
Konfirmáció és Pünkösd, 
megerősítés és vallástétel: 
e fogalmak szétválasztha-
tatlanul összetartoznak. 
Nem jutok hitre, ha a Lélek 
és az Ige ezt el nem végzi 
bennem, de soha nem is 
lesz teljessé a megtérésem, 
ha nyilvánosan meg nem 
vallom, hogy mit végzett 
el az élő Isten a kereszten 
énértem.

Idén tavasszal 12 felnőtt 
és 27 ifjú testvérünk mond-
ta ki Isten és a gyülekezet 
színe előtt:  „Nem a maga-
mé, hanem az én hűséges megvál-
tómnak, Jézus Krisztusnak a tulaj-
dona vagyok!” (Heidelbergi Káté 1.) 
S aki eljutott arra a meggyőződésre, 
azaz élő hitre, hogy Jézusért bűnei 
megbocsáttattak, s az Ő feltámadása 
a mi, az én feltámadásomnak is biz-
tos záloga, az boldogan vallja úton-út-
félen: Isten gyermeke vagyok, s örök 
életem van! Aki viszont nem hisz, 
vagyis nem helyezte bizalmát az Úr 
Jézusba, az nem tért meg, mert nem 
is tehette. Megtérés hit nélkül lehetet-
len, az igaz hit viszont szüli, generálja 
az ember megtérését. Ha nem bízom 
valakiben, akkor nem fogok hozzá 
térni, azaz vele járni. Ha viszont va-
lóban bizalomra méltóvá vált a sze-
memben, akkor bekötött szemmel is 
követem őt, hiszen tudom, nem fog 
félre vezetni, sem csapdába csalni. A 
megtérés – követés: azaz teljes biza-
lommal való ráhagyatkozás. - Vajon 

megtörtént-e ez velünk, kedves most, 
vagy régebben konfirmált reformá-
tus Testvéreim?...

Az a legcsodálatosabb állapot az 
ember életében, amikor a pünkös-
di Lélek és mi magunk is ugyanazt 
akarjuk: Jézus Krisztust örömmel és 
önként dicsőíteni!  „Amikor eljön a 
Pártfogó, akit én küldök nektek az 
Atyától, az igazság Lelke, aki az Atyá-
tól származik, az tesz majd bizony-
ságot énrólam; de ti is bizonyságot 
tesztek, mert kezdettől fogva velem 
vagytok.” (János 16,26-27) 

Isten Szentlelkéhez mindenekelőtt 
tehát a hitért könyörögjünk, a teljes 
bizalomért az Úr Jézus iránt, mert 
ezen múlik minden más: az őszinte 
hitvallás, a megváltottság öröme, a 
szeretet gyümölcseinek termése és 
az üdvösség bizonyossága. Az imád-
ság mellett viszont kutassuk folyama-
tosan a Szentírást, naponként újabb 
és újabb részleteket fedezve fel arról, 

ki is a mi Istenünk, milyen 
végtelenül csodálatos az 
Ő lénye, mennyire utol-
érhetetlen az Ő hűséges 
szeretete!

Aki nem helyesen isme-
ri Őt, úgy, ahogy kijelen-
tette magát a Bibliában, 
az nem fog bízni Benne. 
Aki nem bízik, az nem tér 
meg, s aki nem tér meg, 
az önbecsapás áldozatá-
vá lehet. (Máté 7,21-23) 
Mondogathatja, hogy 
„én konfirmáltam”, de Is-

ten tudja, hogy a szívében 
nincs köze Őhozzá. - Azonban még 
pontosítanunk kell valamit: nem az 
az igazi kérdés, hogy megtértél-e! 
Hogy teljesen, nagyon vagy kicsit 
éltél-e át valamit, amit megtérésnek 
lehet nevezni. A kérdés az, hogy mit 
hiszel! Itt és most, és majd holnap 
meg holnapután! Hitben talál-e az a 
nap, amikor az Úr Jézus visszatér? 
Hitben mentél-e át a halálba, hogy 
utána Őelé állj? Ez a mindent eldön-
tő kérdés! „Amikor eljön az Ember-
fia, vajon talál-e hitet a földön?” 
(Lukács 18,8)

Ha viszont a Lélek segítsége ál-
tal valóban hitre jutottál abban, 
hogy az Úr a te bűneid miatt halt 
meg, s feltámadásával megnyitotta 
a mennyet a számodra, vagyis az ő 
végtelen szeretetéből megmentett a 
kárhozat tüzétől, akkor nem teheted, 
hogy el ne mondd mindezt lehetőleg 
mindenkinek! A Szentlélek tüze űz 
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Isten Igéjében bátran hIhetünk !

és hajt, hogy valld meg a Krisztust, 
hogy dicsőítsd Őt minden módon, 
ahogy csak teheted! - Engedd, hogy 
a Lélek használjon téged! Számodra 
is ez az újabb és újabb vallástétel lesz 
a legnagyobb bizonyossága annak, 
hogy az Övé vagy, s hogy Tőle sen-

ki el nem szakíthat. „Mert meg va-
gyok győződve, hogy sem halál, sem 
élet, sem angyalok, sem fejedelmek, 
sem jelenvalók, sem eljövendők, 
sem hatalmak, sem magasság, sem 
mélység, sem semmiféle más teremt-
mény nem választhat el minket az 

Isten szeretetétől, amely megjelent 
Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.” 
(Róma 8,38-39)

Konfirmáció és Pünkösd, megerő-
sítés és vallástétel: e fogalmak szétvá-
laszthatatlanul összetartoznak!

 - Somogyi László -

Szombati napon 
tovább folytatód-
tak a csütörtökön 
este elkezdődött 
evangelizációs hét 
alkalmai a gyüle-
kezetünk Budai úti 
református temp-
lomában. A fiata-
lok között gyakori 
az a vélemény, hogy a Biblia üzene-
te, világképe elavult. Érdekes könyv – 
mondják-, amelyet érdemes olvasgat-
ni, de az üzenete már nem aktuális. 
Számukra Monty Taylor lelkipásztor 
említette: ahhoz, hogy meglássuk, 
valójában mennyire modern könyv a 
Biblia, érdemes elolvasni, hogy mit ír 
például a gyermeknevelésről. Miköz-
ben modern pszichológusok azt vall-
ják, egészséges fejlődésük érdekében 
nem szabad cselekedetükben korlá-
tozni a gyermekeket, a Szentírás üze-
nete ezzel szemben az, hogy igenis 
szükséges fegyelmezni őket, és alkal-
manként nemet is tudni kell mondani 
– mindezt az ő érdekükben. Figyelni 
kell, hogy a fegyelmezés következetes 
legyen, vagyis mindig azonos szabá-
lyok legyenek érvényben feléjük.

A Biblia korszerű útmutatást ad a 
helyes pénzkezelésről is – hangsú-
lyozta az evangelizátor, majd némi 
humorral megjegyezte, hogy tulaj-
donképpen maga Jézus is többet be-
szélt a pénz megfelelő használatáról, 
mint az imádságról. Ez persze nem 
jelenti azt, hogy az előbbit lényege-
sebbnek tartotta volna az Úr, mint az 
utóbbit, de az erről szóló helyes taní-
tást szem előtt tartotta.

Sokan örülnének annak, ha na-
gyon sok pénzt szerezhetnének mun-

ka nélkül. Ezt bizonyítják a  népszerű 
szerencsejáték műsorok és a „Le-
gyen ön is milliomos” című vetélke-
dő sorozat a televízióban. Vannak 
akik úgy gondolják, a Biblia több 
helyen pontatlanságokat tartalmaz. 
Példaként az evangéliumokat em-
lítik. A Biblia szerzői az események 
egy-egy pillanatát örökítették meg 
hangsúlyossá téve azokat az evan-
géliumokban. Ezért több írás, több 
szerzője együtt próbálták egymás 
üzenetét kiegészíteni.

 - A kérdés végül is az, hogy mi haj-
landóak vagyunk-e odaszánni időn-
ket annak az üzenetnek a megérté-
sére, amelyből Isten szól hozzánk a 
Biblia lapjairól? - tette fel a kérdést 
hallgatóságának a lelkipásztor, majd 
azzal folytatta, vannak, akik azt han-
goztatják, a Biblia üzenete kevés, jó 
lenne látni valamilyen csodát. Ha 
történne egy feltámadás, vagy beteg-
ségből való gyógyulás, sokkal köny-
nyebb lenne Istenben hinni.

Válaszul Monty a Lukács evangé-
liuma 16. fejezetének verseit idézte 
a gazdag és a Lázár története alap-
ján. Arra hívta fel a figyelmet, hogy 
a jézusi történet szerint a túlvilágon 
Lázár jó helyre, a gazdag pedig 
rossz helyre került. Gyötrődésében 
a gazdag megszólítja Ábrahámot, és 

kérleli,  enged-
je vissza Lázárt 
az élők sorába, 
hogy a testvéreit 
figyelmeztesse, 
nehogy ők is a 
pokolba kerülje-
nek. Ábrahám 
röviden annyit 
felel: „Ha Mózes-

re és a prófétákra nem hallgatnak, az 
sem győzi meg őket, ha valaki feltá-
mad a halottak közül.”

Napjainkra mindebből az az üze-
net, hogy akiket a Biblia nem tud 
meggyőzni az élet, a halál és üdvös-
ség kérdéséről, azokat a különleges 
csodák megtapasztalása sem segíti 
közelebb Isten személyéhez.

A Biblia nem más, mint Isten kü-
lönleges eszköze. Valójában egy fest-
mény az Úrról, melynek segítségével 
megismerhetjük őt és az ő akaratát 
életünkre vonatkozóan.

Monty Taylor végezetül azt az üze-
netet helyezte a templomi közösség 
szívére, hogy azoknak akik már meg-
ismerhették Istent, időt kell szánniuk 
igéjének megerősödésében. Akik 
pedig még nem döntöttek hitben, 
azok számára azt tanácsolta, hogy 
nyitott szívvel olvassák az újszövet-
ségi könyveket, elsőnek Lukács vagy 
János evangéliumát. Közben pedig 
mondják el imádságban: „ Istenem, 
mutasd meg nekem, ki vagy, s hogy 
mit jelent keresztyénnek lenni!"

Mindehhez nem kellenek csodák, 
elégséges a Bibliát olvasni, bűnöket 
megvallani és elfogadni Jézust sze-
mélyes megváltójuknak.    

 - Szűcs Gábor -

Lényeges kérdés, hogy hajlandóak vagyunk-e időnket oda-
szánni Isten igéjének megértésére, amely a Biblia lapjairól 
szól hozzánk? Tapasztalat, hogy akiket a Szentírás nem tud 
meggyőzni élet, halál, üdvösség kérdéséről, azokat a külön-
leges csodák sem viszik közelebb Isten személyéhez. Ezen 

gondolatok jegyében hirdette az evangéliumot Monty Taylor a 
Budai úti templomunkban.
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„sosem változIk az örömhír üzenete” 
Interjú monty taylor lelkIpásztorral

Az evangélium alapüzenete so-
hasem változik, de a módszerek, 
amelyeket használunk, változhat-
nak és alkalmanként szükséges 
is a változtatás. - fogalmazott la-
punk kérésére Monty Taylor lel-
kipásztor, aki a közelmúltban Bu-
dai úti gyülekezetünkben hirdette 
az örömhírt.

- Tapasztalataim szerint igen 
gyakran találkozunk azzal a jelen-
séggel, hogy a keresztyénséggel 
kapcsolatban kialakul egy hamis 
kép, mert az emberek nem kap-
nak teljes információt – mondta 
interjúnkban Monty Taylor. Lát-
ják, amikor valaki azt mondja ma-
gáról, hogy ő keresztyén, de nem 
éli meg élete minden területén 
a keresztyén hitet. S amikor egy 
hitetlen ember ezzel találkozik, akkor 
azt mondja, hát ilyenek a keresztyé-
nek? És persze fordítva is igaz: a világ 
naponta mondja a maga igazát a mé-
diában. Olyan gyakran halljuk ezeket 
a véleményeket, hogy egy idő után 
azt mondjuk, ez biztosan így igaz.

- Talán a hamis információ sok-
szor valódinak tűnik?

