
„- Vannak napok, amikor az 
öröm, vidámság, ujjongás az utolsó 
dolog, ami eszünkbe jut: rosszked-
vűek vagyunk, vagy a helyzetünk 
kilátástalannak látszik, bánat, vagy 
lelkiismeret furdalás kínoz. Sokan 
már gyermekkorban kedélyjavító 
gyógyszereket szednek. 

- A zsoltárok írói is gyakran 
éreztek így és meg is fogalmaz-
ták imádságaikban – a Biblia a 
mi imakönyvünk. Nem számított, 
hogy milyen rosszul érezték ma-
gukat, őszintén elmondták Isten-
nek. Az imádságnak a vége pedig 
hálaadás lett. Ha akarsz, fogsz 
örömöt találni minden nap. 

"Ó, Uram, olyan fáradt vagyok. 
Hetek óta ezzel a morgással kez-
dek minden áldott napot. Több 
mint hét éve gondoztuk férjemmel 
együtt ágyhoz kötött, idős édes-
anyját. Ennek a gondoskodásnak 
a nyomása egyszerűen maga alá 
gyűrt. Egyik reggel, amikor felkel-
tem, a Zsolt 118: 24 jutott eszembe. 
Kinéztem az ablakon, és a hóval 
borított tájat láttam. Nem nagyon 
szeretek átgázolni a havon, de el 
kell ismernem, gyönyörű volt a lát-
vány. "Ez az a nap, amelyet az Úr 
elrendelt." - mondtam magamnak. 
"Vigadozni és örülni fogok ma. A 
reggeli zsörtölődés helyett az Urat 
kezdtem dicsőíteni a teremtés szép-
ségéért. Isten ajándéka, az öröm, 
meggyógyította hozzáállásomat, és 

békével töltötte be szívemet és gon-
dolatomat, amint nekiindultam a 
nap feladatainak.”

Ne akard minden problémádat 
egy nap alatt megoldani. Csak a 
mai napodat próbáld megbecsül-

ni és mindent beleadni. „Becsüld 
meg magad!” A hála-okokat pedig 
számold össze majd a nap végén!” 
(Csendes Percek)

 Gyülekezetünknek is van 
oka hálával visszatekinteni az elmúlt 
nyári időszakra. Széchenyi utcai 
templomunk csodálatosan megújult 
kívülről és most már szépségével is 
méltán hirdeti: „Egyedül Istené a 
dicsőség!” Azért is hálás a szívünk, 

hogy nem állt meg az élet lelki-spi-
rituális szinten sem, hiszen három 
emlékezetes nyári táborozáson ve-
hetett részt iskolánk és gyülekeze-
tünk apraja-nagyja. Július elején az 
angol, Biblia ás sport táborunkat tar-

tottuk meg második alkalommal 
iskolánkban. Július végén pedig 
ifjúsági csoportjaink vettek részt a 
kétévenként megrendezésre kerü-
lő Csillagpont Református Ifjúsá-
gi Találkozón, amely most Tatán 
az olimpiai edzőtábor területén 
valósult meg „Érintések” címmel. 
Az egész hetes esőzés valóban 
érinthető távolságba hozott össze 
bennünket! Augusztusban ismét 
Sátoraljaújhelyen találkozott gyü-
lekezetünk nagy családja és több 
mint kétszázan kerestük együtt a 
felüdülést, lelki megújulást. Mind-
eközben szállt a por a Széchenyi 
utcai templom udvarán, az állvá-
nyoktól alig látszottak falai, jöttek 
a kifizetésre váró számlák, és az 
is bizonyos, hogy sokunknak sze-

mélyesen is akadt épp elég gond 
és nehézség az életében! A zsoltár 
üzenete arra hív, hogy minden kö-
rülmény között találhatsz egy másik 
perspektívát, egy új nézőpontot, 
ahonnan nemcsak a küzdelmeidre, 
vagy a borús kilátásokra tekinthetsz, 
hanem észreveheted életed sok-sok 
ajándékát, hálaadásra indító esemé-
nyét. A végén számold össze! 

    - Berze János -
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Hálaadás a mi erőnk!
„Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen!” (Zsolt 118: 24)

Simon András: Köszönet az életért!
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Interjú Szanyó Gábornéval, a talentum 
reformátuS általánoS ISkola  meGbízott  

IGazGatónÕjével
- Kedves Ili! Mint tudjuk, a 

Református  Egyházközség 
Presbitériuma téged bízott 
meg 2011. aug. 1-től egy tan-
évre terjedően az igazgatói 
feladatok ellátásával. Eddig 
igazgatóhelyettes voltál. Mi-
lyen érzésekkel fogadtad a 
megbízást?

- Mielőtt válaszolnék a kérdés-
re, engedjék meg, hogy köszönt-
sem  a Békesség újság olvasóit, 
és köszönöm a lehetőséget a 
bemutatkozásra. Bízom benne, 
hogy ezáltal is egy kis bepillan-
tást nyújtunk az iskola életébe. 
Visszatérve a kérdésre: a felké-
rés teljesen váratlanul ért, egy-
általán nem számítottam rá. 
Másrészt nagy megtiszteltetés 
számomra, és minden erőmmel 
azon leszek, hogy rászolgáljak a 
bizalomra. 

- Miből merítesz erőt ehhez a 
nemes, de nehéz feladathoz?

- Természetesen Isten Igéjéből. 
Olyan bibliai alakot kerestem, aki 
hozzám hasonlóan nehéz feladat 
előtt áll. Eszembe jutott Mózes éle-
tének az a része, mikor az Úr kivá-
lasztja őt, hogy vezesse ki a népet 
Egyiptomból. Ekkor Mózes megkér-
dezi: Ki vagyok én, hogy a fáraóhoz 
menjek? Én is ezt kérdeztem: Ki va-
gyok én, hogy engem választottál?  
Isten felelt Mózesnek, és nekem is: 
Bizony, én veled leszek! (2 Móz. 3. 
12.)   A történet folytatásából tud-
juk, hogy az Úr nem hagyta magára 
Mózest, felkészítette a küldetésre, 
nem engedte, hogy kibújjon a fel-
adat alól (Kérlek Uram küldj mást!), 
és segítőtársakat rendelt mellé. Mó-
zes engedelmessége számomra is 
példa, az Úr ígérete pedig elég erőt 
ad nekem a munkához.

- Kik lesznek a segítőtársaid?

- Az a véleményem, hogy egy is-
kola életét, jó működését, csapat-
munkában kell megszervezni, ami-
hez  persze kell egy irányító is. A mi 
egyházi iskolánk esetében a meny-
nyei Atyánk az, aki bölcsen igazgat 
bennünket Igéje és Szentlelke által. 
Nekünk, földi munkatársainak, az a 
kötelességünk, hogy meglássuk, és 
legjobb tudásunk szerint elvégezzük 
azt a feladatot, amit ránk bízott. Ne-
kem még tanulnom kell a feladatok 
szétosztását, de vannak akikre szá-
míthatok. Egyikük Bokor Istvánné 
Éva, az új igazgatóhelyettes, aki a 
tapasztalatait mindig a közösség, az 
iskola javára fordítja. Farkas István-
né Erzsike, mint iskolaügyi gond-
nok sokat tesz a gyülekezet és az 
iskola életének összehangolásáért. 
Minden kollégám nevét megemlít-
hetném, mert valamennyien azon 
fáradoznak, hogy a mindennapi ok-
tatómunkánk közben tanítványaink 
lelkileg kiegyensúlyozott fiatalokká 
váljanak, akik nem világi elvárások-

nak akarnak megfelelni, hanem 
Istentől kapott talentumaikat 
akarják kamatoztatni. Számítok 
még a szülők segítségére, támo-
gatására is. Bízom benne, hogy a 
pedagógusok és a szülők közötti 
jó kapcsolat tovább épül, hiszen 
kölcsönösen egymásra utaltak 
vagyunk közös kincsünk, a gyer-
mekük érdekében. Nagy hálával 
a szívemben számolhatok be ar-
ról is, hogy komoly segítséget ka-
punk a gyülekezetünk részéről is, 
hiszen tudom, hogy sokan imád-
koznak értünk. Emellett  anyagi  
támogatást is  kaptunk a nyá-
ri felújítási munkákhoz (festés, 
padlófelújítás), padok, székek, új 
fénymásoló vásárlásához a Tanít-
vány, és a Hit, Remény, Szeretet 
Alapítvány is hozzájárult. Szeret-
ném megköszönni a gyülekezeti 

tagok intézménypártolói támogatá-
sát, továbbra is szükségünk van rá. 

- Az iskola tavaly a Fejér Me-
gyei Príma Díj külön díjazottja 
lett. Bizonyára szeretnéd a szín-
vonalat tartani. Lesznek-e válto-
zások az eddigiekhez képest?

- Ahogy a honlapunk köszöntő-
jében is fogalmaztam, a változás 
egyrészt folyamatosságot is jelent, 
hiszen az operatív feladatokat eddig 
is én végeztem.  Hagyományossá 
vált ünnepeinket, rendezvényeinket, 
versenyeken való részvételünket, 
szakköreinket  továbbra is megtart-
juk, elősegítve a tanulók tehetségé-
nek kibontakozását. Viszont válto-
zást szeretnék a gyülekezettel való 
szorosabb kapcsolattartásban. Nyi-
tottak vagyunk, szeretettel várjuk a 
testvéreket az iskola rendezvényeire, 
melyekről honlapunkon és a hirde-
tésekben tájékozódhatnak. Ápoljuk 
a kapcsolatot az Olajfa Ref. Óvodá-
val, nagy örömünkre idén 15 elsős 
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SzolnokI-lattenSteIn katalIn
magyar – történelem, kézművesség

Székesfehérváron élek festőmű-
vész férjemmel, aki szintén tanítással 
foglalkozik.

2009-ben végeztem Szombathe-
lyen, a Nyugat-magyarországi Egye-
temen. A magyar-történelem szakpá-
rom mellett elvégeztem a kismester-
ségek- kézművesség szakirányú kép-
zést és filozófiából is lediplomáztam. 

2010-ben a főiskolai magyar diplo-
mámat Master (egyetemi, MA) foko-
zattal egészítettem ki. 

Gyerekkori vágyam teljesült azzal, 
hogy tanár lehettem. Célom, hogy 
a rám bízott gyerekek ne csak meg-

tanulják a magyart és a történelmet, 
hanem meg is szeressék. Fedezzék 
fel az olvasás nyújtotta izgalmakat, 
szépségeket és ismerjék meg hazájuk 
és tágabb környezetük történelmét.

A kézműves foglalkozásokat jó al-
kalomnak tekintem a gyerekek fan-
táziájának, kézügyességének, anyag-
ismeretének és nem utolsó sorban 
általános műveltségének (népi ha-
gyományok, technikák) fejlesztésére.

Külön öröm számomra, hogy egy 
olyan intézményben taníthatok, mely 
célul tűzte ki a valódi értékek megőr-
zését és a vallásos nevelést.

tanulónk érkezett tőlük. Támogat-
juk, hogy 7-8. osztályosaink kap-
csolódjanak be a Biztos Szikla klub 
foglalkozásaiba. Régebben is mű-
ködött, de szeretnénk feléleszteni a 
Szülői Imakört, mert tudjuk, hogy az 
imádságnak ereje van. A Reformá-
tus Nyugdíjasklubot is meglátogat-
juk majd, szereplésünkkel örömet 
szerzünk nekik. Bekapcsolódunk, és 
aktív részesei leszünk június végén  
a REND eseményeinek.

- Milyen konkrét terveid van-
nak a tanévre?

Ebben a tanévben fontos mér-
földkőhöz érkeztünk az iskola rövid 
történetében. Ez a 10. tanévünk!  
Boldog vagyok, hogy az iskola új-
raindítását  előkészítő munkában is 
részt vehettem, és Mészáros Szilvia 
kolléganőmmel az első induló osz-
tály tanítói lehettünk. Visszatekint-
ve, van miért hálát adnunk lelki- és 
tárgyi értelemben is. 2002 szeptem-
berében 19 kis elsőssel kezdtük a 
tanévet egy felújított tanteremben. 
Idén  175 tanulónk van, és 2009-
ben új, tetőtéri tantermekkel bővült 
az iskola épülete. Szeretnénk az 

évfordulót egy hálaadó gálaműsor-
ral méltóképpen megünnepelni. 
Tervezzük az iskolánk életét, törté-
netét bemutató jubileumi évkönyv 
kiadását is. A könyv tartalmi része 
már összeállt, de sajnos a nyomdai 
költségeket nem tudjuk felvállalni. 
Kérem az olvasókat, ha tehetik, és 
fontosnak tartják ezt a nemes célt, 
támogassák a könyv kiadását!

- Eddig csak az iskoláról be-
széltünk. Mit tudhatunk meg a 
magánéletedről, a családodról?

- Házasságkötésünk után, 1994-
ben költöztem  Fehérvárra a férjem 
szüleihez. Büszkén mutatom be a 
családomat, hisz ők is részei a gyü-
lekezet életének. A férjem presbi-
ter, gyermekeink pedig református 
intézményekben tanulnak. Gábor 
fiunk a Baár- Madas Református 
Gimnázium 10.-es tanulója Buda-
pesten, Boglárka lányunk hetedikes, 
a kis Benjámin pedig első osztályos 
lesz a Talentum Ref. Ált. Iskolában.

- Mikor interjút készítek hívő 
emberekkel, mindig megkér-
dezem, van-e kedves Igéjük, és 
melyik az.

- Igen van: a Filippi levél 4. 4-9. 
verse. "Amit tanultatok, és átvette-
tek, hallottatok és láttatok is tőlem, 
azt tegyétek, és veletek lesz a békes-
ség Istene."

A sátoraljaújhelyi táborban pedig 
ezt az Igét kaptam: "Minden gondo-
tokat őreá vessétek, mert néki gond-
ja van reátok. " ( I. Pét. 5.7.) Hogy 
visszautaljak a beszélgetés elejére, 
Isten ezzel az Igével készített fel a 
"küldetésre".

- Van-e még valami, amiről 
nem beszéltünk, de szeretnéd, 
ha az olvasók tudnának róla?

- Sokan voltak, akik gratuláltak 
nekem az igazgatói címhez, amit ud-
variasan megköszöntem, de szeret-
ném elmondani, hogy ez nem a ma-
gam érdeme, hiszen nem pályáztam 
erre. Mindenkitől azt kérem, hogy 
imáiban hordozzon, hogy el tudjam 
látni a feladatom, és egy év múlva 
is egy Isten által választott vezetője 
legyen az iskolának.

