
Nagy titok ez, mégis valóság: az 
első Pünkösdkor kiáradt Szentlélek, 
- Aki mindenkinek adatik, aki hit ál-
tal Jézus Krisztusé lesz, - egészen új 
módon tanít értékelni az életet! Kéz-
zelfogható a változás, amit az újjászü-
letett ember érzékelni kezd: közöm-
bös, világi, vagy egyenesen „trendi” 
dolgok bűnné lesznek a szemében, 
s olyanok közössége vagy segítése, 
akik addig ellenszenvesek voltak, 
örömteli valósággá válik! /Ján.3:6-
7; Fil.3:7-8/ Ellenségből imatéma, 
Istennel gúnyolódó haverből idegen 
lesz, - amit eddig jónak vagy éppen 
rossznak látott az életben, teljesen át-
értékelődik. /II.Kor.5:17/

Igen, ilyen radikális változást 
visz végbe bennünk a pünkösdi 
Lélek. /Gal.2:20/ De azt is tud-
juk, hogy Ő sohasem lesz a „bir-
tokunk”. /Róm.8:14/ Folyama-
tosan adja magát, betölt, vezet 
és bölccsé tesz, - amíg s amikor 
Jézussal járok. /Róm.8:9/ A Vele 
folytatott naponkénti beszélge-
tés, bizalomteljes bibliaolvasás, 
gyermeki őszinteséggel és hittel el-
mondott imádságok közben kon-
dicionálódik, erősödik és mélyül a 
kapcsolatom Istennel. Egyre többet 
érzékelek a Szentlélek munkájából 
bennem, egyre érzékenyebbé tesz a 
hála-okok felfedezésére, és egyúttal 
saját személyes bűneim meglátására 
is. /Ján.16:8/ De egyre világosabbá 

teszi azt is, hogy mi az, ami felülről 
való, és mi az, ami nem. /Mt.7:21-
23/ A folyamatos Jézussal járás, ráfi-
gyelés közben a Lélek megtanít „be-
lülről” hallani, s világosságban látni 
a dolgokat, azaz valóságos tapasz-
talatom lesz a Szentlélek belső bi-
zonyságtétele. /Róm.8:15-16/ Nem 
dübörögve, de annál kedvesebben és 
egyértelműbben jelez: melyik út ked-
ves előtte és melyik nem, mi az, ami-
ben örömét leli és mi az, amitől távol 
marad. /Péld.14:12; Ef.4:30/

Tudom, kicsit misztikusnak, illetve 

szubjektívnek tűnik mindez, de a fent 
idézett apostoli tanítás mégis erről 
tesz bizonyságot: akik önmagukat 

megalázva, Jézust Urukként szeretik 
és engedelmeskednek neki, azok éle-
tében a Lélek jelzéseket ad! Értékeli 
azt, amiben vagyok, amit csinálok, 
illetve amilyen hatás éppen ér: Őálta-
la felfedezni, „érezni” vagyok képes 
a különbségeket! Van, ami szent és 
van, ami szentségtelen, van, ami tiszta 
és van, ami tisztátalan… /Ez.44:23; 
I.Kor.2:10/

Ennek a „megérzésnek” a kom-
munikálását viszont azt teszi nehéz-
zé, hogy aki még, vagy éppen most 
nem él a Lélek vezetése alatt, az nem 
érzi ugyanezeket a különbségeket, 
hiszen „azokat csak lelki módon le-
het megítélni.” /I.Kor.2:14/ Nagy 
kísértés ilyenkor, hogy a „látó” ke-
resztyén /I.Sám.9:9/ a gőg bűnébe 
esik: lenézi azt, akinek a Lélek általi 
érzékelése nem működik. Ha vi-
szont ebben az ítélkezésben megma-
rad, akkor egyrészt visszataszítóan 
törvényeskedővé válik, másrészt épp 
azt fogja elveszíteni, amire büszke 
volt: a Lélek vezetését, azt a helyes 
értékelési képességet, ami által érzé-
keny maradhatott volna saját bűné-
nek (pl. a gőgnek) a meglátására! Ez 
aztán a tökéletes öngól, illetve szo-
morú önbecsapás! /I.Kor.1:30-31/

Ha viszont a Jézus Krisztus köve-
tője, az Ige és a Lélek által újonnan 
született hívő ember megalázza ma-
gát, őszintén bűnbánatot tart az ítél-
kezés bűne fölött, akkor újra kiárad 
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Értékelj a Lélek által!
„…csak lelki módon lehet azokat megítélni.”

/I.Korinthus 2:14/
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rá Isten áldott Lelke! /ApCsel.2:38/ 
S akkor újra a Lélek által fogja he-
lyesen értékelni a dolgokat: meglátja, 
hogy kinek tartozik bocsánatkérés-
sel, hol kell újra és új módon meg-
vallania a Lélek által meglátott kü-
lönbségeket, hogy önmaga és hívő 
testvérei is „az igazsághoz ragaszkod-
va növekedjenek fel szeretetben min-
denestől őhozzá, aki a fej, a Krisz-
tus.” /Ef.4:15/ Merthogy hallgatni 
is bűn. Elhallgatni, amiről a Lélek 
azt mondja, hogy épít, - s szótlanul 

hagyni azt, amiről jelzi: ez csak a 
testi, e világra irányuló kívánságait, 
ó-emberi vágyait elégíti ki a ma em-
berének… /Kol.3:5; I.Ján.2:15-16/

Isten Igéje mindnyájunkat báto-
rít: kövesd hittel az Úr Jézust, valld 
meg őt és engedj neki, s közben a 
pünkösdi Lélek egyre jobban betölt! 
/Ef.5:17-21/ Mindig tedd meg a 
jót, amire bíztat /Ef.2:10/, és min-
dig állj meg ott, ahol veszélyt jelez! 
/I.Thessz.5:21-22; I.Ján.4:1/ A dol-
gok fölött elcsendesedve és imád-

kozva, értékelj a Lélek által! Ne félj: 
ha Ő egy valamire nemet mond az 
életedben, tíz másikra igent fog mon-
dani! /Ján.10:10/ Örömmel ereszd 
el, amire a Lélek azt mondja, hogy 
nem Tőle való, - s még nagyobb 
örömmel ragadd meg azokat a lelki 
kincseket s szolgálati lehetőségeket, 
amelyekben Ő megdicsőíti önmagát! 
/Róm.8:32/ A dicsőség az övé lesz, 
az öröm pedig a tiéd!