- Ha valamit, ami hamis, „tízszer” 
is hallunk, és közben nem halljuk az 
igazságot, akkor egy idő után akara-
tunkon kívül is kezdünk hinni benne.

- Térjünk vissza a kezdetekhez! 
1981-ben érkezett hazánkba a Ti-
móteus Társaság szolgálatában. 
Ifjúkori orosz irodalmi élményei 
nagyban hozzájárultak ahhoz, 
hogy indítást érezzen arra, hogy 
a kelet-európai kommunista álla-
mokban, a „vasfüggöny” mögött 
hirdesse az Isten Igéjét. Szolgála-
ta kezdetén, Amerikából nézve, 
milyen kép élt Önben a szovjet 
befolyási övezet országairól és 
az ott élő emberekről?

- Nem hiszem, hogy létezett volna 
számomra bármilyen elvárás, hiszen 

valójában elképzelésem sem volt er-
ről a térségről. Ha fogalmazhatok 
így, kicsit rosszabbra számítottam, 
mint amivel a valóságban találkoz-
tam - talán köszönhető ez azoknak a 
könyveknek, amelyeket akkor olvas-
tam a Szovjetunióbeli egyházakról 
és az üldözésekről.  Természetesen 
az egyházak lehetősége még erősen 
korlátozott volt.

- Ez mit jelentett akkoriban?
- Az egyházak saját maguk pró-

bálták korlátozni magukat, hogy ne 
kerüljenek felesleges konfliktusba az 
állammal. Így az államnak nem is 
kellett nagy erővel akadályokat tolni 
eléjük. Az egyházak óvatosak voltak. 
Tudták, létezik egy határ, s ezt nem 
akarták nyilvánosan és túl gyakran 
átlépni. 

- Milyen élmények voltak hatás-
sal Önre, melyek végül a „vasfüg-
göny” országaihoz vezették?

- Olvastam olyan könyvet, amely 
arról szólt, hogyan vittek be nagy 
titokban Romániába Bibliákat. Leg-
inkább az a kötet ragadott meg, ame-
lyet egy egykori szovjet titkosrendőr 
írt meg visszaemlékezésében, aki 

később megtért. Olvastam a tör-
ténetét az elszántságról, áldozat-
vállalásról, és arról, hogy a fiatal 
keresztyén emberek készek voltak 
összejönni, és gyakorolni a hitü-
ket. Elhatároztam, hogy bármi 
formában, de segíteni szeretném 
ezeket a keresztyéneket... 

Magyarország az 1990-es évek-
ben élte át az úgynevezett rend-
szerváltást. Sokakban akkor fo-
galmazódott meg: 40 év diktatúra 
után végre elérkezett a várva várt 
szabadság, s ezzel együtt a temp-
lomaink is megtelnek. Azóta eltelt 
20 év és gyakran megfogalmazó-
dik az a kritika, hogy az egyházak-
nak nem sikerült teljes egészében 
áttörni a falakat, nem tudnak min-
den esetben élni azokkal a mo-
dern kommunikációs eszközök-

kel, amelyeket felhasználhatnának 
egy szabad világban.

Én úgy látom, hogy a 90-es évek 
kezdetén valóban létezett egyfajta 
nyitottság a társdalomban és a fiata-
lokban. Láttunk egy hullámot. Nem 
mondanám, hogy egy teljes ébre-
dést, de tapasztaltuk, hogy új embe-
rek jönnek az egyházba, sokan közü-
lük meg is tértek. De ez az időszak 
csak rövid ideig tartott. Utána kez-
dődött el az emberekben egy olyan 
fajta  reménykedés, hogy anyagilag 
legyenek képesek minél hamarabb 
elérni valamit saját maguk számára. 
Azt mondom, hogy a nagy többség 
inkább ebben az irányban keresett 
megoldást és nem az egyházban. 
Véleményem szerint nagy szükség 
van arra, hogy az egyház is tudjon 
változni, lépést tartani, és élni a lehe-
tőségekkel, mint például a médiával. 
Az üzenetünk sohasem változik, de a 
módszerek, amelyeket használunk, 
változhatnak, sőt alkalmanként szük-
séges is a változtatás. Tapasztalata-
im szerint ahhoz, hogy a következő 
nemzedéket képesek legyünk elérni, 
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ahhoz változtatnunk kell. Nem sza-
bad ragaszkodni bizonyos hagyomá-
nyokhoz, amelyek teljesen idegenek 
a mai embertől. Inkább keresni kell 
azokat a lehetőségeket, eszközöket, 
amelyekkel elérhetjük őket ott, ahol 
élnek. Ismét szeretném hangsúlyoz-
ni, mi változunk, de az üzenet, amit 
hirdetünk, nem változik. 

- Keresztény Ismeretterjesztő 
Alapítványukkal számos felada-
tot vállalnak el, így például tan-
folyamokat szerveznek lelkipász-
torok számára is. Kapnak vissza-
jelzéseket a lelkészektől, hogy 
milyen nehézségekkel küzdenek 
a gyülekezetek vezetői?

- A tanfolyamainkon elsősorban 
a gyakorlati teológiára helyezzük a 
hangsúlyt és arra, hogyan végezhet-
jük még hatékonyabban a munkát. 
Azt hiszem, a teológia, amit koráb-
ban egyetemen elvégeztünk, nagyon 
jó alapot adott a Biblia ismeretéhez, 
az igehirdetés képességének fejleszté-
séhez. Ugyanakkor gyakran hiányos-
ságokat fedezünk fel a gyakorlatban, 
a lelkigondozásban, a családépítés 
területén.  Szüntelenül küszködünk 
annak megválaszolásában, hogyan 
tudunk valóban segítséget nyújtani 
gyülekezeti tagok számára lelki nö-
vekedésükben és miképpen értünk 
szót a hitetlen, templomba nem járó 
emberekkel - elérve őket az evangé-
liummal. Mindig meg kell találni az 
egészséges egyensúlyt, hogy ne le-
gyünk olyanok mint a világ, sőt, sóvá 
és világossággá kell válnunk a világ 
számára. Azon dolgozunk együtt a 
lelkipásztorokkal, hogy minél inkább 
ennek tudjunk megfelelni.

- Milyen missziói szempontok 
szerint jelentetnek meg ameri-
kai szerzőktől köteteket magyar 
nyelven?

 - Két fajta könyvet adunk ki. Egy-
részt olyan köteteket amelyek gyüle-
kezeti tagoknak szólnak és segítséget 
nyújtanak lelki növekedésükben és 
abban is, hogy képesek legyenek ha-
tékonyan szolgálni gyülekezetükben. 
Másik fajta kiadásaink segédanya-

gok a lelkészeknek. Meggyőződé-
sünk, hogy ki kell adnunk őket, mert 
segítséget jelentenek hosszú távon 
az egyháznak, a lelkipásztorok jobb 
képzésben részesülhetnek, s hatéko-
nyabbá válhatnak az igehirdetésben, 
és sok egyéb szolgálatban.

- Monty Taylor a budapesti Sza-
bad Evangéliumi Gyülekezet lel-
kipásztora. Hogyan mutatná be 
közösségét olvasóinknak?

- Ez a gyülekezet az 1950-es évek-
ben alakult meg. Sréter Ferenc evan-
gélikus lelkipásztor akkoriban „túl 
hatékony” munkát végzett, túl aktív 
lett gyülekezete, és ifjúsági missziója, 
végül „egy kis állami nyomás” hatá-
sára egyháza nyugdíjba küldte. De 
ő aktívan akart tovább szolgálni, és 
1953-54-ben a Budavári Evangéli-

kus Egyházközségből 100 emberrel 
együtt kiváltak, és 20 éven át úgy-
mond „föld alatt” szolgáltak tovább. 
1973-ban a Metodista Egyházban 
kaptak helyet, mint önálló gyüleke-
zet. Amikor 1981-ben Magyaror-
szágra érkeztem, akkor kapcsolatba 
kerültem ezzel a gyülekezettel, szol-
gáltam az ifjúság körében, közben 
pedig tanultam a református teoló-
gián. Abban az időben, amikor be-
fejeztem a tanulmányaimat, olyan 
helyzetbe került a gyülekezet, hogy 
azt kérték, folytassuk és építkezzünk 
tovább a régi gyökerekből – 1990-
ben felkértek, legyek a gyülekezet 
lelkipásztora. Azóta is folyamatosan 
ott szolgálok. 

Szöveg és fotó: Szűcs Gábor

 Lelki útravaló 

Jobb néktek, hogy én elmenjek. Mert ha el nem megyek, 
nem jő el hozzátok a Vigasztaló. Ha pedig elmegyek, elkül-
döm azt tihozzátok. János 16,7

Uram!
A magánynak lehet gyötrő oldala. Sokszor van is. Ezért az ember 

általában fél tőle. E tekintetben tanítványaid sem képeztek kivételt. 
A szemükből olvastad ki, mennyire megrettentette őket az, amit tá-
vozásodról mondtál nekik. De lehet a magánynak igen sok áldása 
is. Az örökös hajszoltságban élő ember, aki képtelen csak egy pil-
lanatra is csöndes magányt találni, vágyakozó szívvel keresi, mert 
jónak tartja azt. Te azonban nem általában a pihentető magányra 
gondoltál. Arról a lelki állapotról beszéltél - és ezt főként a keresz-
tyének ismerik -, amelyben keresi az embert Isten Szentlelke. Mert 
a Szentléleknek is erre van szüksége. Ha az ember minden mással 
el van foglalva, az gátolja őt a jövetelben.

Uram!
Tanítványaid fölfigyeltek ígéretedre, és megfogóztak abban. Ettől 

fogva szorgalmasan imádkoztak a Szentlélek eljöveteléért. Így lett 
csodálatos Pünkösdjük. Ígéreted - az örök igazság igéje - az én 
számomra is áll. Szentlelkedért, annak hozzám jöveteléért és min-
den áldásáért jogom van imádkoznom. Segíts azért - Uram - ilyen 
imádsággal közelítenem Pünkösd felé.

Ordass Lajos: Útravaló c. könyvéből
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konfIrmandusok

Felnőtt konfirmandusok névsora:

Bellér Tímea, Fülöp Réka, Kárpáti Zoltán, Klucsik János, Klucsik Péter, Kovács László, Pálfi Béla, 
Dr. Sáfár Fruzsina, Szatmári Andrea, Szűcs Rita, Szücsi Frigyes, Varga Tamás

Nagy örömmel és Isten iránti hálával a szívünkben tájékoztatjuk közösségünket, hogy idén 24 fiatal konfirmál 
gyülekezetünkben! 17-en gyülekezeti hittan keretében, 7-en a Talentum Református Általános Iskolában készültek 
fel a vizsgára. A konfirmandusok közül többen gyülekezeti tagjaink gyermekei:

NÉV KERESZTELÉS HELYE SZÜLŐK
Búr Zsófia Székesfehérvár Búr Márton - Nagy Ildikó
Bene Sára Szfvár Bene Zoltán - Incze Gabriella 
Besszer Boglárka Pákozd Besszer László - Halmi Györgyi
Czirok Valentin Szfvár Czirok István - Pacsai Dorina Melinda
Debreczeni Dávid Marosvásárhely Debreczeni István - Kocsis Katalin
Gróf Márta Nádasdladány Gróf András - Varga Márta
Győrffy-László Balázs Szfvár László István - Győrffy Andrea Piroska
Gyuricza Fruzsina Szfvár Gyuricza István - Sárvári Hajnalka
Hári Levente Csór Hári Gyula - Komlossy Judit
Incze Johanna Szfvár Incze Sándor - Farkas Katalin
Juhász Milán Szfvár - római katolikus Juhász Tibor - Gerencsér Erika
Kóger Gábor Konfirmációkor Kóger János - Debreceni Piroska
Molnár Péter Nyíregyháza Molnár Imre - Boleman Erzsébet Mónika
Nagy Zsuzsanna Szfvár Nagy József - Mészáros Zsuzsanna
Pikó Alexandra Konfirmációkor Pikó Sándor - Szücs Zsuzsanna
Rubliczky Gergő Szfvár Dr. Rubliczky Levente - Dr. Ficsor Beáta
Schmidt Egon Szfvár Schmidt János -Tingyela Edit  
Sebestyén Márton Seregélyes Sebestyén János - Tamás Piroska
Szabó Lilla Szfvár Szabó József - Kálmán Ilona
Szarvassy Karolina Konfirmációkor Szarvassy László - Finta Katalin
Szemeti Tibor Konfirmációkor Palotai Ernő - Vitális Enikő
Traian Tamás Bánffyhunyad Traian Sándor - Traian Olga
Varga Barbara Seregélyes Varga Zsolt - Fülöp Szilvia
Varga Júlia Szfvár Varga Lajos - Tóth Anita

Fotó: Déber Gábor
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hétvége gyulafehérváron
Gyülekezetünk 

elnöksége még ide-
jekorán, február táj-
ban kapott egy ked-
ves hangú levelet 
Gyulafehérvárról, 
az ottani testvérgyü-
lekezet vezetőségé-
től, hogy május vé-
gén, pontosabban 
május 22-én benső-
séges ünnepi Isten-
tiszteleten kívánják 
elbúcsúztatni lelké-
szüket, aki nyugállo-
mányba vonul.

