
Lázár négy napja halott. Sziklasír-
ba temették. Nagy tömeg gyászolta 
őt hangosan sírva és jajveszékelve. 
Ez akkoriban a halottnak járó tisz-
teletadáshoz tartozott. A sír már le 
volt zárva. Az akkori hit szerint erre 
azért volt szükség, mivel az elhunyt 
lelke négy napig még visszapróbált 
menni a halott testbe. A 33-
34. versekben ezt olvassuk: 
„Jézus megrendült lel-
kében és háborgott.” 
Vajon Jézus miért rendült 
meg lelkében a sír előtt? 
Mielőtt a sírhoz mentek ezt 
mondta Jézus Mártának: 
„Én vagyok a feltáma-
dás és az élet.” Talán 
Mária és Márta értetlensé-
ge miatt rendült meg lelké-
ben? Vagy az ember véges-
sége, a halál látványa, vagy 
a gyászoló megtört szívek 
miatt? Jézus megindult lel-
kében a halál szörnyűsége, 
a bűn következménye, az 
ember elhagyatottságának 
látványa miatt. Hiszen Jézus azért 
jött, hogy megtörje a halál erejét és 
a bűn átkát. Az utolsó küzdelem a 
kereszten várt rá. Jézus négyszer 
szólalt meg Lázár sírjánál:

1. „Vegyétek el a követ!” Jé-
zus el tudta volna mozdítani a követ 
minden emberi segítség nélkül is. 

Mégsem tette. Ez a feladat azok-
ra várt, akik ott tartózkodtak a sír 
körül. Képzeljük el a helyzet lehe-
tetlenségét! A test már oszlófélben 
van. Jézus ezt nem gondolhatja ko-
molyan! Jézus ezután emlékeztette 
Mártát arra, amit magáról mondott: 
"Én vagyok a feltámadás és az élet, 
aki hisz énbennem, ha meghal is, 
él; és aki él, és hisz énbennem, az 
nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?" 

Márta így felelt: "Igen, Uram, én hi-
szem, hogy te vagy a Krisztus, az Is-
ten Fia, akinek el kell jönnie a világ-
ba." (Jn 11: 25-27)  Jézus mélyebb 
hitet akart ébreszteni Mártában, 
hogy tudjon túllátni a földi realitá-
sokon és bízzon szavában. Jézus az 
Ő szabadító munkáját együtt végzi 
azokkal, akik hisznek Benne. Ami 
a mi részünk, azt nekünk kell meg-

tenni: meghallani, megfontolni, és 
engedni Jézusnak, hogy bennünk 
éljen.

2. „Atyám hálát adok neked, 
hogy meghallgattál!” Ilyen előz-
mények után, talán Márta már el is 
hitte, hogy Jézust meghallgatja az 
Atya. Vajon Mária, a tanítványok, 
és a sokaság elhitte? Te milyen Jé-

zusban hiszel? Hiszed, hogy 
Jézus érted is imádkozik és 
meghallgatja Őt az Atya?

3. „Lázár jöjj ki!” Láz-
ár kijött lepedőbe burkoltan, 
arca letakarva egy kendővel. 
Képzeljük el a tömeg reak-
cióját. Emlékezzünk, Jézus 
nem azt imádkozta, hogy 
„Atyám támaszd fel Lázárt a 
halálból!” Még csak azt sem 
mondta: „Az Isten nevében 
jöjj ki!” Jézus saját hatalmá-
val cselekedett. Ő a feltáma-
dás és az élet! 

4. „Oldjátok fel, és 
hagyjátok elmenni.”

 Jézus tettének két következménye 
volt: 1. sokan hittek Benne a jelen-
lévők közül 2. a csoda híre eljutott 
azoknak a fülébe, akik gyűlölték Jé-
zust. Számukra Jézus nem volt más, 
csak egy halálraítélt. Jézus halálra-
ítélt volt, de mindazok, akik hisznek 
Benne, életre vannak ítélve! Ámen

Berze János lelkész
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A feltámadás ereje
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Textus: János 11:25k.
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Interjú SomogyI LáSzLó 
50. SzüLetéSnapja éS 

LeLkIpáSztorI munkájának 
25. évforduLója aLkaLmábóL

- Mostanában tudtam meg, 
hogy hamarosan 50.születés-
napját ünnepli. Megkérdezhe-
tem, hogy pontosan mikor lesz 
ez a nevezetes dátum?

- Nevezetesnek nem nevezném, 
hiszen rajtam kívül még jópáran in-
dultak el 1961. április 16-án az élet 
különböző ösvényein.

- S ha már az időpontot tudjuk, 
a rend kedvéért hadd kérdezzem 
meg a születési helyet is! 

- Székesfővárosunk kilencedik ke-
rületében láttam meg a napvilágot.

- A gyülekezetből bizonyára so-
kan jól ismerik, de azok kedvé-
ért, akik még nem, vagy csak ke-
véssé, elmondaná röviden, hogy 
mikor és miért döntött úgy, hogy 
lelkipásztor lesz?

- A gimnázium utolsó évében érett 
meg bennem ez a döntés. Sokáig mű-
szaki pályán gondolkoztam. Szüleim 
sohasem mondták, hogy kövessem 
az apai példát, de azért csendesen, 
kimondatlanul is éreztették: örülné-
nek, ha így alakulna az életem. Ben-
nem is érlelődött a gondolat, hogy 
Isten talán ezen a pályán szeretne 
végigvezetni. Végül egy Ige segített 
meghozni a döntést: „Hirdesd az 
igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár 
alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass 
teljes türelemmel és tanítással.” (2. 
Tim. 4,2)

- Hogyan emlékszik vissza a lel-
késszé avatására?

- Nem voltunk sokan, akik 1986-
ban végeztünk Budapesten, de fel-
emelő és ünnepélyes pillanat volt, 
amikor jövendő főnökömtől, Szabó 

Gábor esperes úrtól megkaptam az 
útra indító áldást. Évfolyamtársaim 
azóta különös utakat járhattak be: 
vannak, aki az országos református 
média – tv és rádió - szakemberei 
lettek, van, aki Cseri Kálmán munka-
társa lehetett, több mint két évtizeden 
át, s van, aki jelenleg államtitkárként 
szolgálja a hazát. 

- Hol, milyen gyülekezetekben 
szolgált, s mióta van nálunk, Szé-
kesfehérváron?

- 1986 és 1988 között Kecskemé-
ten voltam segéd, majd beosztott lel-
kész. 88-tól 93-ig Szabadszálláson, 
93-tól 98-ig Kunszentmiklóson, 98-
tól 2004-ig pedig Óbudán igyekez-
tem helytállni megválasztott lelkész-
ként. Székesfehérváron 2004. febru-
ár 14-e óta szolgálok.

- Tudjuk, hogy második felesé-
gével él, együtt szolgálnak. Ma-
gánéleti válsága volt-e, s ha igen, 
milyen kihatással volt lelkipász-
tori tevékenységére?

S.L.:  Még a megválasztásom előtt 
megvallottam a fehérvári gyülekezet 
előtt, hogy egy korábbi válság miatt 
élek második házasságban. Lelkészi 
szolgálatomban nagyon nagy pró-
batétel volt mindennek az átélése, 
nem kívánom senkinek sem! A ta-
nulságokat így tudnám összefoglalni: 
Mindig áldás lett belőle, amikor Isten 
akarata szerint döntöttem, s mindig 
nyomorúság, amikor a magam feje 
szerint jártam! 

- Milyennek tartja kapcsolatát 
a fehérvári gyülekezettel? Van-e 
valami, amiben a gyülekezetnek, 
vagy esetleg Önnek változtatnia 

kéne azért, hogy még közelebb 
kerüljünk Jézushoz, Megváltó 
Urunkhoz és Őbenne egymás-
hoz is?

- Ennyi odaszánt szívű, szolgáló 
testvér még nem segítette a munká-
mat, mint itt Fehérváron. Változtatni 
leginkább az un. körzetgondozáson 
szeretnék, ami a Presbitériumtól 
a Bojtár szolgálat nevet kapta. 42 
körzetre osztottuk fel a várost, hogy 
minden, általunk ismert református 
évente legalább egy látogatást kap-
hasson a gyülekezet részéről. Na-
gyon fontos lesz ennek a munkának 
az ujjászervezése az új presbiteri 
ciklustól kezdve, hiszen sok olyan 
református rokon, hozzátartó vagy 
szomszéd él körülöttünk, akiknek je-
lenleg semmilyen kapcsolata nincs 
a gyülekezettel. Halaszthatatlan an-
nak bevezetése is, hogy a megke-
resztelt gyerekeket, illetve szüleiket 
rendszeresen felkeressük, lelki nö-
vekedésüket segítsük, s a gyerekeket 
egyházi intézményeinkbe, illetve a 
városban folyó hitoktatásba, majd 
a konfirmációi előkészítésbe, s így a 
hitre jutásuk által végső soron Isten 
országába integráljuk. E látogató 
és hívogató szolgálatba már most 
várunk önkénteseket a gyülekezet 
tagjai közül. Egyúttal szeretettel ké-
rek mindenkit, hogy folyamatosan 
imádkozzunk a 2012-ben szolgálat-
ba álló Presbitérium összetételéért 
és majdani szolgálataiért!  

- 25 év hosszú idő. Voltak-e ez-
alatt olyan kiemelkedően fontos 
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egy délután jézus lábainál
Az egyházmegye szervezésében 

az elmúlt héten, szombaton női /
csendes/délutánra került sor a móri 
gyülekezetben. Ott voltunk néhá-
nyan a mi gyülekezetünkből is. Gyö-
nyörű tavaszi időben készülődtünk 
az alkalomra: a templom kertjében, 
egymást örömmel köszöntve vártuk 
a délutánt. 

Az Igeszolgálat előtt énekeltünk 
– mind ismerős, mind 
új énekeket - Szabó Vi-
rág vezetésével, majd 
Dr. Holtay Margit néni 
szolgálata következett. 
A lélekről beszélt, a lélek 
táplálékairól az És.55. 
alapján. Ott voltunk az Úr 
Jézus lábainál és hiszem, 
hogy Ő formált bennün-
ket az elhangzott szolgá-
lat és az utána következő 

beszélgetések által. Testünk sem 
maradt táplálék nélkül: a szünetben 
terített asztal mellett ismerkedhet-
tünk egymással. Az alkalmat Imre 
Bálint esperes Úr áldása zárta be. 
Köszönjük a móri gyülekezetnek a 
kedves fogadtatást és az elcsendese-
dés lehetőségét a testvéri közösség-
ben.

- Klucsikné Ilonka -

események, vagy belső élmé-
nyek, amiket szívesen megosz-
tana velünk?

- Nagyon hálás vagyok Istennek, 
mert ha így visszagondolok, nagyon 
„sűrűnek” tűnik életem utóbbi ne-
gyedszázada. Annyi minden történt, 
annyi mindenben megtapasztalhat-
tam az Ő dicsőséges kegyelmének 
munkáját, hogy nagyon nehéz bár-
mit is külön kiemelni. A legnagyobb 
örömöm mindig az volt, amikor 
láthattam, hogyan segít élő hitre 
embereket Isten Lelke és Igéje. De 
külön, hálás szívvel megemlítem a 
négy éve indult nyári többgenerá-
ciós gyülekezeti táborozást, amely 
megpróbáló feladatot, de egyúttal 
nagy élményt és örömet jelent szá-
momra.

- Előfordult-e, hogy arra gon-
dolt, talán mégsem lelkésznek 
kéne lennie? Voltak-e a hitének 
válságos időszakai?

- A lelkészi hivatás nem kérdőjele-

ződött meg bennem, de egyéni éle-
temben voltak időszakok, illetve ese-
mények, amelyek komolyan próbára 
tették a hitemet. Viszont újra és újra 
megtapasztaltam, hogy Isten írott 
szavai napra készen megszólítanak 
és megvigasztalnak. Csak ajánlani 
tudom mindenkinek a rendszeres 
bibliaolvasást!  

- És jelenleg hogy látja? Jól sá-
fárkodott a 25 évével?

- Én ezt nem tudom megítélni. Az 
Ige szerint „a sáfároktól elsősorban 
azt követelik, hogy mindegyikük hűsé-
gesnek bizonyuljon.” (1. Kor. 4,2) Ha 
magamat vizsgálom, akkor azt látom, 
hogy a gyülekezeti szolgálatban talán 
hűségesebbnek bizonyultam, mint a 
családomról való gondoskodásban, - 
de ez a kettősség komoly lelkiismereti 
terhet jelent a számomra. Hiszem és 
vallom: „Ha pedig valaki övéiről és fő-
ként háza népéről nem gondoskodik, 
az megtagadja a hitet, és rosszabb a 
hitetlennél.” (1. Tim. 5,8) Egyedüli re-

ményem Isten megbocsátó kegyelme, 
„mert aki felettem ítélkezik, az Úr az.” 
(1. Kor. 4,4)  

- Úgy tudom, hogy a fehérvári 
gyülekezet nagyon szereti, be-
csüli, tiszteli Önt. Vajon Ön is szí-
vesen pásztorol minket? Itt szán-
dékozik maradni még 25 évig?

