őszén 
használatba vett Budai úti református 
templomban a rendszeressé vált is-
tentiszteleti és imaórai alkalmak mel-
lett hamar igény mutatkozott egyéb, 
nem liturgikus jellegű rendezvények 
megtartására is. Mivel a templom 
akusztikája a vártnál sokkal jobbnak 
bizonyult, magától értetődőnek tűnt, 
hogy e lehetőséget kihasználva zenei 
programokat, hangversenyeket szer-
vezzünk e helyen. Az egyre gyarapo-
dó számú események s a szépen fej-
lődő gyülekezeti élet növekvő igényei 
néhány éven belül elkerülhetetlenné 
tették a hangszerkérdés megnyugtató 
rendezését: a kezdeti időkben ugyanis 
csak egy kisméretű, minimális lehető-
ségekkel bíró elektromos orgona állt 
rendelkezésünkre, mely a gyülekezeti 
teremben tartott alkalmak zenei ellá-

tására még elfogadhatónak, a temp-
lomtérben tartottakéra azonban már 
elégtelennek bizonyult. A probléma 
megoldásában Székesfehérvár Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata sie-
tett segítségünkre: 2000 decemberé-
ben a testület ajándékaként, Klucsik 
Péter zeneszerző-presbiter hathatós 
közreműködésével gyülekezetünk 
egy 58 regiszteres, három manuálos 
+ pedálsoros, Johannus Swelinck tí-
pusú, holland elektromos orgonával 
gazdagodott. Új, nagy hangszerünk 
szinte meghatványozta zenei életünk 
továbbfejlesztésének lehetőségeit, 
melyeket nem is haboztunk megra-
gadni. Az orgonakarzat (lépcsőze-
tesen emelkedő, széles kórusdobo-
góval) már a folytatásban tervezett 
hangversenyek céljait messzemenő-
en figyelembe véve épült meg.  

Az orgonaszentelő után (2000. de-
cember 16-án, Gesztesi Tóth László 
orgonaművész szolgálatával) számos 
zenés áhítatra került sor a templom-
ban. Évről évre ismétlődő, immár 
hagyománnyá nemesült alkalmakról 
örömmel emlékezhetünk meg: ilyen 
a Magyar Honvédség Székesfehér-
vári Helyőrsége Fúvószenekarának 
mindig nagy érdeklődést kiváltó Vi-
rágvasárnapi hangversenye, vagy az 
Ádventi zenés áhítat. Természetesen 

egyszeri nagy eseményekben sincs 
hiány! Közülük első helyen említem 
a 2006 tavaszán megrendezett, a 
református egyházzene történeté-
ben meghatározó szerepet játszó 
Gárdonyi-családot, Gárdonyi Zoltán 
születésének 100. évfordulóját és fia, 
Gárdonyi Zsolt 60. születésnapját 
köszöntő, a családtagok személyes 
jelenlétével kitüntetett „Nemzedék-
ről nemzedékre”-fesztivál egyik nagy 
ünnepi hangversenyét. De hason-
lóan szép emlék a houston-i First 
Presbiterian Church nagykórusának, 
a Baptista Egyház Központi Énekka-
rának és Vox Nova Férfikarának, a 
marosvásárhelyi Református Kollé-
gium és a debreceni Nagytemplom 
énekkarának fellépése, vagy idén 
szeptemberben a lengyelországi, 
wieliczka-i gospel-kórus koncertje is.   

A zenés áhítatokon Székesfehérvár 
számtalan ifjabb-idősebb muzsikusát 
vendégül láttuk már: szerepelt nálunk 
az Alba Regia Szimfonikus Zenekar, 
a Primavera és az Alba Regia Vegyes 
kar, a Musculus Vocalis Énekegyüt-
tes, a Teleki Gimnázium kórusa és 
több iskolai énekkar. Rendszeresen 
visszajárnak hozzánk a Hermann 
László Zeneiskola és Zeneművészeti 
Szakközépiskola tanárai és növendé-
kei, mindenekelőtt az iskola Musica 

A BUDAI ÚTI REFORMÁTUS TEMPLOM ZENEÉLETE 
2000–2010 KÖZÖTT
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Bella Vonószenekara. Mellettük szá-
mos kiváló művész neve került be a 
vendégkönyvbe, közöttük már való-
di világsztár is akad: Miklósa Erika 
művésznő, akit jó reménység szerint 
jövőre újra hallhatunk templomunk-
ban.   