Megkezdődött a gondolkodás, 
hogy hogyan is lehetne ezen az 
ünnepi alkalmon kellően és illően 
képviseltetni Székesfehérvárt. A 
szervezés folyt, az egyéb alkalmak 
meg csak gyűltek nálunk is és körü-
löttünk is. Így, mire a nevezetes nap 
elérkezett, már csak csökkentett lét-
számmal tudott a fehérvári delegáció 
Fehérvárra indulni. Igaz, hogy a két 
azonos név között 650 kilométer tá-
volság van, de ez csak a földrajz és 
a mértékegységek miatt, a szívekben 
ez a távolság nincs jelen. 

Május 21-én délelőtt, az iskola hit-
tanvizsgája után, 11 órakor indult 
az öt fős delegáció Isten nevében és 
a gyülekezet áldásaival kísérve út-
nak. Az út fele még Magyarország, 

a másik fele már Románia. A mai 
körülmények között már csak úgy 
„átsuttyant” a mikrobusz a határon, 
a határőrizeti szervek csak egy pil-
lantást vetettek az útiokmányokra, 
így időveszteség nélkül haladhatott 
a csoport tovább. Gyönyörű nyári-
as melegben, ragyogó napsütésben 
falta a kocsi a kilométereket, Bihar 
dombjai között, majd kapaszkodott 
fel a Királyhágó meredekére. A hágó 
magaslatáról egy futó pillantás visz-
sza, Bihar felé, majd tovább Kolozs 
irányában. A román gazdaság már 
megépítette az autópályáját, ez is ne-
künk szolgált. Gyalutól Tordáig egye-
dül szaladhatott a kisbusz a csodás 
tájban, pillanatok alatt megtéve azt a 
hatvan kilométert, ami segítség a pá-
lya. Tordától Gyulafehérvár megint 

csak egy ugrás, 
este fél tízre meg 
is érkezett a kis 
csapat a fehérvá-
ri gyülekezeti ház 
elé. Itt már meleg 
szeretettel és hideg 
üdítővel várták a 
csoportot, szállás-
foglalás és kipa-
kolás után egy jó 
hangulatú vacso-
rával zárta a na-
pot Gudor András 
nagytiszteletű úr. 
Itt találkozott a két 

magyar csoport, a két testvérgyüle-
kezetből, Mohácsról és Székesfehér-
várról. Az ismerkedés és a házigazdai 
szeretet okán, no meg a finom csor-
bának köszönhetően a csoportok 
tegnap is csak ma fekhettek le.

Vasárnap reggel ragyogó napfény 
és ezer madár dala köszöntötte az 
ébredezőket. Mivel van „itthoni idő” 
és „ottani idő”, a gyulafehérváriak 
az alkalmaikat az „itthoni időhöz” 
igazítják, az Istentisztelet 11 órakor 
kezdődött, de már tízkor hatalmas 
sürgés-forgás volt a templom és a 
parókia körül. Fél tizenegykor a 
templom már zsúfolásig tele, nagy 
zsibongással várták az ünnepet. 11-
kor megszólalt a harang, elcsende-
sedett a gyülekezet és bevonult az 

mIt jelent számomra a konfIrmácIó?
Maga a konfirmáció szó latin, je-

lentése: megerősítés, mely az élet 
minden területén szükséges, legyen 
az családi kötelék, házasság, iskola, 
vagy munka.  Az egyházi konfirmá-
ció esetében a Szentlélektől kérjük a 
Jézusban, mint Isten fiában való hit 
megerősítését. Még frissek az emlé-
keim, mivel a 2011-es felnőtt konfir-
mációs csoport tagja vagyok. Az én 
életemben felnőtt koromban, saját 
szabad akaratomból jött el az ideje an-

nak, hogy megismerjem a keresztény 
hit alapvető igazságait, és tudatosan 
vállaljam a Református Egyházhoz 
való tartozásomat. Eddig is gyakorol-
tam a vallást, de úgy érzem, ezzel a 
megerősítéssel nem befejeztem egy 
tanulmányt, hanem a konfirmáció 
által váltam a gyülekezet teljes jogú 
tagjává. Sokat jelentett számomra az 
egy éves felkészítő is. Minden pénte-
ken nagy örömmel mentem. Hittel 
feltöltődve és Isten iránti hálával és 

szeretettel a szívemben gondoltam az 
együttlétekre. „Hálát adok Istennek, 
az én Teremtőmnek, hogy engem 
a keresztség által gyermekévé foga-
dott. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az 
én Uram és Megváltóm, aki nekem 
is bűnbocsánatot szerzett a keresz-
ten. Kérem a Szentlélek világosságát 
és erejét, hogy a bűn ellen harcoljak, 
a szeretetben növekedjek és a hitben 
megálljak mindhalálig. Ámen."

  - Nagy-Szűcs Rita -
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ünnepelt, mint 15 éven át minden 
vasárnap. Igehirdetésében megem-
lékezett Isten végtelen szeretetéről és 
kegyelméről, amit vele és a gyüleke-
zettel közölt, a hazai és határon túli 
testvérekről, testvérgyülekezetekről.

Az igei szolgálat után a gyulafehér-
vári „társegyházak” köszöntötték 
pár mondatban és áldáskívánással 
az ünnepeltet, köztük a római ka-
tolikus érsekség képviseletében, az 
evangélikus szász gyülekezet, az or-
todox román gyülekezet nevében is. 
Itt kapott a székesfehérvári delegá-
ció is lehetőséget, hogy az elkészített 
ajándékokat és a gyülekezet szívből 
jövő köszöntését és jókívánságait 
átadja. Kiegészítő információ is ér-
kezett: Gudor András május 23-én 
tölti be a 65-ik életévét, ezt az érte-
sülést megragadva külön is gratulált 
a csoport egyik képviselője. Somo-
gyi nagytiszteletű úr áldáskívánás 
kíséretében adta át a fehérvári gyü-
lekezet ajándékát.

A köszöntések után Gudor And-
rás áldásmondással és a himnusz 
elénekeltetésével bezárta a templomi 
alkalmat, meghívva mindenkit a gyü-
lekezeti házban tartandó agapéra.

A gyülekezeti házban gazdag asz-
tal várta a betérőket. Svédasztalos 
állófogadás, de fogadjunk, hogy 
olyanban ritkán van része akárki-
nek is. Hatalmas beszélgetések, fi-
nom falatok mellett telt az idő, majd 
a „maradék” az udvari nagy diófa 
árnyékában folytatta a beszélgetést, 
Gudor András ünneplését, oly fo-
kon, hogy mindenkinek vagy a re-
keszizma, vagy a nevetőizma kapott 
izomlázat.

A nap zárásaként a „magyari” test-

vérek és a nagyobb család Gudor 
Botond doktor alapos és felkészült 
városvezetésével végigjárta a vársánc 
déli félkörét és a vár főutcájának egy 
részét, majd a lovagteremben kaptak 
egy adag fagylaltot, vagy egy sört, ki-
nek-kinek igénye szerint. Majd’ éjfél 
vitte ágyba a csapatot.

Hétfőn nehézkes 
ébredés után gyors 
csomagolás, bepa-
kolás a kocsikba. A 
templomban egy 
búcsúáhítat kereté-
ben köszöntek el a 
csoportok a vendég-
látótól, Isten további 
gazdag áldását kérve 
Gudor Andrásra és 
gyülekezetére, csa-
ládjára is.

A hazafelé veze-
tő úton már csak 
Kőrösfőn állt meg a 
csapat egy kis szusz-
szanásra meg tech-
nikai megoldásra a 
tanító néniéknél, ahol 
finom kalács és juh-
sajt fogadta a vendé-
geket. A kis pihenés 
után Istennek ajánlva 
indult a kocsi tovább, 
haza. A határon is-
mét semmi fennaka-
dás, így este kilencre 
hazaért a csoport, 
hatalmas élmények-
kel és áldásokkal gaz-
dagodva. Köszönjük 
Istennek és a határon 
túli testvéreknek ezt a 
csodás hétvégét!

Ismételten még hosszú, eredmé-
nyekben gazdag, áldásos életet kívá-
nunk Gudor Andrásnak nyugállomá-
nya megkezdése alkalmából. Isten 
éltesse! Mindezért Soli Deo Gloria!

Szeretettel jegyezte 2011. május 
25-én Székesfehérvárott; —i—e.

 Pünkösdi várakozás
Kész a világ, 

Feszült ünnepi várás 
Tereng felette. 

Halotti csend. Csak néha néha 
Sóhajt az Isten Lelke.

Kimérve minden pálya 
Megtöltve minden lélek-lámpa, 

Ahol csak úr a lét... 
De jaj, sötét van, 

Mélységes, iszonyú sötét!

A zordon tömeg-árnyék 
Némán zokogva kering útjain, 
S csak egyet tud és egyet érez... 

Most váratlanul vágyón megvonaglik 
És felzúg Istenéhez: 

Betelt az idő! 
Sugarat, fényt, színt adj nekünk, 

Mert epedünk!

Fényesség nélkül oly sivár az élet! 
Nagy alkotónk, oh mondd ki szent igédet 

Legyen világosság!...

És ismétlik mindig erősebben 
A felviharzott étheren keresztül 
És felharsan az egek harsonája 

S a végtelennek zsolozsmája zendül 
Zsibongva, zsongva... 

És nagy szavát az Úr - kimondja!

 Dsida Jenő

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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„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem!”

Istené legyen minden dicsőség, hogy templomunk nagy változáson ment keresztül, az utóbbi évben. Kitűzött célunk, 
hogy szelíd és családbarát közösségé váljunk! Immár 2 csodálatosan felújított szobában és az altemplomi imaterem 
egy sarkában folyik gyermekfoglalkozás a templomban! A játszótér is megnyílt május 29-én gyermeknap alkalmából!   

soponya – tác – merIt – székesfehérvár végállomás
A Biztos Szikla Klub kirándulása

Sátorállítás, favágás, tűzrakás. Fi-
nom szalonna, kolbász, hagyma, fó-
liás krumpli. Így kezdődött a Biztos 
szikla klub tavaszi kirándulása Sopo-
nyán 2011. május 20-án este.

Másnap közös reggelink 
után egy hosszú mezei sé-
tát követően értük el a Sár-
víz-völgye erdőségét, mely 
— bár síkvidéki területről 
van szó — természeti szép-
ségében mégis egyedülálló. 
A nyolc kilométeres túra 
során simogattunk dámot-
szarvast, csapkodtunk szú-
nyogokat és kapkodtunk 
palackokat (ez utóbbi tevé-
kenységünkre csak a Biztos 
szikla Klubban, személyesen 
adhatunk magyarázatot). 

Ebéd után Tácon a Mezőföldi Re-
formátus Ifjúsági Teaházon (MERIT) 

találkoztunk a környék fiataljaival, 
ahol Berze János bácsi olyan érzé-
sekről mesélt, melyek számunkra 
is ismerősek. De azt is megtudtuk, 
hogy Istennel kapcsolatos érzéseink 

gyakran családunkból, környeze-
tünkből, sőt önmagunkból fakadnak 
és nem mindig helytállók. Az Ővele 

és Őbenne átélt személyes tapaszta-
lat és ismeret az, ami hiteles és igaz, 
amit mindenki szeretne átélni, és 
mindenki át is fogja, aki keresi Őt. 
Nagyon örülök, hogy már van sze-

mélyes tapasztalatom Róla, 
ami érzéseimet is átformál-
ja. Tác nem sokat mondott 
nekünk eddig, de ezek a 
gondolatok meg a számhá-
ború biztos, hogy számomra 
felejthetetlen marad.