Somogyi László

TESTVÉRKAPCSOLATOK

Gyülekezetünk a Kárpát-meden-
cén belül Erdélyben, Délvidéken, 
Felvidéken és Kárpátalján is rendel-
kezik gyülekezeti kapcsolatokkal. Je-
len cikkben az erdélyi kapcsolatról 
olvashatunk egy rövid tájékoztatást.

A Gyulafehérvári Gyülekezettel 
történő kapcsolatfelvételére 2005-
ben került sor a névhasonlóság által 
is jelzett közös történelmi gyökerek-
kel való összefüggés okán.

Gyulafehérvár nevét a fehér kő-
ből épült váráról kapta, a szlávok 
Belgrádnak, Fehérvárnak nevezték. 
A honfoglalás után az erdélyi Gyu-
la – a honfoglaló magyarság kato-
nai vezetője – székhelye volt. Már a 
vaskorban földvár állt ezen a helyen. 
A rómaiak idejében castrum volt, 
Apulum néven. Püspökségét István 
király alapíttatta 1009-ben. Valószí-
nűleg ekkor épült első kőtemploma. 
A XI. századi kőtemplom alapjainak 
felhasználásával épült a tatárdúlás 
után a ma is látható három hajós 
székesegyház. Többnyire itt székelt 
az erdélyi vajda, majd később a re-
formátus fejedelmek – Bethlen Gá-
bor, I. és II. Rákóczi György, Apaffy 
Mihály – is. A székesegyházban te-
mettek el számos magyar vezetőt: 
Hunyadi Jánost, Hunyadi Lászlót, 
János Zsigmondot, Izabella király-
nét, Bocskai Istvánt, stb. Szarkofág-
jaik a székesegyházban láthatók. 

A város többször leégett, felgyúj-
totta tatár, török, Vitéz Mihály és 
Básta is. Az 1848-49-es szabadság-
harc alatt Habsburg párti központ 
volt – innen irányították a környék-
beli német és oláh csapatokat – míg-
nem Bem apó fel nem szabadította.

1918 december 1-én sok tízezres 
román népgyűlés helyszíne volt (az 
akkori, Károlyi Mihály által irányí-
tott, magyar kormány MÁV külön-
vonatokat biztosított a résztvevők 
számára), ahol kimondták Erdély 
elszakadását Magyarországtól és az 
egyesülést Romániával. A Trianon 
előtt még kis magyar többséggel 
rendelkező, mára 66 ezresre nőtt 
megye székhelyen (Fehér Megye) 
mintegy 2.000 magyar él – fele re-
formátus, fele római katolikus. A 
Római Katolikus Megyés Érsekség 
székhelye.

A református templom a város-
központtól nem túl távol lévő ma 
Regina Maria-nak nevezett utcában 
található.  A Kárpát-medence kevés 
barokk stílusú református templo-
mainak egyike. A barokk stílusra 
némileg magyarázatot ad az, hogy 
Habsburg támogatással a katoliku-
sok a XVIII. sz. közepén elvették a 
székesegyházat az addig használó 
reformátusoktól – a székesegyház-
ban hallgatták az Igét a korábbi 
időszak magyar református fejedel-

mei - és egy szerényebb templomot 
építtettek mintegy kárpótlásként. 
A gyülekezet 2004. augusztusában 
avatta fel a II. Rákóczi Ferencről – 
Erdély utolsó fejedelme – elnevezett 
gyülekezeti házát, amely közösségi 
célokat kíván szolgálni a szórvány 
magyar reformátusság életében. 
Mintegy 20 fő számára egyházi szál-
lás lehetősége is rendelkezésre áll el-
fogadható áron, amit a gyülekezeti 
élet szükségleteire tudnak fordítani.

Kiránduló gyülekezeti tagjaink 
számára ajánljuk ezt a szállás lehető-
séget Dr. Gudor Botond lelkipásztor 
úrral történt előzetes egyeztetéssel. 
Érdemes megtekinteni a város és a 
környék – Érchegység, Nagyenyed, 
Torda, stb. - látnivalóit. 

Kirándulók számára ajánlott honlap-
cím még a www.rvk.ro, ahol az erdélyi 
egyházi szállások elérhetőségei olvas-
hatók, illetve a www.reformatus.ro ol-
dalt is. Dr. Gudor Botond lelkipásztor 
úrral – reménység szerint – találkozha-
tunk a REND alkalmain is. 

Kérjük mindazon testvérein-
ket, akik az elcsatolt területeken 
élőkhöz együttérzéssel viseltet-
nek, kapcsolódjanak be a „Ha-
táron túli magyarok baráti köre” 
munka-csoportba. 

Németh Kornél kapcsolati felelős
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Nagycsütörtök délelőttjén ünnep-
re gyűltünk össze az Olajfa Refor-
mátus Óvodában. A Bárányka cso-
port termében vártuk a Nagytisz-
teletű urat. Az asztalon agyagtálon 
kavicsokból, fűcsomókból "épített" 
dombos sírhely állt. Rajta gallyak-
ból "ácsolt" három kereszt. A domb 
oldalán lyuk tátongott, mellette egy 
félretolt kavics. Egyszerű volt és be-
szédes.

Laci bácsi bevezető kérdésére - 
hogy mit ünneplünk húsvétkor, - a 
gyermekek kórusban válaszolták: 
Jézus feltámadását! Nekik ez telje-
sen természetes, hiszen erről halla-
nak az óvónéniktől is a hittanórán, 
napi áhítaton. A kapcsolódó kézmű-
ves foglalkozáson pl. a Szivárvány 
csoport gyermekei közös munkát 
készítettek. Egy nagy lapra rajzolták 
a virágvasárnapi bevonulás útját: 
pálmafákkal, virágokkal, bárányok-
kal. Az út a nyitott sírig vezetett, ahol 
angyal állt. Az elhengerített sziklát 
összetört tojáshéjból ragasztották.