Orgonánk ugyanakkor természe-
tesen elsősorban nem koncerthang-
szer: legfontosabb feladata a liturgi-
kus alkalmakon a gyülekezeti ének 
méltó vezetése-kísérése. Mondha-
tom, e szolgálatban derekasan meg-
állja a helyét: a mai hangversenyre 
készülve néhány hónapja alapos 
vizsgálatnak vetettük alá a Johannus 
cég magyarországi képviselőjével, 
Travnyik István úrral, aki néhány 
apróságot leszámítva mindent a leg-
nagyobb rendben talált rajta, s igen 
megdicsérte a folyamatos használat 
ellenére kiváló állapotát. 

Nem az ünneprontás szándéka 
vezérel, amikor visszatekintésemben 
most keményebb hangot ütök meg, 
de úgy érzem, még néhány szót szól-
nom kell a mai hangversenyünk köz-
vetlen előzményeiről. Mindnyájunk 
előtt ismeretes, hogy az elmúlt 10 
esztendő nemcsak szép emlékekben, 
de fájdalmas események sorában is 
bővelkedett, melyek során a békét-
lenség, a viszálykodás árnyéka bi-

zony még egyházzenei viszonyainkra 
is ráborult. Ezért gondoltuk úgy, hogy 
bár az orgona felszentelését ünnepel-
jük, mégsem orgonakoncertet szer-
vezünk: Berze János nagytiszteletű 
úrral közösen úgy döntöttünk, hogy 
méltóbb és szebb, ha ma este inkább 
egy másfél évtizede húzódó árkot te-
metünk be – azt az árkot, mely miatt 
gyülekezetünk énekkara, a Csomasz 
Tóth Kálmán Kórus mindeddig még 
nem adhatott önálló hangversenyt a 
Budai úton. Jóllehet az egyetemes 
imahéten s más alkalmakon már 
fellépett itt az együttes, ezek nem pó-
tolhattak egy igazi koncertet: ezért 
kértem fel Dóczi István karnagy urat, 
hogy jöjjön el a kórussal, s ma este 
együtt, közösen tegyünk véglegesen 
pontot a sötét időszak végére. Az 
összefogás jegyében egyébként az 
orgonánál is váltani fogjuk egymást 
Tugyi István kántor kollégámmal. 

Hadd fűzzek hozzá ehhez még va-
lamit a számok nyelvén! A 2000-es 
orgonaavatót követően 2001-ben 
kettő, 2002-ben három zenés áhítat 
volt templomunkban, s így tovább: 
2006-ban már hét hangversenyt 
tartottunk. Nos, a viták, a feljelenté-
sek ideje azonnal megmutatkozott 
e téren is: 2007-ben újra csak kettő, 
2008-ban és 2009-ben három-há-
rom alkalmunk volt (ebből kettő a ha-

gyományos Virágvasárnapi Fúvósze-
nekari koncert, valamint az Ádventi 
Zenés Áhítat). Úgy gondolom, nem 
kell különösebb kommentár a követ-
kezőhöz: nagy örömmel és hálaadás-
sal, a jövőbe vetett erős hittel jelen-
tem a gyülekezetnek, hogy a 2010-es 
esztendőben a mai a 10. koncertünk, 
s ez a szám jövő szerdán a Canticum 
Novum Női kar hangversenyével 11-
re fog növekedni… Legyen ez csen-
des, de határozott válasz mindazok-
nak, akik a Budai úti gyülekezetrész 
elkerülhetetlen pusztulását vizionál-
ták. Örömünket és reménységünket 
pedig hadd fokozzam tovább: elké-
szítettem a mögöttünk álló évtizedet 
felölelő teljes statisztikát is, s bizony 
igen megcsendesedtem az ered-
mény láttán – mai alkalmunk az or-
gonaszentelőtől számítva pontosan 
az 50. zenés áhítat e falak között… 
Legyen szabad ebben a csodálatos 
egybeesésben nem a mi szervező 
ügyességünket, hanem jelzést és in-
tést látnunk, hogy a jövőben a helyes 
úton megmaradva egyetértésben és 
békességben dolgozzunk tovább. A 
dicsőség pedig mindezekért legyen 
az Istené.

             ifj.Szabó Balázs zenetörté-
nész-zenetanár, a Budai úti Reformá-
tus templom kántora

Könyvajánló
Bill Hybels: Őszintén Isten előtt

Hogyan válhatunk hiteles keresztyénekké?

Jézus Krisztus földi életében a tökéletes hitelességet 
mutatta fel: úgy élt, ahogyan beszélt. Őutána keresz-
tyénnek nevezzük magunkat. 

Hiteltelen keresztyénségünk mégis a magán- és kö-
zösségi életünk sokféle területén megnyilvánul. Meg-
elégszünk a többnyire külsőségeken alapuló erőtlen ke-
gyességgel; a hatékonyságot nélkülöző szolgálattal; az 
Isten gondolatához alig, vagy egyáltalán nem hasonlító 
férfi, női mivoltunkkal; megtévesztő, éppen csak elvi-
selhető kapcsolatokkal.