Ez a kirándulás is egy kö-
zösségi tapasztalat volt utó-
lag visszatekintve. Tapaszta-
lat a köztünk levő és nemso-
kára konfirmáló fiatalokkal 
egy csodálatos Teremtő, 
szerető és hűséges Istenben, 

aki Jézus Krisztusban közöttünk ”ki-
rándult” itt a földön.  

- egy kiránduló -

budaI útI hírek

Budai úti programok

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.    10 óra Budai út
  konfirmáltak első úrvacsorai közössége

Altemplom pünkösdi nyitva tartása 
Június 12-13. (vasárnap - hétfő) 09:00 – 12:00
 
Rendszeres alkalmaink (nyári időszámítás): 
Szerda 16:00 – 18:00 Lelkészi hivatali órák 
Szerda 18:00 – Bibliakör: Isten életet átformáló erejéről 
      Júliusban és augusztusban a Budai úton a bibliaórák elmaradnak.
Vasárnap 10:00 – Istentisztelet (párhuzamosan gyermek istentiszteleteket tartunk két
        csoportban, ovisoknak és iskolásoknak!)

Berze János lelkész
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valami mást az év egy vasárnapján
gyereknap a budai úton 

Mit jelentett ez? Elsősorban őket  
céloztuk meg a programokkal, egy 
mini gyermek-istentiszteleti órát 
csempészve a hagyományos formák 
közé. A városi iskolákban hittant ta-
nuló gyerekeknek ez a rendhagyó 
istentisztelet a hittanos évzáró is volt 
egyben.

Az istentisztelet bevezető és befe-
jező részében Berze János lelkész 
hittanos diákja szolgált: Síró József 
(Zentai úti Ált. Isk .6. osztályos tanu-
lója). Lelkészünk köszöntője, a lekció 
és egy nagyon rövid elmélkedés 
után, következett Istenes Rita (VISZ-
es munkatárs, misszionáriusnő) ta-
nítása Illés próféta életén keresztül 
arról, Isten hogyan tölti be a mi szük-
ségleteinket. A projektoros kivetítés, 
bábok és más különféle tárgyak hasz-
nálatával színesített átélt előadás-
mód meghozta a kellő eredményt: a 
nagyobb hittanos gyerekek közül is 
nem egy szájtátva figyelt az előadóra, 
ugyan hogy fognak megoldódni Illés 
próféta gondjai! 

A gyerekek és szüleik „részt vehet-
tek” a történetben, nemcsak hall-
gatói voltak: hollószárnysuhogást 
imitálhattak, válaszolhattak a feltett 
kérdésekre. A tanítást megelőzte és 
kísérte a szükséges gyermekének-
tanítás, amit külön élveztek a gyere-
kek, sőt még a nagyobbak is: a mu-
togatással és mozgással kísért gitáros 
éneklés vidámságot hozott. Ez készí-
tette elő illetve zárta le az aranymon-

dásunkat, ami kétszer is elhangzott: 
„Mert úgy szerette Isten a világot, 
hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki 
hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen.”Jn 3,16. Köszö-
net az énektanításért Illés Annának, 
Gyulai Andrásnak és a gyülekezeti 
gyermekénekkarnak.

Az istentisztelet második felét az 
ünnepi műsor adta. Kovácsi Krisz-
tián lelkész úr hittanosai kezdtek 
szavalatokkal. (Krájecz Martin, 
Lendvai Eszter, Temesváry Bence, 
Tóth Adrienn Kovács Boglárka) Be-
fejezésül az én lelkes kis csapatom 
következett: a Ciszterci Szent István 
Gimnázium 5. osztályosai előadták 
Gyimóthy Dóra: Birkamisszió c. da-
rabját. (Bodri Márk, Cseri Kamilla, 
Jancsó Marina, Kálmán Szabina, 
Kardos Ruben, Kauth Petra, Ke-
resztes Ádám, Kozma Zsuzsanna, 
Matók Sára, Mikó Amália Eszter, 
Nagy Máté Péter, Pongrácz Lilla, 
Sűtöri Krisztina, Tábi Benedek, Vizy 
Antal) A mű az aktuális pünkösdi 
missziós parancsról vall: „Elmenvén 
azért, tegyetek tanítványokká min-
den népeket…Mt 28,19. A gyerekek 
vállalták, hogy a polgárdi reformá-
tus gyülekezetben is előadják a da-
rabot jún. 19-én, így szerepelnek az 
ottani gyermekévzáró műsorban!

A végén következett a meglepetés: 
a  fagyizás és egyéb zsákmányok 
megszerzése (Örömhír újság, cukor-
ka és cseresznye) volt a jutalma a 

gyerekek nagy türelmének! 
Szeretnénk megköszönni azt a sok 

áldozatos munkát és adakozást a 
szép játszótérért és a gyönyörű baba-
mama szobáért! Olyan összefogást 
láthattunk, ami hálára indít minket. 

Az ötlettől az utolsó  csepp festékig 
ott csillognak Isten apró csodái. A 
kellő  időben volt egy rakás leszerelt 
játszótéri játék, amit megkaptunk, 
szinte ingyen; s megfelelő időben a 
megfelelő ember segített a kiszállítá-
sában. Szakember segített a terve-
zésben; a kivitelezéskor elég lett az 
ember, bár volt nagy ijedelem…  S 
talán olyan ember is eljött segíteni, 
aki egyébként nem is gyülekezeti tag 
vagy korábban nem értett egyet a 
tervvel... Az asztalosunk egy csodát 
alkotott. Még a festéket sem mosta 
el túlságosan az eső, pedig esőben 
nem a legideálisabb festeni… 

A baba-mama szoba tervezgetése 
már hosszabb ideje zajlik, de meglett! 
Sok köszönet a szőnyegért, a festmé-
nyért, a babaház és az ülőgarnitúra 
összeállításáért! Az istentisztelet egy-
előre még nem hallható ebből a szo-
bából, de hisszük, ez is megvalósul 
idővel.

Isten áldja meg azokat bőségesen, 
akik valamilyen módon segítettek, 
akik imádkoztak, és akik adomány-
nyal támogatták egy gyermekbarát 
templom létrejöttét!

                                                                                                         
- Berzéné Bezdán Erika -  

Uram!

Segíts mindig Istenhez imádkoznom azért, amire szükségem van és neki megköszönnöm, 

amit tőle kapok - bár ő jól ismeri szükségemet. Így maradjon Istenhez való viszonyom min-

dig az Atya és a gyermek bizalmas viszonya.
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"Két kis magzat beszélget egy anya 
hasában: 
M - Te hiszel a születés utáni életben? 
T - Természetesen. A születés után 
valaminek következnie kell. Talán itt 
is azért vagyunk, hogy felkészüljünk 
arra, ami ezután következik. 
M - Butaság, semmiféle élet nem lé-
tezik a születés után. Egyébként is, 
hogyan nézne ki? 
T - Azt pontosan nem tudom, de biz-
tosan több fény lesz ott, mint itt. Ta-
lán a saját lábunkon fogunk járni, és 
majd a szájunkkal eszünk. 
M - Hát ez ostobaság! Járni nem le-
het. És szájjal enni - ez meg végképp 

nevetséges! Hiszen mi a köldökzsi-
nóron keresztül táplálkozunk. De 
mondok én neked valamit: a szüle-
tés utáni életet kizárhatjuk, mert a 
köldökzsinór már most túlságosan 
rövid. 
T - De, de, valami biztosan lesz. Csak 
valószínűleg minden egy kicsit más-
képpen, mint amihez itt hozzászok-
tunk. 
M - De hát onnan még soha senki 
nem tért vissza. A születéssel az élet 
egyszerűen véget ér. Különben is, az 
élet nem más, mint örökös zsúfoltság 
a sötétben. 
T - Én nem tudom pontosan, milyen 

lesz, ha megszületünk, de minden-
esetre meglátjuk a mamát, és ő majd 
gondoskodik rólunk. 
M - A mamát? Te hiszel a mamában? 
És szerinted ő mégis hol van? 
T - Hát mindenütt körülöttünk! Ben-
ne és neki köszönhetően élünk. Nél-
küle egyáltalán nem lennénk. 
M - Ezt nem hiszem! Én soha, sem-
miféle mamát nem láttam, tehát nyil-
vánvaló, hogy nincs is. 
T - No, de néha, amikor csendben 
vagyunk, halljuk, ahogy énekel, és 
azt is érezzük, ahogy simogatja körü-
löttünk a világot. Tudod, én tényleg 
azt hiszem, hogy az igazi élet még 
csak ezután vár ránk!" 

Ismeretlen szerző

„Légy 
az ott-

honom!” – 
Ne érd be keve-

sebbel, tégy valamit 
még ma a házasságo-

dért! Ne holnap, ne majd, 
ne csak akkor, ha több időd 

lesz! Sok mindent adhatsz a csalá-
dodnak, sok mindenért még kárpó-
tolhatod is őket, de a tőlük ellopott 
időt nem tudod visszaadni soha!
Szücs Balázs szerző írja: „Ha pár-
kapcsolatról, házasságról van 

szó, akkor én a munkában 
hiszek. Mert egymás otthonává 

válni nagyon sok és fárasztó munká-
val jár. De megéri. Sőt, csak így éri 
meg! Abban, hogy ha dolgozunk és 
teszünk valamit a párkapcsolatun-
kért, a másikért, önmagunkért tiszta 
szívvel, őszinte odafordulással, akkor 
annak előbb vagy utóbb meglesz az 
eredménye. Akkor előbb-utóbb meg-
érezhetjük, milyen otthonra találni a 
másikban. 
A gyermekeink olyanok, mint a 
tükör. Ha szeretettel veszik őket kö-
rül, ők is szeretetet „sugároznak.” Ha 
azonban a szeretet hiányzik, akkor 
semmit sem tudnak visszaadni.” (for-
rás: http://www.legyazotthonom.hu)

le
lk

I-

gondozóI 

sa
rok

charles g. finney: 
az ébredéshez vezetô út

könyvajánló
Az ébredés a 

hívők megújulá-
sát, fölébredését, 
s az Istentől távol 
levő emberek 
megtérését je-
lenti. Alapjában 
véve az ébredés 
nem más, mint 

visszatérés az Isten iránti engedel-
mességre: megkeményedett hívők 
bűnbánatra jutnak, távol levő bűnö-
sök pedig megfordulnak, és Istennek 
szánják életüket. 

Ha a hívők fölébrednek álmukból, 
a kívül valók megtérésére sem kell 
sokáig várni.

Minden prédikálás hiábavaló, ha a 

„hívők” nem akarnak új „szántást”. 
Az igehirdető holtra prédikálhatja 
magát és még sincs eredménye, ha 
a hallgatók szíve kemény, mint a kő, 
mert nem hajlandók bűnbánatra, 
megtérésre. Csak félig tértek meg. 

A felületes, névleges keresztyének-
ből sok van, de hol található a mély, 
igazi, gyümölcsöző hit?  

boldog világegyetem
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maroshegyI alkalmak:
• Istentisztelet Mennybemenetel (Áldozócsütörtök) ünnepén 9 h-kor
• Pünkösd első napján 9 h-kor Úrvacsorás istentisztelet
• Pünkösd második napján 9 h-kor legátus szolgál
• Minden kedden 10 h-kor istentisztelet a Rákóczi Úti Idősek Otthonában
• Minden szerdán 3/4 11-kor istentisztelet a Maroshegyi Idősek Otthonában (Rádió út)
• Bibliaóra: szerdánként (megbeszélés szerint) 16 h-kor
• Minden második vasárnap teázásra várjuk istentisztelet után a testvéreket!
• Minden hónap utolsó vasárnapján Úrvacsorás istentisztelet

a német fIatalok és az IstenhIt
Néhány héttel ezelőtt hallgattam 

az egyik rádió műsorát, mely a Né-
metországban élő fiatal generáció 
vallásosságáról szólt. Gyorsan tollat 
ragadtam, hogy feljegyezzek néhány 
számadatot. A felmérés néhány hó-
nappal ezelőtt készült. A számok 
elgondolkodtatóak, s feltehetjük 
magunkban a kérdést: vajon a kö-
zölt németországi adatok mennyire 
hasonlítanak a magyarországi valós 
helyzethez.