- Köszönöm az interjút, áldja 
meg az Úr további munkádat, 
életedet!

- Schrenk Éva -

A Talentum Református Általános Iskolának idén két új tanító ill. tanárnője lesz.
 Az alábbiakban ők mutatkoznak be:
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A fülledt, esőbe hajló időben kará-
csonyi hangulatot idézett a napkele-
ti bölcsek bibliai története a székes-
fehérvári reformátusok gyülekezeti 
központjánál. Hálaadó alkalomra 
érkeztek a hívek, a Széchenyi utcai 
templom felújításának fontos sza-
kaszához. Helyére került a torony 
gömbje és a magyar református 
templomok jellegzetes szimbóluma, 
a csillag.

Csillag jelzi, hogy szükségünk van 
egy szerető Istenre

Az egyházközségünk gyülekezeti 
központjának udvarában megjelent 
ünneplőket Somogyi László lelké-
szi elnök köszöntötte, Máté evan-
géliumának második fejezetéből a 
bölcseket Betlehembe, a gyermek 
Jézushoz vezető csillag történetét 
felelevenítve. Elmondta: a napkele-
ti bölcsek hosszú útja elérte célját. 
Jézust saját szemükkel is megláthat-

ták, leborulhattak előtte, átadhatták 
ajándékaikat. Bár a mai értelemben 
vett teljes Biblia még nem lehetett 
kezükben, Isten mégis gondosko-
dott arról, hogy a legfontosabbal 
tisztában legyenek: Megtartó szüle-
tett ma nekik.

- Mi is azt hirdethetjük ma, hogy 
aki átmegy e csillag alatt, az rátalál 
a Megtartóra – hangsúlyozta lelki-
pásztorunk, majd hozzátette, azért 
áll ez a csillag Székesfehérvár kö-
zepén, hogy minden ember észre-
vegye, hogy egy szerető Istenre van 
szüksége. Nem is kell messzire men-
ni a találkozáshoz, Szentlelke és igé-
je által itt van közöttünk. Aki betér e 
templomba, Ővele van találkozása.

A csillag szimbólum eredetéről 
szólva Somogyi László arról beszélt, 
hogy református elődök, hosszú év-
századok után arra az elhatározásra 
jutottak, hogy ne a golgotai kereszt 

jelképe különböztesse meg templo-
maikat a többi felekezet imahelyétől, 
hanem a betlehemi csillag jelképe, 
amely a bölcseket Jézushoz vezette. 
Hangsúlyozta, nagy öröme e közös-
ségnek, hogy a csillag – e templom 
felújítási szakaszának újabb lépése-
ként – ismét visszakerülhet eredeti 
helyére. Sajátos ünnep ez, hiszen 
- mint ismeretes -, világszerte csak 
a magyar református templomok 
tornyát díszíti csillagmotívum – más 
nemzetek református templomain 
keresztet látni. A történelmi okok 
egészen a küzdelmes ellenreformá-
ciós időkig nyúlnak vissza.

A hálaadó alkalom záró részében 
a hagyományokhoz illően a torony-
gombban emlékeket helyeztek el az 
utókor számára: az egyházközség 
„Békesség” című újságának leg-
utóbbi számát, a megyei napilap egy 
példányát, végül az egyházközség 

HaranGozó IldIkó
tanító (4. osztály)

meGújult a Gyülekezetünk templomtornya

Amikor megtudtam, hogy a Ta-
lentum Református Általános Iskola 
tanítója lehetek, ismét elolvastam a 
talentumokról szóló példabeszédet. 
Azonban most nem azon gondolkod-
tam el, hogy mennyit kaptam, hanem 
azon, hogy amit kaptam, azzal hogyan 
gazdálkodtam. Megvan-e még az az 
elhivatottság, mint pályám elején? Az 
elveim ugyanazok-e vagy megkoptak 
az évek alatt? Ma is azt vallom a pe-
dagógus hivatásról, hogy a nevelés 
NÖVELÉS, ha az iskola a tudás fé-
nyét és a szeretet melegét sugározza 
a NÖVENDÉKEKRE. A hivatás nem 
jelenthet mást, mint annak a vállalását, amire megbízást 
kaptam: a valódi értékek és a tiszta igazság közvetíté-
sét gyermekeink felé. Hittel és szívvel! Don Bosco írja: 
„Csak feltétel nélküli szeretetben, személyes példa vonzá-
sában, abszolút értékek erőterében NÖVEKEDHET az 
ember.” A pedagógus minden szavának, mozdulatának 
hitelesnek kell lennie, hogy igazodási pontot jelentsen 

diákjai számára, hogy megtanuljanak 
különbséget tenni jó és rossz, igaz és 
hamis között. Pályakezdő tanítóként 
-1995-ben- ezt tanultam mentoromtól 
a nevelésről és 16 év múltával is igaz-
nak és követendőnek találom ezeket a 
gondolatokat: 
„A jó nevelő
Szigorú, de nem kíméletlen,
Jóságos és nem következetlen,
Türelmes és nem közönyös,
Kibontakoztat nem pedig kizsigerel,
Gyermekre és nem csupán teljesít-
ményre koncentrál,
Rendre szoktat és nem gépiességre,

Közösséget formál nem pedig uniformizál, 
Szolgálatra és nem szolgaságra nevel,
Alázatra nem pedig meghunyászkodásra.”

Így lehet „élő kövek” által hajlékot építeni, egy szebb 
jövő képét megfesteni, a tanítványok talentumait meg-
sokszorozni.
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A Szentháromság egy örök Isten 
dicsőségére nagy örömmel helyez-
zük el itt ezt a dokumentumot a 
Székesfehérvári Széchenyi úti Re-
formátus Templom külső felújításá-
nak emlékére! Dicsőítjük Mennyei 
Atyánkat, aki lehetővé tette e földi 
hajlékának megújulását és megszé-
pülését Urunk 2011. esztendejének 
nyarán!

Megemlékezésünkkor Isten Igéje 
így szólt hozzánk: 

„Miután meghallgatták a királyt, 
elindultak, és íme, a csillag, amelyet 
láttak feltűnésekor, előttük ment, 
amíg meg nem érkeztek, és akkor 
megállt a fölött a hely fölött, ahol a 
gyermek volt. Amikor meglátták a 
csillagot, igen nagy volt az örömük.

Bementek a házba, meglátták a 
gyermeket anyjával, Máriával, és le-
borulva imádták őt. Kinyitották kin-
cses ládáikat, és ajándékokat adtak 
neki: aranyat, tömjént és mirhát.” 
(Máté 2,9-11)

Nagy örömmel adunk hálát, hogy 
templomunk csillaga alatt is a Meg-
tartó Úr Jézus Krisztussal lehet talál-
kozni, amíg csak ez az épület fennáll, s 
amíg itt is élő hittel hirdetik az Ő örök-
kévaló evangéliumát! (János 3,16)

Ha e dokumentum csak az Úr 
második eljövetele után kerül elő, 
és Atyánk úgy rendelkezik, hogy e 
templomnak szerepet szán az ún. 
„ezer éves birodalomban” is (Jele-
nések 20,1-6), akkor szeretettel kö-

szöntjük az Úr 
Jézus Királysá-
gának minden 
kedves tagját, 
újonnan szüle-
tett hívő testvé-
reinket, a kor 
keresztyén ta-
núit!

Istennek eme 
székesfehérvá-
ri házáról azt 
hagyjuk az utó-
korra, hogy ismereteink szerint utol-
jára 1966. július 24-én fejeződött be 
a templom külső-belső tatarozása, 
akkori értéken számolva 95.000 fo-
rintért. 

A torony felújítására legközelebb 
1977. június 26-án került sor. Idén a 
teljes külső felújítás 25 millió forin-
tot igényel, amit – Istennek hála – 
gyülekezetünk tagjai készek önkén-
tes adományaikkal biztosítani. (10 
millió forint már összegyűlt, a felvett 
15 milliós egyházkerületi hitelt pe-
dig a következő években kívánjuk 
törleszteni.) Ha gondviselő Urunk 
úgy akarja és még más forrásokat 
is megmozgat e templom javára, ak-
kor jövőre a teljes belső felújítást is 
szeretnénk megvalósítani.

Presbitériumunk tagjai, akik 
2010/65. számú határozatukkal 
döntöttek a templom felújításának 
megkezdéséről, a következők voltak:

•ifj. Béres Imre - Budai út
•Németh Gyula - Széchenyi utca
•dr. Bíró Zsuzsanna - Széchenyi utca
•Németh Kornél - Széchenyi utca
•Dóczi István - Széchenyi utca 
•Pétervári Imre - Széchenyi utca
•Farkas Istvánné - Széchenyi utca
•Pétervári István - Széchenyi utca
•Fellegi Tibor - Széchenyi utca
•Sebestyén Gergely - Széchenyi utca
•Fülöp Zoltán - Széchenyi utca
•Síró Imre - Budai út
•dr. Horváth Zoltán - Széchenyi utca
•Szabó Balázs - Budai út
•Huszár Zsolt - Széchenyi utca
•Szabó József - Széchenyi utca
•Incze Sándor - Széchenyi utca
•Szabó Sándor - Széchenyi utca
•Kántor Elemér - Széchenyi utca
•Szabó Zsolt - Budai út
•dr. Mayer Péter - Széchenyi utca
•Szanyó Bálint - Maroshegy
•Miklós András - Széchenyi utca
•Szanyó Gábor - Maroshegy
•Miklós Gábor - Széchenyi utca

„toronyGomb dokumentum”

jelenlévő tagjairól készített közös 
csoportfotót. A toronygombban 
elhelyeztek egy dokumentumot is 
a református templom külső felújí-
tásának emlékére, amely többek 
között a következőket tartalmazza: 
„Nagy örömmel adunk hálát, hogy 
templomunk csillaga alatt is a Meg-
tartó Úr Jézus Krisztussal lehet ta-
lálkozni, amíg csak ez az épület 

fennáll, s amíg itt is élő hittel hirde-
tik az Ő Örökkévaló Evangéliumát. 
Ha ez a dokumentum csak az Úr 
második eljövetele után kerül elő, 
és Atyánk úgy rendelkezik, hogy e 
templomnak szerepet szán az úgy-
nevezett ezeréves birodalomban is, 
akkor szeretettel köszöntjük az Úr 
Jézus királyságának minden kedves 
tagját, újonnan született hívő test-

véreinket, a kor keresztyén tanúit.” 
Később a toronysüveget, a gombot, 
majd végezetül a csillag szimbólu-
mot a Székesfehérvári Tűzoltóság 
munkatársainak közreműködésével, 
emelőkosár segítségével emelték 30 
méter magasba és helyezték el vég-
ső helyére a templomtoronyra. 

 
             - Szűcs Gábor -
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Itt a preSbIterválaSztáS Ideje!
Túlzás nélkül állíthatjuk: gyüle-

kezetünk jövője – emberi oldalról 
nézve – a mindenkori presbitérium 
kezében van! Egyházi törvényeink, 
de ami még fontosabb, az ősegyhá-
zi gyakorlat is mutatja, hogy az Úr 
Jézus Krisztus követői között min-
den lényeges döntés meghozatala, 
minden meghatározó terv végig-
gondolása a presbiterek - Istentől 
kapott - szent felelőssége. Nekik kell 
meghatározniuk, hogy egy adott 
városban hogyan folyjon a misszió, 
milyen új alkalmakat szervezzünk, 
hogyan használjuk a modern média- 
és marketing eszközöket a legfőbb 
cél érdekében, hogy ti. „a gyülekezet 
szaporodjék az üdvözülőkkel” (Ap-
Csel. 2,47). A presbitériumban dől el, 
milyen célokat tűzzön ki a diakónia, 
mit kell tennünk a gyerekek és ifjak 
lelki neveléséért, legyen-e óvodája, 
iskolája, középiskolája, öregotthona 
vagy éppen gyermekotthona a gyü-
lekezetnek, mikor és hogyan fogjon 
templomépítésbe vagy felújításba, 
milyen testvérkapcsolatokat ápoljon, 
mire fordítsa egy-egy adott esztendő-
ben az egyházközség lelki, szellemi, 
illetve anyagi forrásait. De a presbité-
riumnak kell azt is eldöntenie, hogy 
mikor és hogyan induljon el egy új 
gyülekezet szerveződése a rábízott 
településen, akar és tud-e új állásokat 

létesíteni lelkészek, diakónusok vagy 
világi alkalmazottak részére, milyen 
bérrel, illetve juttatásokkal tudja őket 
alkalmazni. Ha már temetői vannak 
a gyülekezetnek, akkor felelősen kell 
gazdálkodnia velük, ha több gyü-
lekezetrészből áll az egyházközség, 
törekednie kell a békességes együtt-
munkálkodás fenntartására, a lelki-
szellemi-anyagi források igazságos 
elosztására, illetve a közös feladatok 
(pl. oktatás és nevelésügy) közös tá-
mogatottságának biztosítására. Jó 
sáfára kell, hogy legyen minden lelki 
folyamatnak, illetve minden rábízott 
egyházi ingó és ingatlan vagyonnak. 
Az egyházközség intézményeinek 
vezetőit is a presbitérium nevezi ki, 
alapvető dokumentumaikat ő fogad-
ja el, illetve az azokban foglaltak telje-
sítését ellenőrzi.

Idén év végén országosan lejár a 
presbitériumok mandátuma, ezért az 
ősz folyamán le kell, hogy bonyolít-
suk a jelölési és egyben választási fo-
lyamatot. Nálunk összesen 40 pres-
biter megválasztására lesz szükség, 

akik közül 32-en szavazati joggal, 
8-an pedig egyelőre - un. pótpres-
biterként - tanácskozási joggal vesz-
nek majd részt a közös munkában. 
A gyülekezet megválasztott lelkészei 
hivatalból tagjai a mindenkori pres-
bitériumnak.

Az erre a célra törvényesen meg-
alakuló választási bizottságnál min-
den gyülekezeti tag jelölhet presbiter-
nek olyan személyeket, akik a törvé-
nyes feltételeknek megfelelnek: 

(1994. II. Tv.) „28. § (1) Egyház-
községi tisztségekre csak olyan, az 
egyházközség választói névjegyzéké-
ben szereplő egyháztag választható, 
aki az Igéről, hitvallásainkról és az 
egyházi szolgálatokról kellő ismeret-
tel rendelkezik és tiszta erkölcsben, 
józan életben és az egyház iránti hű-
ségben és buzgóságban másoknak 
példaképül szolgál.

44. § (1)Minden egyházközség-
ben a törvényben megállapított kö-
telességek teljesítésére a legalább 3 
évi presbiteri szolgálattal rendelkező 
presbiterek közül gondnokot vagy 
gondnokokat kell választani.