Ilyen és hasonló kérdésekkel nézhetünk szembe a 
könyv olvasása folyamán.

A szerző arra biztatja olvasóit, hogy vizsgálják meg 
életmódjukat, és őszintén ellenőrizzék, hogy Isten meg-
változtatta-e az életüket többek között az alábbi terüle-
teken: férfi és női szerepkörök, családi élet, házassági 
értékek, munka, lelki fegyelem, érzelmi élet.

A szerző gyakorlati tanácsokat ad a világra hatást 
gyakorló keresztyén élet megéléséhez, és őszinte sze-
mélyes példákkal támasztja alá a sikereket és kudarco-
kat.

Bill Hybels egy nagy amerikai gyülekezet vezető lelki-
pásztora. Nemzetközileg elismert előadó, író és tanács-
adó. 

Az Új Remény Alapítvány kiadásában, magyar nyel-
ven megjelent negyedik kötetét a "Kiváló evangéliumi 
keresztyén irodalom elismeréséért" járó "Arany Medál 
Könyv díj"-jal jutalmazták.

- Benkóné Sz. Mária -
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Mindig megdöbbent, hogyha fel-
ismerek valakiben egy régi barátot, 
ismerőst, osztálytársat és az a valaki 
nem emlékszik rám. Felvillanyozva 
a találkozástól, minden erőmmel 
azon vagyok, hogy emlékezetébe 
idézzek együtt átélt eseményeket, 
de hiába. Nem gondolnám, hogy 
szándékosan nem akar emlékezni 
bizonyos dolgokra: egyszerűen nem 
volt fontos a számára és elfelejtette 
és vele engem is. Elszomorít egy-
egy ilyen „élmény”, ugyanakkor 
önvizsgálatra is késztet: vajon én 
hogyan emlékszem eseményekre, 
helyzetekre? Be kellett látnom, én 
sem emlékszem mindenre, vagy 
mindenre jól. Ó, de sokszor találok 
feljegyzést Igékről, amiket az Úr he-
lyezett a szívemre, de hol vannak 
ezek az Igék, és a bennük levő erő? 
A rohanásban megkoptak, elvesz-
tették „varázsukat”, jönnek az újabb 
gondok, és ki emlékszik már a régi 
dolgokra? Igaz rám is a példázat: 
”Amely (mag) pedig a tövisek közé 
esett, ez az, aki hallja az Igét, de e 
világnak gondja ... elfojtja az Igét, és 
gyümölcsöt nem terem” (Mt.13,22). 
Milyen jó, hogy ezeket azért vissza 
lehet keresni, és bűnbánattal az Úr 
elé lehet állni. 

Miért felejtünk el Igéket, helyze-
teket, amik egykor oly fontosak és 
értékesek voltak számunkra? Ennek 
az oka - ahogy a példázatban ol-
vashatjuk - „a világ gondja”, amely 
eltereli a figyelmünket az „egy szük-
séges dologról” és megakadályozza, 
lehetetlenné teszi a későbbi gyü-
mölcstermést. Ahhoz, hogy  szelle-
mi kincseink megmaradhassanak, 
amiből majd jó gyümölcs is terem, 
kell, hogy: 

1. Emlékezzünk a csodákra! Is-
ten azt akarja, hogy ne felejtsük el, 
ne legyen magától értetődő az, ami-
ket Ő tett az életünkben. Már Mózes 
így intette a vándorló népet: „Csak 
vigyázz magadra és őrizd jól a te lel-
kedet, hogy el ne felejtkezzél azok-

ról, amelyeket láttak a te szemeid, és 
hogy el ne távozzanak a te szívedtől 
teljes életedben, hanem ismertessed 
meg azokat a te fiaiddal és fiaidnak 
fiaival” (V.Móz.4,9). Beszélj az Úr 
dolgairól az életedben, ne szégyeld 
a bizonyságtételt, hiszen erre hívott 
el minket Isten. 