A Bertelsmann güterslohi jelentése 
alapján a megkérdezett hívő fiatalok 
több mint 50 százaléka személyesen 
tapasztalta Isten jelenlétét az életé-

ben. A felekezetekhez nem tartozó 
fiatalok  15 százaléka is rendelkezik 
valamilyen Istentapasztalattal a kér-
dőív szerint.

A keresztények több mint fele hiszi, 
hogy Isten nem puszta ideaként, ha-
nem személyesen jelenlévő Isten. A 
megkérdezett nem vallásos fiatalok 
egytizede vallotta hasonlóképpen.

A 14 és 17 éves kor közötti katoli-
kus nemzedék 41 százaléka mélyen 
hisz Istenben, a hasonló korú evan-
gélikus fiatalok 40 százaléka „köze-
pesen erősnek” tartja hitét. A 18–21 
éves katolikusok fele, az egykorú 
protestánsok- evangélikusok- 42 

százaléka tartja erősnek istenhitét. A 
Bertelsmann  Alapítvány által közölt 
adatok szerint a megkérdezett hívő 
fiatalok nagyon fontosnak és érté-
kesnek tartják a vallásgyakorlást. A 
katolikusok több mint 50 százaléka, 
az evangélikusok 39 százaléka hang-
súlyozta a szentmise, illetve az isten-
tisztelet jelentőségét. A felmérés sze-
rint az ifjú katolikusok 60–65 száza-
léka s az evangélikusok 50 százaléka 
szerint is nagyon fontos a személyes 
imádság, amely összeköti és tükrözi 
az Isten és ember közti kapcsolatot.

Kovácsi Krisztián
lelkipásztor 

Kétségtelen: a férfi ember hoz-
zá van szokva, hogy teljesítmény 
kényszerben él a hétköznapok for-
gatagában. Napról-napra elvárások 
özönével szembesül. Igyekszik a ma-
ximumot hozni szerettei, házastársa 
felé, a családban, a munkahelyen, 
a baráti kapcsolataiban és az élet 
ezernyi területén. Nehezen viseli 
a kudarcot, s „alapból” arra törek-
szik, hogy az erőtlenségét palástol-
ja. Neki is szüksége van arra, hogy 
erőt kapjon. De nem mindegy, hogy 
azt a bizonyos erőforrást mi, illetve 

ki biztosítja számára. Mindezek a 
gondolatok a hagyományos tavaszi 
gyülekezeti férfinapi előkészületek 
során fogalmazódtak meg, a baráti-
testvéri alkalom során pedig „átbe-

szélésre” kerültek. Az őszintének és 
barátinak szánt alkalom mottójául 
az „Örömeink és megpróbáltatása-
ink a hétköznapokban” címet vá-
lasztották a szervezők. Igehelyként 
Pál apostol második korintusi levele 
12. fejezet 10. verséből idéztek: „...
mert amikor erőtlen vagyok, akkor 
vagyok erős.” A beszélgetéseken a 
maroshegyi gyülekezetrész testvérei 
szolgáltak a meghívottak részére. 
Köszöntőt Nagy Miklós mondott, 
lelki énekekre Nagy János tanította 
a csapatot. Ezt követően személyes 

örömmel a munkában és a szolgálatban
férfInap a maroshegyI Imaházban

Hálaadás fogalmazódik meg a szívben a baráti fogadtatásért, a lelki gyarapodásért, amelyeket  meg-
tapasztalhattunk azon a májusi vasárnapon, amelyen férfinapot rendeztek a Maroshegyi Imaházban.
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Hangulatom váltakozó. Nemrégi-
ben éppen „padlót fogtam”, s ekkor 
Kálmánchey Márta pszichológusnő 
tanácsára elolvastam a fent említett 
könyvet. Annak különösen „Próbák” 
című fejezete szólt hozzám. Most 
szeretném összefoglalni a lényeget, 
bízva abban, hogy mások is tanulhat-
nak, s tanulnak is belőle.

Először is: keresztyének is „meg-
szomorodhatnak”. A keresztyének 
is ismerik a fájdalom, a szomorúság, 
a magány és a csüggedés érzését. A 
keresztyén élet dicsősége abban rej-
lik, hogy miközben teljes intenzitás-
sal átéljük ezeket az érzéseket, erőt 
kapunk ahhoz, hogy föléjük emel-
kedjünk.

Mi okozhatja a keresztyén ember 
fájdalmát? Természetesen a külön-
böző kísértések. A „kísértésnek” for-
dított szó valódi jelentése: próba. A 
világi és a hívő ember közötti nézet-
különbség jelenti a legnagyobb pró-
bát, különösen ha egy hozzánk közel 
álló, számunkra kedves személyről 
van szó. Mindennek határozott célja 
van – írja dr. Martyn Lloyd Jones. 
Azért vagyunk próbáknak kitéve, 
mert a javunkra válnak, mert nevel-
tetésünk részét képezik, mert Isten 
jelölte ki őket.

Majd így folytatja: - Istennek egész 
életünkre nézve határozott célja és 

terve van. Isten ránk tekintett, gyer-
mekévé fogadott, és a családjába 
helyezett. Miért? Azért, hogy tökéle-
tessé tegyen: „ Akit szeret az Úr, azt 
megfenyíti”. 

Néha Isten azért állít próbák elé, 
hogy felkészítsen valamire. Ha egy 
különösen komoly feladatot akar az 
emberre bízni, akkor általában egy 
nehéz időszakon vezet át, hogy ki-
próbáljon. Isten látja és tudja, hogy 
mi a legjobb számunkra.

Bámulatos és csodálatos a hit – 
vallja a szerző. A hit az a rendkívü-
li dolog, ami az embert az Istenhez 
köti. A hit a kísértésekben és bűnök-
ben járó emberből új lényt teremt, új 
embert Krisztusban. A próbák segít-
ségével Isten arra nevel, hogy a sötét-
ben ugyanúgy bízzunk benne, mint a 
napsütésben. Ha kiálljuk a próbákat, 
az azt bizonyítja, hogy hitünk valódi. 
Az igazi hitet semmi sem bizonyít-
ja jobban, mint a türelmes kitartás. 
Akik jól indulnak, de aztán feladják, 
meggyalázzák a hitet. Minden pró-

ba csak egy bizonyos ideig tart. Ha 
kiálltuk, Isten véget vet a próbának. 
Atyánk tudja, hogy mennyit bírunk, 
és soha nem állít túl nagy feladat elé.

A könyv írója így buzdít: - Ha el-
csüggedünk, ne essünk kétségbe! To-
vábbra is az Atya kezében vagyunk. 
Bízzunk benne és tartsunk ki!

Az ítélet napján valamennyien hi-
tünk és annak próbája szerint jutal-
maztatunk meg.

Talán most éppen reményvesztettek 
és elkeseredettek vagyunk, sok kísér-
tés és próba közt, és talán sírva me-
gyünk tovább, de ez nem számít. Ami 
számít: az Ő kezében vagyunk, és Ő 
így gondolta el az üdvösség útját.

( A Harmat Kiadónak ezt a könyvét 
szeretettel ajánlom figyelmetekbe.)

És hadd csatlakozzak ide egy sze-
mélyes vallomással, Hitem című ver-
semmel:

Van az úgy, 
hogy elfogy alólam az út. 
Lógázom lábam a Semmiben... 
Hová lett szilárdnak vélt hitem? 

Nem tűnt el, 
nem lett hozzám hűtlen! 
Csak kigöngyölíti szárnyait... 
S a szakadékon átrepít.
                                                                                                              

- Schrenk Éva -

próbák
(dr. martyn lloyd-jones
hullámvölgyben címû 

könyvébôl vett részletek 
alapján)

bizonyságtételeket hallhattunk. Egy 
testvér arról beszélt, hogy a ma-
gunkban hordozott sérelmek és a 
meg nem bocsátás szívünkben fel-
halmozódva komoly károkat okoz-
hat a közösségnek és az egyénnek 
egyaránt. Személyes beszámoló val-
lott arról, hogy veszélyhelyzetben a 
kicsinyhitűség jelentősen gyengíthe-
ti az Úrral való kapcsolatot. Később 
arról is hallhattak a résztvevők, hogy 
egy felismert bűnt nem elég csupán 
elhagyni, de meg is kell vallani a 
Megváltónak, máskülönben a ren-
dezetlenségek tovább kísérik életün-
ket, akadályoznak szolgálatainkban.

A csoportbeszélgetéseken a keresz-
tyén élet gyakorlati oldalát beszélték 

át a férfiak. Abban a csoportban, 
amelyben én lehettem, megállapí-
tottuk, hogy Isten megengedi, hogy 
szolgálataink során az engedetlen-
ségünkkel, rossz döntéseinkkel is 
nyerjünk bizonyos tapasztalatokat. 
Megfogalmazódott: lényeges, hogy 
szolgálatunkat, munkánkat, „civil 
teendőinket” egyaránt örömmel 
végezzük, az Úrral folyamatos össz-
hangban, hiszen ez bizonyságtétel a 
külvilág számára.  A hitéletünket  - 
ezt mindannyian megállapítottuk -, 
családtagjaink előtt a legnehezebb 
megélni, ott, ahol fehéren-feketén 
megmutatkozik rejtett személyisé-
günk.

A rendezvény záróalkalmán ösz-

szegzésképpen elhangzott, hogy 
őszinte beszélgetések alakultak ki 
valamennyi csoportnál. Sokszor si-
került egymásnak is segíteni néhány 
problémás hitéleti kérdésben, és az 
időkeret szigorú betartása sem „foj-
totta belé a szót senkibe” - nos talán 
emiatt is kedveltek a férfinapok gyü-
lekezetünkben.

Hálaadás Istennek. Köszönet illeti 
a maroshegyi testvéreket a lelkileg 
gazdagító alkalomért, a helyszín biz-
tosításáért, a szeretetért és nem utol-
só sorban a saját készítésű finom-
ságokért, melyekkel a férfitársakat 
fogadták azon a szép vasárnapon.

Szeretettel:
- Szűcs Gábor -
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Szerdán, május 18-án egy kis csa-
pat indult Ráckeresztúrra, hogy meg-
ismerje a Református Egyház fenn-
tartásában működő Drogterápiás 
Otthont, annak dolgozóit és lakóit.

Sok vendég érkezett az ország min-
den részéről és a drogterápiás keze-
lésben részesülő fiúk, fiatal férfiak 
most a vendéglátó szerepét töltötték 
be. Terülj, terülj asztalkámmal, min-
den földi jóval vártak bennünket, és 
az egész nap így folytatódott: regge-
li szendvicsek, saját készítésű töltött 
káposzta, sütemények megtették a 
hatásukat, én például jól elrontottam 
a gyomromat, annyira nem tudtam 
ellenállni a sok jó falatnak. De a fiúk 
nem csak főztek ránk, hanem részt 
vettek a csoportok vezetésében, és 
bármit lehetett tőlük kérdezni, min-
dig szívesen válaszoltak.

A napot közös énekléssel kezdtük 
(vallásos énekekkel), majd többféle 
program közül lehetett választani. A 
csoportok másfél órásak voltak, és 
azon kívül, hogy bepillanthattunk az 
ott folyó munkába, kérdéseket is te-
hettünk fel.

Mit sikerült megtudnom?
A Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió 

(KIMM) 1983-ban alakult. A Városli-
geti Fasorban tartott alkalmak után a 
fiatalok gyógyítását célul tűzve 1986-
ban jött létre a Drogterápiás Otthon.

Az Otthon vezetője Victorné Erdős 
Eszter, aki református lelkész, de szá-
mos szakmai végzettséggel szakértő 
vezetője lett az intézménynek. A terá-
piát végző munkatársai mind férfiak 
(többen közülük korábbi érintettek, 
volt drogosok), aminek az az oka, 
hogy itt kizárólag férfi drogfüggők 
vannak. Arra a kérdésemre, hogy 
a drogozást az itt élők és dolgozók 
bűnnek, vagy betegségnek tekintik-e, 
Eszter elmondta, hogy a bűnbocsá-
natra törekvés ugyan hasznos, de 

a bűntudat táplálása, melengetése 
nem tesz jót a gyógyulásnak, így ezt 
a kérdést inkább nem feszegetik. Az  
Otthonban van hitélet, bibliaórák, is-
tentiszteletek, imádság, lelki énekek. 
Ezeken az alkalmakon mindenkinek 
részt kell venni, de nem erőltetik a 
megtérést, és nem mindenkiből lesz 
hívő.