Visszatérve az ünnepségre: mind-
annyian kíváncsian vártuk, lelké-
szünk hogyan magyarázza el gyer-
meknyelven a húsvéti történetet. 
"Szoktatok -e rosszalkodni?" -tette 
fel az első kérdést. Innen is onnan 
is harsány "igen"-ek hangzottak. 
Néhány rosszalkodás-fajtát is meg-
beszéltek, verekedés, árulkodás, 
irígység. Jézus viszont gyermekko-
rában sem volt rossz, nem vereke-
dett, mindig szót fogadott a szülei-
nek. Felnőtt korában sem bántott 
senkit, védelmezte a szegényeket, 
gyógyította a betegeket, megbocsá-
tott azoknak, akik bántották. Ő Isten 
Fia volt, azért volt ilyen tökéletes. 
Gonosz emberek Őt mégis meg-
büntették, megverték, kicsúfolták, 
sőt meg is kellett halnia. Ő kapott 
ki azért mert mi rossz dolgokat te-
szünk. Isten azonban nem hagyta az 
Ő Fiát a halálban, hanem harmad-
napra feltámadt, újra él, bár már 

nem itt velünk.
"Kinek van nagypapája? Mikor 

szoktatok vele találkozni?"- kérdezte 
a Tiszteletes bácsi. "Ha elmegyünk 
hozzá." "Hogyan utaztok oda?" 
"Kocsival, vonattal!" - hangzottak 
a lelkes válaszok. Nos hát, a nagy-
papát sem látjátok mindig, mégis 
tudjátok, hogy él valahol és szeret 
titeket. Jézus is él és szeret bennün-
ket. "Hogyan lehet Vele beszélget-
ni?" "Ha imádkozunk." Az óvodás 
gyermekek az áhítatokon nagyon 
egyszerű, bizalom teli imádságokat 
mondanak. Pl. "Köszönöm, hogy itt 
lehetek az óvodában, és játszhatok 
Rékával." "Kérlek Jézus gyógyítsd 
meg a kiskutyámat!" "Segíts, hogy 
legyen szelíd szíve Máténak!" "Hol 
lehet Jézussal és Atyjával Istennel 
találkozni?"- kérdezett tovább a Tisz-
teletes úr. Gondolkodnak a gyere-
kek. "Segítek, hová szoktatok menni 
vasárnap délelőtt a szüleitekkel?" 
"A MENNYORSZÁGBA!"-kiabált 
be egy ötéves kisfiú.

Úgy legyen! Minden kisgyermek a 
mennyországban - Isten közelében 
- érezhesse magát, amikor a temp-
lomba megy a családjával. A gyer-
mek istentiszteleten az ő nyelvén 
magyarázott bibliai történeten, éne-
ken keresztül találkozhat a szerető, 
elfogadó Mennyei Atyával. Együtt 
lehet óvodás társaival, barátaival, 
de ismerkedhet új gyermekekkel is. 
Jézus mondja:"Engedjétek hozzám 
jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsá-
tok el tőlem őket..." /Mk.10:14/ 

Kedves Szülők! Hozzátok gyer-
mekeiteket a templomba, az 
Olajfa Óvodába, a Talentum Is-
kolába! Hadd ismerjék meg Istent, 
az Ő teremtő hatalmát, szeretetét, 
amellyel lehajol mindnyájunkhoz, 
akik bízunk benne. Hadd tapasz-
talják meg az imádság, a közösség 
erejét!

Isten a mi házasságunkat öt gyer-
mekkel áldotta meg, de csak a legki-

sebb volt olajfa óvodás. Olyan hitbe-
li alapot kapott itt, ami – szégyellem 
- sokszor erősebb, mint az enyém. A 
Talentum iskolában a hitbeli nevelés 
folytatása és kiteljesítése az óvodai-
nak. Gyermekem - bármilyen törté-
néssel kapcsolatban - azt vizsgálja 
meg először, hogy mit szól ahhoz 
Isten.

Dr. Gyökössy Endre írja "Így sze-
resd a gyermekedet!" című írásá-
ban: "Nevelés közben te is neve-
lődjél. Ha kell - gyermeked által. 
Mert mindig az a nevelő gyer-
mek és szülő közül, aki közelebb 
van Krisztushoz. S nem egyszer a 
gyermek áll, ér közelebb Őhozzá."

Kedves Édesanyák, Édesapák! 
Anyák napja környékén olvassátok 
ezt az írást. Ötszörös anyaként és 
nagymamaként én is tudom, hogy 
emberileg igyekszünk mindent meg-
tenni gyermekeinkért, unokáinkért, 
amit jónak gondolunk. De a legtöbb 
és a legjobb, ha megismerik Istent, 
minden nap beszélgetnek vele, és 
az Ő útján próbálnak járni. A Bib-
lia írja: "Neveld a gyermeket a neki 
megfelelő módon, még ha meg-
öregszik, akkor sem tér el attól." /
Péld.22:6/. Ehhez kérjetek, kérek én 
is bölcsességet! Ám mint tudjuk, Is-
ten számon is kéri majd tőlünk, mit 
tettünk a ránk bízott ajándékokkal: 
gyermekeinkkel. Áldott szülői szere-
pet kívánok szeretettel!

Szabó Gyuláné Ibolya, dajka

A MEnnyORSzágbA
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Iskolánk a tavaszi szünet előtti na-
pon versenyek színhelyévé vált. Má-
sodik alkalommal hirdettük meg a 
következő kategóriákat: olvasás és 
matematika az alsó tagozatosoknak, 
angol és versmondás a felsősöknek, 
rajzverseny 1-8. évfolyamon.

Alapos előkészületek után reggel 
9 órakor a gyülekezeti házban fel-
sorakoztunk a megnyitóra, melyen 
több városi iskola mellett vidékről – 
Enyingről és Tabajdról - is érkeztek 
vendégek. Nagyon elgondolkodtató 
és lelkesítő volt a kezdő áhitat, mely-
nek alapgondolata a következő volt: 
mi és a keresztény iskolákból érkező 
tanulók soha nem vagyunk egyedül, 
mert hitünk szerint Isten mindig ve-
lünk van. Tehát, ha akár egyénileg 
is veszünk részt egy megmérette-
tésen, akkor sem magunk állunk, 
mert Krisztus velünk. S persze bárki 

választhatja az Úr „társaságát”, csak 
hívni kell…

Jó kedvvel, lelkiekben ekképp fel-
vértezve indult ki-ki a maga dolgá-
ra. A délelőtt hamar elröppent. Az 
izgatott kis versenyzők a regisztrá-
ciós teremben időzhettek az ered-
ményhirdetésig, ahol kísérőik és a 
vendéglátók már várták őket: feltálal-
va a pogácsa, sütemény, alma és a 
szomjoltók. A kivetítőn pedig kedves 
rajzfilmek szórakoztatták a viadalban 
megfáradtakat. 