2. Emlékezzünk az intésekre, 
amikkel Isten vissza akart tartani 
valamitől, és a helyes irányba akar-
ta állítani az életünket. „Ne legyen 
közösségtek a sötétségnek gyümölcs-
telen cselekedeteivel...” (Ef.5,11). Is-
tennek rendelkeznie kellett sok do-
log felől a népe érdekében, mert az 
emberek a saját fejük és ösztöneik 
után mentek. Törvényeket adott elé-
jük és értük, mert tudta, hogy kizá-
rólag ezek betartása által maradhat-
nak életben az ellenséges népekkel 
szemben, maradhatnak egészsége-
sek, juthatnak táplálékhoz és végül 
így érhetik majd el az ígéret földjét. 
Péter apostol figyelmeztetése ma is 
időszerű: „Józanok legyetek, vigyáz-
zatok, mert a ti ellenségetek, az ör-
dög, mint ordító oroszlán szerte jár, 
keresvén, kit elnyeljen” (I.Pét.5:8) 
„Aki vet az ő testének, a testből 
arat veszedelmet, aki pedig vet a lé-
leknek, a lélekből arat örök életet” 
(Gal.6,8). Egy diszkóbalesetben el-
hunyt fiatalok is a testnek vetettek. 
Már soha többé nem lesz alkalmuk 
megfordulva, a léleknek vetni. „...
emlékeztetés által ébresztgetem tisz-
ta gondolkozástokat, hogy eszetek-
be jussanak a szent próféták előre 
megmondott szavai és apostolaitok-
nak az Úrtól kapott parancsolatai” 
(II.Pét.3,1-2). Az Úr Jézus így figyel-
meztet: „Emlékezzetek meg azokról 
a beszédekről, amelyeket én mond-
tam néktek” (Ján.15,20). A beszé-
dekről, amelyek a boldog életről és a 
szeretetről szólnak, amelyek intenek 
és feddenek, amelyek a megbocsá-
tásról és hitről tanítanak, amelyek 
a türelemről, az állhatatosságról, a 
béketűrésről tesznek bizonyságot. 

Csak ezek a szavak és az Úr Jézusba 
vetett hit tartja meg az életed. Isten 
őrző-védő rendelései ma is világo-
san eligazítják mindazokat, akik az 
Ő útján akarnak járni. 

3. Emlékezzünk a prófétákra 
és az ő próféciáikra, hogy em-
lékeztethessünk másokat is a már 
beteljesedett és az elkövetkezendő 
eseményekről. A próféták nem ma-
guktól szóltak, hanem Isten vezette 
őket. Tehát amit leírtak, amitől óv-
tak, amire figyelmeztettek, az mind 
Isten gondviselő szeretetének jelei. 
Fontos, hogy tudjuk, hogy mi miért 
történik, vagy történik másképp, 
mint ahogy azt logikusan gondol-
nánk. A körülöttünk zajló esemé-
nyeket nem mindig tudjuk irányíta-
ni, de hisszük, hogy az Úr megőrzi 
mindazokat ebben a világban, akik 
Hozzá kiáltanak, és Benne bíznak. 

4. Emlékezzünk, hogy hálát 
adhassunk! „Emlékezzetek tehát 
arra, hogy ti egykor pogányok vol-
tatok, ... most pedig Krisztus Jézus-
ban ti, akik egykor távol voltatok, 
közelvalókká lettetek a Krisztus vére 
által” (Ef..2,11:13). Ne feledjük el, 
hogy kik voltunk, amíg a bűn szol-
gáiként éltük az életünket, és adjunk 
hálát azért, hogy Krisztus az Ő éle-
tét adta értünk, és most már Isten 
megváltott gyermekei lehetünk. 
Emlékezzünk arra, amikor az Úr a 
szívünkre helyezte az evangélium 
hirdetését. „Ti pedig választott nem-
zetség, királyi papság, szent nem-
zet, megtartásra való nép vagytok, 
hogy hirdessétek Annak hatalmas 
dolgait, aki a sötétségből az Ő cso-
dálatos világosságára hívott el tite-
ket” (I.Pét.2,9). Emlékezzünk az Ő 
elhívására és cselekedjük az Ő aka-
ratát!

5. Emlékezzünk, hogy vigyáz-
hassunk! Vigyázz az útra (úton), 
amelyen elindultál, hogy hűségesen 
végig tudj menni rajta! Vigyázz, hogy 
senki és semmi el ne tántoríthasson 
a céltól, az örök élettől! Emlékezz 

EMLÉKSZEL?
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Interjú egy ateistával
(milyen egy valódi keresztyén)

arra, hogy mit mondott az Úr: „Aki 
győz, az fehér ruhákba öltözik, és 
nem törlöm ki annak nevét az élet 
könyvéből, és vallást teszek annak 
nevéről az én Atyám előtt és az Ő 
angyalai előtt” (Jel.3,5). „...félretéve 
minden akadályt és a megkörnyé-

kező bűnt, kitartással fussuk meg 
az előttünk lévő küzdőtért, nézvén 
a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, 
Jézusra ...” (Zsid.12,1).

Vedd a kezedbe a Szentírást, 
amelyből Isten szerető gondviselé-
se árad, és tanulmányozd napról-

napra.   Emlékezz rá, tartsd meg, és 
forgasd szívedben a szavait, – ahogy 
Mária is tette (Luk.2,19) – mert így 
töltheted be azt a küldetést, amit az 
Úr rád bízott.