A drogos fiatalok átlagosan 12 
hónapot töltenek az Otthonban. Az 
ottlétüket szakaszokra osztják, és a 
különböző szakaszokban más a dol-
guk, mások a jogaik és kötelességeik.

Az első hétre melléjük rendelnek 
egy régebb óta bent lévő társat, aki 
mindig vele van, mindenhová kíséri, 
minden tudnivalót elmond neki.

Az első hónap próbaidő. Kölcsö-
nösen „méregetik” egymást a fiúk és 
az újonnan bekerült társuk. Az első 
hónap végén döntenek közösen, 
hogy maradhat-e.

Az első fázisban (kb. 4 hónap) a 
drogbeteg fő dolga az, hogy saját 
magával foglalkozzon. Az érzéseivel, 
múltfeltárással, teherletétellel stb.

A második fázisban már mások felé 
is vannak feladatai, kötelezettségei.

A harmadik fázis a jövőtervezés.
Van hozzátartozói csoport is, és 

akik elég erősek már, kimenőt is kap-
hatnak.

A fiúk elmondták, hogy emlékeze-
tes számukra, hogy hogyan fogadták 
őket a többiek, amikor az Otthonba 
érkeztek. Kézfogással, öleléssel, sze-
retettel. Sokaknak ilyesmiben koráb-
ban egyáltalán nem volt részük.

Nekem egész nap alatt az volt az 
érzésem, hogy éppen ez a szeretet 
a titka ennek a közösségnek, hogy 
azért gyógyulnak itt meg olyan so-
kan, mert szeretik őket, s mert ők is 
megtanulnak szeretni.

Még csak annyit, hogy az Otthon-
ba a budapesti Válaszút Drogkonzul-

tációs Irodán keresztül lehet bejutni. 
A gyógyítást az OEP finanszírozza, 
kapnak szociális normatívát is, s ha 
szükséges, a Református Egyház is 
hozzájárul a költségekhez.

Minden jót, fiúk, imádkozunk érte-
tek!

- Schrenk Éva -

dIakónIaI percek
élménybeszámoló a ráckeresztúri 
drogterápiás otthon nyílt napjáról

szeretethíd
A szeretet hídja. Összeköt vertikáli-

san és horizontálisan. Új kapcsolato-
kat hoz létre. 

A gondviselő szeretet többféle 
megnyilvánulását tapasztalhattuk 
meg a szombat délelőtt folyamán. 
Ez az alkalom lehetőséget adott a te-
mető rendezésére, szépítésére. Ked-
ves szívű, szorgos kezű testvérekkel 
töltöttük együtt ezt a napfényes dél-
előttöt. Láthatjuk a Városgondnok-
ság szeretet gesztusát is a virágok 
sokaságában és a tápanyagot adó 
földben. De lehetőség volt új ismeret-
ségek kialakítására is. Szívet melen-
gető volt látni az elhunyt szeretteikre 
emlékező városlakók szemében és 
arcán a mosolyt, ami híd a múlt és a 
jelen között. 

Somogyiné Gy. Mara
diakónus
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 Kiáltottuk és tapsoltuk váltakozó 
létszámban. 

Különös élményben lehe-
tett részem május 25-én dél-
előtt. Az Olajfa Óvoda veze-
tőjével és kilenc, focis lábú le-
génykével vettünk részt azon 
az eseményen, amely 2. alka-
lommal került megrendezés-
re a Sóstói Stadion center-
pályáján. Az Ovi-foci Majális 
150 ovisnak adott rendkívüli 
élményt. Személyesen fogad-
tak bennünket a régi nagy Videoton 
játékosok, többek között: Disztl Lász-
ló, Csongrádi Ferenc, Szabó József. 
Különös szeretettel fogadott még 

Kiss Imre és Német János is. 2010-
ben indult a Videotonnál az ovi-foci 
program, amibe óvodánk is bekap-
csolódott. Tiber László a Videoton 

tehetségkutató edzője foglalkozik 
hetente egy alkalommal tor-
natermi edzésben a gyerme-
kekkel. A helyet a Talentum 
Református Általános Iskola 
adja számukra. 

Ovisaink nagyon ügyesen, 
sportszerűen igyekeztek a já-
tékban részt venni. Márti néni 
terelgette, segítette őket szere-
tetével.

Mit is mondjak befejezés-
ként, nagy öröm számomra, 

hogy velük lehettem ott és akkor.  
„Öröme van-e valakinek? Dícsé-

retet énekeljen.”  Jakab 5,13b
- Somogyiné Gy. Mara -

„ki szívét osztja szét”
Május 6-án a Dunaalmási Szeretet-

otthonban jártunk.
Ez a kis kirándulás lehetőséget 

adott nekünk arra, hogy meglássuk, 
hogyan élnek, hogyan is éreznek Ők. 
Megrázó élmény volt. Eddig mindig 
csak nevettünk azon a szón, hogy 
fogyatékos. Most azonban teljes va-
lójában szembesülhettünk ennek 
a szónak a jelentésével. Egyáltalán 
nem volt benne semmi nevetséges. 
Ők valóban értelmi-, szellemi fogya-
tékosok, mégis több szeretet képesek 
adni, mint egy átlagember és több 

szeretet is igényelnek. Nem kell velük 
folyton azt éreztetni, hogy mennyire 
sajnálod. Ők is ugyanolyan emberek, 
csak kicsit mások, mint mi.

 Érdekes volt megfigyelni, hogy a 
gondozók hogy bánnak velük. Szív-
ből szeretik őket. Az egyik legszebb 
és leghálásabb pálya az övék, és erre 
valóban születni kell. Jó volt látni, 
hogy vannak olyan emberek, akik 
teljes odaadással végzik ezt az Isten-
től kapott feladatukat.

A meglepetés számunkra az volt, 
hogy az ott élők egy külön kis műsort 

adtak elő nekünk. Elmondták, hogy 
egy ilyen műsorban milyen nagy 
munka van. A legszívhezszólóbb elő-
adás volt, amit akkor, ott láttam. A 
műsor végét a Kormorán együttes 
legszebb dalával zárták. 

És valóban: „Ki szívét osztja szét Ő 
lesz a remény, ki szívét osztja szét az 
élet csak övé.” Itt e földön keveseb-
bet kaptak, mint más emberek, de a 
mennyben, Jézus oldalán övék lesz 
majd minden.

 Hegyi Laura
8. osztályos tanuló

"uram, szereteted az égig ér, 
hûséged a fellegekig."

A 36. zsoltár szavaival köszöntötte 
az egybegyűlt testvéreket Bölcskei 
Gusztáv püspök úr áhítatában az Or-
szágos Református Szeretetszövetség 
megalakításának 80. évfordulójára 
rendezett konferencián, május 7-én, 
a Zsinati Iroda Tanácstermében. 

A Szeretetszövetség megalakítója, 
Kiss Ferenc (1862-1948) nevével 
fémjelzett konferenciára fiatal, kezdő 
diakónusként volt szerencsém har-
madmagammal eljutni. A Debreceni 
Református Hittudományi Egyetem 
oktatói, Fekete Károly, Gonda Lász-

ló és Kovács Ábrahám élvezetes és 
nagy tárgyi tudásról árulkodó elő-
adásait idős és fogyatékos testvérek 
rövid, művészi értékű szereplései tar-
kították. Nagyszerű élmény volt látni 
és hallani, hogy ezek a testvérek mek-
kora lelkesedéssel és odafigyeléssel 
készültek műsorral, dallal és verssel. 
Szeretetük és hálájuk nemcsak azok-
ra szállt, akikkel jelen voltak az alkal-
mon: kísérőikre és felkészítőikre, ha-
nem azokra a régen élt testvérekre, 
akik életüket, hitüket és munkájukat 
áldozták a szeretetszövetség által fel-

karolt intézményekre, feladatokra. 
Kiss Ferenc lelkipásztornak, pályá-

jának, munkájának és élete minden 
területét átszövő hitének állított em-
léket ez a szombat délután. Életútja, 
emberi - lelkipásztori elhivatottsága 
példaképül szolgál mindazoknak, 
akiknek elhívásuk és hitük van a di-
akóniai szolgálathoz, legyen az bár-
mily kicsinynek vagy jelentéktelen-
nek látszó is. 

A konferencia anyaga megtalálha-
tó a www.diakonia.hu oldalon. 

- Nagy Krisztina -

hajrá olajfa!
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szeretetnyelv
(irodalmi est a szerelemrôl)

Ma este valami gyö-
nyörűségesben volt ré-
szem. Ezt az élményt 
szeretném megosztani 
Veletek.

Oberfrank Pál és Kéri 
Kitty estjét a Szt. István 
Művelődési Házban 
Somogyi László refor-
mátus lelkipásztor ve-
zette be. Az irodalmi est 
címe „Szeretetnyelv”, 
és ennek kapcsán a 
műsor egyik gyöngysze-
méről, Szent Pál korin-
thusiakhoz írt első leve-
léről beszélt lelkészünk. 
Kihangsúlyozta, hogy ez az írás nem 
a szeretetről, hanem a SZERETET-
ből szól. A szeretet FORRÁSÁBÓL.

Kiragadott egy részletet, mint kü-
lönösen fontosat. Bár félreérthető, 
hogy „a szeretet mindent elfedez”, 
mégis ez az, ami az élő Isten szere-
tetét igazán jellemzi. Nem arról szól 
ez, hogy mindent elnéz, minden gaz-
ságot megenged. De arról igen, hogy 
lehet Hozzá menni bocsánatért, mert 
Ő megbocsát annak, aki hittel Hozzá 
folyamodik. Ő már az összes bűnért 
meghalt, így fedezte el mindennapi 
kisebb-nagyobb bűneinket, amiket 
akaratlanul is elkövetünk.

A bevezető gondolatok után a két 

színész „párbeszéde” következett. 
A műsort összeállító és író Miklya 
Luzsányi Mónika az est ötletét való-
színűleg Gary Chapman amerikai 
keresztyén családterapeuta „Az öt 
szeretetnyelv” című könyvéből vette, 
és az abban olvasottakhoz keresett 
és talált verseket, többnyire magyar 
szerzőktől.

Az egész est a szerelemről, és a 
szeretetről szólt, arról, ahogy egy 
házaspár próbálja egymás felé kife-
jezni a szeretetét és azt, hogy egyi-
kük hogyan igényelné a másiktól a 
szeretetet. Hallhattuk, hogy sokszor 
mennyire „el beszélnek” egymás 
mellett, s amit a másiknak monda-

nak, az gyakran bizony 
nem kerül meghallgatás-
ra. Hogy az önmaguk-
ban való bizonytalanság 
mennyire gátja a szere-
tetre való képességnek. 
És hogy csak az Úrban 
való megnyugvás, az Úr 
szeretete az, ami kettő-
jük egymás iránti szere-
tetét is lehetővé teszi.

Oberfrank Pál és Kéri 
Kitty kitűnően tolmá-
csolták a költők verseit. 
Teljesen magukévá tet-
ték azokat, saját érzése-
ikként, gondolataikként 

mondták el. Valójában nem is tűnt 
fel, hogy versszövegeket mondanak, 
annyira saját lényük kifejezéseként 
„jöttek át” azok.

A közönség vastapssal jutalmazta 
előadásukat, amit meg is érdemeltek.

Szeretném megemlíteni, hogy en-
nek az előadásnak az ötletgazdája 
és szervezője az ARS SACRA Ala-
pítvány volt. Ők (Dragonits Márta, 
Kolek Ildikó és Toroczkay Ilona) 
2007 óta terjesztik, népszerűsítik a 
szakrális művészeteket az egész or-
szágban, sőt határon kívül is. Akit 
érdekel a munkájuk, tájékozódhat a 
www.ars-sacra.hu honlapon.