Dél tájban hirdettünk eredménye-
ket. Minden tárgyból a levezető pe-
dagógus értékelte és minősítette a 
versenyzőket. 

A szavalóverseny zsűrije meghívott 
vendégekből állt: Bakonyi István, 
Bobory Zoltán és Sajtos Lajosné 
Klárika. 

A résztvevők mindegyikének em-

léklappal és édességgel értékeltük 
igyekezetét. Akik helyezést értek 
el, Kató Balázs keramikus serlegét 
kapták elismerésül. A rajzverseny al-
kotásait iskolánk aulájában lehetett 
megtekinteni. Ezt „Kedvenc spor-
tom” témában előzetesen küldték be 
a gyerekek, a zsűri a verseny idejére 
már értékelte és kiállította. Bár jelen-
tős többlet munkát jelent pedagógu-
sainknak egy-egy ilyen nap megszer-
vezése és lebonyolítása, látjuk ennek 
áldásos eredményei közt elsőként 
azt, hogy jó hírünket viszik városszer-
te. Tíz év után elmondhatjuk: szíve-
sen hozzák és bízzák ránk gyermeke-
iket a szülők, egyre többen éreznek 
a Talentum Református Iskola iránt 
bizalmat.

Kérünk Urunk, hadd támaszkod-
junk rád, hadd élvezzük bizalmadat 
ezután is!

TALEnTuM TAnuLMányi VERSEny

A Talentum Tanulmányi Verseny eredményei
A 2012. április 4-én tartott négyféle versenyen 8 iskola 51 diákja szerepelt.

Furfangos fejtörő verseny 3. osztályosoknak
1. helyezett: Csurgai-Horváth Réka - Munkácsy M. Ált. Isk.
2. helyezett: Mészáros Tamás - Zentai Úti Ált. Isk.
3. helyezett: Szarka Boglárka - Munkácsy M. Ált. Isk.

Szavalóverseny felső tagozatosoknak (A jelentke-
zők kis létszáma miatt a zsűri csak 1. helyezést adott ki.)
5.-6. osztályosok:
1. helyezett: Tóth Csilla - Talentum Ref. Ált. Isk.
7.-8. osztályosok:
1. helyezett: Oratovski Bianka - Tinódi Ref. Ált. Isk.

Meseverseny alsó tagozatosoknak
1. helyezett: II. Rákóczi F. Ált. Isk. csapata
2. helyezett: Munkácsy M. Ált Isk. csapata
3. helyezett: Talentum Ref. Ált Isk. csapata

Angolverseny 7. osztályosoknak
1. helyezett: Hétvezér Ált. Isk. csapata
2. helyezett: Talentum Ref. Ált. Isk. csapata
3. helyezett: Vízivárosi Ált. Isk. csapata

Rajz versenyünkre 43 pályázatot küldtek 6 iskolából. 
A zsűri 2 különdíjat, 11 arany minősítést, 13 ezüst mi-
nősítést és 17 bronz minősítést adott ki.

Különdíj:
Németh Bence 3. oszt. - Vízivárosi Ált. Isk.
Tóth Laura Evelin 4. oszt. - Talentum Ref. Ált. Isk.
Arany minősítés:
Hegedűs Renáta 3. oszt. - Vízivárosi Ált. Isk.
Fodor Ákos 3. oszt. - Tinódi Ref. Ált. Isk.
Koronczai Ábel 4. oszt. - Tinódi Ref. Ált Isk.
Berta Márk 5. oszt. - Munkácsy Ált. Isk.
Somos Máté 6.oszt. - Munkácsy Ált. Isk.
Szegedi Nikoletta - Sábián Anna - Munkácsy Ált. Isk.
Zsár Adrienn 7.oszt. - Mészöly Ref. Ált. Isk.
Benedekffy Dóra 2. oszt. - Talentum Ref. Ált. Isk.
Jákob Hanna 2. oszt. - Talentum Ref. Ált. Isk.
Tóth Csilla 5. oszt. - Talentum Ref. Ált Isk.
Tóth Adrienn 7. oszt. - Talentum ref. Ált. Isk.

Mészáros Szilvia & Sáriné Rádi Zsuzsanna
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Ahogy minden évben május 1-jén, 
idén is megrendezte a székesfehér-
vári Maroshegyi gyülekezetrész az 
ESZTER-napot (Együtt – SZeretetben 
– TEstmozgással – Refor-
mátusok).

A Magyaralmási Re-
formátus Egyházközség 
adott otthont kis csapa-
tunknak. Közel 35-en 
vettünk részt ezen a ma-
jálison, kb. 15 felnőtt és 
20 gyerek. Fél tíz körül 
érkeztünk meg a gyüle-
kezeti házhoz, amelynek 
szomszédságában szép 
nagy füves terület és 
templom fogadott ben-
nünket. Egész nap meleg, 
napsütéses időnk volt. 

Miután mindenki meg-
érkezett, áhítatra gyűltünk össze a 
templomban. Az Ige Máté evangé-
liumának 20. fejezetéből szólt hoz-

zánk: a szőlőművesek példázatáról 
hallhattunk gondolatébresztő üze-
netet. Ezt követően közös főzésre, be-
szélgetésre és játékra volt lehetőség. 

A gyerekek csocsózhattak, asztali-
teniszezhettek, focizhattak, tollasoz-
hattak és röplabdázhattak a jól fel-

szerelt termekben és a szabadban. 
Az ebéd gulyásleves volt házi sütésű 
kenyérrel. Délután a Gaja-völgyben 
kirándultunk, amely mindenki szá-

mára maradandó él-
ményt nyújtott. 

Visszaérve Magyaral-
másra a gyerekek folytat-
ták a játékot, a felnőttek 
beszélgettek, és gulyásle-
vessel csillapítottuk éhsé-
günket.

Isten áldása kísért ben-
nünket egész nap. 