  - Klucsikné Ilonka -

Ateista embertársaink jogosan kri-
tizálnak minket, ha saját keresztyén 
meggyőződésünket csak ímmel–
ámmal képviseljük! Ha tudjuk, ki az 
Igazság (János 14, 6), akkor erről 
mindenkinek beszélnünk kell! „ Nem 
mindenki megy be a mennyek orszá-
gába, aki azt mondja nekem: Uram, 
Uram, hanem csak az, aki cselekszi 
az én mennyei Atyám akaratát.” ( 
Máté 7,21 )

Az ateista interjúalany a következő-
ket mondta : (részletek)

(a teljes interjú megtalálható a 
www.albaref.hu honlapon a videók 
között)

Úgy gondolom, hogy ha valódi ke-
resztyén vagy, a keresztyénség nem 
csak része az életednek, hanem az 
maga az életed.

Ha a Biblia tanítását követed, külö-
nösen a Márk 15, 16 –ot, „menjetek 
és hirdessétek az evangéliumot min-
den teremtménynek”; akkor egyene-
sen kötelességed megosztani a hite-
det másokkal.

Ha egy épület lángokban állna, és 
tudnád, hogy vannak bent emberek, 
és azt is tudnád, hogy képes vagy ki-
menteni valakit, aki egyébként nem 
tudna megmenekülni, akkor csak ott 
állnál, és nem tennél semmit?

Pedig sajnos sok keresztyén pont 
ezt csinálja, mikor nem látja át a hely-
zet komolyságát… és csak ott áll.

Szerintem általában arról van szó, 
hogy a legtöbb keresztyén bizonyos 
kérdésekben egyszerűen nem elég 
képzett saját hitét illetően.

Jézus imádatáról úgy tartják, hogy 
az életük egy része, de nem legfőbb 
célja. Pedig szerintem a valódi ke-
resztyénség annak tekinti.

És, szerintem, ha valóban keresz-
tyén vagy, akkor hiszed, hogy akik 
nem keresztyének, akik nem követik 
a Biblia tanításait, akik nem fogadták 
el Jézus Krisztust személyes megvál-
tójukként, azok az emberek nem a 
mennybe mennek, hanem a pokol-
ba, a pokol pedig nem egy mulatsá-
gos hely.  

Ha ezt nem veszed komolyan, ak-
kor szerintem megalkuvó vagy a sa-
ját hitedben. 

Azoknak, akik komolyan veszik a 
hitüket, tanítaniuk kell azokat, akik 
nem látják, hogy ez mennyire fon-
tos.

Néha szerintem a keresztyének at-
tól félnek, hogy kigúnyolják őket. De 
ez nem feltétlenül rossz, sőt, büszke 
lehetsz rá! És ez talán azzal jár, hogy 
meg kell változnod, hogy tömegek 
előtt kell felállnod, hogy olyanokkal 
kell beszélned, akiket nem ismersz. 
Az elutasítást nem személyes bán-
tásként kell megélned, hanem úgy, 
mintha adnál esélyt a másiknak a 
küzdelemre. Esélyt a mennybejutás-
ra, még akkor is, ha talán megbán-
tasz valakit, vagy egy barátságot koc-
káztatsz.

Az egész arról szól, hogy számodra 
mi fontos.

Ha keresztyén lennék, én minden-
képpen komolyan venném a Bibliát. 
Tisztelek minden embert, aki komo-
lyan veszi a hitét.

KRISZTUS REKLÁMJA

Mindennel megáldott, ezért

KRISZTUSODNAK reklámja légy:

Bizonyítson az életed,

Lássék rajtad, mit tett veled!

                                    Füle Lajos

Új életbe öltözök

Virágkoszorút teszek fejedre. 
Életem királya Te vagy, senki más! 
Minden gátlásom bátran levetve 
hirdetem, hogy Nálad a szabadulás! 

Átpakoltam Terád minden terhemet. 
Azt teszel vele, amit akarsz. 
Búmat, gondomat levetettem. 
Új életbe öltözök át hamar. 

Óéletemből semmi ne maradjon! 
Rossz szokásaim, tűnjetek el! 
Isteni kezed rajtam hadd faragjon! 
Legyek tökéletes! Fájjon, ha kell!