- Sajnos nem tehetem, ugyanis a 
nyugdíjig már „csak” húsz évem van 
hátra… De félre téve a tréfát, egé-
szen komolyan vallom, hogy semmi 
rendkívülit nem tettem, nem érdem-
lem a gyülekezet kiemelt szeretetét! 
Csupán az Úr Jézus aranyszabályá-
hoz igyekeztem tartani magam, s így 
szeretnék tenni a jövőben is: „Amit 
tehát szeretnétek, hogy az emberek 
veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt 
cselekedjétek velük.” (Máté 7,12)

- Köszönöm az interjút. Továb-
bi munkájához erőt, egészséget 
kívánok!

- Schrenk Éva -

 Jézus

Feltámadtál!  
Én is feltámadok...  

Nem győz le a halál!  
És Te vagy az Ok.  

 
Magadat adtad értünk;  
szabadjon újra élnünk.  

Mit Ádám s Éva eldobott;  
az Élet szíve feldobog.  

 
Ha ezt el tudod hinni,  

lesz miért Istenben bízni.  
 

Legyen ez a Húsvét a Tied:  
szülje újjá a hited!

Schrenk Éva
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a LéLek tápLáLéka
Érdekes címre figyeltem fel az új-

ságban: „Relaxáció és utazás”. Egy 
pszichológus a relaxáció eszközével 
„elvitte” a foglalkozáson lévő gyere-
keket egy dzsungelbeli utazásra. Ők 
ugyanis örömterápián vettek részt. 
Olyan helyeken jártak, ahová egyéb-
ként nem tudtak volna eljutni. 

A „hazaérkezés” után nagyszerű 
élményekről számoltak be. 

Ez a kifejezés, örömterápia, nem 
található meg tudományos oldala-
kon, a gyakorlat, az élet hozta létre. A 
relaxáció /ellazulás/, egy praktika az 
emberben levő feszültség csökkenté-
sére, stressz oldására. A jóga gyakor-
lásának az egyik gyakori formája. A 
lélek kábítószere. 

Az örömterápiás öröm - mint min-
den áltudományos módszer hatása - 
tiszavirág életű. 

Szerencsés esetben a következő 
kezelésig tart. Mert ugye mindig van 
egy következő kezelés. Akik terapeu-
taként így kezelnek oda tévedt földi 
vándorokat, tehát ebből élnek, szük-
ségszerűen visszahívják pácienseiket. 

Oly sok ember szorong, tele van 
görcsökkel, kényszercselekvésekkel, 
stresszel, ezeknek gyógyulásra van 
szükségük, végleges gyógyulásra. So-
kan hitelt adnak ezeknek az ámítók-
nak, és mennek a különféle terápiás 
alkalmakra, ettől remélve az örömöt, 
a gyógyulást, a boldogságot. 

 
A szőlővesszőről szóló példáza-

tában Jézus ezt mondja:”...nálam 
nélkül semmit sem cselekedhettek /
Ján.15:5/.  Ez a módszer nem ad, 

mert nem adhat végleges megol-
dást, gyógyulást senki életében. Mert 
ugyan ki tudna meggyógyítani egy 
beteg lelket, ha nem az, Aki azt meg-
alkotta, Aki azt a legjobban ismeri? 
Persze, ha az ember nem akar tudo-
mást venni erről, akkor minden más-
ban bízik.

Sajnos az emberek elhiszik, hogy 
ezek a módszerek majd segítenek 
és megoldják életük kusza dolgait. 
Pénzt, energiát nem kímélve alávetik 
magukat a különféle praktikáknak. 

Még hívő emberek közül is sokan 
elfogadják ezeket a világ kínálta cse-
megéket. Mert a világ etetni akar, a 
menü pedig változatos és bőséges. 

Annyira éhes az ember, hogy válo-
gatás nélkül megeszik mindent, amit 
elé tesznek. Úgy fizikai értelemben, 
mint lelkileg. Megkóstol, kipróbál 
mindent.

Az Úr Jézus azt mondta magáról: 
” Én vagyok az életnek kenyere. Aki 
hozzám jön, semmiképpen meg 
nem éhezik, és aki hisz bennem, meg 
nem szomjúhozik soha”/Ján.6:35/.  
A lelkünk pedig olyan ételre, „vízre” 
vágyik, amely megelégíthet. „Miért 
adtok pénzt azért, ami nem kenyér, 
és gyűjtött kincseteket azért, ami 
meg nem elégíthet?...hallgassatok /
rám/, hogy éljen lelketek...”- figyel-
meztet, és mutat az Úrra a próféta /
És.55:2-3/. Ő az, akire szükségetek 
van. Higgyétek el, Ő a legjobbat kí-
nálja nektek, hiszen a legjobban sze-
ret benneteket. Ő reá hallgassatok, 
ne menjetek a divat, a szokások után, 
ne etessétek a lelketeket hitvány ele-

dellel: bízzátok Rá egész életeteket, 
hogy Ő elégíthessen meg benneteket 
mennyei eledellel. 

Nagyon érdekes a relaxáció ma-
gyarázata a szótárban: „...valamely 
zavaró hatás megszűnése után az 
eredeti állapot visszaállítása.” Igen, a 
lélek arra vágyik, hogy visszatalálhas-
son az eredeti, bűneset előtti állapot-
ba, az Istennel való bensőséges kö-
zösségbe. Mivel Isten tudta, hogy az 
ember egyedül nem képes megtalál-
ni ezt az állapotot, elküldte az Ő szent 
Fiát erre a földre, hogy utat készítsen 
nekünk Hozzá. Ezért mondja magá-
ról Jézus, hogy ”Én vagyok az út...” 
/Ján.14:6/, senki, és semmi más. 
Nincsenek módszerek, praktikák, 
csak Ő. A János evangéliumában így 
vigasztalja a tanítványait: „Elmegyek, 
hogy helyet készítsek néktek” /14:2/. 
Ezért halt meg Nagypénteken, majd 
támadt fel Húsvét reggelén. Mert 
Isten minden embert úgy teremtett, 
hogy ne érezze jól magát nélküle. 
Ezért keresi az ember nyughatatlanul 
- ki nem mondva is - mindenütt az 
örömöt, a boldogságot, Istent magát. 

Lelkünk soha nem elégszik meg, 
nem lakik jól a világ kínálta táplálék-
kal. Ezért „Keressétek az Urat, amíg 
megtalálható...” /És.55:6/, és enged-
jük, hogy Ő táplálja a lelkünket. Mert 
csak ezáltal lesz megelégedett és bol-
dog az életünk.

Áldott Feltámadási Ünnepet 
kívánok                                                                

- Klucsikné Ilonka -

Elnézést kérünk Lovrek Károlytól és a székesfehérvári Canticum Novum 
kórustól, amiért előző számunkban véletlenül nem az ő képüket tettük 
közzé, hanem egy másik, azonos nevű kórusét. Most helyesbítünk: Az a 
Canticum Novum kórus, melynek tagjai a Budai úton nekünk énekeltek, 
a most közzétett képen látható:

Helyesbítés



BÉKESSÉG 5

„magyarnak lenni büszke gyönyörûség”
85 éve született kallós zoltán kossuth-díjas néprajzkutató, népdalgyûjtô

Korunk egyik legjelentősebb  ha-
gyomány- és népzenegyűjtője,  a 
Magyarországi Református Egyház 
tiszteletbeli presbitere  Kallós Zoltán 
1926 március 26-án Válaszúton szü-
letett, s pályafutása során többször 
is válaszút elé került. 

Döntenie kellett például akkor, 
amikor családja kuláklistára került, s 
ezért eltávolították a Zeneművésze-
ti Főiskoláról, de akkor is, amikor 
1957-ben betiltották a csángók lakta 
településeken a magyar nyelvű okta-
tást, s mert nem taníthatott tovább, 
nyolc éven át a Gyimes völgyében 
fakitermelésen vállalt munkát.

A rendszerváltás után visszakap-
hatta szülőházát, s a válaszúti Kal-
lós-kúriában 1998 augusztusában  
nyitotta meg először kapuit az a 
néprajzi kiállítás, mely csakhamar 
élénk érdeklődést keltett nemcsak 
Erdélyben, hanem Európában, va-
lamint más földrészek magyar és 
más nemzetiségű közösségeiben 
is. Az 1992-ben létrehozott Kallós 
Zoltán Alapítvány egyik fontos célki-
tűzése volt, hogy a Kallós-kúriában 
otthonra találjon az a gazdag gyűj-
temény, kiállítás és könyvtár, mely 
Kallós Zoltán páratlan életművét, 
munkáját fémjelzi. A Kallós Zoltán 
Múzeum és Népművészeti Köz-
pont Válaszúton 2010. május 21-én 
nyitotta meg kapuit, s ezzel Kallós 
Zoltán gyermekkori álma vált va-

lóra. Az ide látogatók a bemutatott 
tárgyakon keresztül megismerhetik 
a moldvai és az erdélyi magyarság 
tárgyi és szellemi örökségét, azaz 
életmódját, értékrendszerét, a min-

dennapok és az ünnepnapok idején 
használt szimbólumait és azok jelen-
téseit, a gyönyörű szép kalotaszegi 
és mezőségi népművészetet,  visele-
tük gazdagságát és változatosságát. 
De láthatunk páratlanul szép szőtte-
seket, abroszokat, ágylepedőket és 
vetett ágyra való párnákat. 

Néprajzi gyűjtőtevékenysége 
mind az énekes és hangszeres zené-
re, mind a népszokásokra kiterjed; 
mintegy 15 ezer mezőségi és csán-
gó népdalt őrzött meg az utókornak. 
Tucatnyi hanglemeze, és számos, 

alapműnek számító népballada-kö-
tete jelent meg.

A Kallós Zoltán Alapítvány meg-
alakulásától kezdve szívügyének te-
kintette a Kolozs megye szórványfal-
vaiban élő magyar gyermekek sor-
sát, akiknek szülőfalujukban vagy 
annak közelében nincs lehetőségük 
anyanyelvükön tanulni. Az Alapít-
vány célja, hogy ezeket a gyerekeket 
kiemeljék jelenlegi helyzetükből, biz-
tosítsák számukra a magyar nyelvű 
oktatást, illetve a továbbtanulást. A 
2010-11-es tanévben 93 óvodás és 
kisiskolás gyereket vontak be a ma-
gyar oktatásba.  Kollégiumi ellátá-
sukat (étkeztetés, délutáni oktatás, 
szabadidős, ill. kulturális tevékeny-
ségek, orvosi ellátás, stb.) a Kallós 
Alapítvány vállalta. A kollégiumi 
működéshez szükséges anyagi hát-
teret  pályázatokból, egyéni jöve-
delemadó felajánlásokból magán-
személyek, cégek támogatásával 
teremtik elő.

A Székesfehérvári Református 
Egyházközség a Békesség újságon 
keresztül szeretettel köszönti szü-
letésnapja alkalmából Zoli bácsit, 
kívánva életére, példaértékű mun-
kásságára a mi mennyei Atyánk 
gazdag áldását. Kívánunk nagyon jó 
egészséget, békességet és erős hitet 
további áldott szolgálatához!  

- Prekrit Judit -

Iratterjesztés

-  Szentírást,
-  biblia témájú könyveket,
-  hitépítő kiadványokat,
-  traktátusokat,
-  igés kártyákat, könyvjelzőket, matricákat

-  evangéliumi naptárakat,
-  kazettákat és CD-t
                        vásárolhat minden kedves érdeklődő.
A Húsvét ünnepkörhöz tartozó kiadványok is 
megvásárolhatók.

A Széchenyi utcai gyülekezetünkben a két istentiszteleti alkalmat követően:
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budai úti hírek
Budai Úti Tavasz

„Volt itt egy kert, ide ment be Jézus tanítványaival együtt.”

Nagy reménységünk, hogy idén 
tavasszal is számos közösségi alka-
lomnak, lelki feltöltődésnek, és jó 
nevű zenei eseményeknek lesz hely-
színe templomunk. 

Hálával a szívünkben várjuk, hogy 
megújuljon templomkertünk! Kö-
szönetünket fejezzük ki Brájer Éva 

alpolgármester asszonynak, hogy 
nagylelkű segítségével egy játszótér-
re való kültéri játékeszközhöz jutot-
tunk jelképes áron a városgondnok-
ságtól. 

Május 29-én vasárnap istentisz-
telet után kerül sor az ünnepélyes 
játszótér megnyitóra gyermeknap 
alkalmából.     