 - Schrenk Éva -

mert ahogyan a test egy…
Mert ahogyan a test egy, bár sok 

tagja van, de a test valamennyi tagja, 
noha sokan vannak, mégis egy test, 
ugyanúgy a Krisztus is. (1Kor 12:12)

Az élet csapatmunka. A családod 
élete csapatmunka. A gyülekeze-
tedé nem különben. Mindenkinek 
meg vannak a feladatai. Ám olykor 
egymásra várunk. A fogjuk meg és 
vigyétek mentalitás uralkodik el raj-
tunk. Ez pedig nem jó. Szolgáljon 
tanulságunkra a következő történet:

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy-
szer négy ember. Név szerint: Min-
denki, Valaki, Bárki és Senki. Egy 
szép napon szóltak Mindenkinek, 
hogy akadt egy fontos munka, amit 
sürgősen meg kell csinálni. Mindenki 
biztos volt benne, hogy Valaki meg-
csinálja. Bárki megcsinálhatta volna, 
de Senki nem csinálta meg. Valaki 
nagyon megdühödött emiatt, mivel 
ez Mindenki dolga lett volna. Min-
denki úgy gondolta, hogy Bárki meg-

csinálhatná és Senki nem vette ész-
re, hogy Mindenki kerüli a munkát. 
Végül Valaki lett az, akit Mindenki 
okolt, amiért Senki sem csinálta meg 
azt, amit Bárki megtehetett volna.

Amit rád bízott az Úr, az elől ne 
menekülj, azzal kapcsolatban ne 
azt várd, hogy majd más megoldja, 
hanem mutass jó példát és ezáltal is 
dicsőítsd az Urat és szolgálj ember-
társaidnak!

 (Katona Béla)

Fotó: Kovács Bettina
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„mit fizessek az úrnak a sok jóért, amit velem tett?”
Hetedik alkalommal végeztek 

vendégszolgálatot a Talentum Re-
formátus Általános Iskola tanulói a 
fehérvárcsurgói gyülekezetben.

A május 15-i istentiszte-
let - családi istentisztelethez 
méltó módon - keresztelő-
vel kezdődött. A sákramen-
tumot Jákob Judit Ibolya 
lelkipásztor szolgáltatta ki. 

Az istentiszteleten a har-
madik osztályosok szol-
gálata nem csupán rövid 
műsorra, gyermeki bizony-
ságtételre korlátozódott. 
Az imádságot az egyik szü-
lő, Szabó Gyuláné Ibolya 
mondta el, és az igét gyer-
mekek olvasták fel.

Somogyi László székesfe-
hérvári lelkészi elnök a 116. zsoltár 
12. verse alapján hirdette Isten igé-
jét: „Mit fizessek az Úrnak a sok jó-
ért, amit velem tett?”

Merjük-e úgy fogadni Isten aján-
dékait, ahogyan azt a gyermekek te-
szik? - tette fel a kérdést. A gyermek 
ugyanis örömmel elfogadja, hogy 
minden ajándék. Gyermekként le-
het felfedezni, hogy Isten mi min-
dent rejtett el a világban ajándékként 
számunkra. A felnőtt már hajlamos 
arra, hogy kérkedjen azzal, amit a két 

karja teremtett, elfeledve azt, hogy a 
két karját ki teremtette.

Szólt a legszentebb keresztyén 
szimbólumról, a keresztről, mely üze-

ni, hogy a sok jó közt, mit Isten adott 
az embernek, a legfőbb jó, hogy Jé-
zus helyettünk halt meg. Nem kell 
megfizetnünk, megdolgoznunk Isten 
szeretetéért, minden ajándék! Jé-
zus a végső mérlegelésnél helyetted 
áll majd a mérlegre, amely így nem 
bűneidet méri, hanem az ő végtelen 
jóságát.

Az igehirdetés után Kulcsár Ildikó 
Erika köszöntötte a harmadikosok 
nevében a fehérvárcsurgói gyüle-
kezetet. „Hittel a szívünkben érkez-

tünk” - mondta bevezető gondolatai-
ban, majd arról a sok ajándékról be-
szélt, melyet a szülők kapnak egyházi 
iskolába járó gyermekükön keresztül. 

Szólt a keresztyén nevelés, 
a hitüket mélyen megélő 
tanítók példájának fontos-
ságáról. 

A gyermekek elgondol-
kodtató, léleképítő törté-
nettel szolgáltak az ünneplő 
gyülekezetnek. A hársfa, 
mely levélmilliárdos szere-
tett volna lenni, úgy döntött, 
hogy ősszel nem hullajtja el 
a levelét, mint a többi fa, 
és tavaszra már neki lesz 
a legtöbb levele, majd év-
ről évre egyre több. A földi 
kincsekhez való ragaszko-

dás azonban az életébe került. A le 
nem hullajtott levelei megfojtották. A 
mennyben kell kincset gyűjtenünk, 
üzeni nekünk ez a kis történet, mert 
ahol a kincsünk, ott a szívünk is.

A gyermekek szolgálatát a vendég-
látó gyülekezet nevében Szabó Gá-
bor gondnok köszönte meg hálatelt 
szívvel. Köszönet illet meg valameny-
nyi szolgáló gyermeket és az őket fel-
készítő tanítóikat, Laki Zitát és Sza-
bóné Veres Hajnalkát.

H.N.I.

Élt egy faluban egy öregember, aki 
egyik reggel azzal jött haza a temp-
lomból, hogy Isten megígérte neki, 
még aznap meglátogatja. Ezt el is 
mondta nagy örömmel családja tag-
jainak. Délután kopogtattak házuk 
ajtaján. A felesége felugrott, hogy aj-
tót nyisson, de az öreg leintette:
- Maradj, majd én fogadom a vendé-
get. Biztosan az Isten jött el meglá-
togatni. 
Ki is ment, hogy megnézze ki az, de 
csak egy eltévedt gyermek állt az ajtó-
ban. Megéhezett és kenyeret koldult.

- Te zavarod a nyugalmunkat? Nem 
érek rá veled foglalkozni, mert várom 
az Istent - mondta az öregember.
Később ismét kopogtattak, de most 
a felesége ügyesebb volt, s megelőzte 
férjét az ajtónyitásban. Nemsokára 
egy áldott állapotban lévő nőt tessé-
kelt be a szobába. De az öreg mérges 
lett. 
- Te asszony! Nem megmondtam, 
hogy nem fogadunk vendéget?! Tu-
dod jól, hogy az Istent várjuk vendég-
ségbe!
Már estefelé járt az idő, amikor har-

madszor is kopogtattak. Az öreg-
ember sietve ment a vendég elé. Az 
ajtóban egy koldus várakozott, de a 
gazda őt is elküldte. Szomorúan visz-
szaült az asztalhoz, s egyre várta az 
Istent. Majd elnyomta a fáradtság és 
elaludt. Ekkor álmot látott. Magas 
trónusán az Úristent látta, aki szo-
morú volt és így beszélt:
- Látod gyermekem, ma nem is egy-
szer, hanem háromszor látogattalak 
meg téged. Te azonban mindannyi-
szor elküldtél.

   Ismeretlen szerző

Isten látogatása
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beszámoló franciaországban töltött missziói hétrôl
Épp szakdolgozatírás közben ért 

a meghívás, hogy vegyek részt azon 
a Franciaországba induló látogatá-
son, melyen az elzászi missziókkal 
kapcsolatban nyerhettünk építő ta-
pasztalatokat.  Már a misszió szóra 
felkaptam a fejem, mert a hétközna-
pokban bőrömön tapasztalom azt, 
hogy missziónk itthon válságban 
van, egyre kevesebben járnak temp-
lomba, nő a közöny mértéke... va-
jon mi jót fogok ott látni, tapasztal-
ni, tudnak-e újat mutatni? - ezeken 
jártak gondolataim, mikor készülőd-
ni kezdtem, és ajándékok beszerzé-
sére indultam.

Jó magam tanító-hitoktató va-
gyok, lelkészfeleségként naponta 
találkozom hittanos gyerekekkel, 
szülőkkel, gyülekezeti tagokkal.  
Sokszor megfáradok abban, hogy 
egyedül vagy kevés segítséggel kell 
anyaként, feleségként programokat 
szervezni, férjemnek pedig egyház-
megyei szinten támogatni az ifjúsági 
misszió munkáját saját gyülekezeti 
szolgálatain túl.

A legnagyobb élmény tehát akkor 
ért, amikor láthattam, hogy a fran-
cia misszió egyik alap pillére az ön-
kéntes munka.

Tudom, nálunk is sokan végez-
nek ilyet, különösen, ha a gyüle-
kezetben építkezni kell, takarítani 
a templomot, sőt néhányan a lelki 
munkában is segítenek. Kicsiben 
itthon is működik ez. Hálásak is 
vagyunk ezért Istennek. De bizony 
itt sokkal tovább mentek a francia 
testvérek. Nyugdíjas éveiket nagyon 
hasznosan beosztó, heti több napot 
odaszánó tevékenységekre kell gon-
dolni, melyet önként, ingyen végez-
nek, akár a hajléktalan misszióban, 
akár a munkásmisszióban. A lelké-
szek megtapasztalhatják, hogy nem 
egyedül kell hordozni a szolgálat 
terhét, hanem az önkéntesek az ő 
kinyújtott, meghosszabbított kezeik, 
ők pedig odaszántabban foglalkoz-

hatnak a lelki munkával. A hajlékta-
lan misszióban 150 önkéntes végez-
te 7 teljes idejű munkás tennivalóit! 
Bár megtapasztalhatnánk azt, hogy 
itthon is szervezettebben, gyülekeze-
ti önkéntesek közös erejével, hitével 
szolgálhatnánk azon a területen, 
abban a misszióban, mely megtalál 
minket!

Egy másik nagy élmény, ami in-
kább negatív volt, hogy a régi, cso-
dálatos templomok üresen álltak, 
vasárnaponta 30 ember ha beláto-
gatott sok ezres városok lakói közül. 
Öröm volt látni viszont, hogy igye-
keztek a templomokat újra értel-
mezni, alagsorukba fiatalos terme-
ket, konyhát építettek, játékszobát a 
gyerekeknek, vagy akár lebontották 
a régi templomot, hogy újabb, mo-
dernebb, ember-léptékűbb otthont 
teremtsenek a gyülekezetnek. Ná-
lunk milliókat költünk templom-
renoválásokra, mellyel megújítjuk 
templomaink tetejét, falait, de nem 
gondolunk arra, hogy otthonná 
is tegyük, hogy újraértelmezzük a 
templom küldetését.  

 A legjobban viszont a nyitottság 
tetszett. Itthon elképzelhetetlen len-
ne, hogy ha lelkész nélkül marad 
egy közösség, akkor befogadjuk 
őket, anélkül, hogy ne akarnánk, 
hogy reformátusokká váljanak. 
Franciaország protestáns gyüle-
kezetei lassan megtanulják, hogy 
együtt tudnak csak fennmaradni. 
Mulhouse református gyülekezete 
befogadott egy kameruni protes-
táns gyülekezetet, akik afrikai stílus-
ban, úgymond síppal-dobbal, spiri-
tuális énekléssel dicsérték Istent, és 
a befogadó református gyülekezet 
örömmel, nyitott szívvel hallgatta 
ezt. Nem idegenkedtek, hanem bol-
dogan örültek, hogy  újra vannak 
gyerekek a templomban, ha feketék 
is, újra hangosan szól az ének, ha 
közben táncra is perdülnek a kame-
runiak. Természetesen idegen volt 

mindenki számára annak a módja, 
ahogy ezt tették, de úgy fogadták, 
mint új szelét a Léleknek, mint  új 
frissességet, melyből a gyülekezet 
táplálkozni fog. Ennek a nyitottság-
nak meg kell lennie bennünk, hogy 
örömmel tudjuk fogadni a templo-
mainkba lépő más felekezetű vagy 
más nemzetiségű embereket.