(2) Több gondnok választása ese-
tén főgondnokot kell választani.

(3) A gondnok – több gondnok vá-
lasztása esetén a főgondnok - a pres-
bitérium lelkészi elnökével alkotja az 
egyházközség elnökségét.

•Szűcs Gábor - Széchenyi utca
•Nagy János - Maroshegy
•dr. Tóth Mihály - Széchenyi utca
•Nagy Jánosné - Maroshegy
•Tölgyesi Zoltán - Széchenyi utca
•Nagy Miklós - Maroshegy
•Tugyi István - Széchenyi utca
 
Szolgálati ágak felelősei: 
•Pétervári Imre - főgondnok 
•Miklós Gábor - missziói gondnok,
  főgondnok h.  
•Miklós András - Széchenyi utcai 
  területi gondnok
•Szabó Zsolt - Budai úti területi 
gondnok 

•Farkas Istvánné – iskolaügyi 
   gondnok
•Fülöp Zoltán - építésügyi gondnok
•Nagy Attila - számvizsgáló 
   bizottság elnöke
•Huszár Zsolt - kommunikációs
   gondnok
•Nagy János - temető gondnok
•Incze Sándor - katechetikai 
   gondnok
•Sebestyén Gergely - gazdasági 
   gondnok
•Mayer Péter - testvérkapcsolati 
   gondnok
•Somogyiné Gyüre Mária - 
   diakóniai gondnok

Lelkipásztorként szolgáltak: 
Somogyi László és Berze János, 

beosztott lelkészként Kovácsi Krisz-
tián, segédlelkészként Ujvári Sán-
dor Csaba. 

A templomfelújítás kivitelezője a 
Palmetus Kft. (Söréd) volt. 

A munkák Fülöp Zoltán építés-
ügyi gondnok, illetve Fülöpné Nagy 
Melinda testvérünk tervei szerint és 
felügyelete alatt zajlottak.

Székesfehérvár, 2011-07-30

Mindenben, mindenért és min-
denkor legyen egyedül Istené a di-
csőség!

„Mert minden értetek van, 
hogy a kegyelem sokasodjék, 
és egyre többen adjanak 
hálát az Isten dicsőségére.” 
(2. Kor. 4,15)
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46. § (2) Presbiterré az választható, 
aki legalább 3 éve teljes jogú egyház-
tag és a választó gyülekezetnek leg-
alább 1 éve tagja.”

A Szentlélek ihletésére Pál apostol 
még tovább konkretizálja, hogy mi-
lyenek legyenek azok a presbiterek, 
akik Isten áldását bírva, az Ő nagy ke-
gyelméből a gyülekezet lelki és anya-
gi növekedésének, illetve erősödésé-
nek munkálói lesznek: „Presbitereket 
állíts szolgálatba városonként, aho-
gyan meghagytam neked: Ha van 
olyan, aki feddhetetlen, egyfeleségű 
férfi, akinek gyermekei hívők, nem 
vádolhatók kicsapongással, és nem 
engedetlenek. A püspök ugyanis (aki 
az ősegyházban még egy-egy gyü-
lekezet felelős vezetője, így egyben 
presbitere, azaz „hitben érett egyház-
tag” is volt), mint Isten sáfára legyen 
feddhetetlen, nem önkényeskedő, 
nem indulatos, nem részeges, nem 
kötekedő és nem haszonleső, ha-
nem vendégszerető, a jóra hajlandó, 
józan, igazságos, kegyes, önmegtar-
tóztató, aki ragaszkodik a tanítással 
megegyező igaz beszédhez, hogy az 
egészséges tanítással tudjon bátoríta-
ni, és meg tudja győzni az ellenszegü-
lőket.” (Titusz 1,5-9)

Az apostol Timótheusnak is ki-
fejti, hogy milyen lelki látást kapott 
azokról, akikre egy-egy gyülekezet 
kormányzását lehet és kell odabízni: 
„Szükséges tehát, hogy a püspök le-
gyen feddhetetlen, egyfeleségű férfi; 
megfontolt, józan, tisztességes, ven-
dégszerető, tanításra alkalmas; nem 
részeges, nem kötekedő, hanem 
megértő, a viszálykodást kerülő, nem 
pénzsóvár; olyan, aki a maga háza 
népét jól vezeti, gyermekeit enge-

delmességben és teljes tisztességben 
neveli. Mert ha valaki a maga háza 
népét nem tudja vezetni, hogyan fog 
gondot viselni az Isten egyházára? 
Ne újonnan megtért ember legyen, 
nehogy felfuvalkodva az ördöggel 
azonos ítélet alá essék. Szükséges, 
hogy a kívülállóknak is jó vélemé-
nyük legyen róla, nehogy gyalázatba 
és az ördög csapdájába essék.” (1. 
Tim. 3,2-7)

Ezeket tudva és látva, nagy szere-
tettel kérjük mindhárom gyülekezet-
részünk tagjait, hogy hordozzák hű-
séges imádságaikban a presbiter je-
lölés, illetve választás egész folyama-
tát, hogy Isten mindenütt megmutat-
hassa, kiket választ ki Ő maga ennek 
a rendkívül fontos megbízatásnak a 
betöltésére! Nézzünk körül nyitott 
szemmel és nyitott szívvel a gyüle-
kezetben, hogy jelölhessünk olyan 
új egyháztagokat is, akik talán még 
nem is gondoltak egy ilyen szolgá-
lat felvállalására, de Isten népének 
legalább néhány tagja látja ben-
nük az ehhez szükséges kegyelmi 
ajándékokat. Szükségünk van egy-
más bátorítására, hogy az apostoli 
intésnek is eleget tehessünk: „Mert 
nem az a megbízható ember, aki 
önmagát ajánlja, hanem az, akit 
az Úr ajánl.” (2. Kor. 10,18) Az Ige 
útmutatása szerint tehát keressünk 
olyanokat, akik a Jézus Krisztus-
ba vetett hitüket nyíltan vállalják, 
megnyilvánulásaik jelzik, hogy sze-
retik egyházunkat és annak Urát, s 
életvitelükben egyértelműen Hoz-
zá igyekeznek igazodni.

Nagyon nagy áldás egy Istentől 
elhívott, ráfigyelő és szeretetben, 
egyetértésben munkálkodó pres-

bitérium! (Zsoltár 133,1-3)
Végül figyeljünk arra, amit Péter 

apostol ír tanácsként és bátorítás-
ként is mindazoknak, akik a presbite-
ri szolgálatra vállalkoznak: „ A közöt-
tetek levő presbitereket tehát kérem 
én, a presbitertárs és Krisztus szen-
vedésének tanúja, valamint eljöven-
dő dicsőségének is részese: legeltes-
sétek az Isten közöttetek levő nyáját; 
ne kényszerből, hanem önként, ne 
nyerészkedésből, hanem készsége-
sen; ne is úgy, mint akik uralkodnak 
a rájuk bízottakon, hanem mint akik 
példaképei a nyájnak. És amikor 
megjelenik a főpásztor, elnyeritek a 
dicsőség hervadhatatlan koszorúját.” 
(1. Péter 5,1-4)

  - Somogyi László -

Bűnbánat

Íme, állok előtted
Bűneimtől összetörve
Lelkem s testem
Veled vérzik.

Megváltóm a keresztre
Én is mindennap felteszlek
Kezeidbe, lábodba
Hatalmas szegeket verek.

Bánom bűnöm sokaságát
De nézd mily gyenge én vagyok
Most bánom és rögtön újra
S újra más bűnt koholok.

Keresztedbe fogózva
Lábaidhoz borulva
Áldásodat add reám
S bocsáss meg, JÓ ATYÁM!

Tokos Rozália /Gyulafehérvár/

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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dIakónIaI percek
Kedves Testvérek!

        A Gyülekezeti ház nagytermében szeretetszolgálati nap ad lehetőséget arra, hogy betekintsünk a diakóniai 
munka szépségeibe. Az alábbiakban olvashatják a nap programját.

„Jézus mondja: Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja neked: 
Adj innom!; te kérted volna őt, és adott volna neked élő vizet.” Jn.4,10.

dIakónIaI nap
A Székesfehérvári Református Egyházközség szervezésében szeretettel hívjuk és várjuk 

2011. szeptember 23. pénteken 10:00 órai kezdettel 
a diakóniai-, missziói előadókat, gyülekezetek lelkipásztorait, diakónusait, presbitereit és a 

gyülekezetek diakónia iránt érdeklődő tagjait

 Program:

 10:00 Nyitó áhítat - Somogyi László lelkipásztor
             Köszöntés   

 Előadások:
 10:30 Beszámoló a Bétheli diakóniai hálózat bemutatásáról -     
             Jakab Sándor lelkipásztor, a mezőföldi egyházmegye diakóniai előadója

 11:00 Kérdések, hozzászólások

 11:30 Műhely munka -
            Pál Sándor a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány Kuratóriumának elnöke
            Beszterczey András a Schweitzer Albert Református Szeretetotthon és Módszertani  
            Intézmény vezetője
             Dani László gyülekezeti diakóniai referens
              Szabó Anna Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény vezetője
 12:45 Ebéd    - szeretetvendégség - 

 13:15 A csoportos műhely munka megbeszélése

 13:45 A Székesfehérvári Református Egyházközség diakóniai életéről visszaemlékezés –
           Bányai László nyugdíjas lelkipásztor

 14:10 Kérdések, hozzászólások

 14:20 A Székesfehérvári Református Egyházközség jelenlegi diakóniai szolgálata – 
             Somogyiné Gyüre Mária református diakónus, diakóniai gondnok

 14:50 Kérdések, gondolatok

 15:00 Záró gondolatok: Pál Sándor a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány
     Kuratóriumának elnöke

 Somogyi László sk. Dani László sk.  Jakab Sándor sk. Somogyiné Gyüre Mária sk.
 lelkipásztor diakóniai referens mezőföldi egyházm. diakóniai ea. ref. diakónus 

A részvétel szándékáról visszajelzést kérünk 2011. szeptember 19. hétfő 12:00 óráig:               
Somogyiné Gyüre Mária - Tel.: 0630/4185349  vagy  e-mail: somogyine.mara@albaref.hu 
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Baba-Mama kör

Isten kegyelméből hétről-hétre, 
alkalomról-alkalomra találkozhat-
nak az anyukák és gyermekeik 
ebben a körben. Az Igére figye-
lés és hatékonyabb megértés, a 
tapasztalatok megbeszélése az 
anyukák számára fontos. A be-
szélgetési idő tartamára a gyer-
mekeikkel való foglalkozáshoz 
hozzájuk értő, szerető testvéreket 
keresünk szerdai napokon 9:45 
órától 12:30 óráig. 

Jelentkezni Tugyiné Novák Ni-
kolett anyukánál lehet.

                                                                                          
Somogyiné Gy. Mara

     diakónus

Pótnagymama

       Gyülekezetünk egyik kedves családja, két óvodás korú gyermeke 
mellé keres olyan testvért, aki akár heti több alkalommal is segíteni tud-
ja a szülők munkáját.

Érdeklődők jelentkezését szeretettel várom:
Somogyiné Gy. Mara

           diakónus

A munka kenyere

       Egy kedves gyülekezeti édesanya, ritka betegség (raynaund-
szindróma) terhének viselője. A férjével két gyermeket nevelnek. Sajnos 
a betegség egyre nehezíti az állandóan igénybe vett kezek munkáját. 
Kérem, ha valaki tud ajánlani a számára könnyebb munkalehetőséget 
illetve adományt, legyen kedves megkeresni. 

Az ő nevükben is köszönettel:                                            
Somogyiné Gy. Mara

           diakónus

életbeváGó kér(d)éSek

 Igen, a fentebb olvasott rövid hirdetések alapján egészen apró betekintést kaphatunk arról, hogy a gyülekezet 
él. Hiszen vannak örömök és vannak fájdalmak. Az Életnek gazdagságával tölthetjük meg egymás életét. Hiszen 
tehetünk egymásért. Azért élünk, hogy segítsük egymást. Az ÚR Jézus ebben adott példát nekünk. Szabadok va-
gyunk arra, hogy döntsünk a szeretet cselekvésére. Így lehetünk Élet-közvetítők. 
Kérem a kedves gyülekezeti Testvéreket, hogy jelezzenek, ha úgy gondolják, segítségükre tudunk lenni. 
Kérjük azt is jelezzék, ha más rászoruló gyülekezeti tagról is tudnak.
Diakóniai munkaközösségünk nevében:

                                                                                              Somogyiné Gy. Mara
                                                                                             diakónus, diakóniai gondnok

Szeptember 30. (péntek) 18:00 
Széchenyi úti templom:
• Istent dicsérő áhítat a felújított Széchenyi úti temp-

lomért

• A Csomasz Tóth Kálmán Kórus szolgálata

• A Talentum Református Általános Iskola műsora

• Fülöp Zoltán építésügyi gondnok beszámolója

• Dinnyés József énekmondó zsoltáros csokra

Október 1. (szombat) 15:00 
Fejér Megyei Művelődési Központ 
(Barátság Háza)
• A Klucsik fiúk fanfárral köszöntik a megjelenteket

• Szénássy Szilárd (Martos – Felvidék, Szlovákia) nyi-
tó áhítata

• A martosi gyülekezet és református iskola bemutat-
kozása

• Az Olajfa Református Óvoda műsora
• Nyilvános interjú Dr. Molnár Róbert kübekházi pol-

gármesterrel és országgyűlési képviselővel, az „Egy 
politikus, akit rabul ejtett Isten” című könyv szerzőjével 

Október 2. (vasárnap) 18:00 
Széchenyi úti templom
• Jótékonysági koncert a templom belső felújításá-

nak javára:
	 • Bolyki Sára szavalata
	 • Miklósa Erika művésznő koncertje

Iv. SzékeSfeHérvárI reformátuS napok
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budai úti hírek
„Jézus Krisztus szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta nekik, hogy ő él, amikor negyven napon keresztül meg-

jelent előttük, és beszélt az Isten országa dolgairól.”
(Apostolok Cselekedetei 1: 3) 

Augusztus 28-tól a vasárnapi istentiszteleteken 
prédikáció-sorozat indult az Apostolok Cselekedete-
iről írott könyv mai üzeneteiről!

Ősz folyamán kézikönyvtárat szeretnénk elindí-
tani, melynek célja, hogy az istentiszteleteket látogatók 
korszerű, hasznos tanácsadó-útmutató irodalmat kölcsö-
nözhessenek.