Hálásan köszönjük a 
magyaralmási testvérek-
nek a lehetőséget, hogy 
náluk tarthattuk meg az 
ESZTER-napot. Jövőre 
is szeretettel várunk min-
denkit!

Ujvári Sándor Csaba lelkipásztor 
és Császár Boglárka

Együtt – SZeretetben – TEstmozgással – Reformátusok

Ne akard megspórolni az újjászületést

Egy könyörületes személy, látva hogyan küszködik egy pillangó, hogy 
kiszabadítsa magát a bábból, segíteni akart neki. Nagyon gyengéden 
kitágította a szálakat, kialakítva egy kijáratot. A pillangó kiszabadult, 
kibújt a bábból, bizonytalanul bukdácsolt, de nem tudott repülni. 
Valamit ez a könyörületes személy nem tudott, és ez az, hogy 
csak a megszületés, kibújás küszködésén keresztül tudnak annyira 
megerősödni a szárnyak, hogy repülni lehessen velük. Megrövidített 
életét a földön töltötte, sose ismerte meg a szabadságot, sose élt 
igazán. Ez a lelki újjászületésre is igaz.

Ismeretlen szerző

Füle Lajos 
Menedékem

Múló időm, Uram Teremtőm,
csak forgács az időtelenből,
a véges út, a földi pálya
a teremtés hasadt szilánkja.

Hogy is lehet, hogy e szilánkot
jelenléteddel így megáldod?
S a halandó emberi lelket
hatalmaddal újjáteremted?

Köszönöm, hogy hinni, remélni
én is ide jöhettem: élni!
S földi időm, ha itt letelne,
Kaput nyitsz az időtelenbe,

mert a múlás csalóka látszat,
mert hatalma nincs a halálnak
azon, akit Krisztusa éltet!
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“Vegyétek az én tanításomat, és nem a pénzt, és a tudományt inkább, mint a választott aranyat. Mert jobb a böl-
csesség a drágagyöngyöknél, és semmi gyönyörűségek ezzel egyenlők nem lehetnek.”

/Péld.8:10-11 Károly ford/
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gyAKORLATi  DiAKOniA

A Békesség ujság 2011. áprilisi 
számában a “Diakóniai Percek”-ben 
a “székesfehérvári gyülekezet szere-
tetszolgálatáról 1956-1995 között” 
sorozatnyitó cikkét olvashattuk Bá-
nyai Laci bácsi nyugalmazott lelké-
szünk tollából. A cikk folytatásának 
egy részletét most közöljük.

Időközben voltak „különös” dia-
kóniai eseteink is. Ezek közül emlí-
tek meg párat.

Elsőként arról számolok be, hogy 
egyik környékbeli lelkésztestvérünk, 
akinek négy gyermeke volt s a fa-
lusi gyülekezetben alacsony jöve-
delemmel rendelkezett, az éppen 
nem könnyű anyagi helyzetén úgy 
próbált segíteni, hogy tojótyúkokat 
vásárolt és a tojások eladásából re-
mélte helyzetük jobbra fordulását. 
Ámde egy ominózus éjszakán az 
istálló kéménye meghibásodott s a 
kiömlő füstgázoktól a tyúkok mind 
elpusztultak. Odalett a remélt jöve-
delem, de a még nagyobb baj az 
volt, hogy a tyúkállomány beállításá-
hoz a gyülekezet gondnokától kért 
kölcsön 6000 Ft-ot, ami akkoriban 
nem csekély összeg volt s azt nem 
tudta visszafizetni. A szomszéd falu-
ban szolgáló lelkésztestvérünk hívta 
fel a figyelmemet a kárvallott kollé-
gánk nehéz helyzetére s tudva, hogy 
nálunk komoly diakóniai szolgálat 
folyik, testvéri segítségünket kérte. A 
Közösség pénztárából akkor éppen 
nem tudtunk kivenni 6000 Ft-ot, így 
a főmérnökként dolgozó főgondno-
kunktól kölcsönkértük ezt az össze-
get s tízen vállaltuk, hogy havi 100 
Ft-os törlesztéssel fél év alatt vissza-
fizetjük neki a 6000 Ft-ot. Ugyanak-
kor testvéri levelekben felkerestem 
néhány barátunkat, akik szíves sze-
retettel ajánlották fel segítségüket.

Azután volt egy különös, erőt 
próbáló feladatunk is. Élete teljé-

ben, gyógyíthatatlan betegségben 
elhunyt egy lelkésztestvérünk, há-
rom gyermek édesapja. Egy tőlünk 
kb. 20 km-re lévő faluban végezte 
lelkipásztori szolgálatát. Családja 
támasz nélkül maradt. Az édesanyá-
nak állást kellett keresni. Erre csak 
Székesfehérváron számíthatott, de 
csak úgy, hogy beköltöznek albér-
letbe Székesfehérvárra. Ez azonban 
nem volt könnyű feladat. De a család 
egyik leánytagjának volt egy gimná-
ziumi osztálytársa, akiknél volt egy 
kiadó kisebb lakrész. A család köve-
teként én mentem el hozzájuk, kér-
ve őket, hogy adják ki a lakrészt az 
édesapa nélkül maradt családnak. 
A kérésre igent mondtak. Másnap 
viszont a családfő felkeresett engem 
és sajnálattal közölte, hogy mégsem 
adhatják ki a lakást a nevezett csa-
ládnak, mert a Videoton gyárba ér-
kezik egy külföldi mérnök s a család-
juk ott dolgozó tagja felajánlotta a 
kis lakást a mérnöknek. Erre én azt 
mondtam, hogy a Videoton gyár-
nak számtalan lehetősége van arra, 
hogy az érkező mérnöknek lakást 
biztosítson, de az apa nélkül maradt 
családnak sokkal nehezebb lakást 
szerezni. Még azt is hozzátettem: ki-
adhatják a lakást a mérnök úrnak, 
de véleményem szerint nem lesz 
rajta Isten áldása. A család bibliakö-
rös szomszédasszonyától hallottam, 
hogy szavaim „helyén mondott szó-
vá” lettek, s annyira hatottak rájuk, 
hogy egész éjszaka nem aludtak és 
másnap a családfő azzal a döntés-
sel jött hozzám, hogy a lelkészcsalád 
beköltözhet a kis lakásba. Hozzá kell 
tennem, hogy ugyanakkor a Kiste-
leki utcai bibliakör naponta Bibliát 
olvasó tagjai vállalták, hogy a havi 
albérleti díjat kifizetik a bérbeadó 
családnak. 