Köszönjük továbbá Izmindi Réka 
tájépítésznek a templomkert meg-
újulásához nyújtott segítségét, Ri-
mán Sándor bácsi bádogos munká-
it, hogy templomunk ellopott külső 
rézlemez borítása és villámhárítói 
pótlásra kerültek, és gyülekezetünk 
önkénteseinek szolgálatát. Istené le-
gyen minden hála és dicsőség! 

Budai úti prédikációk 2011. április – május

Húsvéttal négy vasárnapon át tartó igehirdetés sorozatot 
tartunk, a ma emberét leginkább érintő élet-kérdésekben.

Téma A prédikáció címe Igehely 

2011. 04. 24. Válság van körülöttünk, és bennünk!
Avagy meddig gurulsz még üres 

tankkal?
János 12: 32

2011. 04. 25. Mindennek ára van! Meddig bírod még cérnával? János 12: 25
2011. 05. 01. Gyors megoldások helyett Hol találhatok feltöltődést? Péld 4: 23
2011. 05. 08. Életmódváltozás Mi a jó élet? Ézs 56: 11

Budai úti programok:

Dátum Esemény Időpont Helyszín

2011. 04. 20.
Nagyszerdai Zenés Istentisztelet
úrvacsorai előkészítő

18 óra Budai út

2011. 04. 22.
Nagypénteki Istentisztelet
passió orgonajáték, úrvacsora

18 óra Budai út

2011. 04. 24.
Húsvéti Istentisztelet I. 
úrvacsora

10 óra Budai út

2011. 04. 24.
Szórvány Istentisztelet
úrvacsora

14 óra Börgönd - Kápolna

2011. 04. 25.
Húsvéti Istentisztelet II. 
úrvacsora

10 óra Budai út

2011. 05. 04. Bibliakör: Az öröm választható 18 óra Budai út

2011. 05. 07. 
Gyülekezeti Nap: buszkirándulás (Mór városnézés- 
Csókakő: majális, vártúra)

08 óra
Budai úti 

SPAR parkolóból

2011. 05. 12-14.
Evangelizáció: Monthy Taylor lelkész szolgálatával 
(Csütörtök - Szombat)

18 óra Budai út

2011. 05. 15.
Istentisztelet: evangelizáció záróalkalma
úrvacsora

10 óra Budai út

2011. 05. 15. Házaspári délután 16 óra Gyülekezeti Központ
2011. 05. 18. Bibliakör: Békés élet egy feldúlt világban 18 óra Budai út
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2011. 05. 20-21.
Biztos Szikla Klub (kisifi) kirándulása: 
(péntek - szombat) 

17 óra Csór

2011. 05. 25. Bibliakör: A türelem fejlesztése 18 óra Budai út

2011. 05. 29.
Gyermek Istentisztelet: vendégszolgáló Istenes Rita 
(VISZ), játszótér átadás, hittanos tanévzáró

10 óra Budai út

2011. 06. 01. Bibliakör: Ölts fel egy kis kedvességet 18 óra Budai út

2011. 06. 04. Konfirmációi vizsga 17 óra
Széchenyi utcai temp-

lom

2011. 06. 05.
Istentisztelet: konfirmációi fogadalomtétel, szeretet-
vendégség

10 óra Budai út

2011. 06. 08. Pünkösdi bűnbánati: úrvacsorai előkészítő 18 óra Budai út

2011. 06. 12. 
Pünkösdi Istentisztelet I.
úrvacsora

10 óra Budai út

2011. 06. 12.
Szórvány Istentisztelet
úrvacsora 

14 óra Börgönd - Kápolna

2011. 06. 13. 
Pünkösdi Istentisztelet II. 
konfirmáltak első úrvacsorai közössége

10 óra Budai út

Altemplomi urnatemető nyitva tartása 
Szerda 16:00 -18:00; Péntek 16:00 -18:00; Vasárnap 9:00 -12:00
Húsvéti rend: Ápr. 22. (P) 16:00 – 18:00 Ápr. 24-25. (V-H) 9:00 – 12:00

Rendszeres alkalmaink (nyári időszámítás): 
Szerda 16:00 – 18:00 Lelkészi hivatali órák 
Szerda 18:00 – Bibliakör: Isten életet átformáló erejéről 
Vasárnap 10:00 – Istentisztelet 
(párhuzamosan gyermek istentisztelete ket tartunk két csoportban, ovisoknak és iskolásoknak!)

- Berze János lelkész -

Mi lenne, ha a Bibliádat úgy 
kezelnéd, mint ahogyan a mobi-
lodat kezeled? 

Akkor biztosan mindig magaddal 
hordanád! Akkor kész lennél vissza-
fordulni érte, ha otthon felejtetted! 
Akkor úgy néznél az igékre, mint vár-
va-várt sms-ekre! Akkor gyakran ezt 
adnád ajándékba másoknak! Akkor 
vészhelyzet esetén elsőként ezt ven-
néd elő! Akkor úgy tekintenéd, hogy 
nem is tudsz nélküle élni (a mai mo-
dern világban)! 

Különben, a Biblia csakugyan 

olyan, mint a mobil! Kapcsolatban 
tart Istennel, kommunikálhatsz Vele, 
és Isten ezen keresztül válaszol. Sőt, a 
Biblia még a mobilnál is jobb! Soha 
nem kell aggódnod a térerő miatt, 
ugyanis Jézus Krisztus kereszthalá-
lával megteremtette a 100%-os lefe-
dettséget az egész Földön! Kiontott 
vérével aláírta azt a szerződést, mely 
örökre szól, és állja minden számlá-
dat! Így teljesen ingyenesen hív-
ható, bármikor, bárhonnan... 

Legyen kéznél a Bibliád!

Ha a biblia lenne a mobilod...

Jézus: “A ki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, a melyeket én cselekeszem; és 
nagyobbakat is cselekszik azoknál.”

(János Evangéliuma 14:12)
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maroshegyi hírek

frontális támadás a bûn ellen 
böjti evangélizáció maroshegyen

2011. március 3-5. között Böjti 
Evangélizációra hívogattunk minden 
testvért és érdeklődőt a Maroshegyi 
Gyülekezet Imaházába. Az alkalmon 
Dr. Somogyi Alfréd apácaszakállasi 
(szlovákiai) lelkipásztor testvérünk, a 
Révkomáromi Selye János Egyetem 
tanára szolgált közöttünk, személyes 
életéből vett bizonyságtétellel, Jónás 
történetét felhasználva.

Jónás története nemcsak a böjti 
elcsendesedés időszakára vonat-
kozik, hanem Isten Szentlelke által 
mindennap ösztönöz bennünket 
önvizsgálatra.

Elhangzott, hogy mi mindannyian 
„Jónások” vagyunk, akiknek meg-
van a saját magunk „Tarsisa”. Nagy 
árat fizetünk Isten akarata ellen, ki-

fizetjük a bűn árát. Nem azt tesszük, 
amit Isten akar, életünk különböző 
szakaszaiban szembefordulunk vele, 
nem az Ő útján járunk. Hamar a 
számonkérés csapdájába esünk. Ha 
nem úgy történik minden, ahogy azt 
mi szeretnénk, lázadunk Teremtőnk 
ellen. Pedig lehet, hogy a rossz a mi 
javunkat szolgálja. 

Nem vesszük észre az apró aján-
dékokat az ÚR kezéből, azokat vala-
hogy evidensnek –magától értetődő-
nek- tartjuk. Nem akarjuk észrevenni 
és elfogadni Isten kegyelmét.

A böjt a lelki nagytakarítás idősza-
ka. Mit tegyünk a szeméttel, a lomok-
kal? Először is határozzuk el, hogy 
radikálisan megszabadulunk tőlük. 
A lomtalanításkor mindig az a baj, 

hogy ezt nem tudjuk következetesen 
megtenni. Még értékesnek tartunk 
sok mindent, nem tudunk megválni 
tőle, pedig sok év alatt semmire sem 
használtuk, mégis sajnáljuk végleg ki-
dobni. Így aztán marad minden a ré-
giben. A megoldás: frontális támadás 
a bűn ellen, ami azt jelenti, hogy nem 
az én akaratomat, hanem az ÚR aka-
ratát teljesítem! Ezt csakis Igével a 
„tudatunkban” tudjuk megtenni, ami 
átformálja szívünket.

Aki szeretné hanganyag formájá-
ban is meghallgatni a háromestés igei 
sorozatot, az „látogasson el” a www. 
albaref.hu/igehirdetések oldalra!

Kovácsi Krisztián
   lelkipásztor

maroshegyi zenés áhítat
Április 2-án, az ifjúsági alkalom 

(Nagyifi) után a Maroshegyi Refor-
mátus Imaházba készülődtem, hogy 
részt vegyek a 18 órakor kezdődő ze-
nés áhítaton. Az alkalomra a Pápai 
Református Teológiai Akadémiáról 
érkezett, nálunk gyakorlatát végző 
III. éves teológus, Bertók Dániel is 
elkísért. Szeretett volna minél több 
gyülekezeti programon részt ven-
ni, hogy nagyobb rálátása legyen a 
székesfehérvári egyházközség életé-
re. Időben meg is érkeztünk, nagy 
örömmel üdvözöltek bennünket. 
Bent az imaházban a kórus már ja-
vában próbált. Eközben egyre töb-
ben érkeztek meg. Pár perccel 18 
óra után el is kezdődött az alkalom, 
amelyet Kovácsi Krisztián nyitott 
meg, majd Pál apostol Rómabeliek-
hez írott levele 2. részének 4. verse 

alapján egy rövid áhítatot tartott a 
böjtről. A tartalmas és lélekemelő 
áhítat után Kovácsi Krisztián bekon-
ferálta az előadókat. A zenés áhítat 
további részében a Primavera Ve-
gyes Kar Kamarakórusa (karnagy: 
Szabó Adrienn) és a székesfehérvári 
Hermann László Zeneiskola és Ze-
neművészeti Szakközépiskola furu-
lya együttese (művészeti vezető: Lits 
Zsuzsanna) szolgált. 

A műsort magát pedig Szabó Ba-
lázs zenetörténész vezette. Gyönyö-
rű kórus- és zeneművek hangzottak 
el, mindannyiunk nagy örömére. 
Csodálatos alkalmon vehettünk 
részt, és reméljük, hogy a jövőben 
is lesznek még ehhez hasonló zenés 
áhítatok!       

Ujvári Sándor Csaba

Tavaszi áradás

Nem, aki árva,
nem, akit kifosztott az élet,,

nem, aki másutt nem lel menedéket,
nem, akit aggá gyötörtek a gondok…

Krisztust szolgálni az induljon el,
aki boldog!

Akinek boldogsága egyre nő,
s kicsap, mert lelke szűk medrébe nem fér.

Elindul adni. Ad és vissza nem kér.
Szolgál. Kicsinek, nagynak, mindenütt,
mindenkinek. Bérre, hálára nem vár.

Alázatosan fölfelé tekint,
ha itt is, ott is felragyog egy szempár.

Tavasz fuvall a hófödött hegyekre,
s a megáradt folyó ha partot átlép,

tudjuk mi mind: nem is tehetne másképp.
Ha Krisztus fénylő napja rámosolygott,

adni, szolgálni így indul el az,
aki boldog.

Túrmezei Erzsébet
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Híradás a maroshegyi 
ökumenikus 

istentiszteletrôl

2011. március 10-én Maroshegyen, 
a 4. számú Gondozási központban 
(idősotthon) ökumenikus imaóra volt 
mindnyájunk örömére.
Bevezetőt mondott Tóth Tamás, ró-
mai katolikus esperes plébános.
Elénekeltük a 334. dicséretet: „Kirá-
lyi zászlók lobognak…”. Ez mindkét 
vallás ismert éneke.
Mészáros Péter római katolikus dia-
kónus Igét olvasott fel a Bibliából.
Majd Kovácsi Krisztián református 
lelkész imát mondott, és az Igével 
kapcsolatos gondolatait fejtette ki. Ő 
hetente jön hozzánk bibliaórát tarta-
ni, ami nagy lelki támasz számunkra.
Ezek után hármas áldást kaptunk és 
közösen elmondtuk az Úrtól tanult 
imát: „Mi Atyánk”.
Befejező énekünk a 341. dicséret : „ 
Ó Krisztusfő…”.
Igen megható, lélekemelő volt ez a 
meghitt imaóra! 
Ígéretet kaptunk, hogy máskor is 
összejövünk, más ünnepkörök alkal-
mával.
Nagyon köszönjük a lelkészeknek ezt 
a szép ökumenikus imaórát.