                            Schrenk Éva   
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Bizonyos emberek csak akkor ér-
zik jól magukat, ha azt érezhetik, 
hogy mindenki szereti, elfogadja, 
értékeli, megbecsüli őket. Állandóan 
azon fáradoznak, hogy másoknak 
megfeleljenek, kivívják az emberek 
elismerését, dicséretét. Ha valaki 
kritizálja vagy elutasítja őket, akkor 
nagyon frusztráltak és elkeseredet-
tek lesznek, és mindent elkövetnek, 
hogy elnyerjék kritikusuk jóindulatát. 
Akkor is vágynak a másik ember po-
zitív visszajelzésére, helyeslésére, ha 
nem is szívlelik azt az adott személyt. 
Mindenki szeressen! – ez legfőbb 
szükségletük és életfilozófiájuk.

Az embereknek szükségük van 
arra, hogy pozitívan viszonyuljanak 
hozzájuk, elismerjék, tiszteljék őket. 
Ha azonban ez túlhangsúlyozódik 
valakiben, akkor az a személy mások 
kiszolgáltatottja, érzelmi koldusa lesz. 
Aki mindenkinek meg akar felelni, 
olyan lesz, mint a kaméleon, színét 
állandóan változtatja aszerint, hogy 
milyen környezetben van éppen, és 
mit várnak el tőle. Egyszer csak el-
veszti a saját személyiségét, valódi 
énjét, és meg kell kérdeznie önmagá-
tól: ki is vagyok én tulajdonképpen?

Ha mások tetszésére igyekszünk 
élni, saját érzelmi jólétünk kulcsát 
másoknak adjuk. Olyanoknak, akik 
nem megbízhatóak, manipulálnak 
bennünket, hasznot húznak abból, 
hogy ismerik ezt a felfokozott szük-
ségletünket. Az ilyen személyek ál-
dozattá válnak, mivel mindenkire 
nagyobb gondot fordítanak, mint sa-
ját magukra. Elnyomják magukban 
saját vágyaikat, törekvéseiket, meg-
próbálnak egyensúlyozni felgyülem-
lő haragjuk és lelkiismeret furdalásuk 
között. Harag amiatt, hogy mások 
vágyai érvényesülnek az övéké előtt, 

és bűntudat amiatt, hogy saját vágya-
ikat is szeretnék érvényesíteni.

Az igazság az, hogy sosem fog 
mindenki szeretni bennünket, akár-
mit teszünk is. Lehetetlen mindenki 
szeretetét és megbecsülését kivívni. 
Minél jobban törekszünk erre, annál 
inkább elveszítjük önmagunkat. Jé-
zus maga volt a szeretet, mégsem fá-
radozott azon, hogy a farizeusok sze-
ressék, vagy hogy előttük jó színben 
tűnjön föl. Nem akarta dicséretüket, 
megbecsülésüket kivívni. Szeretettel, 
szánalommal, empátiával viszonyult 
a szükséget szenvedő emberekhez, 
de nem adta fel az Atyától kapott kül-
detését, nem alkudott meg, és nem 
igazodott a körülötte lévőkhöz.

Pál apostolról olvassuk, hogy 
„Mindenkinek mindenné lettem, 
hogy mindenképpen megmentsek 
némelyeket”(1Kor 9,22). Kereste az 
emberekkel való közösséget, de nem 
azért, hogy őt szeressék, hanem hogy 
az Úrhoz vezesse őket.

Kálmáncsehi Sánta Márton, a 16. 
század első felében élt reformátor 
(családom kiemelkedő személyisége) 
tollából maradt fenn egy nagyon fon-
tos és bölcs mondás, ami ma is aktuá-
lis: „Embereknek szerzésétől nem kell 
nékünk függenünk, hanem a Krisz-
tustól”. Igen, Krisztusra kell néznünk 
és nem emberekre. Persze, igyekez-
nünk kell jó kapcsolatot ápolni az em-
berekkel: „Ha lehetséges, amennyire 
tőletek telik, éljetek minden emberrel 
békességben”(Róm 12,18). Helyes, 
ha arra törekszünk, hogy elkerüljük 
az emberek megbotránkoztatását: 
„Aki szereti a testvérét, az a világos-
ságban van, és nincs benne semmi 
megbotránkoztató...”(1Ján 2,10). Jó, 
ha szeretetet sugárzunk, amit felülről 
kaptunk, és tovább tudjuk adni má-

soknak. „Senkinek se tartozzatok 
semmivel, csak azzal, hogy egymást 
szeressétek”(Róm 13,8). Azonban 
nem embereknek kell tetszenünk, ha-
nem Istennek. „Amit tesztek, jó lélek-
kel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és 
nem úgy mint az embereknek, tud-
ván, hogy ti viszonzásul megkapjátok 
az Úrtól az örökséget; az Úr Krisztus-
nak szolgáljatok tehát”(Kol 3,23-24).