Gyülekezeti ebédre hívunk mindenkit szeptem-
ber 11-én vasárnap! Az istentisztelet után ”batyus” jel-
leggel, közvetlen baráti beszélgetés mellett fogyasszuk el 
közösen az otthonról hozott finomságokat.  

Kezdő konfirmációi csoport indul a Gyülekezeti 
Központban (Széchenyi u. 16.) szeptember 16-tól 

péntekenként 16:00 órától, az ifjúsági teremben! 

Felnőtt konfirmációi csoportot is örömmel indí-
tanánk! Jelentkezés a lelkésznél!

Ifjúsági Klub (Biztos Szikla Klub) péntekenként 
17: 00 órától a Gyülekezeti Központ ifjúsági termében 
(Széchenyi utca 16.)

Presbiterválasztás lesz! 
Ez év végére presbitereket választunk egyházközsé-

günkben. A Budai úti gyülekezetrész 8 presbitert és 2 
pótpresbitert jelölhet a presbitériumba! Két vasárnap 
lehet majd ajánlásokat gyűjteni a jelöltséghez. Ajánláso-
kat tehetünk a főgondnok és a Budai úti gyülekezetrész-
gondnok személyére is. A részleteket hirdetni fogjuk! 

budai úti programok
2011. 09. 11. Gyülekezeti Ebéd az istentisztelet után 11: 30 óra Budai út
2011. 09. 18. Istentisztelet: úrvacsora (őszi hálaadás) 10 óra Budai út
2011. 09. 26-29. Teremtés Hete: ökumenikus előadássorozat 17, 30 óra Katolikus helyszín

2011. 09. 30- 10. 02. 

IV. Székesfehérvári Ref. Napok (programokból: 
Miklósa Erika operaénekesnő jótékonysági koncertje; 
Dr. Molnár Róbert – Kübekháza polgármestere; 
Dinnyés József – zsoltár est;)

P – V Több helyszín

2011. 10. 02. Szórvány – istentisztelet 14 óra Börgönd - Kápolna
2011. 10. 08. Hittanos Családos Sport Délelőtt 9 óra Talentum isk.
2011. 10. 16. Istentisztelet: úrvacsora (havi rendes) 10 óra Budai út

2011. 10. 21-23. 
Gyülekezeti Hétvége
Csendesnapok

P - V Balatonfüred

2011. 10. 30.
Ifjúsági Istentisztelet: Iránytű Dicsőítő Csoport és 
vendégszolgáló lelkész szolgálatával

10 óra Budai út

2011. 10. 31. Reformáció ünnepe - istentisztelet 18 óra Baptista vagy Budai út

2011. 11. 01.
Emlékezők Istentisztelete 
(Mindenszentek – Halottak Napja) 

15 óra Kisfaludi temető

2011. 11. 01.
Emlékezők Istentisztelete 
(Mindenszentek – Halottak Napja)

17 óra Budai úti altemplom

2011. 11. 04-06.
Ifjúsági Hétvége
Csendesnapok

P - V
Balatonszemes vagy 
Balatonfüred 

rendszeres alkalmaink
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, valamint gyermekmegőrzést biztosítunk a baba-mama szobában!)

le
lk

I-

GondozóI 

Sa
rok
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Kedves olvasó! 
Megjegyzem, hogy 

ezeket a hazugságot a 
férfiak is elhiszik! Szóval 

szó sincs ebben a könyvben 
valamiféle férfisoviniszta trium-

falizmusról! 
Mindannyiunknak szüksége van a 

világos igazságra az élet nagy kérdé-
seiben! Ez a mű többek között olyan 
kérdésekben foglal állást, mint a 
„hazugságok önmagunkról, Isten-
ről, bűnről, házasságról, érzelmek-
ről” - csakhogy a legfontosabbakat 
érintsük. 

„A világmindenség történelmének 
minden egyes gondja egy hazugság-

gal kezdődött. Minden prob-
léma, minden háború, minden 

seb, minden felbomlott kapcsolat, 
minden bánat egyetlen egyszerű ha-
zugsághoz vezethető vissza. Az író-
nő, azon túl, hogy leleplezi ezeket a 
hazugságokat, bemutatja az Igazság 
hatalmát, amely a szabadsághoz ve-
zető út. Az Igazság nem csupán túl-
élést és menekülést biztosít, hanem 
valódi, dicsőséges szabadságot eb-
ben a bukott, korrupt, fájdalomter-
hes világban.” (forrás: Keresztyén 
Ismeretterjesztő Alapítvány KIA  
könyvajánlója)

A könyv üzenetének páratlan fon-
tosságát mi sem igazolja jobban, 
mint hogy Monty Taylor lelkész a 
tavaszi Budai úti evangelizáció ke-
retében ezekről a témákról tartott 
tanítást gyülekezetünkben! (meg-
hallgatható: http://www.albaref.hu/
igehirdetesek)

- BJ- 

le
lk

I-

GondozóI 

Sa
rok

könyv-
ajánló

reformátuS InterneteS lelkI-GondozáS

Online Lelkisegély
Leteheted terheidet

Éjszaka is várja hívásod a világhálón a református 
skype-os lelkigondozói szolgálat.

- Ha gondok nyomasztanak, nem találsz választ a 
kérdéseidre, magányosnak érzed magad és nincs kihez 
szólnod, szívesen meghallgatunk Téged.

- Ha nincs kit felhívnod, mert már mindenki alszik, 
a skype-os lelkigondozói szolgálathoz akkor is bizalom-
mal fordulhatsz!

- Egy skype-cím megadásával akár a névtelenségbe 
burkolózva is elmondhatod problémáidat, a vonal túlsó 
végén értő füllel hallgat és segíteni próbál szakembe-
rünk.

Figyelünk Rád, meghallgatunk Téged és imádkozunk 
érted!

Ne maradj egyedül a gondjaiddal, kétségeiddel!
Keresd az interneten a református skype-os lelkigon-

dozói szolgálatot!
Skype címünk: lelkigondozas1

  A szeretet figyelmes.

A szolgálatról bővebben a 
http://www.skype-lelkigondozas1.hu címen 
olvashatsz.

Az internetes lelki gondozásnak jól dokumentált hát-
tere van, tudományos szinten végzik, és többéves múlt-
ra tekint vissza.

"Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, ami lehetőséget ad az apró mag számára, hogy 

azzá a virággá váljon, amivé fejlődni képes."

                                                                                                                       (Thomas Gordon)
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bIzonySáGtételek az IdeI ballaGáSI ünnepSéGrÕl
Incze Johanna:
Jézus ezekkel a szavakkal búcsú-

zott tanítványaitól: "Menjetek el te-
hát, és tegyetek tanítvánnyá minden 
népeket".

A Talentum Református Általános 
Iskola lehetőséget adott nekünk, 
hogy ezt az üzenetet befogadjuk, és 
Isten Igéje által tanítványokká le-
gyünk. Első osztályban, amikor el-
kezdtük az iskolát, mindannyiunk szí-
vébe elvetették a hit magját. A reggeli 
áhítatokon és a hittanórákon megis-
mertük a Bibliát, az életre szóló üze-
netet, így az Ige már fiatal korunkban 
útmutatást jelentett.

Megtanultuk a helyes utat, és azt, 
hogyan cselekedjünk az élet minden 
területén, így hitünk fája egyre növe-
kedett. Ha megjelentek rajta vad haj-
tások, azt visszametszették a továb-
bi növekedés érdekében. Ha vihar 
tombolt, a Biblia nyújtott számunkra 
védelmet és kiutat a problémáinkból. 
így jutottunk el idáig.

Miután elmegyünk innen, nekünk 
kell tovább gondozni a hitünket napi 

igeolvasással és imádsággal. Cserébe 
gyümölcsöző és boldog életünk lesz, 
fáinkon pedig fészket raknak majd az 
ég madarai.

Szabó Lilla:
Istennek hála, olyan családban él-

hetek, ahol már egész kicsi korom 
óta hallhatok Istenről.

Nővérem óvónői, dadusai nagyon 
vártak engem. Így lettem egy sze-
retetteljes közösség tagja a Boldog 
Gizella Katolikus Óvodában. Majd 
közeledett az iskolai beiratkozás ide-
je.  Szüleimnek a döntés nem volt 
nehéz, hiszen akkor indult egy éve 
újra a református általános iskola. 
Egyértelmű volt számukra, hogy itt 
jó helyem lesz, és igazuk volt, ezt az 
idő is igazolta. A heti két hittanóra, 
a reggeli áhítatok, a vasárnapi isten-
tiszteletek, a közösségi programok 
mind-mind erősítették, építették a 
hitemet. Tanultunk Jézus életéről, 
munkásságáról, csodáiról, és ezeken 
a tanításokon keresztül egyre köze-
lebb kerültem a Megváltómhoz. Meg-

tanultam saját szavaimmal is beszélni 
Istennel, és Ő ráébresztett arra, hogy 
az üdvösség az Ő egyszülött Fiában 
van. Elhatároztam azt, hogy ezen túl 
csak Benne bízom, és Őt követem.  
Ez a döntés hosszú évek eredménye.  
Eddig is tudtam, de végül sok-sok 
beszélgetés során értettem meg iga-
zán Isten szeretetét és a Megváltás 
értékét.  S ma bátran vallom, hogy 
Isten soha nem hagy el, mindig, min-
denhol velem van, egyedül Benne 
bízhatom, és bármilyen baj ér, hozzá 
mindig fordulhatok. Megértettem a 
kereszt titkát, hogy Isten Fia értem, 
helyettem és miattam halt meg, és 
örök életem van Jézusban. Ezért 
örökké hálás leszek.

Megtérésemért és a biztos háttérért 
köszönettel tartozom elsősorban Is-
tennek és természetesen szüleimnek, 
testvéremnek, keresztszüleimnek, ta-
náraimnak és a gyülekezeti tagoknak 
egyaránt.

Köszönöm!
Soli deo Glória, azaz egyedül Iste-

né a dicsőség! 

közöS SzolGálatból a nyuGalom közöSSéGében

Örömmel és hálaadással hozom a 
székesfehérvári testvéreink tudomá-
sára, hogy immár 7. éve együtt van 
Gyülekezeti Központunkban a nyug-
díjas lelkipásztorok közössége, ahol a 
Veszprémi-, Mezőföldi-, Somogyi- és 
Vértesaljai Egyházmegyék lelkészei, 
lelkész házaspárok, lelkész özvegyek 
és lelkipásztorok testvérei vannak 
együtt minden hónap első szerdáján 
– délután. Alkalmainkat folyamato-
san megtartjuk, amelyeken igetanul-
mánnyal, imádsággal és sok énekkel 
kezdjük együttlétünket.

A hét évvel ezelőtti kezdő áhíta-
tunk megadta alkalmaink tartalmát 
és célját, mert a feljegyzési naplónk-
ban a Ján.15:1-18 versei alapján 
a gyümölcsöző keresztyén életről 
hallottuk Urunk üzenetét. Áldjuk az 

Urat, hogy szolgálatunk elmúlt évti-
zedeiben megélhettük szolgálataink 
gyümölcsöző áldásait és lelkipásztori 
elhívásaink örömét, hogy az Úr há-
zaiban – ahová rendelt bennünket 
– szolgálhattunk Isten dicsőségére, 
és a ránk bízottak életének javára, és 
hisszük, hogy üdvösségére is. Alkal-
mainkon felelevenítjük hazánk múlt 
századi történelmének megrázó, 
Egyházunkat számos ponton negatí-
van érintő történelmének eseménye-
it, lerombolt templomaink szomorú 
látványát, az újjáépítések emberfe-
letti erőfeszítéseit, és ezek között is 
megtapasztalva Istenünk jelenlétét, 
csodálatos gondoskodását, atyai sze-
retetének kimeríthetetlenül gazdag, 
csodálatos ajándékait. Öröm szá-
munkra, hogy mai templomos gyü-

lekezeteinkben többekkel találkozha-
tunk, akik egykor konfirmandusaink 
voltak, már gyermekeiket is keresztel-
hettük, házasságukat megáldhattuk 
és halottaikat a feltámadás remény-
ségében bocsáthattuk el. Közössé-
günk és benne egyéni életünk jelen-
legi lelki örömét és hitvallását a 92. 
zsoltár versei fejezik ki leghívebben. 
Azért is, mert ez a zsoltár szombatna-
pi ének gyanánt zengett az ószövet-
ségi választott nép istentiszteletein. 
Tudjuk, hogy a héber szabbat magya-
rul nyugalom. Isten megígérte, hogy 
„van szombatja, azaz nyugalma Isten 
szolgáinak.” Ezért a zsoltár szavaival 
mi is dicsérjük az Urat, kora reggel 
hirdetjük kegyelmét, mind gyakoribb 
éjszakai ébrenlétünkben hűségét. 
Örömmel emlegetjük a mi Urunk 

(Közli: Tóth Sándor ny. lelkész)
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csodálatos cselekedeteit, amelyekkel 
megvidámított bennünket nehéz tör-
ténelmi időben végzett szolgálataink 
közben is. Mindannyian gyülekeze-
teink, templomaink újjáépítői, újjá-
szervezői lehettünk gyülekezetünk 
tagjaival együtt. Építhettük lelki Je-
ruzsálemünk kőfalait, mint a babilo-
ni fogságból hazatérők. Erősítettük 
a csüggedő lelkeket, vigasztaltuk a 
szeretteiket hazavárókat és a szétszó-
ródott szórvány gyülekezeteinket is 
egyben tartottuk. Boldogok voltunk, 
ha a ránk bízott gyülekezetben újból 
megszólalt az egykor elnémított ha-
rang, aminek repeszdarabjait össze-
gyűjtve újjáöntetett az anyagilag sze-
gény, de lélekben buzgó gyülekezet.

Átélhettük a háborús próbatételek 
után a lelki ébredés csodálatos idő-
szakát, amelynek lendülete a diktatú-
ra szorítása közben is tartott, és a ma 
élő idős nemzedék egyházainkban 
ennek szép gyümölcsit osztogathatja. 
A zsoltár 6. verse azzal vigasztalt ben-
nünket, hogy „mily nagyok Uram a 
Te műveid, igen mélységesek a Te 
gondolataid.” Ha fel is nőnek a go-
noszok, a hamisság cselekvők, a tör-
ténelem ura lesöpri őket a maguk 
által épített magasra emelt színpad-
ról, ahol gőgjükben „istenkedtek”. A 
gondok között is virágozhattak gyü-
lekezeteink Isten tornácaiban, aho-
vá minket őrállóként állított. Mivel 
közösségünk lelkipásztorai nyugdíjas 
éveikben is különféle lelki szolgálato-
kat végeznek, hálaadással mondhat-

juk ugyancsak a zsoltárossal, hogy 
„vén korban is gyümölcsöznek, és 
zöldellők lesznek, hogy hirdessék: 
igazságos az Úr, a mi kősziklánk, 
akiben hamisság nincs.” A mi meg-
bízó mennyei Gazdánk a mi öröksé-
günk és az Ő csodáira felemelő érzés 
együtt emlékezni, és ezekből erőt me-
ríteni nyugdíjas éveinkben is.