Nem tudok meghatódottság nél-
kül gondolni azokra a bibliakörös 
testvérekre, akik – legtöbben a kis 
nyugdíjukból – hozták minden hó-

nap elején a vállalt összeget. Ezt a 
vállalást másfél évig teljesítették is: 
azaz mindaddig amíg a lelkészcsa-
lád jobb megoldást nem talált. 

Meg kell említenem – ha ez nem is 
a gyülekezeti diakóniához tartozott 
-, hogy az egyházmegye is létreho-
zott egy „Labanc Alap”-ot, amely 
alapba az egyházmegye gyülekeze-
tei havonta egy meghatározott ösz-
szeget fizettek be, s ebből az alap-
ból a lelkészcsaládot hosszú éveken 
át mindaddig támogatták, amíg a 
gyermekek be nem fejezték iskolai 
tanulmányaikat. 

Az imént említett bibliakörnek volt 
egy másik említésre méltó diakóni-
ai szolgálata is. A kárpátaljai Huszt 
református gyülekezetéből időnként 
megjelent alkalmainkon egy idősö-
dő nőtestvérünk – akinek a fia itt 
él Székesfehérváron, - s egyik alka-
lommal elmondta, hogy gyülekezeti 
ünnepélyre készülnek Huszton és a 
lelkipásztorukat szeretnék megaján-
dékozni egy lelkészi palásttal. Náluk 
azonban ezt nem lehet beszerezni, 
csak itt, Magyarországon rendelhe-
tik meg. De gondot jelent az is, hogy 
a gyülekezet anyagi gondjai miatt 
sem könnyű feladat ez számukra. 
Erre a bibliakör tagjai felajánlották 
anyagi segítségüket s a gyüleke-
zetünk pénztárából is hozzáadtuk 
a kívánt összeget és elkészíttettük 
Budapesten a palástot a határon 
túli lelkésztestvérünk számára. A mi 
kedves nőtestvérünk nagy izgalmak 
között vitte át a határon a palástot, 
de Isten segítségével hazaért vele s 
hamarosan boldogan adott hírt ar-
ról, hogy küldetése sikerrel járt. 

Kárpátaljával kapcsolatban azt 
is elmondom, hogy 1989-ben – 
amikor már enyhültek a politikai 
viszonyok – egy kb. 50 tagú gyüle-
kezeti csoporttal látogatást tettünk 
Beregszászra és környékére, ahova 
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A KOLDuS ROngyAi

Élt a király palotája mellett egy kol-
dus. Egyik nap meglátott egy hirde-
tést kifüggesztve a palota kapuja mel-
lett. A király nagy vacsorát rendez. 
Mindenki, aki királyi ruhába öltözik, 
bemehet az ünnepségre. A koldus 
továbbment. Végignézett a rongyain 
és felsóhajtott: „Biztos, hogy csak a 
királyok és családtagjaik hordanak 
királyi ruhát” - gondolta.

Lassan megfogant benne egy gon-
dolat. Annyira merész gondolat volt, 
hogy szinte beleremegett. Meg mer-
je-e próbálni? Visszament a palotá-
hoz Odalépett a kapuőrhöz. „Kérem, 
uram, szeretnék a királlyal beszélni”! 
„Várjon itt” - felelt az őr. 

Pár perc múlva visszatért. „Őfelsé-
ge fogadja önt” - mondta, és been-
gedte a koldust. „Látni óhajtottál?” 
- kérdezte a király.

„Igen, felség. Annyira szeretnék 
részt venni a banketten, de nincsen 
királyi ruhám, amit felvehetnék. 
Kérem, felség, bátorkodhatom azt 
kérni, hogy adja nekem egy régi öl-
tözetét, hogy én is részt vehessek az 
ünnepségen?”

A koldus annyira remegett, hogy 
észre sem vette a halvány mosolyt a 
király ajka körül. „Bölcs dolog volt 
tőled, hogy hozzám fordultál” - szólt 
a király. Odaszólította fiát, az ifjú her-

ceget. „Vezesd ezt az embert a szo-
bádba és öltöztesd fel valamelyik ru-
hádba!” A királyfi úgy is tett, és a kol-
dus hamarosan olyan ruhában állt a 
tükör előtt, amit még álmában sem 
mert remélni.  „Most már alkalmas 
vagy arra, hogy részt vegyél a királyi 
vacsorán holnap este” - mondta a 
királyfi. „De még ennél is fontosabb, 
hogy sosem lesz szükséged más ru-
hára. Ez a ruha sosem megy tönkre.”

A koldus térdre hullott. „Ó, köszö-
nöm” - kiáltott fel. Ahogy indulni ké-
szült, visszanézett koszos rongyaira, 
amik ott hevertek a padlón. Habo-
zott. Mi van, ha a királyfi téved? Mi 
van akkor, ha újra szüksége lesz régi 
ruháira? Gyorsan összeszedte őket.

Az ünnepség sokkal pompásabb 
volt, mint azt képzelte, de mégsem 
tudta úgy élvezni, ahogy kellett vol-
na. Rongyait kis batyuba tekerte és 
az folyton leesett az öléből. Az ételt 
gyorsan adták tovább, és a koldus le-
maradt a legfinomabb falatokról. Az 
idő igazolta, hogy a királyfinak igaza 
volt. A királyi ruha tényleg elnyűhe-
tetlen volt. Mégis, az öreg koldus egy-
re jobban kötődött régi rongyaihoz. 
Ahogy telt az idő, az emberek már 
nem a királyi ruhát vették észre, amit 
viselt. Csak a mocskos rongyokból 
álló batyut látták, amihez annyira ra-

gaszkodott, bárhová ment. Úgy is be-
széltek róla, mint a rongyokat cipelő 
öregemberről. 

Egy nap, amikor már haldoklott, 
a király meglátogatta. A koldus látta 
a szomorúságot a király szemében, 
amikor az ágy mellett heverő rongy-
kupacra nézett. A koldusnak hirtelen 
eszébe jutottak a királyfi szavai és 
felismerte, hogy rongyai megfosztot-
ták attól, hogy igazi királyként járjon 
egész életében. Keserves sírásra fa-
kadt ostobasága miatt. A király pedig 
vele sírt ...