- Hollósy Gedeonné -

a pasaréti-fehérvári ifjúság 
találkozójáról

Az ifjúkor a maga értelmét meg-
fejtve örömteli lehet. Vannak, akik 
hagyják úgymond megtörténni, de 
valójában nem kíváncsiak arra, mi-
ért „rendelkeznek” a fiatalságukkal. 
Rosszul járnak, hisz amint megérzik 
a felnőttkor első szelét, mint valami 
riadt veréb fordulnak hátra húszas 
éveik felé. Mondhatni, szinte pazar-
lás életünk eme energiadús periódu-
sát kihasználatlanul hagyni. Nos, úgy 
érzem, mi átléptük a csapdát…

Március 26 napfényes reggelén a 
fehérvári ificsoportok lelkesen várták 
a pasaréti gyülekezet ifjú látogatóit. A 
közös munka, szendvicskészítés, sá-
torállítás és teremrendezés már a ko-
rai órákban meghozta gyümölcsét: 
a fehérvári reformátusok összefogó 
csapattá formálódva köszöntötték 
a kisbuszból kikászálódó vendége-
ket. Rövid szabadtéri ismerkedés és 
csemegézés után belevágtunk a vá-
rosnézésbe. A hosszú körút során 
egymással beszélgetve és az idegen-
vezetőnk szavait fülelve immár a két 
csapat összehangolódását is kezdtük 
érezni. Hazaérkezés után a temp-
lomkertben rögtön belecsaptunk a 
lecsóba…illetve a bográcsgulyásba. 

Míg a leves fortyogott a tűz fölött, 
gitárral kísért énekszó csendült fel 
a Széchenyi utcában. Kedves test-
vérünk bizonyságtétele pedig em-
lékeztette a fiatalságot, hogy kinek 
a „jóvoltából” találkozhattak az ifik 
aznap…Megtapasztaltuk, hogy az 
Úr közösségben szeret látni minket, 
és ha az Ő nevében összegyűlünk, 
velünk tart Ő is. A lelki táplálék után 
megettük a finomra főtt gulyáslevest, 
majd sportolással, elmélkedésekkel, 
pogácsa- és sütievéssel töltöttük a 
maradék időt. Búcsúkor a kisbusz-
ba való beszállásnál már másmilyen 
érzések keringtek a levegőben, mint 
az érkezés pillanatában. A közösség 
érzése egymással és Istennel azon a 
szombaton egy kis boldogságcseppet 
hozott az életünkbe.

Úgy gondolom, a mi ifjúkorunk 
ily’ módon próbálja a maga értelmét 
keresni. Kíváncsian kutatjuk az előt-
tünk álló lehetőségeket. A cél min-
denekelőtt az út felfedezése, melyre 
fiatalon rálépve a legnagyobb Király 
vezet bennünket az élet lépcsőjén. 
Köszönjük Urunk, hogy megfogod a 
kezünk!

- Selmeczki Petra -

• Minden szerdán 3/4 11-kor Bibliaóra van a Maroshegyi Idősek Otthonában (Rádió út  7.)
• Házi Bibliaóra szerdánként van (megbeszélés szerint)
• Május 14-én (Szombaton)- ESZTER NAP helyett -Családi Napra hívunk mindenkit Csőszre
• Férfi Csendesnap 2011. május 22. (vasárnap) 15:00, helyszín: Maroshegyi Imaház
• Hittan órák keddenként vannak

maroshegyi programok:)

Kedves Testvérek!
Ha adózáskor is gondolni akartok Isten Országa növekedésére, úgy az Szja 1 %-át ajánljátok fel a Magyar-

országi Református Egyháznak a 0066-os technikai számra!
Ne feledkezzetek meg a Hit, Remény, Szeretet Alapítványról se, ahonnan – többek között – a Békesség új-

ság költségeit tudjuk fedezni. De ez teszi lehetővé egyes iskolai, óvodai és gyülekezeti célok megvalósítását is. 
Ide az Szja második felajánlható 1 %-át irányíthatjátok. Az Alapítvány adószáma: 18501317-1-07

Kérünk mindenkit, hogy gondoljunk közös céljainkra, s arra, hogy mi (ill. ki) az igazán fontos az életünkben!
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A szerző a dortmundi egyetem 
professzoraként vonult nyugdíjba, 
jelenleg a pécsi egyetemen oktat.
Részlet a könyvből: 

"...Júdás bűne nem valami 
elvont fogalom, nem valamiféle 
titokzatosság, hanem hétköznapi 
valóság...az ördög őt is úgy fogta meg, 

mint minden más bűnös embert, aki 
enged a bűn suttogásának. Tehát 
nem túlzás, hogy minden ember 
hordoz magában júdási jegyeket..."

„A boldog 
házasságok-
ban megfi-
gyelhető az 
un. "javítási 
k í s é r l e t " , 
melynek lé-
nyege, hogy 

a felek közti negatív érzelmi töltésű 
állapotokat tréfával, öniróniával, 
egyezményes jelekkel pillanatok alatt 
fel tudják oldani. Ennek hátterében 
persze az áll, hogy aki a javítási kísér-
letet teszi, az lélekben le tud monda-
ni vélt igazáról, érdekeiről, jogosnak 
vélt sértettségéről, stb. Ahol ezek már 

nem működnek, ott szintén nagy baj 
van.” - írja Szendi Gábor.

Mindenki jó házasságban szeretne 
élni. De a házasságot nagyon köny-
nyű elrontani. Ezt mutatják a sta-
tisztikák is, nagy a válások száma, a 
fiatal nemzedék pedig ma szinte fél 
a házasságtól, mind kevesebben és 
egyre később vállalják az esküvőt. 

A módszer segít abban, hogy felis-
merjük, mi a hiba a saját házastársi 
viselkedésünkben és útmutatást ad 
arra, hogyan lehet ezen javítani. A je-
lenségek tudatosításához kérdőívek 
és gyakorlati feladatlisták találhatók 
a szövegben, a főbb elveket a szerzők 

sok eset konkrét részleteinek bemu-
tatásával világítják meg. 

Arra vonatkozóan is kapunk sok 
hasznos tanácsot, hogyan őrizzük 
meg a házasság minőségét, hogyan 
lehet a házaspárok egymás iránti 
megértését, tiszteletét és barátságát 
elmélyíteni. Csak pár óra kell ehhez 
hetenként. 

A boldog házasság nem csupán 
önmagában érték. A gyerekek bol-
dogsága is sokban múlik ezen. De 
mint a könyv adatokkal is igazolja: a 
jó házasságban élő emberek egészsé-
gesebbek, tovább élnek.

- Berze János lelkipásztor - 

„A csalá-
dot Isten az 

élet és a szeretet 
bensőséges közös-

ségének szánja; ebből 
fakad méltósága és hivatá-

sa, ami nem más, mint a szere-
tet őrzése, kinyilvánítása és közlé-

se. A család nemcsak metaforikusan 
(átvitt értelemben), hanem valóságo-
san családegyház: kicsi missziós kö-
zösség, amely – ha tagjai a szentsé-
gek által egységben vannak Krisztus-
sal és egymással – magával a létével 
hirdeti az evangéliumot.” (II. János 
Pál, www.katolikus.hu)

A magyar katolikus egyházban a 
család éve van. Azt gondolom, hogy 
reformátusként sem mehetünk el szó 
nélkül e mellett, még akkor sem, ha 
nálunk egészen 2014-ig Kálvin Em-
lékévek vannak. Nyilván a híres re-
formátornak is volt mit mondania a 
család fontosságáról. 
A jegyespárok tanítása, felkészítése 
felelősségteljes kötelességünk, még-
pedig hiteles keresztény családok be-
vonásával. 

Ma a házasságnak újra kultúrát kell 
teremteni, hogy a párok felszaba-
dultabb és tudatosabb házasságokat 

tudjanak kialakítani. A tapasztalatok 
szerint házassági felkészítés vagy 
nincs, vagy csak egy-két óra rövid 
oktatásra, beszélgetésre van idő az 
egyházban. A megelőzésnek-felké-
szítésnek Isten akaratának megis-
merése mellett nagyon fontos célja: 
még az egybekelés előtt kijöjjenek a 
félelmek és kétségek, hogy mély és 
őszinte házasságok szülessenek.
(ld. Dunántúl Ref. Lap 2011. Április, 
44. o. vö. www.legyazotthonom.hu) 
  
Kérdésedet, vagy téma-ötletedet a 
lelkigondozói sarokhoz küld el a 
hivatal@albaref.hu e-mail címre!

a CSaLád éve 2011
„a CSaLád nem eLavuLt Intézmény, 

Hanem az ember Szíve vágya” Le
Lk

I-

gondozóI 

Sa
rok

gottman, j.m és Silver, n.: 
a boldog házasság hét titka. 

Vince kiadó, Budapest. 2000.

dr. Szabó pál: 
júdás a keresztyén történész szemével

könyvajánló
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A jól ismert igeszakaszból föltűnt, 
hogy a farizeus és az asszony, Jézus-
hoz közeledésünk két alapvetően kü-
lönböző hozzáállását képviselik.

Hogy milyen szándék volt Simon 
farizeus szívében, csak találgatni 
lehet. Jézus Galilea és Júdea vidé-
keit járva tanított a zsinagógákban, 
gyógyított mindenféle betegséget, 
tisztátalan lelkektől megszállt em-
bereket „és elterjedt a híre az egész 
környéken”. Csak nem „ama prófé-
ta”? – merülhetett fel Simonban is 
a kérdés, tehát házába hívta őt. Cse-
lekedetei azonban, pontosabban, 
amiket elmulasztott megtenni, és a 
Jézus előtt nyilvánvaló gondolatai 
ékes szóval árulkodtak, hogy valójá-
ban mit tartott ő erről az emberről. 
Szelíd módján maga Jézus leplezte 
le: „Bejöttem a házadba: vizet lábam-
ra nem adtál… nem csókoltál meg… 
nem kented meg olajjal a fejemet…” 
– azaz Simon a vendéget alapvető-
en megillető, megtisztelő szokásokat 
mellőzve fogadta Jézust. Vajon kinek 
tartotta magát ez az ember? Farizeus 
volt, tehát a törvény ismerője, tiszte-
lője – bár ezúttal durván megsértette 
a vendégjogot. Igaznak tartotta ma-
gát? Minden bizonnyal. A házába, a 
Jézus hírére betérő asszonnyal szem-
ben mindenképpen tisztának. Ezért 

volt Jézusnak számára mondaniva-
lója.

A csodák hírei az asszonyhoz is el-
juthattak, azé is, amelyben egy béna 
gyógyulása az Emberfia „Megbo-
csáttattak a te bűneid” kijelentése 
után következett be. A szemtanúk 
ott ámulva dicsőítették az Istent. Mi-
csoda vágyakozás éghetett ennek az 
asszonynak a szívében Jézus után! 
Mert tudta , jól tudta, hogy bűnös 
asszony ő. Ment hát, futott, nem tö-
rődve szégyenével, a Simon házának 
sokaságával, és Jézus lábaihoz bo-
rulva „könnyeivel öntözte…hajával 
törölte…nem szűnt meg csókolni…
kenettel kente meg” azokat . Jézust 
nagyrabecsülésének, hódolatának, 
teljes alázatának, mélységes bűnbá-
natának jeleivel halmozta el, és ott az 
ő számára is hangzott: „Megbocsát-
tattak a te bűneid.” Neki bizonyosan 
nem voltak kétségei, mint a Simon 
asztalánál ülőknek, hogy „van hatal-
ma az Emberfiának bűnöket megbo-
csátani a földön.”

Kedves Testvér! Te hogyan köze-
lítesz Jézushoz? Milyen szándékkal 
jössz?

Mert amikor átléped a templom 
küszöbét, vagy felnyitod a Bibliádat, 
hozzá közelítesz.

Kegyelemre szoruló bűnösként, 
vagy jó és igaz emberként jössz? 

Mit tartasz magadról?
Mit tartasz Jézusról? Vallod-e, hogy 

Jézus Krisztus Úr ? 
Hódolsz-e Előtte mindazzal, amid 

van? Életeddel, időddel, tehetséged-
del, javaiddal hódolsz-e Előtte? Sze-
reteted kimutatásában milyen vagy? 
Bőkezű vagy-e? Ha nem válaszolnál 
is, életed ékes szóval beszél.

„Nézz fel Golgotára! Nézz fel Gol-
gotára! Ott csüng a keresztfán, a 
keresztfán, haláltusa közt JÉZUS , 
haláltusa közt JÉZUS, mi bűneink 
terhével, mi bűneink terhével, meg-
ölő nagy terhével. Nézz fel! Nézz fel!”

Ő közelített hozzád először, meg-
alázva magát egészen a kereszthalá-
lig, hogy számodra is hangozhasson: 
„Megbocsáttattak a te bűneid.”

„Ha azt mondjuk, hogy nincsen 
bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, 
és nincs meg bennünk az igazság.

 Ha megvalljuk bűneinket, hű és 
igaz ő: megbocsátja bűneinket, és 
megtisztít minket minden gonosz-
ságtól.” 1Jn 1.8-9.