Az emberben nagy a késztetés arra, 
hogy törekedjen mások dicséretének, 
elismerésének kivívására, mert ez 
növeli önérték-tudatát. Ösztönösen 
törekszünk arra, hogy elfogadjanak 
bennünket, mert igényeljük az embe-
rek szeretetét. Egyszer beszélgettem 
valakivel erről a kérdésről, amikor 
is nekem szegezte a kérdést: „Kinek 
akarsz tetszeni, Istennek vagy az em-
bereknek?” „Hát, mindkettőnek” – 
hagyta el a számat az őszinte válasz. 
„Akkor még fejlődnöd kell”- mondta 
józanul ismerősöm, ami akkor ne-
kem még nem nagyon tetszett. Pedig 
be kellett látnom, hogy igaza volt. A 
Szentírás így igazít el bennünket ez-
zel a kísértéssel kapcsolatban: „Most 
tehát embereknek akarok a kedvé-
ben járni, vagy Istennek? Vagy em-
bereknek igyekszem tetszeni? Ha 
még mindig embereknek akarnék 
tetszeni, nem volnék Krisztus szolgá-
ja” (Gal 1,10).

  - Dr.Kálmánchey Márta -
(Itt jegyzem meg, hogy a cikk írójá-

nak „A belső ember erősítése” című 
könyve iratterjesztésünkben megvá-
sárolható. És felhívom a figyelmet 
még két könyvre, melyeket a szerző 
ajánlott. Az egyik egy mesekönyv: 
Győri Katalin: Bojti, történet egy 
nagyszívű kiskutyáról, a másik egy 
ifjúsági regény: Győri Katalin: A fel-
hők szigete.) A szerk. 

MINDENKI  SZERESSEN!

És mi, kedves testvéreim, teszünk-e vallást nap mint nap a hitünkről, s teszünk-e erőfeszítéseket, hogy má-
sokat is a keskeny útra vezessünk? Vagy csak állunk, és nézzük, ahogy mások a kárhozatba rohannak (akár 
rokonaink, barátaink is)? Vagy lehet, hogy Jézus Krisztus még saját életünknek sem Ura? Gondolkozzunk el 
ezen, s ha kell lépjünk! Imádkozzunk!   (a szerk.)
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ISTEN MINDEN EMBERT SZERET
„Mert éheztem, és ennem ad-

tatok; szomjaztam, és innom 
adtatok… Ha megtettétek eggyel 
is, velem tettétek meg.” (Máté 
25:35–40)                                                                                                               

Református gyülekezetünk 
1995-96-tól vesz részt rendszere-
sen a Kríziskezelő Központ egyik 
programjában, a téli hónapok-
ban végzendő vacsoráztatásban. 
Ez az időszak megközelítőleg 6 
hónap. Erre azért van szükség, 
mert télen teljesen ki vannak szol-
gáltatva a fedél nélküli emberek a hi-
degnek, fagynak, zord időjárásnak és 
a nagy városokba húzódnak be. 

Kéthetente egy este vacsoráztat 
a református csoport. A többi na-
pokon más felekezetek végzik ezt a 
szolgálatot.  Ilyenkor 60-80 ember-
nek készítünk szalámis, májkrémes, 
zsíros-hagymás,lekváros kenyeret és 
főzünk teát.

Van egy alap élelmiszeradag: ke-
nyér, margarin, szalámi és tea, amit 
a Kríziskezelő Központ biztosít. Ez 
egy szendvicset és egy bögre teát 
jelent, amit  a helyszínen készítünk 
el.. Viszont ez nem elég, mivel sokan 
csak este jutnak élelemhez. Gyüleke-
zetünk hozzájárul a vacsorához, ezt 
egy évekkel ezelőtti presbiteri döntés 
teszi lehetővé. Minden alkalommal, 
amikor a mi csoportunkra kerül a 
sor, bevásárolunk 13 kg kenyeret, 
májkrémet, zsírt és a teához valókat. 

Főzünk még nagy mennyiségű teát, 
erre nagy szükség van, így ebből még 
arra is jut, hogy műanyag flakonok-
ban magukkal tudják vinni a rászoru-
lók éjszakára.

Nagyon örülnek a gyülekezet lek-
váradományának is, amit itt szeret-
nénk megköszönni minden kedves 
adakozónak.