Közösségi alkalmainkon mindenki 
megszólal, elmondja személyes élete 
örömeit, gondjait és imádságban, 
az egymással törődő szeretetben, 
ahol lehetséges – segítünk. A fen-
tebb említett egyházmegyék számos 
gyülekezetében végeznek nyugdíjas 
lelkészeink felkérésre helyettesítő 
szolgálatokat, több idősotthonban 
rendszeres igei alkalmakat tartanak 
és fiatal szolgatársainkat szabadsá-
guk ideje alatt szívesen helyettesítik. 
Mivel szeretetközösség vagyunk, havi 
alkalmainkon szeretetvendégséget is 
tartunk, amely a vállalások sorrend-
jében megy végbe. Jó kapcsolatunk 
van lelkipásztorainkkal, egykori gyü-
lekezeteinkkel és a székesfehérvári 
testvérekkel. Köszönettel tartozunk 
a Presbitérium és az Elnökség szíves 
hozzájárulásáért, hogy a gyülekezeti 
központunkban alkalmainkat meg-
tarthatjuk.

Mivel számunkra is nagy öröm 
templomunk külső megújulása, ezért 
rövid beszámolómat azzal a pásztori 
áldáskívánással zárom, amit a mellé-
kelt költemény fejez ki:

Töltsétek meg a templomot

Szépítsétek a templomot, 
legyen szent az Isten háza,  
üdvösségre vágyó lelkünk    
találjon ott otthonára.  
Könyörögjünk: ha van foltja, 
mossa le a Krisztus vére,    
hasonlítson égi hazánk   
szeplőtelen szépségére. 

Gondozzátok a templomot,    
falát omlás ne rútítsa,    
tépett hitünk reménységét   
ép alakja adja vissza.      
Könyörögjünk: ha ég zendül,  
vagy megrendül a föld méhe,    
Krisztus megváltott népének  
Legyen e ház menedéke.        
                
Tiszteljétek a templomot,
legyen benne rend és béke,
istenes, szent jámborságunk
legyen legfőbb ékessége.
Könyörögjünk: falai közt
háború ki sose törjön,
a szeretet magvetése
hozzon termést égen, földön.

Töltsétek meg a templomot,
pad üresen ne maradjon,
ha számba vesz a mi Atyánk, 
mindenkit a helyén kapjon. 
Könyörögjünk: itt e házban
tegyen jegyet homlokunkra,
ha a mennybe hazatérünk,
emlékezzék az arcunkra. 

Kövess engem! (Máté 9,9)
Uram!
Parancs ez. Tartozom megfogadni, ha életem értelmét keresem. Hívó szó is. Benne irántam való szereteted 
csendül meg. Máté, akinek ezt akkor mondtad, nem tudta, mire vállalkozik, amikor engedelmesen fölkelt és 
nyomodba szegődött. Csak később ébredt tudatára, hogy ez volt élete boldog fordulója. Megmutattad neki 
megváltó szereteted megváltó csodáját. És a lelkébe olyan örömüzenetet ültettél el, amely élete tartalmát alkot-
ta és amelyből - íme - én is örömöt merítek.
Uram!
Ma nekem parancsolsz és engem hívsz. Adj erőt, elhatározást, hogy téged kövesselek. Ha kell - szegénységbe. 
Ha kell - áldozathozatalba. Ha kell - kereszt alatt. Ha kell - üldöztetésbe. Ha kell - halálba. De a Te védelmed 
alatt és a Te győzelmedig.

  Ordass Lajos
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cSIllaGpont. a lényedre tapInt
Az idén július 19-23-án 

megrendezett Csillagpont 
Ifjúsági Fesztivál mintegy 
3700 résztvevőjének arca 
úgy ragyogott a tatai edző-
tábor hosszan elnyúló terü-
letén, mint égen a csillag. 
Pont.

A találkozó témája az érin-
tésekhez kapcsolódott, me-
lyet több mint 130 lelki, kul-
turális, zenei és sportprogra-
mon keresztül jártunk körbe. 
A nyitó áhítatot elmosta az eső, 
beköltöztünk hát a tábor nagyobb 
épületeibe. Úgy gondoltuk, az időjá-
rás túljárt az eszünkön… valójában 
ez fordítva történt meg. A beköltö-
zés azt jelentette, hogy a nagyszín-
pad hatalmas rétje helyett a zsúfolt, 
fedett termekben az érintkezések 
fizikailag is létrejöttek. Az „eső” úgy 
döntött, nem hajlandó megszűnni, 
ami a sátorlakók felét otthontalanná 
tette. Istennek talán pont ez volt a 
célja ezzel, hogy a menedéket kere-
sők egymást megismerve segítséget 
nyújtsanak testvéreiknek. Így aztán 
a hét folyamán elbúcsúzhattunk a 
kinti programoktól. A lelkes szerve-
zőbrigád azonban, akik már más-
fél éve elkezdték munkájukat, nem 
adták fel… meg persze a résztvevők 
sem… mintha Isten katonáiként 
megharcoltunk volna az Úr érinté-
séért. 

A délelőtti főelőadásokat Dr. 
Bagdy Emőke ismert egyetemi ta-
nár tartotta. Az azt követő kiscso-
portos beszélgetések során megvizs-
gáltuk, hogyan élhetünk bölcsen az 
érintés ajándékával. Az esti áhítatok 
alkalmával Steinbach József püspök 

úr közvetítette számunkra Is-
ten elgondolkodtató szavait. 
Napközben pedig számos 
lehetőség adódott lelki fejlő-
désünkre. Együttesek léptek 
fel; rengeteg építő jellegű 
előadás hangzott el különbö-
ző témákban, mint a szemé-
lyiségfejlődés, párkapcsolat, 
környezetvédelem. A dicső-
ítő színpad a ragyogó arcú 
fiatalok énekétől kelt életre. 
A kávézók reggeltől estig 

várták megfáradt, ámde beszélge-
tésre vágyó vendégeiket, helyszínt 
adva a reggeli bizonyságtételeknek, 
sőt, még a mindenkit megnevettető 
lelkész stand up-nak is. Különböző 
hazai, határon túli és nemzetközi 
szervezetek mutatkoztak be sátraik-
ban. És ha az ifjú arra vágyott, hogy 
egy rövidke időt eltölthessen az Úr-
ral csak kettesben, betért az imasá-
torba, mely egy hosszabb labirintus-
ként alapos fejtörésre késztette őt.

Kinek így, kinek úgy sikerült meg-
vívni a maga kis csatáját a Csillag-
ponton, ami ezzel még aligha ért 
véget. Hallod már hadvezérünk csa-
tába hívó vezényszavát? Gyertek, 
harcosok, öltözzük fel harci ruhán-
kat! Az ifjúsági találkozók sorozata 
folyt.köv… T-REND-ifi, Székesfehér-
vár, 2012. június 29 - július 1.

  - Selmeczki Petra -

Meghívó irodalmi estre
Kedves Testvérek!

 Örömmel tudatom, hogy megjelent 3. versesfüzetem 
„Valaki szeret” címmel. 
A kötetet szeptemberben két időpontban, két külön-
böző helyszínen fogom bemutatni.

Szeptember 11-én (vasárnap)  16:30-kor a Szé-
chenyi utcai Gyülekezeti Házban lesz az első irodalmi 
est. Házigazda: Somogyi László ref. lelkészi elnök.
Zene: Klucsik család

Szeptember 22-én (csütörtökön) 18 órakor a 
Városi Levéltárban (Malom utca, Zichy liget sarok) 
ismétlem meg a bemutatót. Ott Péntek László nyugal-
mazott esperes lesz a házigazda. 
Zenei közreműködők: Barátok zenekar
Minden érdeklődőt szeretettel hívunk, várunk:
                                                                                                 

Schrenk Éva (szerk.)
„Minden kimondott szó: ültetés.
  A szívben majd kicsírázik.
  Verseket írni: küldetés.
  És örülj, ha látod: kivirágzik.”
                             (Sch. Éva: Ars poetica II.) 
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a fÛSzál éS a kóró
Kinn a kertben a pázsiton egymás 

mellett nőddögélt a fűszál és a kóró.
A fűszál már régóta ott élt, a kóró 

csak néhány napja nőtt ki a földből. 
A kóró azonban hamar a magasba 
szökkent és erősebb és nagyobb lett, 
mint a fűszál. A fűszál a többi pázsit-
társához hasonlóan selymesen rin-
gott. A lágy szellő fuvallatában egy-
mást selymesen simogatták, és gyö-
nyörködtek a madarak énekében. 

Mellette a kóró erősen, magas-
ba-törően, büszkén és tüskésen állt. 
Sokszor megszúrta a tüskéivel a fű-
szálat. Ez a fűszálnak nagyon fájt, 
sokat sirdogált miatta, de ez a kó-
rót nem érdekelte. Soha nem kért 
bocsánatot a fűszáltól, sőt a többi 
körülötte levő fűszálat is elkezdte 
szúrkálni. Élvezte, hogy ő nagyobb és 
erősebb a füszálaknál, és kedvét lel-
te a szúrkálásban. Az is tetszett neki, 
hogy a fűszálak sirdogálnak körülöt-
te, de tudta, hogy nem tehetnek elle-
ne semmit, így aztán kedvére szúrkált 
minden fűszálat, aki körülötte volt.

Igy ment ez egy ideig, aztán 
egyszercsak az egyik fűszálnak eszé-

be jutott valami. Azt mondta a kóró-
nak: Te kóró, légyszives vigyázz a tüs-
kéiddel, mert nekünk nagyon fáj az, 
hogy folyton szurkálsz minket. Tudod 
nemsokára megint el fog jönni a ka-
szás, és akkor nem fog különbséget 
tenni senkivel. Mindenkit menthetet-
lenül lekaszál. Mi, a füvek azonban 
újból ki fogunk nőni, és újból sely-
mesek és lágyak leszünk, de te nem 
fogod túlélni a kaszást.

A kóró egy pillanatra úgy tünt, mint-
ha megijedt volna, de aztán megráz-
ta magát és nem törődött tovább a 
kis fűszál figyelmeztetésével. Élvezte, 
hogy egyre nagyobb és erősebb lesz, 
és azt is észrevette, hogy már nem-
csak a fűszálakat szurkálhatja, ha-
nem mindenkit, aki elmegy mellette. 
Ettől még nagyobb kedve lett és nem 
is akart már semmi mással foglalkoz-
ni, mint szúrkálni és szúrkálni. Úgy 
látszott, hogy nagyon jól érzi magát.

Másnap estefelé a madarak énekét, 
és a fűszálak sirdogálását egy külö-
nös zaj szakította félbe. A kóró körül-
nézett, és megdöbbent a látványtól. 
Ameddig ellátott, mindenfelé sorra 

dőltek le a fűszálak, és minden más 
növény. Beleremegett, mégiscsak 
igaza volt a kis fűszálnak? Ez len-
ne a kaszás? Nem hitte el, hogy az 
mindenkinél erősebb, de most a sa-
ját szemével láthatta, és attól igazán 
megijedt, hogy a kaszás egyenesen 
feléje ment.

Hirtelen eszébe jutottak a kis fűszál 
szavai. Szeretett volna bocsánatot 
kérni a fűszálaktól, már bánta is amit 
addig csinált, de olyan nagy volt a 
zaj, olyan félelmetesen dübörgött a 
kaszás, hogy már senki sem hallotta 
a kóró szavait. Még a föld is remegett 
a kóró körül. 

A kis fűszálnak igaza lett. Másnap 
hajnalban friss eső mosta le a kis fű-
szálak sebeit. Utána pedig kisütött a 
nap. A kis fűszálak keresték a kórót, 
de az már sehol sem volt, már nem 
bántotta őket senki. Vidáman ör-
vendezhettek a madarak énekének 
a napsütésben, és selymesen simo-
gatták egymást a lágy szellő fuvalla-
tában.

- Klucsik Péter -

fIatalok, felnÕttek fIGyelem!

Egy-egy konfirmációi előkészítő sorozat révén újra lehetőség nyílik annak megismerésére, aki már a teremtés 
előtt (!) létezett, s így imádkozott Mennyei Atyjához: „Most te dicsőíts meg, Atyám, önmagadnál azzal a dicső-
séggel, amely már akkor az enyém volt tenálad, mielőtt még a világ lett.” (János 17,5) 

Kivel volna fontosabb aktív kapcsolatban lennünk, mint Ővele?! Vajon van hozzá fogható hatalmasság, tá-
masz vagy pártfogó?! Van nála fontosabb vagy gazdagabb barát?! (János 10,10; 15,14)

Aki hetedikes, nyolcadikos vagy kilencedikes, még nem konfirmált fiatal, szeretettel várjuk szept-
ember 16-án du. 4 órára a gyülekezeti házba. (Széchenyi út 16.) A haladó csoport tagjaival szeptem-
ber 9-től folytatjuk a megkezdett felkészülést (du. 5 órától), a felnőtt érdeklődőket pedig szeptember 23-
án este 6 órára hívjuk a konfirmációi előkészítő nyitó alkalmára. Gyerekek és felnőttek jöhetnek olyanok 
is, akik még nincsenek megkeresztelve, - s aki csak egy kicsit később tud bekapcsolódni a korosztályos 
sorozatába, azt is szeretettel várjuk!
Kedves Szülők, Keresztszülők! Vegyék komolyan az élő Isten előtt tett fogadalmukat, amit gyermekük 
keresztelésekor elmondtak! Urunk tartja az ígéretét, kész őket elfogadni és kegyelemből hit által üdvözíteni, de 
az Ő megismertetése az újabb nemzedékekkel - a mi közös felelősségünk!

                                                                             -  lelkipásztorok -
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visszatekintés Sátoraljaújhelyre
A gyülekezeti csendes hetünk alap-

igéje volt, és az elmúlt idő távlatából 
jó visszagondolni rá.

Már a jelentkezéseket segítő csa-
pat tagjaként, szolgáló testvéreim-
mel együtt minden eddiginél való-
ságosabban tapasztaltuk meg Isten 
imádságot meghallgató, támogató 
kegyelmét, így indulhattunk el eb-
ben az évben is. Ő munkálkodott a 
nagylelkűen adományozó szívekben, 
hogy többen élvezhessék ajándékait. 