Meghívást kaptunk a királyi család-
ba – Isten családjába. Ahhoz, hogy 
Isten vacsoraasztalánál lakomáz-
zunk, csak annyit kell tennünk, hogy 
elhajítjuk régi rongyainkat, és felölt-
jük a hit „új ruháját”, amelyet Isten 
Fia, Jézus Krisztus ad nekünk. 

De nem ragaszkodhatunk régi 
rongyainkhoz. Ha Krisztusba vetjük 
hitünket, el kell engednünk a bűne-
inket és régi életmódunkat. Ezeket 
a dolgokat el kell vetnünk, ha meg 
akarjuk tapasztalni, milyen király-
ként élni és bővölködni Krisztusban. 
„A régi elmúlt, és íme: új jött 
létre”! /II.Kor.5:17/

Közreadta: Miklós Gáborné Ibolya

nagyobb mennyiségű Károli-Bibliát 
és Szikszai-féle imádságos könyvet 
vittünk ajándékba. Megható és fel-
emelő együttléten voltunk együtt a 
beregszászi református gyülekezet 
istentiszteletén, amelyen a szovjet 
koncentrációs táborokat megjárt 
Forgon Pál püspök úr hirdette az 
Igét, én pedig köszöntöttem a temp-
lomot teljesen megtöltő gyülekeze-
tet. Látogatásunk után levelet kap-
tunk a Püspök úrtól, amelyben töb-
bek között ezeket írta: „Testvérem, 
kedves, alapos köszöntésed lendített 
az ébredésen. Nagyon köszönjük a 

nagy ajándékot azoknak a kedves 
fehérváriaknak. A hívek felbuzdul-
tak, hogy menjünk mi is Fehérvár-
ra és vigyünk viszonzásul ajándékot 
azoknak a kedves fehérváriaknak...”

Székelyföldi testvéreink felé is 
megnyilvánult diakóniai felelőssé-
günk, amikor – szeretetteljes meg-
hívásra ellátogattunk a beregszászi-
hoz hasonló létszámú csoporttal a 
sepsiszentgyörgyi, új templom épí-
tésébe kezdő, Olt utcai gyülekezet-
be. A három napi felemelő találko-
zás után komoly összegű adományt 

hagytunk ott s amikor ők viszonoz-
ták látogatásunkat, közel 80.000 Ft-
ot vihettek magukkal templomépíté-
sük támogatására. Pap Sándor lel-
kipásztor megindító hangú levélben 
többek között ezeket írta: „Lelkünk 
előtt megjelenik a sűrű gyülekezet 
s a persely felé kinyújtott sok-sok 
csendesen adakozó kéz... látjuk az 
ölelésre kitárult karokat s érezzük a 
megnyílt szívek fényét és melegét...”

Közreadta: 
Somogyiné Gyüre Mária 

diakónus
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iSMERED-E iSTEnT?

Az ELŐRELÁTÓ Isten.
Dániel nagyon fiatalon került Ba-

bilonba. Biztosan még sok tanulni 
való várt rá a szülői házban, de más-
ként alakult az élete. Elhurcolták egy 
idegen országba, távol mindentől és 
mindenkitől, akit oly nagyon szeretett. 
Isten már kicsiny korától fogva gon-
doskodott arról, hogy otthon magába 
szívjon mindent, amit lehetett, a taní-
tásokat megtartsa, engedelmességet 
és alázatot tanuljon. Isten jól tudta, 
hogy mindezekre szüksége lesz. Dáni-
el engedelmes gyermek volt, és most 
elérkezett a pillanat, amikor mindaz, 
ami eddig történt, értelmet nyert előt-
te. Isten itt az idegen földön is vele 
volt. Azt olvassuk, hogy mikor ez a 
fiatal fiú elhatározta magában, hogy 
távol tartja magát a királyi étkektől – 
amik bálványáldozati eledelek voltak 
– és nem fertőzteti meg magát ezek-
kel, „Isten kegyelemre és irgalomra 
méltóvá tette Dánielt az udvarmes-
terek fejedelme előtt” /Dán.1:9/. 
Micsoda megtiszteltetés! 

A GONDOSKODÓ Isten.
Isten gondoskodó szeretetét tapasz-

talta meg Dániel ezután, mert a pró-
ba után szebb volt az ábrázatuk, mint 
azoké a fiataloké, akik királyi étkeken 
éltek /15.vers/. Azonban nemcsak a 
testükről gondoskodott Isten, hanem 
arról is, hogy a lelkükben is teljesek 
legyenek az Ő Uruk ismeretével. „És 
adott az Isten ennek a négy gyermek-
nek tudományt, minden írásban való 
értelmet és bölcsességet” /17.vers/. 
Nem sajnálták az idejüket tanulással 
és imádkozással tölteni. Ezt is megta-
nulták otthon.

A SZERETŐ és ÁLDÓ Isten.
„...mindnyájuk között sem találtaték 

olyan, mint Dániel, Ananiás, Misáel 
és Azáriás...” /19.vers/. Micsoda 
jutalom ez! „és minden bölcs és ér-
telmes dologban, amely felől a király 
tőlük tudakozódék, tizszerte okosab-
baknak találá őket mindazoknál az 
írástudóknál és varázslóknál, akik 
egész országában vannak” /20.
vers/. Íme az Isten ajándéka. De itt 
még nincs vége, mert „Akkor a király 
fölmagasztalá Dánielt és sok nagy 
ajándékot ada néki, és hatalmat adott 
néki Babilonnak egész tartománya 
felett és a babioni összes bölcseknek 
előljárójává tette őt” /Dán.2:48/.

Dániel ismerte az Urat és az Úr is 
ismerte Dánielt. Szülei megtanították 
őt az igaz Isten-félelemre, az alázatra 
és az engedelmességre. Megtanulta 
tisztelni Őt, a mindenség Urát. Ezért 
történhetett meg az, hogy Nabuko-
donozor – látva Dániel és társai hi-
tét és hűségét – maga is dicsőítette 
a felséges Istent. Sőt! Rendeletben 
szabályozta Dánielék védelmét azok 
ellenében, akik káromlást szólnak e 
hívő fiatalok Istene ellen /Dán.3:28-
30/. Az Úrnak áldása gazdagította 
meg Dánielt és barátait. Gazdag és 
nagy méltóságú ember lett. 