„Méltó vagy Urunk és Istenünk, 
hogy tied legyen a dicsőség, a tisztes-
ség és a hatalom..” Jel.4.11.a

- Benkóné Szántó Mária -

„SImon, van vaLamI mondanIvaLóm neked.” 
Lk 7.40. ( Lk 36-50.)

Fontos vagy!
- Mondd, milyen súlya van egy hópehelynek? - kérdezte a veréb a vadgalambtól.
- Nem több mint a semmi. - szólt a válasz.
- Akkor, - mondta a veréb - mesélek neked egy különös történetet...
- Egy fenyőfa ágán ültem, közel a törzshöz, amikor havazni kezdett. Nem nagyon, nem viharosan. Csak úgy 

mint az álomban, szelíden, könnyedén. Mivel nem volt semmi más dolgom, elkezdtem számlálni a hópely-
heket, amik a tűlevelekre hullottak. 3 741 952 hópehelynél tartottam, amikor a következő hópehely az ágra 
érkezett - nem több mint a semmi súllyal, ahogy te mondod - az ág letörött.

A veréb nem szólt többet, elrepült.
A vadgalamb, aki Noé óta tekintélynek örvend a béke hírnökeként, gondolkodott egy ideig a történeten, 

majd így szólt magában: "Lehetséges, hogy csak egyetlen hang hiányzik a Földön ahhoz, hogy béke legyen..."
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tájékoztató az 5. nyári többgenerációs táborozásról
Sátoraljaújhely, 2011. augusztus 1-7.

Az elmúlt évek örömeit és áldásait 
Urunknak hálaadással megköszön-
ve, idén is nagy szeretettel hívunk 
és várunk óvodánkból, iskolánk-
ból, illetve mindhárom gyüleke-
zetrészből gyerekeket és felnőtte-
ket, magányosokat és családosokat 
egyaránt! 

Testi-lelki felüdülést ígérő hetünk 
központi témája lesz: „Megisme-
ritek az igazságot, és az igaz-
ság megszabadít titeket.” (János 
8,32) A keresztyén szabadság örö-
meit és ajándékait szeretnénk meg-
osztani egymással e táborozás során. 
A Várhegy Üdülő (www.zemplen.
hu/varhegy) Kelet-Magyarország 
legnagyobb befogadó képességű, 
több generáció igényeit is kielégíte-
ni képes szálláshelye. Egy gyönyörű 
ősfenyvesben elhelyezkedő öt hek-
táros területen egyidejűleg 440 fő-
nek tudnak szállást és étkezést bizto-
sítani. A jelzett héten csak mi bérel-
jük a szálláshelyeket. Az üdülő szo-
bái között található 2-3-4-5 ágyas, 
közös zuhanyzó pavilonhoz tartozók 
éppúgy, mint WC-vel és zuhany-
zóval felszerelt szobák is. Az üdülő 
területén megtalálható: focipálya, 
100 m2-es fedett terasz, kosárlabda-
pálya, szabadtéri ping-pong asz-
talok, hinták, saját  medence 600 
m2-es terasszal és napozóágyakkal, 
parkoló, szalonnasütő hely, tábor-
tűzrakó hely, kemence, büfé és egy 
100 főt befogadni képes, nagyon 
szép ökumenikus kápolna is. Vall-
juk, hogy Isten ajándéka és külön ki-
váltság felnőtteknek és gyerekeknek 
egyaránt, ha részt vehetnek ezen a 
tervezett üdülésen, vagy ahogy mi 
nevezzük csendeshéten! Egyre töb-
ben és többen imádkozunk ennek 
áldásaiért.

Nagy szeretettel hívunk és várunk 
tehát mindenkit gyülekezetünkből, 
iskolánk és óvodánk szülői mun-
kaközösségéből, illetve testvér-

gyülekezeteinkből erre a testi-lelki 
élményt, gazdagodást és felüdülést 
kínáló közös táborozásra! Iskolánk 
tanulóira külön is nagy szeretet-
tel számítunk, azzal együtt, hogy 
tudjuk, külön iskolai táborozá-
son is részt vehetnek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az óvo-
dások és az iskoláskorúak közül az 
első hat évfolyam tagjai (az elvégzett 
évet számoljuk) csak felnőtt kísére-
tével (szülő, nagyszülő, keresztszülő, 
név szerint megbízott rokon) vehet-
nek részt a héten. A 7-8. évfolyam 
szüleit is külön szeretettel hívjuk és 
várjuk a táborozásra, de ott kivétele-
sen felnőtt kísérő nélkül is jöhetnek 
gyerekek. Ők nagyobb fiatalokkal, il-
letve fiatal felnőttekkel lesznek elszál-
lásolva. A 3 év alatti gyermekek 
számára a táborozás díjmentes. 
A részvételi díjakat – ahogy egyéb-
ként az üdülő tulajdonosa is teszi – 
differenciáljuk aszerint, hogy külön 
fürdőszobás, vagy a közös fürdőpavi-
lonhoz tartozó szobáról van-e szó. A 
három év feletti gyermekek részvételi 
díja az általános iskolás korosz-
tály, illetve minden idén konfirmá-
ló számára fürdőszobával 16.000 
Ft, anélkül 14.000 Ft amelyet úgy 
tudunk biztosítani, hogy – Urunknak 
hála -  gyülekezetünk idén is meg 
tudja, illetve meg kívánja  támogat-
ni ennek a korosztálynak a táboro-
zását.  A középiskolások (9. évfo-
lyamtól), egyetemisták és felnőttek 
részére fürdőszobával 28.000 Ft, 
anélkül 24.000 Ft. (Hála gondvise-
lő Urunknak, idén is a tavalyi árakon 
nyaralhatunk a Várhegy Üdülőben!) 
A sátorozó 14 év fölöttiek részvételi 
díja 17.000 Ft, a gyerekeké 3 éves 
kortól 11.000 Ft.

A részvételi díj hétfőtől szombat 
estig a szállást, valamint hétfő va-
csorától vasárnap reggeliig a napi 
háromszori étkezést, illetve egy ha-
zautazó csomagot foglal magában. 

Az odautazás ideje alatt a csoport 
tagjai maguk gondoskodnak az ét-
kezésükről.

    Az utazást idén ismét külön vas-
úti kocsikkal, illetve saját személy-
autókkal oldhatjuk meg.

Odautazás: Az augusztus 1-én, hét-
főn a Székesfehérvárról 9:40-kor 
induló VENEZIA gyorsvonathoz csa-
tolt két külön vasúti kocsiban. Ezekre 
csak a mi csoportunk szállhat majd 
fel. A vonat 10:54-re érkezik a Ke-
letibe. Ott a kocsijainkat átcsatolják 
a 12:00-kor induló gyorsvonatra, 
amely 16:09-kor érkezik Sátoralja-
újhelyre. Az ottani vasútállomástól 
külön buszok viszik fel a csoportot az 
üdülőbe. Ünnepélyes tábornyitás: 
17:00-kor.

Visszautazásra vonattal két lehető-
ség is lesz: A Sátoraljaújhelyről au-
gusztus 7-én 5:47-kor induló köz-
vetlen gyorsvonat 11:17-kor érkezik 
Székesfehérvárra. A másik variáció: 
Indulás 7:47-kor, érkezés a Kele-
tibe 12:00-kor, ahol át kell szállni a 
MAESTRAL gyorsra, amely 13:05-
kor indul, majd 14:09-kor érkezik 
Székesfehérvárra. (Nyáron né-
hány perc változás várható a menet-
rendben, de mindkét variáció járható 
lesz.)

Minden résztvevő legalább 50%-os 
kedvezménnyel utazhat, a jegyváltást 
központilag intézzük. Akinek nincs 
más kedvezménye, attól az útiköltség-
re, a külön vasúti kocsi költségeire, 
illetve a vasúttól az üdülőbe szállítás-
ra összesen (oda-vissza) 5.500 Ft-ot 
kérünk. A legalább három saját gyer-
mekkel utazó nagycsalád valamennyi 
tagja 90%-os kedvezményt kap, így 
nekik csak 1.500 Ft-ot kell fizetniük 
fejenként. 

Egyénileg kell intézniük a je-
gyük megváltását azoknak a nyug-
díjasoknak, akik pecsételős igazol-
ványuk alapján kapnak 90%-os ked-
vezményt, illetve azoknak is, akiknek 
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koruk miatt csak regisztrációs jegyet 
kell váltaniuk (vagyis 100%-os ked-
vezményük van), így a 6 év alatti 
és a 65 év feletti testvéreinknek. A 
táborra jelentkezésnél viszont min-
denkinek jeleznie kell, hogy vasúttal 
kíván-e utazni, mert az összlétszámot 
jelentenünk kell a MÁV felé, és mert 
a külön nyugdíjas kedvezménnyel 
(90 vagy 100%) utazóktól is be kell 
szednünk 500,- forintot a külön ko-
csik és a buszok díjára.     

Az autóval utazóktól kérjük, hogy 
du. 3 és 4 óra között érkezzenek 
meg! A tábor pontos címe: Várhegy 
Üdülő Sátoraljaújhely, Oremus 
út 10. Közúton az M7-M3-M30 
majd a 37-es főút útvonalon köze-
líthető meg a legegyszerűbben (Bu-
dapest az M0-M31-en kikerülhető, 
így 25 km-rel hosszabb az út, időben 
viszont kb. ugyanannyi.) Az üdülő ut-
cája a város nyugati szélén, a főúttól 
balra nyílik. (Tábla jelzi a lekanyaro-
dás helyét.)

Külön kérjük, hogy mindenki előre 
jelezze: részt kíván-e venni az egész-
napos munkácsi (Kárpátalja – 
Ukrajna) kiránduláson, amelyre 
előreláthatólag csütörtökön kerül 
majd sor. 100 fő két külön-busszal, 
illetve a többiek saját autókkal utaz-
nak majd. Az utazóknak útlevélre, 
az autóknak pedig érvényes nem-
zetközi zöldkártyára (a kötelező 
biztosítás ingyenes, nemzetközi iga-
zolása, amelyet a biztosító kérésre 
kiad) lesz szükségük. Az itthon ma-
radók vagy az üdülőben maradnak, 
vagy Sátoraljaújhelyen elmennek 
a libegőhöz, a bob-pályára vagy az 
új, nyáron is használható sípályára, 
esetleg egyénileg átutaznak Sárospa-
takra a meleg vizű strandra. Kisebb 
kirándulások is lesznek még délutá-
nonként, de ezekre majd a táborban 
lehet jelentkezni. (pl. Bodrogközi 
honfoglalás-kori falu, Magyar Kálvá-
ria, Rákóczi szülőfalva, stb.) A tábor-
ra való jelentkezésnél a Munkácsra 
autóbusszal kirándulóktól úti-
költségre 2.500,- forintot kérünk 
befizetni. Akik újhelyi vagy pataki 

programokat választanak ezen a na-
pon, azok maguk rendezik a költsé-
geiket. A diákigazolványt, illetve a 
TAJ kártyát (vagy másolatát) senki 
ne felejtse otthon!

Külön szeretnénk felhívni a szülők 
és a gyerekek figyelmét is, hogy a 
táborozásból (vagy a külön kirándu-
lásból) anyagi okokból senki se 
maradjon távol, ha valamelyik csa-
ládban mégis ilyen gondok merülné-
nek fel, kérjük, hogy jelezzék! Közös, 
gyülekezeti összefogással – lehetőség 
szerint - minden rászorulónak segíte-
ni szeretnénk.

Jelentkezési határidő: 2011. júli-
us 3. A jelentkezési lapokat június 
5-től július 3-ig, minden vasárnap 
a Gyülekezeti Központ (Széche-
nyi u. 16.) könyvtár szobájában 
személyesen vagy megbízott (pl. 
osztályfőnökök) révén lehet leadni. 
Üres adatlapok mindhárom gyüleke-
zetrészben, illetve az iskolában és az 
óvodában is átvehetők lesznek. A je-
lentkezés feltétele: egy jelentkezési 
lap kitöltése, valamint személyen-
ként a teljes részvételi díj, a külön 
vasúti kocsikkal utazóknál az útikölt-
ség, illetve az egésznapos kirándulá-
son résztvevőknek a fentiek szerinti 
költségtérítés befizetése. A családok 
azonban a tagjaikat külön-külön 
is befizethetik, élve a megadott 5 
hétvége lehetőségeivel! (Ezt egyfajta 
részletfizetési lehetőségnek szánjuk.)

A jelentkezéseket a vasárnapi is-
tentiszteleteket követően: 9-10 és 
11-12 óra között fogadjuk. Olyan 
nem református családtagok, is-
merősök jelentkezését is öröm-
mel látjuk, akik elfogadják egyházi 
táborunk rendjét, és szívesen részt 
vesznek annak programjaiban. 

A tábor tulajdonosa üdülési csek-
ket is elfogad, ezért kérjük a jelent-
kezőket, hogy a munkáltatójuknál 
érdeklődjenek az üdülési csekkek 
igénylésének feltételeiről. 