Dicsőség Istennek a hálából sok-
felől odaszánt időért, erőért, szak-
tudásért, pénzforrásokért, az ötödik 
alkalommal rendelkezésre bocsátott 
orvosi eszköz- és gyógyszerkészletért; 
emberek felé pedig hálás köszönet 
mindannyiunk nevében.

„Mert minden értetek van, hogy a 
kegyelem sokasodjék, és egyre töb-
ben adjanak hálát az Isten dicsőségé-
re.” 2Kor 4.15.

Találkozni jöttem veled Istenem… 
- énekeltük. És minden feltétel adott 
volt ehhez azon a héten. A közös 
reggeli és esti alkalmakon az ember 
számára olyannyira áhított abszolút 
szabadságról, majd a teremtett-, a 
megmaradt-, és a hívő ember sajá-
tos szabadságáról ismerhettük meg 
az igazságot, a valóságot a Szentírás 
alapján. 

Utána átgondolhattuk, beszélget-
hettünk ezekről. Tudjuk, az ember a 
bűn miatt kitört a számára védelmet 
és minden jót biztosító szeretetfüggő-
ségből, és ezzel bűnös természetének 
rabszolgaságába került, egy önmaga 
és mások számára is gyötrelmes, ve-
szedelmes függőségbe. De örömhír, 
hogy „Édentől keletre” is van lehető-
ség a visszatérésre. 

Jézus Krisztus mondta: „Én vagyok 
az út, az igazság és az élet” Jn14.6. 

„Mily drágák nekem szándékaid 
Istenem, mily hatalmas azoknak szá-
ma!” Zsolt139.17.

A hét közepe felé ezzel a kérdéssel 
szembesülhettünk: Istennek tetsző, 
vagy Istennek átadott életet élek-e? 
Mi, akik nem tartottunk a Munkácsra 
kirándulókkal, tovább gondolkodhat-
tunk: Kié a testem? Kié az életem? 
Mire és miért adjuk oda testünket, 
életünket? Tékozoljuk, vagy Istent di-
csőítjük vele? „Adjátok oda magato-
kat…Tagjaitokat is adjátok át  az igaz-
ság fegyvereiként az Istennek” Róma 
6.13. Az átadás gyümölcseit a körü-
löttünk élők élvezik, így betöltjük azt 
a célt, amit Isten belegondolt az éle-
tünkbe, és ez dicsőíti Őt. Szabadsá-
gom van arra, hogy kiáltsak Hozzá, 
keressem, hallgassam, olvassam sza-
vát, hogy megismerjem, hogy meg-
bízzam Benne, és viszontszeressem 
Őt! Szabadságod van fiatalon aka-
ratát keresve pályát választani, vagy 
a neked rendelt társra várni – ahogy 
egy ifjú testvérünk megfogalmazta. 
Szabadságunk van rábízni magun-
kat mindenféle nehézségünkben, 
gyászunkban, testi elesettségünkben, 
öregségünkben, és a bizalomra Ő vá-
laszol. Azon a héten többen is meg-
tapasztalhattuk különféle „ínsége-
inkben”, hogy testvéri imádságokkal 
támogatva közel a  segítség .

Erőt adsz minden helyzetben, Te vagy 
a kincsem, életem, Te vagy a mindenem.

Kereslek, mert oly drága vagy, nincs 
mivel pótolhatnálak, Te vagy a min-
denem.

 Jézus, hű Bárány, áldom szent neved.
Elvetted bűnöm, szégyenem, köszönöm, 

hogy újjá lettem, Te vagy a mindenem.
Felemelsz, hogyha elbukom, Szent-

lelked betölt, jól tudom, Te vagy a min-
denem.

 Jézus, hű Bárány, áldom szent neved
Micsoda öröm és felemelő erő együtt, 

énekszóval dicsőíteni, magasztalni Iste-
nünket! 

A Szeretettől való áldott függősé-
günkben kapott egyik sajátos sza-
badságunk, hogy  szerethetünk. Lát-
tam, ahogy ez a szeretet készséges 
volt a szálláscserére, így korrigálva a 
töredékes emberi figyelmet ; láttam, 
ahogy a kicsinyekkel – a legapróbbat 
nyakába véve -focimeccset játszott;  
láttam, ahogy a gyászában magá-
nyos-, vagy testi bajok miatt segít-
ségre szoruló embertársa mellé állt 
A gyermekétől nyilvánosan bocsá-
natot kérő édesapát valamennyien 
hallhattuk. És bizonyára más dolgok 
is történtek. Mert szabad nekünk 
-  ahogy manapság egyáltalán nem 
természetes - figyelmesnek, nagylel-
kűnek, megértőnek lennünk, akár 
meghökkentő módon is. Szabad ne-
künk ott is szeretni, ahol nehéz, ott is 
megbocsátani, ahol egyébként lehe-
tetlen. Miért? Mert tartozunk ezzel.  
„Legyetek egymáshoz jóságosak, ir-
galmasak, bocsássatok meg egymás-
nak, ahogyan Isten is megbocsátott 
nektek a Krisztusban.” Ef.4.32. 

A hívő ember másik sajátos sza-
badsága az evangélium továbbadá-
sának áldott lehetősége. Fáj nekünk, 
hogy szeretteinknek, a körülöttünk 
élőknek nincs élő kapcsolata a Sze-
retet Istenével, ezért beszélünk arról, 
amit velünk tett, amit hiszünk, amit 
tudunk igéjéből. 

„Mert nem szégyellem az evangéli-
umot, hiszen Isten ereje az, minden 
hívőnek üdvösségére.” Róma 1.16.

Örül a szívem, hogy mind az Arany-
alkony csoport közösségében, mind 
testvéri, baráti, személyes beszélge-
tésekben bizonyságot tehettem az Ő 
szeretetéről.

Első este mindenki igét kapott, az 
enyém így szól: „ Valaki azért vallást 
tesz én rólam az emberek előtt, én 
is vallást teszek arról az én mennyei 
Atyám előtt.” Máté 10.32.

- Benkóné Sz. Mária -

„
Megismeritek az igazságot, és 

az igazság megszabadít titeket.” 
Ján.8.32.
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„megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket…”

Ismét Sátoraljaújhelyen jártunk
„Uram, Jézus, oly jó rólad halla-

ni…” - szűrődött ki délelőttönként 
a hadapródok még gyermekes, de 
annál szívhez szólóbb éneke a né-
gyes pavilonból. Szabadságot kaptak 
arra, hogy Isten szavait hallgatva a 
szeretetről, a megértésről és az aláza-
tosságról tanuljanak.

Játékosan szemlél-
tetve, hogy az ő gyer-
mekszívük is megért-
se az üzenetet. Kissé 
szégyenkezve szemléli 
a felnőtt olykor, hogy 
az éretlennek hitt gyer-
mekek igazán szívből 
szólóan dicsérik az 
Urat…

Augusztus első heté-
ben a székesfehérvári 
gyülekezet apraja-
nagyja Sátoraljaúj-
helyre utazott az ötöd-
szörre megrendezett többgenerációs 
nyári táborba. A létszám az utolsó 
hetekben kúszott fel mintegy 240-re. 
A Várhegy Üdülő csodaszép fenyve-
sekkel borított hegyoldalon terül el. 
Idén csak páran merték bevállalni a 
sátrazást, hiszen előre nem tudtuk, 
milyen idővel ajándékoz meg minket 
Urunk. Végül egész héten gyönyörű 
kirándulóidőt adott.

„Az igazság megszabadít titeket”- 
hangzott el többször is a hét központi 
igéje. A reggeli és az esti áhítatok el-
gondolkodtató mondatait a délelőtti 
csoportbeszélgetéseken gondoltuk 
tovább.

Az apróságoktól kezdve az ifiken 
keresztül az idősebbekig mindenki 

megtalálta a maga kis körét, ahol a 
csoportvezetők segítségével és fő-
képpen a Szentlélek jelenlétével el-
mélyülhetett gondolataiban. Persze 
az éneklés sem maradt el, sem az 
áhítatokon, sem a beszélgetések al-
kalmával, sőt, még reggel is énekszó-

ra kelhettünk.
A napfényes délutánokon ki-ki 

megtalálta a saját ízlésének megfe-
lelő elfoglaltságát. Az idei év különö-
sen kedvezett focista testvéreinknek 
– legalábbis így éreztük mi, akik in-
kább csak elmefuttatásokat végez-
tünk a lelátóról szurkolva. Sokan 
pingpongoztak, kosárlabdáztak, tol-
lasoztak, hogy a táborban a szellemi 
fejlődés mellett a fizikai fitten tartás is 
érvényesüljön.

A vetélkedőre most is sor került, 
mely e kettőt ötvözve összehozta azo-
kat az embereket is, akiknek addig 
még nem sikerült megismerkedniük 
egymással. A délutáni programok 
között szerepelt még az úszás a gyö-

nyörű kilátással bíró medencében, 
illetve az énektanulás, bizonyságte-
vés, kézműveskedés és a bobozás 
is. Csütörtökön Kárpátaljára vitt az 
utunk, ahol a munkácsi vár látogatá-
sa után még a Vereckei-hágón is át-
keltünk, pont úgy, ahogy az elődeink 

tették. A hegy tetején 
nemzeti színű szalagot 
tűztünk fel az emlék-
műre, majd a Himnusz 
reményt keltő hangjait 
is elvitte a szél a völ-
gyekbe. Esténként a 
táncház vidám lépteit 
lehetett hallani, és a 
filmklub meg persze 
a Lelkifröccs teaház is 
várta kedves társaság-
ra vágyó vendégeit. A 
merészebbek pedig éj-
szakai túrára mentek 
az erdőbe.

Utolsó este a tábortűz körül békés 
és meghitt hangulat járta körbe az 
egy hét alatt összekovácsolódott tár-
saságot. Volt, aki verssel lepte meg a 
többieket, mások szép táncot jártak a 
tűz mellett. „Én azt tanultam a héten, 
hogy szabadságot kaptunk Isten igé-
jének hirdetésére is”- mondta egyik 
ifis testvérünk a közös morzsaszede-
getésen, melyet bátorító felkiáltás-
ként mindenki megőrzött szívében. 
Hálával tele, örömmel indultunk 
hazafele… köszönjük, Urunk, hogy 
megőriztél bennünket! Zengjen az 
ének: „Szabadításod örömét add ne-
kem!”

  - Selmeczki Petra -

"Ha valakinek élő hite van, az kihat a családjára, a környezetére, s végső soron a társada-

lomra is. A közösségnek jellemformáló, hitet erősítő ereje van."

                                                                                                                       (Cseri Kálmán)
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kedves testvérem!
Kis családunk izgatottan várta au-

gusztus első napját, amikor is első 
alkalommal indultunk a többgene-
rációs református táborba. Autóval 
érkeztünk meg Sátoraljaújhelyre, a 
Várhegy oldalában fekvő üdülőbe. 
A szervezésben résztvevő testvérek 
már javában dolgoztak, és osztot-
ták a szálláshelyeket az érkezőknek. 
Gyorsan elfoglaltuk a szobánkat és 
örömmel tapasztaltuk, hogy a szom-
szédban szintén kisgyermekes család 
lakik. Ők Szegedről érkeztek és kis-
lányaink szinte egyidősek – hamar 
összeismerkedtünk. Miután lepakol-
tunk, körülnéztünk a táborban, gyö-
nyörködtünk a szép panorámában 
és fenyveserdőben. A vonattal érkező 
testvérek csak vacsorakor tudtak csat-
lakozni hozzánk a vonatok késése mi-
att. Az esti áhítaton aztán már együtt 
volt a tábor. Itt megkaptuk a heti tema-
tikát meghatározó igeszakaszt: „Meg-
ismeritek az igazságot, és az igazság 
megszabadít titeket.” (János 8,32).

Bűnös természetünk miatt akarva, 
akaratlanul vétkezünk, romboljuk fi-
zikai és mentális környezetünket. Jé-
zus tanítása, Istennek igéje, melyből 
az Igazságot ismerjük meg, szabadít-
hat meg a bűn rabszolgaságából. A 

csoportos beszélgetéseken, a hét fo-
lyamán ezt a témát tárgyaltuk egyéni 
szemszögből, kinek-kinek mit jelen-
tett. Szép bizonyságtételeket hallot-
tunk szabadulásról, Isten keze mun-
kájáról életünkben. Én személy sze-
rint szívembe zártam egyik testvérem 
gondolatát, miszerint ez a szabadság, 
melyet Jézustól kaptunk, többek kö-
zött úgy is értelmezhető, hogy sza-
bad vagyok, hogy jót tegyek, hogy 
másként viselkedjem, mint ahogy az 
óemberem tenné. Nem kell, hogy ha-
ragudjak, nem kell megsértődnöm, 
nem kell türelmetlennek lennem és 
még hosszan lehetne sorolni az Is-
tennek nem tetsző viselkedéseket. Jé-
zus nekünk hívő embereknek meg-
adja azt az ajándékot, hogy képesek 
legyünk ezeket a rossz viselkedésfor-
mákat elhagyni. Nekem, mint frissen 
konfirmált, kezdő hívőnek nagyon jó 
volt hallgatni, ahogy a hitben tapasz-
taltabb testvérek beszéltek Istennel 
való kapcsolatukról.

A napi áhítatokat részben közössé-
günk lelkipásztorai, részben helyi és 
környékbeli lelkipásztorok tartották. 
A lelki gyakorlatokon túl sportolási 
lehetőség, játékos vetélkedők, túrák, 
kézműves foglalkozások, fürdőme-

dence, hinták, homokozó szolgálta 
minden korosztály kikapcsolódását.

A hét gyorsan elrepült, utolsó es-
ténken egy hatalmas tábortűz mellett 
a tábor apraja-nagyja előállhatott 
saját vagy csoportos produkciójával. 
Bármilyen profi előadásnál kedve-
sebbek voltak ezek a hangszeres, 
énekes, táncos verses előadások. 
Közös énekléssel zártuk az estét. Az 
utolsó reggelin és áhítaton már csak 
a táborozók kis része volt jelen, mert 
a többség már a korai vonatokkal ha-
zaindult. Lelkileg feltöltekezve indul-
tunk mi is. Hazaérve megszokott kör-
nyezetünkbe éreztem igazán, hogy 
egy hétig Sátoraljaújhelyen mintha 
Isten tenyerén pihenhettünk volna. 
Kizárva a külvilág minden zavaró ha-
tását, csak Rá és egymásra figyelve 
élhettünk. Áldom érte az Úr nevét, 
hogy lehetővé tette számunkra ezt az 
élményt és Isten áldását kérem azok-
nak a testvéreknek az életére, akik 
szervezéssel és szolgálattal segítették 
a tábort.