Sokan nem értik, hogy miként 
csúszhat le egy ember annyira, hogy 
még egy lakást sem képes fent tartani. 
Ezek a férfiak - mert főleg férfiak jön-
nek - szinte kizárólag állami gondo-
zottak voltak. Azt tudjuk, hogy sajnos 

a család nélkül felnövő gyerekeket 
ebben az intézményben nem tanítják 
meg sem a pénzzel bánni, sem dol-
gozni, sem gazdálkodni. Tizennyolc 
évesen kikerülve a világba, nagy a 
csábítás, a rossz társaság ereje. A 
házasságuk is főleg ilyen okból nem 
sikerül, és ilyenkor a férfiak kerülnek 
ki a lakásból az utcára. Amennyiben 
még betegség is éri az illetőt, akkor 
még nehezebb, illetve szinte remény-
telen a talpra állás. Sajnos mindenkit 
nem tud befogadni éjjeli szállásra a 
Krízisközpont, mert helyhiány miatt 
korlátozott a férőhelyek száma. Nagy 
hidegben az ebédlőt is éjszakára al-
vóhelynek alakítják át matracokkal. 
Jó páran még így is kint töltik az éj-
szakát.

Szolgáló csoportunk biztos benne, 
hogy nem a mi dolgunk megítélni azt, 
hogy miért kerültek ezek az emberek 
ilyen helyzetbe. Nagyon bonyolult és 
szerteágazó ez a kérdés.

A szegény emberek nemcsak ételre 
éhesek, hanem arra is, hogy ember-
ként tartsuk őket számon. Fontos, 
hogy érezzék emberi méltóságukat 
és szeretettel bánjanak velük, egysze-
rűen szeretetre vágynak! Bár eléggé 
sok a munkánk ezeken az estéken, 
igyekszünk néhány jó szót váltani ve-
lük, amikor átadjuk a szendvicseket, 
teát. Változó a reagálás, ahogyan 
nincsen egyforma ember sem: van, 
aki még visszajön a kiadóablakhoz 
beszélgetni, és van, aki inkább szé-
gyenlősen elvonul. Időnként viszünk 
keresztény olvasnivalót a vacsora 

mellé, ennek is örülnek. Azt pe-
dig, hogy mikor és kit érint meg 
az Isten lelke, nem tudhatjuk, 
csak reméljük.

Egyben biztosak vagyunk: 
ameddig üres a gyomor, nem tud 
a szív befogadni lelki eledelt.

 A kezdő Ige fényében igyek-
szünk úgy tekinteni  hajléktalan 
embertársainkra, hogy lássuk 
szemükben az éhező, szomjazó 
Jézust. Ahogy minden dolgát a 

keresztény ember igyekszik Jézus-
ban Jézusért tenni, ezt a vacsorázta-
tást is csak így lehet tenni.

 Egy megtörtént eset nagy hatással 
volt rám és mai napig is él bennem 
: a kalkuttai szerzetes- nővérekhez 
ment valaki segíteni . A nap végén 
várta, hogy megköszönjék neki a 
munkáját. Ehelyett Teréz anya ráné-
zett és ezt mondta: ”Megköszönted 
már Istennek, hogy segíthettél?”

Hálásak vagyunk Istennek, hogy el-
fogadja a szolgálatunkat! Övé legyen 
a dicsőség mindenkor!

Isten segítsen és tegyen áldássá 
Bennünket ebben is!

Jelenlegi szolgálók: Szabó Józsefné  
Ica, Prekrit Judit, Lencsés Katalin,  
Gelencsér Piroska, Gubáné Erika, 
Majorosné Márti.

A korábbi években több asszony-
testvérünk is szolgált a vacsorázta-
tásban, az ő életükre is Isten áldását 
kérjük! 

Szeretettel várjuk azokat a testvé-
reket, akiknek indíttatásuk van a haj-
léktalanok közötti szolgálatra! 

Adományokat: férficipőket, férfi 
fehérneműket, zoknikat, törölköző-
ket, dzsekiket, a Krízisközpont ruha-
raktárában / Sörház tér 6-7. Telefon: 
06-22-503-433/ fogadnak köszönet-
tel. Szociális munkás-, raktárvezető: 
Deliné Márti.

Nyitva tartás: hétfő és csütörtök: 
16-19 óráig.

Kedd, szerda, péntek: 8-10 óráig.

 - Szabóné Demény Monika -
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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:  
16:30 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  Biztos Szikla Klub (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 

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

Talentum 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

Figyelem!  A nyári nagytábor részvételi díját nem emeli 
az üdülő, de amit tavaly a résztvevőktől beszedtünk, az kiegé-
szítésre szorult. Ehhez volt némi segítségünk, de idén szeret-
nénk kérni, hogy aki teheti, támogassa meg a tábort anyagi-
lag! Akár úgy, hogy valamivel többet fizet be a részvételi díjnál, 
akár úgy, hogy bár idén nem tud eljönni Sátoraljaújhelyre, de 
mert egy ilyen csendeshetet nagyon fontosnak tart a gyüleke-
zet életében, adománnyal támogatja azt a lelkészi hivatal 
pénztárán keresztül. Előre is köszönjük a testvéri összefogást!

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