A tábort szervező munkacsoport 
egyhangú döntése értelmében, a 
magasabb komfort fokozatot jelen-
tő hotel épületben, illetve a pa-

vilonok fürdőszobás szobáiban 
elsősorban a kisgyermekes csalá-
dokat helyezzük el. Ha az ő elhelye-
zésük után marad még hely ezekben 
a szobákban, akkor a fennmaradó 
helyeket a csoport legidősebb tag-
jainak osztjuk szét, legidősebbektől 
haladva visszafelé mindaddig, amíg 
be nem telnek ezek a szálláslehető-
ségek. (Idén már a 7-es pavilon is 
fürdőszobás ellátottságot kapott!) A 
fiatalabb generációktól megértést 
kérünk az egyszerűbb, hálópaviloni 
elhelyezés, illetve a közös zuhanyzók 
használatának szükségessége miatt. 
Ha netán betelnek a fürdőszobás 
szobák és volt még, aki arra fizetett 
be, akkor ezeknek a testvéreinknek a 
részvételi díj-különbözetet vissza fog-
juk fizetni. Egyébként szeretettel kér-
jük, hogy mindenki tudatosítsa ma-
gában: lelkileg felüdülni, az Urat és 
egymást jobban megismerni, és egy 
igazi szeretetközösséget felépíte-
ni indulunk e táborozásra! Az is meg-
történik közöttünk, hogy lemondunk 
egy-egy komfortosabb szobáról, sőt 
anyagilag hozzásegítünk olyanokat, 
akik azt nem tudnák megfizetni. Ezt 
az önzetlenséget persze mi is úgy 
tanultuk Valakitől… A szobák el-
osztásánál már most szeretettel 
kérjük az előkészítő bizottság 
döntésének elfogadását! A kiseb-
bek magától értetődően a szüleikkel, 
hozzátartozóikkal együtt kerülnek 
elhelyezésre. A konfirmandusok (7. 
évfolyam) és a náluk idősebb fiatalok 
külön pavilonokban kapnak majd 
szálláshelyet. (Kivéve, ha másképp 
kéri egy-egy család.) Van olyan pa-
vilon, amely 3-4 ágyas különszo-
bás fürdőszoba nélküli elhelyezést 
biztosít. Ezek a szobák elsősorban a 
családok számára lesznek fenn-
tartva. A külön fürdőszobával 
nem rendelkező szálláshelyek, 
illetve a sátrak lakóiról külön erre 
a célra épített fürdő pavilonok gon-
doskodnak. A mosakodást, illetve 
a zuhanyzást ilyen formában lehet 
megoldani.

Tervezett napirendünk fő vona-
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laiban az alábbiak szerint alakul:
Reggeli, majd egy közösen meg-

hallgatott rövid bevezető Biblia-
tanulmány után korcsoportokra 
bontva a napi téma beszélgetős, 
játékos feldolgozása. Ez idő alatt 
(kb. 10:00-12:00) a csoportvezetők 
(pedagógusok, lelkészek, felkért gyü-
lekezeti tagok) a felelősek mind a gye-
rekek mind a felnőttek lelki és fizikai 
vezetéséért, az alkalmak rendjéért. A 
csecsemő és óvodáskorúakra óvoda-
pedagógusaink vigyáznak majd, de a 
legkisebbek valamelyik szülővel is el-
tölthetik ezt az időt. Ebéd után sza-
badfoglalkozás, amely időszakban 
a következő programok közül lehet 
majd választani: 

Strandolás az üdülő medencéjé-
ben; sportolás, házi bajnokságok 
(foci, kézilabda, kosárlabda, vízilab-
da, ping-pong, tollasozás, stb.); já-
tékos vetélkedők (szellemi és fizikai 

akadálypálya, társasjátékok), kisebb 
egyéni (családi), illetve vezetett ki-
rándulások (helyi libegő, városnézés, 
történelmi nevezetességek, erdei tú-
rák (éjszakai túra), Sárospatak, Kő-
kapu, Borsi (Rákóczi szülőfaluja), 
Széphalom, stb); közös szervezésű 
kirándulás Munkácsra; kézműves-
foglalkozások; énektanulás,  káno-
nok; fórumbeszélgetések,). Vacsora 
után közös esti áhítat, bizonyság-
tételek, vendégelőadók, határon túli 
magyar testvéreink beszámolói. Utá-
na táncház, filmklub (filmritkaságok, 
érdekességek), illetve tábortűz.

Szeretnénk előre leszögezni két 
dolgot: keresztyén táborunkban a 
délelőtti Bibliatanulmányozáson 
és az utána következő beszélgeté-
sen, valamint az esti áhítaton a 
részvétel mindenki számára (kivé-
ve természetesen a legkisebbeket) 
kötelező! Illetve: az üdülőt csak a 

korcsoport-vezető vagy a táborveze-
tő, illetve két helyettesének tudtával 
és engedélyével hagyhatja el bár-
ki is (pl. kisebb családi vagy baráti 
kiruccanás délutánonként), de egye-
dül, illetve engedély nélkül senki sem. 
Önmagunk és gyermekeink védelme 
érdekében feltétlenül szükség lesz 
bizonyos mértékű önfegyelemre, 
hogy ez a hét mindenki számára 
áldások forrása lehessen. Célunk, 
hogy minél többet és többféleképpen 
együtt legyünk, s e többgeneráci-
ós keresztyén szeretet-közösség 
mindnyájunk életébe örömet és 
sok-sok áldást hozzon!

Székesfehérvár, 2011. április hó 

A tábort előkészítő munkaközös-
ség nevében:

Somogyi László és 
Berze János lelkipásztor

bakonyi István könyvbemutatója
2011. február 19-én

A bemutatott könyv: B. I. : Szavuk-
ban szülőföldünk, otthonunk

Az íróról: Bakonyi István testvé-
rünk 1952. július 30-án született 
Székesfehérváron. Közel másfél év-
tizedig volt az Árgus irodalmi főszer-
kesztő-helyettese és 15 évig a Vörös-
marty Társaság elnöke. Jelenleg a 
Kodolányi János Főiskola tanára. Ez 
a 22. kötete.

A könyvbemutatón Somogyi Lász-
ló vezető lelkipásztor mutatta be a 
kötetet és beszélgetett a szerzővel. A 
műsort zenei betétek tették színeseb-
bé. Cserta Gábor, fia : Cserta Balázs 
és Szirtes Edina adtak elő megzené-
sített verseket (többek között Bódás 
János és Móra Magda verseit).

Amit S. L. lelkipásztor a könyvvel 
kapcsolatban hangsúlyozott, hogy az 
olyan értékeket ment, melyeket keve-
sen ismernek. Ilyen értelemben ez a 
könyv nem „trendi”, nem olyan, amit 

sokan szeretnek, amire sokan kíván-
csiak. De éppen ez az erénye, hogy 
észreveszi a kicsiket.

A könyv magas színvonalú; érez-
ni lehet, hogy egy kitűnő irodalmár 
műve, akinek lexikális tudása is nagy.

Mint a könyvbemutatón résztvevő, 
de Bakonyi István könyvét még el 
nem olvasott érdeklődő, ennyit tud-
tam megragadni az est hangulatából.

De hogy a könyv tartalmáról is es-
sék szó, a legilletékesebbet, Bakonyi 
Istvánt kértem meg arra, hogy rövi-
den foglalja össze, hogy kikről, mi-
lyen témákról szólnak írásai, s hogy 
mi volt e könyv megírásával a célja.

B. I.. : Az elmúlt években megjelent 
tanulmányaimból, kritikáimból és al-
kalmi szövegeimből állítottam össze 
ezt a kötetet, és örülök annak, hogy 
az igen rangos budapesti Ráció Ki-
adó vállalta a megjelentetését. Olyan 
szerzőkről szólok kötetemben, akik-

nek világképe, esztétikai érdeklődése 
közel áll hozzám. Például a közelmúlt 
jeles költőiről, Takács Imréről vagy 
Bella Istvánról. Van egy nagyobb lé-
legzetű írásom arról, hogy miképpen 
hatott a kálvinizmus a magyar írókra 
és költőkre, pl. Adyra, Németh Lász-
lóra, vagy éppen Bódás Jánosra. De 
említhetem Illyés Gyulát is, akinek A 
reformáció genfi emlékműve előtt c. 
hatalmas verse nagyon mélyen néz 
szembe a jelenséggel. És vannak 
olyan alkalmi írásaim is a kötetben, 
amelyekben szűkebb hazánk jeles 
alkotóit köszöntöm: Gelencsér Fe-
rencet, Bobory Zoltánt, Sobor Antalt 
vagy Román Károlyt.

Köszönöm, István, a tájékoztatást, 
és ajánlom a testvéreknek ezt a köte-
tet, melyet a gyülekezeti központban 
megvásárolhatnak.

- Schrenk Éva -
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ISten Igent mondott ránk

Az emberben él egy ősi apa-kép, 
amely szerint az apa büntető, fenye-
gető, félelmetes. A pszichoanalitikus 
elméletek szerint ennek oka az, hogy 
amikor még hordákban éltek az ős-
emberek, az apa volt az abszolút te-
kintély, de a fiak, amikor felnőttek 
megölték az apát, hogy hatalmát 
megszerezzék, ami viszont bűntuda-
tot okozott. Az apa iránti harag és 
szégyen nemzedékeken át tovább 
örökítődik.

Az apa-kép áttevődik Istenre és Őt 
is hasonlóan félelmetesnek, büntető-
nek vélhetjük. De aki megismeri Isten 
valódi arcát, az anyai vonásokat is 
felfedez benne. Pl. ezt olvassuk: „Hát 
nem drága fiam-e Efraim, és nem 
kedves gyermekem-e? Valahányszor 
megfenyegetem, mégis mindig tö-
rődöm vele. A bensőm remeg érte, 
irgalmaznom kell neki – így szól az 
Úr” (Jer 3,1-20). Isten feltétel nélkül 
elfogad bennünket, anyai módon ha-
jol le hozzánk. Lehet, hogy földi szü-
leink nem örültek a születésünknek, 
rossz időben érkeztünk, más nemű 
gyereket vártak vagy azt szerették 
volna, ha meg se születünk. Ez az 
esetenként ki sem mondott negatív 
viszonyulás kihathat egész életünk-
re. De Isten által meg tudunk sza-
badulni még az ilyen mélyen fekvő, 
tudatalatti traumától is, mert Ő igent 
mondott ránk. Ő elfogad, felszabadít 
és felemel bennünket. Ha szeretetét 
meg tudjuk ragadni, akkor elhisszük, 
hogy életünknek jelentősége van Is-
ten előtt. És ha ezt elhisszük, akkor 
biztos alapot nyerünk ahhoz, hogy 
személyiségünket formálni tudjuk.

Jézus számos esetben együtt étke-
zett emberekkel. „Vette a kenyeret 
és a két halat, feltekintett az égre, 
megáldotta, megtörte a kenyereket 
és a tanítványoknak adta, a tanít-
ványok pedig a sokaságnak” (Máté 
14,19) – olvassuk az ötezer ember 
megvendégeléséről. Evett a vám-

szedővel, a zelótával, szegénnyel, 
gazdaggal, írástudóval, tudatlannal. 
A közös étkezés összetartozást és el-
köteleződést fejez ki, azt, hogy fontos 
nekem a másik ember, közösségben 
akarok vele lenni, békét kötök vele, 
igent mondok rá. Jézus testi és szel-
lemi éhségünket is ki akarja elégíteni: 
„Én vagyok az élet kenyere; aki én-
hozzám jön, nem éhezik meg, és aki 
énbennem lesz, nem szomjazik meg 
soha” (Ján 6,35). 

Az ember pszichés fejlődésének 
legelső szakasza az orális fázis, vagyis 
az, amelyben a szájé a központi sze-
rep. A csecsemő szopik, szája által 
jut kielégüléshez, örömhöz. A száj a 
tapasztalatszerzésnek is az eszköze, 
mindent a szájába vesz, így ismerke-
dik a tárgyakkal. A tápláló anya iránti 
vágy, bizonyos értelemben, a későb-
biekben is megmarad. Ezt a belső éh-
séget, űrt, Isten képes csillapítani, ki-
tölteni. A gyermek az anya távollétét 
veszteségként éli meg, mely fájdalom 
egész életünkben megmaradhat. Az 
anya elvesztése miatti elhagyatott-
ságunk traumáját az Istenben való 
elrejtettség megtapasztalása tudja 
feloldani.