Remélem testvérem a következő 
többgenerációs táborban találko-
zunk! 

Áldást, békességet!   
- Bellér Tímea -

nyári táborok ereje
Sátoraljaújhely növelte a hitünket. 

Szívben, lélekben erősítést adott. 
Lehet-e igazán értékelni vagy vala-
milyen kiváló jelzőkkel minősíteni 5 
éven keresztül évente azt az egy he-
tet, amit együtt töltöttünk?! Válaszom 
egyértelműen az, hogy nem. Bármi-
lyen kiváló jelző egy kicsit leminősí-
tené. Amit ott kaptunk az nem egy 
hétre szólt, hanem egész további 
életünket befolyásolja. Nem volt szó 
arról, hogy kritikusan vizsgáljuk meg 
eddigi tevékenységünket, eddigi éle-
tünket. Mégis úgy érzem, hogy velem 
együtt sokan végig gondolták azt.

Mi nyugdíjas pedagógusok felne-
veltük a 70-es 80-as évek ifjú nemze-

dékét. Egy olyan nemzedéket, ahol a 
nevelés hit nélkül történt. A hit nélkü-
li nevelés üres frázis, és nem mindig 
jutott el a szeretethez.

Hit nélkül nem lehet igazán sze-
retetre nevelni. Azt akkor is érezni 
lehetett, hogy valami hiányzott a ne-
veléselméletből. A fiatalok szívéhez 
csak hittel, hit által lehet eljutni. A 
gyerekek nagyon megérzik azt a jóin-
dulatot, amelyet Isten igéje általunk 
feléjük sugároz.

Most érzem igazán, hogy milyen 
kár, hogy már nem vagyok aktív dol-
gozó. Látom, hogy mennyivel jobb és 
könnyebb a fiataloknak, akik osztály-

főnöki óráikon tudják hasznosítani, 
hogy szabadságunk van a szeretetre. 
Az igazság az, hogy mindenkinek 
szüksége van a szeretetre. Előfordul-
hat néhány családban, hogy az uno-
kák fogják a nagyszülőket imádságra 
tanítani.

Persze ehhez az szükséges, hogy el-
fogadják a szülők, hogy az Isten-hitre 
épülő szeretet erősebb mindennél. 
Ez a szeretet megbocsátásra, egymás 
megértésére és tiszteletére nevel. El-
fogadása és gyakorlása összetartja a 
barátokat, a családokat, erősíti a gyü-
lekezetet.

    Déber Béláné  nyugdíjas 
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Mi a 
szeretet?

Sokat gondolkoztam rajta, 
hogy mit is jelent szeretni?

Arra jutottam, hogy nem 
más az, mint lenni olyannak, 
annak, aki vagy. Ha „szere-
tetből” rámosolyogsz valaki-
re, az egyáltalán nem biztos, 
hogy szeretet. A mézes-má-
zas mosoly mögött akár gyű-
lölet, irigység, rejtőzködés, 
féltékenység is lakozhat. 
Ugyanakkor, ha dühödet 
úgy, ahogy van, kendőzetle-
nül odaajándékozod annak, 
akit illet, ez talán a legigazibb 
szeretet, a legjobb, amit te-
hetsz.

Ha szomorú vagy, bánatod 
van, nem kell azt „szeretet-
ből”, „tapintatosságból” el-
rejteni. Azzal adod a legtöb-
bet, ha engeded, hogy a má-
sik lásson olyannak, amilyen 
éppen vagy. Ez szeretet!

Szeretet-e az, ha jócseleke-
deteket hajtok végre? Lehet, 
hogy az, de egyáltalán nem 
biztos. Ha „piros pontokért”, 
„simogatásokért”, „dicsére-
tért” teszem, akkor az min-
den, csak nem szeretet. Ha-
zugság az, kegyes hazugság, 
álságos jótékonykodás.

Persze van az úgy, hogy va-
lódi szeretet indít a jót-tevésre. Ilyen-
kor észre sem veszem, hogy jót te-
szek, ilyenkor egyszerűen vagyok a jó, 
vagyok a szeretet. Észre sem veszem, 
mert örül a szívem, s hogy körülöttem 
is örülnek, nem magamnak tulajdoní-
tom. Mint ahogy nem is tőlem van.

Mi is a szeretet?

Talán ennyi: hagyni, hogy Isten moz-
gasson, éltessen, és ne én próbáljam 

megszabni, hogy hogyan éljek, mit 
is tegyek. Egy teljes Rá-hagyatkozás, 
egy állandó kapcsolat Vele. Persze ez 
a kapcsolat időnként megszakadhat, 
ennek többnyire ijedtség, félelem az 
oka. Ilyenkor türelemmel, bizalommal 
meg kell várni, míg a kapcsolat hely-
reáll. Ez a türelem, ez a bizalom, ez is 
szeretet. 

Szeretet-e az, ha tetszik nekünk va-
laki, szeretet-e a szimpátia? És a kap-
csolat, ami ennek talaján létrejön?

Lehet belőle szeretet, de önmagá-
ban nem az. Segítheti a szeretet lét-
rejöttét, de vakká is teheti az embert. 
Mert hiába a vonzó külső és hiába a 
hasonló gondolkodás, vigyázz (!), le-
het, hogy épp ez vezet lépre.

A szeretet téged, mint embert lát 
meg, nem külső tulajdonságok érdek-
lik. És te akkor szeretsz, és én akkor 
szeretek, ha hű vagyok önmagam-
hoz, s így adom magam neked.

 - Schrenk Éva -
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Galamb a parkban
(avagy szabadság a függésre)

„az igazság megszabadít titeket” (Jn.8,32)

Meleg nyári idő van, még nincs az 
a rekkenő hőség, hiszen csak nem-
rég ütötte el a közeli templom ha-
rangja a tízet. A nap azonban már 
melegen süt. Két középkorú férfi ül-
dögél a nagy platánfa alatti padon. 
Úgy tűnik, ráérnek, talán a felesége-
iket várják, akik a közeli játszótéren 
vannak a gyerekekkel. Csendesen 
beszélgetnek, mikor egy rosszul öltö-
zött, feltehetően hajléktalan férfi lép 
hozzájuk:

– Bocsássanak meg az urak, alko-
holista vagyok és ma még nem ittam 
semmit. Nagyon rosszul érzem ma-
gam, ha kisegítenének néhány forint-
tal, hogy tudjak egy kis bort venni.

Zavartan néznek a meghatároz-
hatatlan korú, de nagyon-nagyon 
elgyötört arcra. A magasabbik 
a zsebében kotorászva talál egy 
százast, majd anélkül, hogy a ké-
regető szemébe nézne, gyorsan 
a kezébe nyomja. Az elnyűtt arcú 
férfi fáradt mosollyal megköszöni 
és gyorsan odébbáll.

– Szörnyű lehet ez a függőség – 
mondja a magasabbik.

– Valamitől mindenképpen füg-
günk, így vagyunk megalkotva. 
Egyedül Jézus szabadíthat meg. 

– Azt mondod, hogy mindenki 
függ valamitől? Én szabad ember-
nek érzem magam, miért függnék 
én bármitől is? Nem iszom, nem 
dohányzom, rendezettek a családi 
viszonyaim.

– Igen-igen… a munkádat is szere-
ted, sokat dolgozol.

– Hát, ami igaz az igaz, az elmúlt 
két hónapban rengeteget dolgoztam 
azon az új projekten.

– Még a fiad szülinapi zsúrjára se 
értél oda.

– Jó-jó az tényleg hiba volt, de tu-

dod, szükségünk van arra a pénzre, 
a lakást is fel kellene újítani, meg a 
kocsit se ártana már kicserélni.  A 
múltkor is azon a hosszú hétvégén, 
amikor a régi cimborákkal jöttünk 
össze, olyan kellemetlen volt beállni a 
parkolóba a sok új és nagy autó közé 
a mi öreg járgányunkkal. Arról nem 
is beszélve, hogy mindenki az egzoti-
kus nyaralásáról beszélt, és mutoga-
tott képeket, én meg legfeljebb azt a 
traffipaxos fényképet tudtam volna 
megmutatni, amit akkor készítettek, 
amikor kétórás siófoki araszolás után 
az M7-en egy kicsit jobban nyomtam 
a gázt, hogy végre hazaérjünk a Ba-
latonnál töltött egy hétről. Amin per-
sze szinte végig esett az eső.

– Tényleg szabadnak érzed ma-
gad?......

– …OK, igazad van, az ember tele-
van korlátokkal, de nem hiszem, hogy 
ezen Jézus segíteni tudna. Madách 
is megmondta: „Nagy kényelem a 
megnyugvás hitünkben; nemes, de 
terhes, önlábunkon állni.” És én nem 

olyan egyhelyben ülő típus vagyok, 
aki csak ül és várja a sült galambot 
istenétől. Persze vannak nehézségek, 
de megállok én a magam lábán is.

– Ezt a mondatot Lucifer szájába 
adta Madách. E világ fejedelmének 
„igazsága” ez.

– Igazság?!... Jézus talán tudja az 
igazságot?

– Nem,… Ő maga az igazság! Ha 
hit által megismered Őt, megszabadít 
téged. Isten úgy teremtett meg min-
ket, hogy szívünk legmélyét Ő töltse 
ki. De szabad akaratot is adott, hogy 
szabadon szerethessük Őt. Szabad-
ságot adott Isten a Tőle való függés-
re. Sajnos a bűnesettel ez a szere-
tetkapcsolat megszakadt. Ezért van 

minden emberben egy kielégíthe-
tetlen örök vágyakozás, és amíg 
nem engeded be Istent a szívedbe 
teljesen, mindig lesz ott egy kis űr. 
Ezt használja ki a Sátán és tölti be 
mindenféle oda nem illő dologgal. 
Legyen az drog, nikotin, munka-
mánia, pénz, hatalom, vásárlási 
láz vagy éppen egy palack bor, 
mint szegény barátunk esetében.

Mindketten hallgatnak. A ma-
gasabbik férfi hosszasan réved 
a semmibe… úgy tűnik, mintha 
minden külső zaj megszűnt volna, 
a fák levelei is némán rezegnek a 
szikrázó napsütésben… És valami 
nagyon furcsa és szokatlan, mégis 
végtelenül megnyugtató bizsergést 
érez egész testében…

Hirtelen enyhe fuvallat szalad át 
a nyári napsütésen, és egy galamb 
reppen fel a közeli sétányra szórt 
morzsák mellől a magasba szállva… 
majd lassan zsugorodó pontként be-
leolvad az ég  kékjébe.

- Szentes László -
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a barack tanítása
Az idén tavasszal és kora nyáron a 

megfelelő időben sok eső hullott, így 
nagyon gazdag termést adott az Úr 
mindenféle gyümölcsből. Sok he-
lyen még felesleg is maradt. Néhány 
napja egy közeli kedves ismerősünk 
felajánlotta, hogy a sárgabarack fá-
ján megmaradt gyümölcsöt leszed-
hetjük, és befőzhetjük a magunk 
számára. Az ismerős család tagjai 
már leszedték és eltették amire szük-
ségük volt, és elmentek nyaralni. 

A felajánlás után amikor lehe-
tőségünk lett, elmentünk a felesé-
gemmel, vittünk egy nagy létrát és 
ládát, hogy leszedjük a megmaradt 
gyümölcsöt. Első látásra könnyű 
munkának tűnt a szedés, de mikor 
elkezdtük, akkor szembesültünk a 
nehézségekkel. A fa magas volt, és 
nagy része alatt egy kb 1 m széles 
embermagasságú zöldsövény he-
lyezkedett el, ami miatt nem lehetett 
megfelelően megközelíteni az érett 
gyümölcsöt. Az ágak viszont elég 
vékonyak voltak ahhoz, hogy ne le-
hessen felmászni a fára. Felmérve 
a helyzetet meglehetősen derék és 
egyéb izom-nyúzó tornagyakorlatok 
közepette szedtem a gyümölcsöt. 
Feleségemre maradt az a nem is 
egyszerű feladat, hogy amig én nyúj-

tózkodtam a gyümölcsért, ő a létrán 
balanszírozott, nehogy létrástól a 
mélybe zuhanjak. A sövény túlolda-
lán ugyanis  4-5 m mély szakadék 
tátongott.

A következő nehézség az volt, 
hogy a barack érett volt, így sok 
esetben elég volt csak hozzáérni, és 
az azonnal lepottyant. Sokat bosz-
szankodtam, hogy emiatt szép érett 
gyümölcsöket ejtettem el, és azok 
megsemmisültek a leesés követ-
keztében, vagy a zöldsövény ágain, 
vagy a földön. Nagyon sajnáltam az 
elveszett barackokat.

Mivel gyümölcsszedés közben az 
ember agya nincs különösen nagy 
igénybevételnek kitéve, és nem sze-
retem az üresjáratokat, elkezdtem 
gondolkozni.

Az jutott eszembe, hogy az Úr Jé-
zus is szedi a gyümölcsöket, mely 
gyümölcsök (most) jelképesen mi 
magunk vagyunk. Ő táplált, Ő öntö-
zött, Ő adta a növekedéshez a nap-
sugarat és Ő fog aratni is. Ő azon-
ban nem hibázik, és nem ügyetlen. 
Míg én - hamar akarván végezni, 
hogy kevesebbet kinlódjak - siettem 
a szedéssel. Az Úr Jézus azonban 

nem siet. Neki mindenre van elég 
ideje (Ő az idő ura), így ahhoz is, 
hogy úgy közelítse meg azt az érett 
gyümölcsöt, hogy az semmiképpen 
se tudjon leesni, hanem minden 
esetben az Ő biztos kezében ma-
radjon. Az Úr Jézus elég időt, figyel-
met, és türelmet szán minden egyes 
gyümölcsre, amelyik az Övé. Tehát 
a gyümölcs, - azaz mi magunk, ha 
az Övéi vagyunk, - teljesen biztosak 
lehetünk abban, hogy Ő nem fog 
ügyetlenül lelökni, nem fog elejteni, 
és nem hagy lepottyanni sem. 

Amikor itt járt a földön, nem sie-
tett, hogy csökkentse a szenvedését, 
mindent tökéletesen és elégségesen 
megcselekedett ahhoz, hogy azok, 
akik Őt szeretik, a megfelelő bánás-
módban részesüljenek, és a megfe-
lelő helyre kerüljenek. Biztos, hogy 
akiket Ő megérlel, azok Vele együtt 
lesznek, az Ő országában, ahol béke, 
öröm, és szeretet fog uralkodni.