Elzász gyönyörű volt, a franciák 
vendégszeretete nem ismert határo-
kat. Miközben családoknál elszállá-
solva otthonra találtunk, belepillant-
hattunk az ottani emberek életébe. 
Én azt láttam, hogy bár más nemzet, 
más problémáik vannak a hazájuk-
ba betelepült arab lakosság miatt, 
mégis ugyanaz a Jézus Krisztus tölti 
be szükségeiket. Minden nemzetnek 
meg kell harcolnia a maga harca-
it, és megoldást találni a felmerülő 
nehézségekre. Számukra ez a sok 
hajléktalan, betelepült muszlim val-
lású ember, a vándorló cigányság, 
az iparból élő sok ezer ember hely-
zete, akik kerületeket töltenek meg. 
A missziót  így erre irányították. Mi 
magunknak is, magyaroknak szá-
mot kell vetnünk azokkal a prob-
lémákkal, melyek országunkban 
jelentkeznek, és be kell töltenünk 
azt az elhívást, amelyet Isten adott 
nekünk, hogy mint keresztyének 
megoldásokat keressünk, meglás-
suk a misszió lehetőségét azokon a 
területeken, ahol az állam tehetet-
len. Örömmel gondolok így most 
a azokra a missziókra, melyet a 
Magyar Református Egyház végez, 
és azokra a területekre, ahol lenne 
még mit keresnünk, nyitott szívvel, 
befogadóan, szeretettel.

 Köszönöm, hogy részt vehettem 
ezen a programon. Boldog vagyok, 
hogy gyülekezetem nevének jó hír-
nevét vihettem Franciaországba, és 
kicsi kóstolót adhattam abból, amit 
mi teszünk itthon.

Polgárné  Szendrák Edit
       Sáregres
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pártfogó
A korábbi években a gyermekvé-

delemben dolgoztam pszichológus-
ként, és akkoriban még odatarto-
zott a fiatalkorúak hivatásos pártfo-
gói rendszere. Jó néhány pártfogó 
dolgozott nálunk, akiknek az volt a 
feladata, hogy a kisebb bűncselek-
ményt elkövető fiatalokat segítse ab-
ban, hogy ne történjen bűnismétlés, 
hanem a társadalmi normákat elfo-
gadva sikeresen alkalmazkodjanak 
környezetükhöz. Pártfogó – gazdag 
tartalmú megnevezés. Kifejezi, hogy 
van valaki, aki mellettem áll, a pár-
tomat fogja, segít, gondol rám, meg-
véd, számíthatok rá. 

A Bibliából is ismerjük ezt a szót. 
Jézus beszél a másik Pártfogóról, 
akit az Atya küld nekünk: „Ha sze-
rettek engem, megtartjátok az én 
parancsolataimat, én pedig kérni 
fogom az Atyát, és másik Pártfo-
gót ad nektek, hogy veletek legyen 
mindörökké: az igazság Lelkét, akit 
a világ nem kaphat meg, mert nem 
látja őt, nem ismeri; ti azonban is-
meritek őt, mert nálatok lakik, sőt 
bennetek lesz” (Ján 14, 15-17). A 
régi fordítás a „vigasztaló” szót hasz-
nálja, más nyelven a „tanácsadó” 
változat is szerepel. Jézus bővebben 
is elmagyarázza, ki is az a párfogó, 
akit mellénk ad: „A Pártfogó pedig, 
a Szentlélek, akit az én nevemben 
küld az Atya, ő tanít majd meg ti-
teket mindenre, és eszetekbe juttat 
mindent, amit én mondtam nektek” 
(Ján 14,26).

Spirituális értelemben valameny-

nyien bűnelkövetők vagyunk, ha-
sonlóan azokhoz, akik mellé az 
igazságszolgáltatás jogi alapon hiva-
tásos pártfogót rendel ki. Minket is 
segíteni kell abban, hogy meglássuk, 
merre kell mennünk, hogyan kell él-
nünk, mit kell elhagynunk életünk-
ből. Nagy szükségünk van pártfogó-
ra, valakire, aki támogat, patronál 
bennünket, oltalmaz, közbenjár ér-
tünk, vigasztal, vigyáz ránk és irányt 
mutat. Isten tudja ezt, és „nem hagy 
bennünket árván”, hanem kirendeli 
számunkra a Pártfogót.

A hivatásos pártfogó akkor vezeti 
jól ügyfeleit, ha el tudja érni náluk 
azt, hogy belsővé váljanak azok az 
értékek, amiket felmutat számuk-
ra, és nem csak akkor követik az 
iránymutatást, ha félnek a büntetés-
től, hanem maguk is azonosulnak 
mindazzal, amit tanultak. Nekünk 
is ezt kínálja Pártfogónk: belülről 
szeretné lelkünket birtokba venni, 
hogy ne csak külső szabályokat kö-
vessünk, hanem értsük és érezzük 
mindenben, hogy mit akar Urunk, 
hogy cselekedjünk. 

Tüdős Klára neve (édesanyja 
Kálmánchey Irén ágán ötödik fel-
menőink testvérek voltak), refor-
mátus körökben jól ismert. Ő volt 
a Református Nőszövetség meg-
alapítója, emellett valóságos poli-
hisztor: iparművész, jelmeztervező, 
filmrendező, divattervező. Mellesleg 
miniszterné, a háború alatt üldözöt-
tek megmentője. Gyönyörű házát 
átadta a menekülteknek, és maga 

gondozta őket. A cselekvő szeretet 
példáját adta elénk. Életrajzírója, 
Dizseri Eszter azt írt róla: „pártfogó 
volt”, a bajban lévő emberek, ne-
mes ügyek támogatója. 

Ha engedjük magunkat a nagy 
Pártfogó által vezettetni, mi is ké-
pessé válhatunk mások számára se-
gítőkké, pártfogókká válni. Amikor 
betegeket látogatunk, szegényeket 
támogatunk, szomorúakat vigasz-
talunk, gyámoltalanokat segítünk, 
tanácsot adunk, odafigyelünk, sze-
retünk, akkor pártfogók vagyunk. 
Vagy amikor olyan ügyek mellé 
állunk, ahol valódi értékeket kép-
viselnek, megőriznek, továbbad-
nak, akkor is pártfogók vagyunk. 
Számtalan helyzetben és számta-
lan módon válhatunk pártfogókká. 
Azt az iránymutatást, amit felülről 
kapunk, rögtön tovább adhatjuk, 
hogy azok is tovább adhassák, akik 
tőlünk kapták. „Áldott az Isten, a 
mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az 
irgalom Atyja és minden vigaszta-
lás Istene, aki megvigasztal minket 
minden nyomorúságunkban, hogy 
mi is megvigasztalhassunk máso-
kat minden nyomorúságban, azzal 
a vigasztalással, amellyel az Isten 
vigasztal minket” (2 Kor 1,3-4). A 
pártfogó nem önmagáért él, hanem 
az élteti, hogy segít, vigasztal, támo-
gat. Miért? Azért, mert „az ajándé-
kozó bővölködik, és aki mást felüdít, 
maga is felüdül” (Péld 11,25). 

 
- Dr. Kálmánchey Márta -

Uram!
A benned hívők életének - minden hű hivatásteljesítésen túl - a legfőbb értelme a tanúbizonyságtétel. Ennél 

nagyobb mondanivalónk nincs.
És erre van a legégetőbben szüksége a világnak.
Megértem ma: tanúskodnom kell. Nem szűk ismerős körben csupán, hanem falum, városom, hazám, vilá-

gunk "mind végső határáig". Amerre akaratod vezet.
Szentlelked által adj szívembe föladatom végzéséhez elégséges buzgóságot, és embertársaimhoz könyörülő 

szeretetet.
Ordass Lajos
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nyitott szív kell ahhoz, hogy 
meghalld Isten hangját

 Sodrásban

Benső szobám rejtekében
leborultam elibéd.
Bűneim dús erdejében
megtalált a Te Igéd.

Hozzád bátran kiáltottam,
tudtam, csak Te menthetsz meg.
Éreztem a hiányodat,
vágytam szeretetedet.

Utat nyitottam Tenéked,
hívtalak és vártalak.
Neked zendült fel az ének,
és sodort az Áradat...

       Schrenk Éva

"Kiment a magvető vetni. Vetés 
közben némelyik mag az útfélre 
esett, és eltaposták, vagy megették 
az égi madarak." (Lukács 8:5)

"Néha nem adunk lehetőséget 
Istennek arra, hogy beszéljen hoz-
zánk. A döntésünket már meg-
hoztuk, a szívünk kemény, és nem 
akarunk figyelni. A bezárt szívünk a 
kemény talajhoz hasonló."

A Lukács evangéliumának 8. ré-
szében Jézus a négyféle talaj példá-
zatán keresztül mutatja be, hogyan 
hallhatjuk meg Isten hangját.

Jézus idejében a földműveseknek 
nem voltak traktoraik vagy vetőgépe-
ik. Ha egy földműves vetni akart, fo-
gott egy zsák magot, kiment és elszór-
ta a földbe. Ahogy szórta, a magvak 
különböző típusú talajokra hullottak. 
A magvak attól függően fakadtak 
meg, növekedtek és hoztak termést, 
hogy milyen fajta földre estek.

Ebben a példázatban a földműves 
Istent jelképezi, a magvak az Ő sza-
vait, a talaj pedig azt a négy külön-
böző választ, amelyet adhatsz Isten-
nek, amikor beszélni próbál hozzád.

Ha hallani akarod Isten szavát, 
először is gondoskodnod kell arról, 
hogy nyitott legyen a szíved. Kész-
nek kell rá lenned, és buzgón akar-
nod kell, hogy meghalld az Ő hang-
ját, csak így tudod befogadni azt, 
amit mondani akar. 

Amikor Jézus a kemény talajról (az 
útfélről) beszélt a Lukács evangéliu-
mának 8. részében, akkor valójában 
arról szólt, ahogy az ember ellenáll 
annak, hogy meghallja Isten szavát. 
Van olyan ismerősöd, aki tényleg 
olyan, mint egy ösvény - szűklátó-
körű és keményszívű? Nem számít, 
mit mondasz neki Istenről, úgysem 
figyel rád, mert ő már előre eldön-
tötte, hogy mi a véleménye erről.

Néha nem adunk lehetőséget Is-

tennek arra, hogy beszéljen hoz-
zánk. A döntésünket már meg-
hoztuk, a szívünk kemény, és nem 
akarunk figyelni. A bezárt szívünk a 
kemény talajhoz hasonló.

Vajon mi okozza, hogy így bezár-
juk az elménket? Három szellemi 
gát lehet:

1. Büszkeség. Úgy döntünk, hogy 
nincs szükségünk Isten segítségére, 
mert saját magunk is tudjuk kezel-
ni a dolgainkat. Nem imádkozunk, 
mert a büszkeségünk azt mondja 
bennünk, hogy magunk is tudjuk 
kezelni a problémákat.

2. Félelem. Félünk attól, hogy va-
jon Isten mit akar mondani nekünk. 
Mi van, ha valami olyat kér, amit mi 
nem akarnánk megtenni?

3. Keserűség. Ha ragaszkodunk 
egy régi sérelmünkhöz, és nem aka-
runk megbocsátani, akkor a szívünk 
megkeményedik. Védekezővé vá-
lunk és ellenállunk Isten szereteté-
nek, az Ő szavának és hangjának.

Mi a megkeményedett szív ellen-
szere? "Ezért tehát vessetek el ma-
gatoktól minden tisztátalanságot és 
a gonoszság utolsó maradványát 
is, és szelíden fogadjátok a belétek 
oltott igét, amely meg tudja tartani 
lelketeket." (Jakab 1:21) Szabadulj 
meg minden szeméttől, azoktól a 
TV műsoroktól, filmektől, könyvek-
től, újságoktól, játékoktól és web-
oldalaktól, amelyeket nem lenne 
szabad beengedned az életedbe, és 
szelíden fogadd el Isten Igéjét.

Ebben az igeversben a kulcs kife-
jezés "a szelíden elfogadni". Imád-
kozz Istenhez és mondd ezt: "Uram, 
elismerem, hogy a magam módján 
próbáltam megoldani a dolgokat. 
Ez nem vezetett eredményre, ezért 
kész vagyok rád figyelni." Ez az első 
lépés.

- Rick Warren -
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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      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 

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

Budai út
Vasárnap:  10:00    Istentisztelet és gyermekistentisztelet
Szerda:       Bibliaóra - júliusban és augusztusban nincs megtartva

Hivatali órák: szerda 16.00-18.00
Urnatemető nyitva:  
szerda 16 -18, péntek 16 -18, vasárnap 9-12

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