Az utolsó vacsora, mint közös étke-
zés során, Jézus a halála előtti utolsó 
üzenetét kívánja átadni. Eredetileg 
ünnepi lakomára gyűltek össze a ta-
nítványokkal, a páskabárány ünne-
pére, melyben a hagyomány szerint 
azt ünnepelték, hogy az egyiptomi tí-
zedik csapás elkerülte a zsidó népet, 
és megszabadultak az egyiptomi rab-
szolgaságból. Ahogy akkor régen az 
áldozati bárány vére, amelyet az ajtó-
félfára kentek, mentette meg a zsidó-
kat, úgy az utolsó vacsorában Jézus a 
saját áldozati halálát, mint megmen-
tő, megváltó eseményt prognoszti-
zálja. Szemlélteti a tanítványoknak, 
hogy mi és miért fog történni, amit 
ők akkor még nem, csak később ér-
tenek meg: „Vette a kenyeret, hálát 

adott, megtörte és e szavakkal adta 
nekik: Ez az én testem, amely tié-
rettetek adatik: ezt cselekedjétek az 
én emlékezetemre. Hasonlóképpen 
vette a poharat is, miután megvacso-
ráztak, és ezt mondta: E pohár az új 
szövetség, az én vérem által, amely 
tiérettetek ontatik ki” (Luk 22,19-20).

Jézus feltámadása után újra a ta-
nítványokkal való közös étkezésekkel 
állítja helyre a velük való közösséget. 
Ezek az utolsó földi kifejezései an-
nak, hogy közösséget vállal velünk, 
meghitt és bensőséges kapcsolatra 
lép velünk, közel akar lenni hozzánk, 
igent mond ránk. Erre az igenre ne-
künk is válaszolni kell.

- Dr. Kálmánchey Márta -

“A szeretet hosszútűrő, 
kegyes; a szeretet nem 
irigykedik, a szeretet nem 
kérkedik, nem fuvalkodik 
fel. Nem cselekszik ékte-
lenül, nem keresi a maga 
hasznát, nem gerjed harag-
ra, nem rójja fel a gonoszt. 
Nem örül a hamisságnak, 
de együtt örül az igazság-
gal. Mindent elfedez, min-
dent hiszen, mindent remél, 
mindent eltűr. A szeretet 
soha el nem fogy: de legye-
nek bár jövendőmondások, 
eltöröltetnek; vagy akár 
nyelvek, megszünnek; vagy 
akár ismeret, eltöröltetik. 
Most azért megmarad a hit, 
remény, szeretet, e három; 
ezek között pedig a legna-
gyobb a szeretet.” 

(1 Korinthus 13: 4-8, 13)
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A Székesfehérvári Református 
Gyülekezet 1824-ben alakult mintegy 
130 fővel. Kezdetben a sárkeresztesi 
gyülekezet leányegyháza volt, s a lel-
készi szolgálatokat is a sárkeresztesi 
káplánok látták el.

Az évek, évtizedek múlásával a 
gyülekezet lélekszáma megsokszo-
rozódott s ma már az 5000 körüli 
létszámával a Dunántúli Református 
Egyházkerület legnagyobb egyház-
községei közé tartozik. 

A diakóniai szolgálat korán elkez-
dődött a gyülekezetben, mivel egyre 
több szegény sorsú család tartozott a 
közösséghez. A segítő szolgálat első 
szervezett csoportja az 1886-ban lét-
re- jött Református Nőszövetség lett. 
A Rév-Komáromi Nőegylet példáján 
felbuzdulva alakultak meg a szegény 
sorsú gyermekek megsegítésére. 
1910-ig 24 év alatt 1507 iskolás-gyer-
meket láttak el téli ruhával. 1942-
ben, elsős gimnazista koromban, 
Bóna József hittan-tanárom javasla-
tára magam is kaptam karácsonyra 
egy rend új öltönyt a Nőegylettől. 
Az egylet olyan odaadással végezte 
munkáját, hogy köztiszteletben álló 
elnökét – Molnár Béláné Kenessy 
Saroltát – a jótékonyság terén kifej-
tett működéséért a király koronás 
arany érdemkereszttel tüntette ki. 
1910-ben.

A Magyarországi Református Egy-
házban február első vasárnapján 
tartjuk a diakóniai vasárnapot. Ezt 
mi kezdettől fogva hirdettük és meg-

tartottuk. Ezen a vasárnapon az ige-
hirdetésben is diakóniai témával fog-
lalkoztunk, s perselyes adakozásunk 
is ezt a célt szolgálta. Az intézményes 
diakónia segítésére külön-adomá-
nyokat is szorgalmaztunk.

A Dunaalmási Egészségügyi Ott-
hon részére – ahol fogyatékos gyer-
mekeket gondoztak, természetbeni 
adományokat gyűjtöttünk. Volt a 
gyülekezetünkben egy idős özvegy-
asszony testvérünk – Sági Istvánné 
– aki vasutas özvegyként szabad jegy-
gyel utazott, évenként több alkalom-
mal is leutazott Zalába, ahol olcsón 
megvett egy félzsáknyi almát s elvitte 
Dunaalmásra.

Elsősorban a családlátogatások so-
rán találtunk rá olyan testvéreinkre, 
akik különösképpen is rászorultak 
segítő szolgálatunkra. A maroshegyi 
gyülekezetrészben élt egy idős nőtest-
vérünk, aki az unokaöccse házának 
hátsó traktusában lakott egy kicsi 
szobában, s akinek semmi jövedel-
me nem volt, s időnként a rokonaitól 
kapott némi élelmet. Így tengette sze-
gényes életét. Rátaláltam egy olyan 
magányos, idős asszonytestvérünkre 
is, akinek penészes kenyér volt az 
asztalán, s azt majszolgatta. Néhány 
nap múlva, amikor az ökumenikus 
imahét kezdő alkalmát tartottuk gyü-
lekezeti nagytermünkben, mindkét 
esetet elmondtam az összesereglett 
gyülekezetnek. Indítványoztam, hogy 
alakítsunk egy közösséget, amelynek 
tagjai havi rendszerességgel a kö-

zösség pénztárába befizetnek egy 
kisebb összeget, mondjuk 20-20 Ft-
ot, s a befolyt adományokból segít-
séget adunk a rászorulóknak. Azon 
az estén kijöttek öten, s felajánlották 
a kért összeget. A következő vasár-
napon, az imahét záró alkalmán, 
kijöttek tizenöten a felajánlásukkal, 
s néhány hét multán már 62 jelent-
kező volt és nemsokára l00 tagúra 
bővült a közösség. Így havonta ösz-
szejött több ezer Ft, amiből segíte-
ni tudtuk szegényeinket. Megbízott 
pénztárosunk is lett Demeter István 
presbiter atyánkfia személyében, aki 
nagy hűséggel és odaadással kezelte 
a közösség pénzét, így alakult meg 
1972-ben a Diakóniai Közösség. 

Folytatódik...
 - SGyM -

diakóniai beszámoló 
a székesfehérvári gyülekezet 

szeretetszolgálatáról 1956-1995
készítette: Bányai László nyugalmazott lelkész

Igei mottó: 
I. Korinthus 13: „Ha embereknek, vagy angyaloknak nyelvén 

szólok is, de szeretet nincsen énbennem, olyanná lettem, 
mint a zengő érc és pengő cimbalom.” 

világimanapdiakóniai percek
Kenyér. A világon mindenütt 

ugyanazt jelenti: élet. A formájában 
vannak különbségek, az alapanyag 
sem teljesen ugyanaz, de a lényeg 
mindenhol a belegyúrt reménység.

Idén, március 4-én, a kenyérről és 
a reménységről szólt az Ökumeni-
kus Világimanap.

Krisztus kérdezte és kérdezi ma is: 
"Hány kenyeretek van?" De Ő mond-
ta ezt is: "nem csak kenyérrel él az 
ember".

Az imanap délutánján szerény kis 
csapatunk összeült, hogy a chilei 
asszonyok által számunka készített 
alapokon összegyúrjuk Krisztus két 
Igéjét: kenyérért imádkozzunk.

Kenyérért a testnek és a léleknek.
Nem voltunk sokan, de Urunk ve-

lünk volt, hiszen "ahol ketten vagy 
hárman összegyűlnek az én nevem-
ben: ott vagyok közöttük."

Ezzel a reménységgel imádkoztunk 
mi is, hívén, hogy meghallgat minket 
és meghallgatja mindazokat, akik 
ezen a napon kenyérért imádkoztak 
a világ 200 országában.
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a diakóniai munka szépségei és nehézségei
Kb. 1 éve járok rendszeresen, 

minden 2. héten, a hosszúsétaté-
ri öregek otthonába, hogy egy kis 
szeretetet, változatosságot vigyek 
a meglehetősen eseménymentes 
hétköznapokba. Az otthonban élő 
református testvéreket látogatom 
felváltva Benkóné Marikával.

Az első időszak nem volt nagyon 
könnyű, hiszen a jó kapcsolat kiala-
kításához, a bizalom elnyeréséhez 
idő és sok türelem, odafigyelés szük-
ségeltetik. Meg kellett hogy ismerjük 
és elfogadjuk egymást. Természe-
tesen minden idős testvérünknek 
más-más igénye volt illetve van. En-
nek igyekszem megfelelni, ugyanak-
kor Isten dolgairól is szeretném, ha 
szó esne. Mégis, úgy veszem észre, 

hogy leginkább azzal segítek, ha fi-
gyelek rájuk, meghallgatom őket. 
Érdekes megtapasztalni, hogy ha 
ezt teszem, akkor a beszélgetés „ma-
gától” elmélyül és hitbeli kérdések 
irányába kanyarodik. Nem minden-
ki hajlandó erre, és úgy gondolom, 
hogy ilyenkor azzal teszek jót, ha 
alkalmazkodok az egyénhez és tisz-
teletben tartom zárkózottságát. Ha 
ezt teszem, néha meglepetésszerű 
nyitást tapasztalhatok.

Nem mindig egyszerű ez a mun-
ka. Mint minden emberi kapcsolat-
ban, itt is adódnak nézetkülönbsé-
gek, konfliktusok, sőt harag, düh-
kitörések is. Friss élmény, hogy egy 
testvérünknek való bevásárláskor 
véletlenül rosszul adtam vissza a 

pénzből, s ebből kölcsönös kiabálás, 
veszekedés, frusztráció lett. Amikor 
rájöttem, hogy én hibáztam, siettem 
bocsánatot kérni és őszintén mond-
hatom, hogy ez a konfrontáció kö-
zelebb hozott minket egymáshoz. 
Gyakorolhattuk a bocsánatkérést és 
a megbocsátást. Jobban megismer-
tük egymást és biztosan jobban oda 
fogunk figyelni egymásra a jövőben.

Azt gondolom, hogy az igazi kap-
csolat pont ilyen, tud fájni, de felül is 
tud emelkedni ezen a testvéri szere-
tet jegyében.

Köszönöm az otthon lakóinak, 
hogy megtisztelnek a bizalmukkal és 
megbocsátják a hiányosságaimat.

- Schrenk Éva -

nôi csendes nap 2011. tavaszán 
a gyülekezetünkben

Isten iránti hálával gondolok visz-
sza a 2011. március 26-i női csendes 
napra, mert Ő olyan csodálatosan 
előkészítette ezt az alkalmat.

A nap témája „A bizalom ára” volt. 
Három nőtestvér bizonyságtételét 
hallgathattuk meg. Mindhárman el-
mondták, nekik is – még hívőként, 
ennyi év után is – mekkora harc, 
hogy bizalommal legyenek Isten felé 
és naponta megharcolják azt, hogy 
egyedül Ő benne bízzanak, ne a kö-
rülményekben!

Miközben hallgattam Őket, na-
gyon elcsendesedtem, elszégyelltem 
magam. Én hogy bízom Istenben? 
Szeretem én Istent? Valóban Őt 
akarom szeretni, vagy csak azt, amit 
ad nekem? Inkább arról tudnék be-
számolni, hogy mennyire nem tu-
dok benne megbízni és feltétel nél-
kül elhinni neki, hogy amit mond, 
az örökké megáll és beteljesedik! 
Sokszor elfog a félelem, az aggoda-

lom a jelenem és a jövőm miatt, de 
előfordul, hogy a múltamból feltörő 
emlékek okoznak bennem feszültsé-
get vagy csüggedést. Hála Istennek, 
hogy Ő kezdi felnyitni a szememet, 
a szívemet arra, hogy már nem kell 
csüggednem. Isten azért küldte el az 
Úr Jézust, hogy meghaljon a bűne-
im miatt és azok többé ne legyenek 
említve sem, tehát „a múlt elmúlt”! Ő 
szabaddá akar tenni, hiszen: „Azért 
ha a Fiú megszabadít titeket, való-
sággal szabadok lesztek!” (Jn 8.36) 
Miért aggódom hát, mikor a jövő-
met is az Ő szent kezébe tehetem? 
Miért nem hiszem el Istennek, hogy 
megad mindent, amire szükségem 
van? „Aki az ő tulajdon Fiának nem 
kedvezett, hanem őt mindnyájunkért 
odaadta, mi módon ne ajándékoz-
na vele együtt mindent minékünk? 
(Róma 8.32) Ha tehát Ő ennyire sze-
ret minket, ennyire a javunkat akarja 
mindenben, hogy merek bizalmatlan 
lenni vele szemben? Miért nem bí-

zom Rá azonnal, örömmel és telje-
sen az életemet?!