"Annakokáért felövezvén elmétek 
derekait, mint józanok, tökéletesen 
reménykedjetek abban a kegyelem-
ben, amelyet Jézus Krisztus hoz nek-
tek, mikor megjelen." /I.Pét.1:3/ 

- Klucsik Péter -

a hitbôl épült falu
Nem volt pénz az építkezésekre, 

festésre, bútorra, mégis elkészült a 
szociális centrum. 

A polgármestert vetélytársai azzal 
támadták a választáson, hogy a hiva-
tal munkatársainak imádkozni kell...

Egyedül és munka nélkül 
Kübekháza polgármestere mosoly-

gott ezen, az viszont tény, hogy kör-
nyezetében sok kollégája megtért, és 
azt sem titkolja, hogy imádkozni is 
szoktak. A negyvenes évei elején járó 

férfit hét évvel ezelőtt érintette meg 
Isten lelke. Molnár Róbert korábban 
bár eljárt templomba, a valódi hitről 
fogalma sem volt. 

Már huszonévesen szép karriert 
tudhatott a háta mögött: parlamenti 
képviselő és az Országgyűlés jegyző-
je is volt. Később megtört az addig 
szépen ívelő politikai pályafutása, 
kipottyant a Tisztelt Házból és nem 
tudta, mit kezdjen az életével. 

A fényes parlamenti évek után 
tragédiaként élte meg, hogy vissza 

kellett költöznie szülőfalujába, sőt a 
felesége is elhagyta. Ott állt egyedül 
és munka nélkül.

Molnár Róbert ma Kübekháza 
polgármestere. Amit évekkel ezelőtt 
szakadéknak érzett, mára átértéke-
lődött és tudja, hogy a mélységnek 
megvan a helye az életében. Kívül-
ről szemlélve szinte meseszerű a fér-
fi története. 

Kalandját, megtérését a közelmúlt-
ban megjelent Egy politikus, akit rabul 
ejtett Isten című könyvében meséli el.
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 Nem érdekel, ha nem tetszem 
Találkozásunkra néhány gyüleke-

zeti taggal és feleségével érkezik. 
Mosolyogva mondja, hogy 12 év 

házasság után is szerelmes a párjába 
és boldog családban nevelik három 
gyermeküket. 

Megtérésének köszönhető a válto-
zás - állítja. 

- Az egyik kolléganőm azt mond-
ta, hogy velem már jóízűt sem lehet 
veszekedni. Azelőtt állandóan csip-
kedtük egymást, ha kellett, ha nem. 
Szelídebb lettem. 

Ez volt az első jelzés, amit megté-
résem után egy héttel kaptam. A vál-
tozás fontos része az alázat is: nem 
érdekel, ha valakinek nem tetszik az, 
amit csinálok, ugyanis én nem em-
beri kívánságoknak, hanem Istennek 
akarok megfelelni. 

Istent akarom szolgálni azzal is, 
hogy polgármester vagyok - mondja 
határozottan, majd hozzáteszi, hogy 
amit tesz, nem tökéletes, sokszor el-
bukik, de könyörög az Isten bocsána-
táért.

Szülőfaluja fejlődéséről mesél a 
polgármester. Arról az örömről, 
hogy senkit nem kell korrumpálni, 
nem kell kenőpénzt elfogadni ahhoz, 
hogy plusz forrásokat szerezzen a 
településnek, elég egyedül Istennek 
odaszánni mindent.

 
Isten ellőtte a startpisztolyt 
 - Számos csodát éltünk át az el-

múlt hét évben, amióta megtértem. 
Hiszem, hogy Kübekháza hitből 
épült. Amikor elindítottunk számos 
beruházást, nem volt rá elegendő 
pénz. De Isten ellőtte a startpisztolyt, 
azt mondta, hogy akkor csináld! Az 
ötvenmilliós szociális centrumot úgy 
építettük föl, hogy volt ugyan pályá-
zati lehetőség a tetőre, az álmeny-
nyezetre és az elektromos hálózatra, 
de nem volt pénzünk a festésre, a 
parkettázásra, a bútorra és a beren-
dezésre. Az Úr pedig hónapról hó-
napra kirendelte az aranyát meg az 
ezüstjét. Aggeus könyvében olvasha-
tó a Bibliában, hogy azt mondja az 

Úr: enyém az arany meg az ezüst. 
Belekapaszkodtam ebbe. Azt mond-
tam, hogy Uram, megígérted, akkor 
kérlek, hogy ne hagyj szégyenben, 
rendeld ki az aranyadat meg az ezüs-
tödet! És nem vagyunk eladósodva, 
a világi emberek is elismerik, hogy 
rengeteget épültünk, fejlődtünk.

 
És te imádkozol? 
A legutóbbi választáson a polgár-

mesteri székért három ellenjelölt 
volt. Mindegyikük úgy kezdte a kam-
pányülését, hogy rengeteg dolog 
fejlődött a faluban, de... és utána 
jöttek a problémák velem. Az egyik 
polgármesterjelölt például azt mond-
ta, hogy itt mindenkinek imádkozni 
kell a munkatársak közül. Persze ez 
nem igaz, hiszen vannak világi mun-
katársak is. Ez a polgármesterjelölt 
is az egyik munkatársam, így visz-
szakérdeztem: és te imádkozol? Erre 
elhallgatott. Tény, hogy sokan meg-
tértek a kollégáim közül és ez nagyon 
jó dolog. Nem kell mást tenni, csak 
odaszánni a két halunkat meg az öt 
kenyerünket, ami a mi munkánk, 
a mi erőfeszítésünk. Mint ahogy a 
könyvem első példányát is fölemel-
tem és azt mondtam, hogy Istenem, 
ez az én két halam meg az öt kenye-
rem, helyezd rá a kezed, áldd meg 
és Te sokszorosítsd meg. És érzem, 
hogy megsokszorosítja. Nem anyagi 
haszonszerzés miatt írtam és a pol-
gármesterséget sem azért csinálom, 
hanem azért, hogy az a fejlődés, amit 
Isten akar általunk, vezetők által el-
végezni, engedelmességünk révén 
megvalósulhasson.

 
Fájdalmas pofon a hívőktől 
A legfájdalmasabb pofonok azon-

ban nem a politikától, hanem a hívő 
emberektől érkeztek. Molnár Ró-
bert nem szívesen mesél ezekről a 
részletekről, mert nem akar senkit 
megbántani. Azt azonban elmondja, 
hogy a pofonra nem pofon, hanem 
ima a válasza. - A könyvem ajánló 
soraiban is azt írom, hogy azoknak is 
ajánlom, akik nem szeretnek engem, 

mert attól, hogy engem nem szeret-
nek, én még nem vagyok arra kár-
hoztatva, hogy én ne szeressem őket. 
Egy hívőnek többletenergiát adhatna 
a megbocsátás. Amikor engem sére-
lem, fájdalom, negatív érzés, bántás 
ér, akkor azt egyből viszem a kereszt-
hez. Odaszegezem a keresztfához és 
nem engedem, hogy meggyökerez-
zen bennem egy percre sem. 

- Azt látom sok hívőben, sőt az egy-
házakban, intézményesítve is, hogy 
nem tudják elengedni az adósságo-
kat. Jézus azt mondta, hogy hetven-
szer hétszer is meg kell bocsátani, hát 
az korlátlan. Hetvenszer hétszer, te-
hát 490-szer naponta? Az hihetetlen 
nagy szám, tehát mindent meg kell 
bocsátanunk, és amikor megbocsá-
tunk, akkor gyógyulunk, ha gyógy-
ulunk, akkor épülünk, ha épülünk, 
akkor Isten meg tud bízni nagyon 
nagy feladatokkal bennünket, és nem 
az számít, hogy hol vagyunk. Isten 
bizonyos céllal teremtett oda, ahol 
vagyunk, azért, hogy ott helytálljunk, 
szolgáljunk - és minden nagy dolog 
kicsiben kezdődik. Ha kis dolgokban 
hűek leszünk, akkor Isten nagy dol-
gokat fog majd folyamatosan adni 
nekünk, és úgy lesz igazán gyümölcs-
termő még öregkorunkban is az éle-
tünk, hogyha tudunk engedelmes lé-
péseket tenni testvéreink felé és Isten 
felé, közösen, összefogva.

 
Vallásoskodó politikusok 
Molnár Róbert szerint száműztük 

Istent a politikából és "nemzetidegen 
katyvaszt" erőltettünk a társadalom-
ra, aminek gyümölcseit még most is 
szedegetjük. 

- Csakhogy a rossz fa rossz gyümöl-
csöt terem, és addig, amíg nem szakít 
a mai politika ezzel az önző, képmu-
tató, vallásoskodó irányvonalával és 
úgy él, mint ahogy a világi politikus 
is, addig nem lesznek valódi áldások. 
Nem az anyagi jólét fog ebben az or-
szágban jólétet teremteni, hanem az 
Istennel és a környezettel való har-
mónia, ami ma még hiányzik a tár-
sadalomból. 
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Molnár Róbert jó lépésnek tartja, 
hogy Isten neve belekerült az új al-
kotmányba, de úgy véli, hogy Istent 
nemcsak a papírra vetett dolgok ér-
deklik, hanem azt vizsgálja, ami a 
szívben van. 

- Valóban igaz az, hogy mi Isten-
nek adjuk az ország vezetését, vagy 
ez csak egy marketingfogás? Ha az 
utóbbi, akkor nem lesz áldás rajta. A 
hívő élet pedig, az Istennek odaszen-
telt élet nem elmélet, hanem gyakor-
lat. Mi valósul meg a gyakorlatban? 
Mit látnak a mai politikusokon? 
Van-e alázat a vezetőikben? Mert én 
nem látok túl nagy alázatot. Örültem 
annak, hogy váltás történt az ország-
ban és repesett a szívem, amikor a 
megválasztott miniszterelnök az első 
beszédében azt mondta, hogy soli 
Deo gloria, vagyis egyedül Istené a 
dicsőség! De eltelt egy év, és sem az 
alázatot, sem ennek az életminőség-
nek a gyümölcseit nem látom. 

A kormányzatnak gondoskodnia 
kell arról, hogy az országunkat lelki-
leg is táplálja, még akkor is, hogyha 
az államot és egyházat szét kell vá-
lasztani. De ez nem jelenti azt, hogy 
a hívő ember ne vállalhatna világi 
politikai pozíciót. Isten a politikát a 
rendteremtés és a szabályok beikta-
tása céljából teremtette, azért, hogy 
ne legyen káosz a világban. Isten 
rendpárti, Isten életpárti. 
A politikának is az isteni 
igazságokra kell épülnie. 
Meg kell érteni a politiku-
sainknak is, hogy az ellen-
zéki padsorban ülő ellenfél 
nem ellenség. Csak akkor 
tudja az ország az egyik 
lépést megtenni a másik 
után, ha vannak közös 
célok. Isten azt mondja, 
hogy ahol ketten-hárman 
összegyűltök az én nevem-
ben, ott vagyok én is. És ez 
vonatkozik a politikára is. 
Amikor két-három frakció 
egy akaraton van, vannak 
közös célok az ország éle-
tében, akkor lesznek közös 

sikerek is. De addig, amíg 
ezt a nyamvadt, rozoga, 
szétesés szélén álló szeke-
ret jobbra-balra, előre-hát-
ra ráncigáljuk, soha nem 
lesz fölívelő pályán a sze-
kerünk, még akkor sem, 
hogyha a mai kormánynak 
kétharmada van, mert a 
kétharmad amilyen jó, any-
nyira veszélyes dolog is. 

Molnár Róbert egy Sze-
ged melletti kis falu füg-
getlen polgármestere. Már 
gyerekkorában is politikus 
akart lenni. Települést ve-
zetni nem egyszerű dolog. 
Megszokta, hogy furcsán 
néznek rá, amikor azt 
mondja: emberi számítás 
szerint nem oldható meg 
a feladat, de majd imádko-
zom érte...

                                                                                                                        
- Fekete Zsuzsa -

(Molnár Róbert egyéb-
ként gyülekezetünk vendé-
ge lesz a Székesfehérvári 
Református Napok kere-
tében. Nemrég megjelent 
könyve könyvterjesztőnk-
nél megvásárolható. – a 
szerk.)

TÉGY MINDENT 
ISTEN KEZÉBE
 
Tégy mindent Isten kezébe!
Ne kérdezd tőle, mit ad cserébe,
Hisz Tőle kaptad földi életed
És megváltásod elvégeztetett.
Csak szent kezébe tedd le mindened:
A fájó múltat, súlyos terheket, 
Lelkedet gyötrő átkos bűnöket, 
jelenidődet: minden percedet
Kezébe tedd le, amíg teheted.
S mit hoz a jövő? Nem is sejtheted,
Nem kell, hogy tudjad: tudja Istened.
Most arra kérlek Jézus nevébe:
Tégy mindent Isten kezébe!
 
Hagyj mindent Isten kezében!
Mit Néki adtál, bízd rá egészen.
"Az Úrra hagyjad minden utadat",
Ó add át Néki teljes önmagad!
Ő számon tartja minden dolgodat,
Ne vedd kezedbe ismét sorsodat!
Hadd tartson kézben mindent hű Urad, 
Attól ne félj, hogy neked nem marad!
Aki így véli, szegény, balgatag...
Ne félj, csak higgy a Jézus nevében,
Hagyj mindent Isten kezében!
 
Végy mindent Isten kezéből!
Jót akar néked egész szívéből,
Fogadd el tőle a jót a szépet,
Belső nyugalmat és békességet,
Áldást, kegyelmet, szent reménységet.
De vedd át azt is, mi fáj és éget,
Nyomorúságot, vagy betegséget,
Mert ebből fakad a kipróbált élet.
Gyúljon ajkadon hála, dicséret,
Szárnyaljon szerte ujjongó ének!
Tégy bátran vallást Jézus nevéről,
Végy mindent Isten kezéből!
 
                           ifj. Vizi István
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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 
 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:       18:00    Biblia-kör 

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, 

Ujvári Sándor Csaba, Vargha Tünde segédlelkész
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 
Megbízott igazgató: Szanyó Gáborné

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

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

Köszönet és hála minden szülőnek és egyháztagnak, akik 
az intézményi pártoló tagsághoz csatlakoztak, illetve mind-
azoknak, akik adományaikkal segítették intézményeink mű-
ködését! 
Szeretettel kérjük, hogy teljesítsék folyamatosan ígéretüket, 
mert csak így biztosítható iskolánk, illetve óvodánk zavar-
talan fenntartása. 
Az egyházközség csak rövid távon tudja megelőlegezni a 
működéshez a normatíván felül elengedhetetlenül szüksé-
ges összegeket.