Az alkalom előtt és alatt is imád-
koztam azért, hogy Isten szabadítson 
meg a keserűségtől, a kétségektől 
és az örökös, már-már beteges ag-
godalmaktól, amik megkötöznek és 
egy perc nyugtot sem hagynak. Ezt 
az igét kaptuk: „Ímé, az Isten az én 
szabadítóm! Bízom és nem félek; 
mert erősségem és énekem az Úr, az 
Úr, és lőn nékem Szabadítóm!” (Ézs. 
12.2)

Hálás vagyok Isten szeretetéért, 
hogy mindig szeretettel közelít hoz-
zám újra és újra! Hiszem, hogy ha 
igazán átadjuk Istennek a szorongá-
sainkat és minden nyomorúságun-
kat, akkor igazi békességünk lesz és 
akkor elkezdődhet valami új, valami 
csodálatos, reményteljes, boldog, 
megelégedett élet - VELE!

- Klucsik Zsuzsanna -
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Most március idusa utáni hétvégén, 
18-20-ig, újból kirándulni ment a szé-
kesfehérvári Kékkereszt csoportunk, 
mint már a közelmúltban minden 
évben rendesen. Nagyon készülünk 
erre a kivételes alkalomra mindig, 
hiszen Dömösre, a hosszú hétvégére 
feltöltekezni megyünk. Lehet, hogy 
az idén nem voltunk olyan sokan, 
mint máskor, de nem 
a mennyiség a fontos, 
hanem az, hogy ott vol-
tunk. És érzem Istenünk 
keze is felettünk volt 
mind a három napon ke-
resztül. Lehet, hogy esett 
az eső, az ég borult volt, 
de felettünk ragyogott és 
sütött a nap, és minden 
programunkat megál-
dotta a felettünk való!

Az első napon, pénte-
ken, kirándultunk, temp-
lomokat, múzeumokat 
látogattunk, és persze 
utaztunk, és egy kicsit 
szoronkodtunk a busz-
ban, mert a csomagok is a lábunk 
alatt és az ölünkben voltak, de va-
lahogy ezt nem is vettük észre. (Tu-
lajdonképpen ez volt szerintem az 
egyetlen negatívuma az útnak, de 
ez eltörpült a sok jó mellett, amit ott 
kaptunk.) 

Jártunk Vácott, Sajdik Ferenc 
képkiállításán, ami érzem mindnyá-
junkat megragadott. A képek is és 
a képtáros kedvessége, és szeretete, 
nagyon bejött mindenkinek! Ilyen 
emberek kellenének, akkor bizony 
öröm lenne mindenhova bemenni, 
ha így fogadnák az idegeneket! Iga-
zán, egy nagyon megragadó szemé-
lyiség volt 

a tárlat-vezetője, ahogy ez alatt a 
kis idő alatt megismertük.

Egy másik olyan emberrel is talál-

koztunk, - Verőcén, a református pa-
rókián- ha csak vele van is félóránk, 
egész utunk alatt, akkor is megérte 
volna elmenni! Gábor, egy olyan 
ember, aki megjárta a földi pok-
lot és mennyet, vagyis tényleg volt 
nagyon lent és nagyon fent is. Volt 
hajléktalan, alkoholista, nincstelen, 
szűkölködő, és 5 diplomás, gyógyult 

alkoholista, az Úrban és gazdagsá-
gában bővelkedő, jókedvű adakozó, 
ének-zenei tudással bíró, jó szervező, 
nagyon érzékeny ember, aki már az 
első 5 percben megérintette a szí-
vemet. Polgári foglalkozása volt, de 
az Úr hívását hallva, lelkipásztornak 
tanult és ma is gyakorolja hivatását! 
Tulajdonképpen tükrözte a jézusi 
szeretetet, és igazán tovább tudta 
adni, és minden adományával jól 
sáfárkodik! Úristen, jó, hogy vannak 
ilyen embereid, add, hogy közülünk 
is halljuk meg a hívásodat és merjük 
tenni, amit Te akarsz, és menjünk, 
ahova küldesz! 

Azután, az öreg katolikus pap bá-
csi, aki szintén lenyűgözött minket, 
Istentől kapott szeretetével, és ked-
ves jóságával. Áldott időt töltöttünk 

Zebegényben, a szecessziós stílusban 
épült, katolikus templomban.  

A Hajózási Múzeum is, üde szín-
foltja volt napunknak, és a múzeum 
vezető nője is, nagy emberszereteté-
vel, és odaadó  tudásával tette élveze-
tessé látogatásunkat.

Aztán tettünk egy kis görbebe-
tűt Szlovákiába és fáradtan, (de ez 

kellemes fáradtság volt) 
érkeztünk meg dömösi 
szállásunkra. Ezt a cso-
dálatos első napunkat 
meglepetésként szervezte 
Gyula testvér, csoportunk 
vezetője, aki jó szervező 
képességéről tett tanúbi-
zonyságot! 

Pista bácsi, a dömösi 
szanatórium vezetője, 
és pár alagi téri társunk 
már várt minket, és ők is 
bekapcsolódtak progra-
munkba. 

A mi Laci bácsink (cso-
portunk lelkésze) a fenti 
ige körüli igeszolgálatai, és 

Amalina  (költőnő csoporttársunk) 
versei tették színessé a napokat, 
és én is olvastam pár új versemet. 
Egyéni beszélgetések és csoportos 
foglalkozások váltakoztak.  A csodás 
kis faluban, és szállásunk udvarán is 
sétáltunk, az elénk táruló dunai lát-
képbe gyönyörködve.

Szombat délután nagyon közel 
kerültünk egymáshoz, szituációs 
játékokban rögtönöztünk különbö-
ző valós, mindennapi életből vett 
helyzeteket, és ez a kis együttlétünk 
igazán vidámra sikeredett, mert vol-
tak csoporttársak, akik tényleg be-
leélték magukat, és nagyon sokat 
nevettünk, teljesen felszabadultak 
olyan emberek is , akik máskor alig 
szólnak! Istenem, jó, hogy adtad ezt 
az ötletet! Aztán sokat énekeltünk, 

kIránduLt a kékkereSzt CSoport…
„Ez pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, 

és szeressük egymást, amint megparancsolta nekünk. „ Ján.1.3,23.
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mindenki kérhette, kedvenc dömösi 
énekeit!  Készítettünk igéket, és min-
denki kapott, amit az Úr szánt neki 
és ezt is közkinccsé tettük!

Az utolsó napon úrvacsorát is vet-
tünk, természetesen, aki akart, és 
Pista bácsi igeszolgálata után elkö-
szöntünk a helytől és egymástól. Azt 
hozzáteszem, hogy az étel igazán 
finom volt, minden nap változatos, 
ez mindig így van, mert Dömös a jó 
konyhájáról is híres, többek között! 

Azt mondom, amíg élek, és mo-
zogni tudok és elmehetek még akár-
hányszor is erre a helyre-, ahol biz-
tosan a Szent Lélek teszi a munká-
ját-, addig mindig elmegyek, mert itt 
meggyógyulni, és feltöltődni lehet, a 
rideg mindennapokra! 

Hát én ebbe a csoportba járok, 
már előző írásomban bővebben 
részleteztem, hogy miért alakult ez 
az egyesület és miért járnak ide az 
emberek. Van lelki vezetőnk, csoport 
vezetőnk , kántorunk, és régebbi és 
új csoporttagjaink , és így képezünk 

egy egészet. Most megint elmon-
dom, hogy az alkohol rabsá-
gában szenvedők és más meg-
kötözöttségek foglyai, akik ide 
jönnek, és le akarják tenni terhe-
iket, és mást szeretnének helyet-
te, új barátokat és szeretetet a 
szívükbe, azok jó helyre jönnek! 
Jézus megszabadít, csak kérned 
kell, ad új barátokat, visszaadja 
a családodat, önbecsülésedet és 
irányítja további életedet! 

Sok új barátot, testvért találtam 
ebben a közösségben és hiányozna, 
ha valamilyen rajtam kívül álló okból 
többet nem jöhetnék közéjük! Em-
berek vagyunk, ezért néha köztünk 
is van egy kis nézeteltérés, de ezen 
még mindig túlsegített Istenünk, 
mert azért nem olyan egyszerű ám 
annyi különböző érdeklődésű, más-
más temperamentummal rendelke-
ző, más korú, más nemű embernek 
elviselnie egymást. A jézusi szeretet 
eleddig még mindig felülemelkedett 
az esetleges túlfűtött érzelmek, érze-

lem kitörések kezelésében.  Az alábbi 
kis verset pár éve írtam, de most is 
szeretném, ha megérintené a fiata-
lokat, és időseket, nőket, férfiakat és 
ide csalogatná közénk, akinek itt a 
helye! Szóval valójában mi egy utó-
gondozó tevékenységet végzünk, és 
a gyógyító alkalmak a dömösi szana-
tóriumban folynak.

Az a lényeg, ha gondod van, gyere 
közénk, minden hétfőn, 5 kor a Szé-
chenyi úti  Református  Gyülekezet-
ben tartjuk alkalmainkat! Keress fel 
bátran, akkor is, ha nem neked van 
gondod, hanem ismerősödnek, vagy 
családtagodnak! 

Szeretettel várunk minden kereső, 
szenvedő embertársat, és az Úr se-
gít neked, rajtunk keresztül is, más 
emberré válnod. Az én társam is itt 
gyógyult meg, már több, mint 11 
éve, és ez nagyon jó volt, az  egész 
családnak ,és neki is. Szóval gyertek 
közénk, ez az első lépés a többi majd 
alakul!

A Kék kereszt csoport 
munkájával kapcsolatban 
merült fel a kérés a szer-
kesztőben, hogy írjak az 
Ige és misszió szerepéről. 
Szívesen vállaltam ennek a cikknek a 
megírását, mert fontos a téma.

Mindjárt az első pünkösd alkalmá-
val, amikor megalakult Jeruzsálem-
ben az első keresztyén gyülekezet, 
s megkeresztelkedtek három ezren, 
azt látjuk, hogy ez a tény Péter apos-
tol igehirdetése által következett be 
„Tudja meg tehát Izrael egész háza 
teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és 
Krisztussá tette őt az Isten: azt a Jé-
zust, akit ti keresztre feszítettetek. ( 
Apostolok Cselekedete 2,36.)

Elhangzott a hirdetett ige. Ezután 
Lukács azt írja: „Amikor ezt hallot-
ták, mintha szíven találták volna 
őket”.

Az ige hirdettetett, a misszió, a kül-
detés eredményes lett. És ez ma is így 
van.

Amikor egy alkohol által megkötö-
zöttben megszületik az elhatározás, 
(és ez nem megy könnyen!) hogy 
szabadulni szeretne, akkor segítjük el 
Dömösre. Ott szintén az Ige hirdeté-
sével történik a gyógyítás: a kereszt-
ről való beszéd hangzik, ami Isten 
ereje.”Mert a keresztről szóló beszéd 
bolondság ugyan azoknak, akik el-
vesznek, de nekünk, akik üvözülünk, 
Istennek ereje.” (I. Korinthus 1, 18.)

A Dömösről hazatérő, a Kék ke-
reszt csoportot felkereső gyógyult 
alkoholista továbbra is Isten Igéjét 
kapja, azt hirdetjük. Mondhatjuk így 
is: azzal táplálkozik. Az Ige által ma-
rad meg a hitben, a Krisztus útján. 
Bizony, ilyenkor fontos az apostoli 
intés. A megkötözöttek nem ismerik 
gyermekségüktől kezdve az írásokat, 
vagy ha ismerték is, eltértek attól na-

gyon. Viszont amikor megtér-
nek, elindulnak az igehirdetés 
hatására, akkor megtapasztal-
ják, amit az apostol így folytat: 
A teljes Írás  ( a Biblia) Istentől 

ihletett, és hasznos a tanításra, a fed-
désre, a megjobbításra, az igazság-
ban való nevelésre, hogy tökéletes 
legyen az Isten embere, minden jó 
cselekedetre felkészített..

Amikor azt látjuk, hogy az egykor 
hazudós, sok esetben csak az alko-
hollal törődő ember megjobbul, tö-
kéletes lesz, minden jó cselekedetre 
felkészített, akkor tudunk igazán há-
lát adni azért a misszióért, amit Isten 
az írott és hirdetett Ige és Szentlelke 
által munkál az emberek életében a 
Krisztus váltsághalála által.

Ebben reménykedhetünk, ezért di-
csérhetjük a Szentháromság Istent.

Péntek László
ny. esperes lelkész

Ige éS mISSzIó
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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