Kedves Szülők, Nagyszülők!
Megtanítottuk-e a ránk bízott ki-

csinyeket az Isten félelmére? Beszél-
tünk-e nekik arról az Úrról, Akinek 
az életüket köszönhetik, Aki minden 
lépésüket őrizi és oltalmazza? Megta-
nulhatták-e a szülői házban az iránta 
való tiszteletet és engedelmességet? 
Úgy gondolom, hogy azért van ma 
annyi akaratos és engedetlen gyer-
mek, mert a szüleik, esetleg a nagy-
szüleik sem tanulták meg tisztelni 
Istent. 

„Istentisztelet” - milyen jó szó ez 
arra az alkalomra, ahova vinni lehet 
a gyermekeket, ahol a felséges Isten 
iránti tiszteletet, szeretetet gyako-
rolhatják. Lehet, hogy először csak 
egyszer egy héten. A hétnek éppen 
azon a napján, amelyet rendelt az 
Úr. Fogjuk meg a kezüket és vigyük 
őket Isten színe elé, hogy az Ő je-
lenlétében lehessenek! És ne csak a 
templomban, hanem otthon is. Be-
szélgessünk és imádkozzunk velük, 
hogy megismerhessék az élő Istent.

Kedves gyermekek, és fiatalok! 
Isten nagyon jól tudta, hogy kit, 

melyik családba enged beleszületni 
és pontosan eltervezte a helyeteket 
abban a családban. Figyeltek-e szüle-
itek vezető, intő szavaira? Mivel őket 
Isten vezeti (a hívő szülőkről beszé-
lek), higyjétek el, hogy titeket is az Ő 
szeretetével és féltésével ölelnek át. 
Ne legyen fontosabb számotokra a 
világ, a világi mércét követő barátok! 
Ne azonosuljatok a világban éppen 
divatos áramlatokkal! Imádni azt, 
amit a világ imád és kínál? Mind-
mind hiábavalóság, melynek a célja, 
hogy Istent kiszorítsa az életetekből. 
Dánielt és barátait az élő Istenbe 
vetett hitük tartotta meg abban a 
szörnyű próbában. És mivel kiáll-
ták a próbát, Istennek áldott eszközei 
lehettek abban az idegen országban. 

Aki az Ő szolgálatában van, annak 
a legfőbb ügye kell hogy legyen az 
evangélium terjesztése. Az életével, 
a szavaival, minden megnyilvánulá-
sával. Isten adjon nekünk hitet, böl-
csességet, engedelmességet és aláza-
tot megállni ott, abban a helyzetben, 
ahova Isten állított.

Klucsikné Ilonka

“Ne szeressétek a világot, se azokat a mik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti nincs meg abban az 
Atya szeretete. Mert mindaz ami a világban van a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése, 
nem az Atyától van, hanem a világból.” /I.Jn.2:15-16 Károly ford/
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nÉMETh LáSzLó ÉS A PROTESTAnTizMuS

Vitathatatlan, hogy a huszadik 
század egyik legnagyobb írójának 
és gondolkodójának, Németh Lász-
lónak szellemi világában és kulturá-
lis érdeklődésében meghatározó a 
protestantizmus, s azon belül főleg 
a reformáció szerepe. Kötődött az 
erkölcsfilozófiához, a neveléshez és 
a természettudományokhoz. Ebben 
az összetettségben nincs semmiféle 
ellentmondás.

Egész magatartását jellemzi az ön-
magát küldetésszerűen megvalósíta-
ni akaró egyén alkotó aszkézise. A 
század nagyjai közül különös vonza-
lom fűzte Ady Endréhez, aki ugyan-
csak megjárta a hittel kapcsolatos 
kálváriás utakat. Erkölcsi és esztétikai 
értelemben is hatott Németh gondol-
kodására, szellemi küzdelmeire.  La-
ikus protestantizmusával, „Istennel 
beszélő költőként” járt lutheri úton 
– az íróutód szerint. Ilyen, gyönyörű, 
tiszta hitről tanúskodó vallomások-
kal:

Ady Endre: Az Úr érkezése

Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,

Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.

Nem harsonával,
Hanem jött néma, igaz öleléssel,
Nem jött szép, tüzes nappalon,

De háborús éjjel.

És magvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifjuságom,

De őt, a fényest, nagyszerűt,
Mindörökre látom.

Persze Németh László írásaiban 
aligha találunk ilyen megrendítő val-
lomásokat, ám akár regényeinek, 
akár drámáinak világában ott rejtőz-
nek a hasonló elemek. Egy legsike-
rültebb drámája például a VII. Ger-

gely, és utolsó, befejezett regénye az 
Irgalom. Ez utóbbi művének hőse, az 
orvostanhallgató Kertész Ágnes, aki 
cselekvéseiben valóban megvalósít-
ja az irgalom-központú magatartást, 
aki az emberek lelki és testi gyógyítá-
sát vállalja föl, és aki a „sánta emberi-
séget” akarja megtanítani úgy, hogy 
futni is tudjon. De még az Iszony 
c., zseniális regény elidegenedett fő 
alakja, Kárász Nelli is rájön a törté-
net végén, hogy kislánya, Zsuzsika 
„egy darab rábízott emberiség”…

Az is tény, hogy a mezőföldi világ-
hoz oly sok szállal kötődő író – már 
csak származása okán is – már gyer-
mekkorában megkapta a reformáció 
első élményeit. Az is igaz ugyanak-
kor, hogy istenfelfogásába szervesen 
nem épült be az evangélium lelküle-
te, Jézus Krisztusnak, a Megváltónak 
alakja, a megváltás mozzanata, és 
egyáltalán: a keresztyénség egésze. 
Gyakran áll perben egyházával is. 
Protestantizmus-felfogása sajátos, 
csak rá jellemző. Mindvégig járja a 
maga szuverén útját, és “alaposan 
megküzdött az üdvösségért”. Az élet-
mű legfontosabb részében, a szépíró-
iban sem kerülte meg ezt a világot: 
az Emberi színjáték Boda Zoltánjá-
tól az Irgalom Kertész Ágneséig sok 
hősének sorsa bizonyítja, hogy a hit 
és a vallás magját fontosnak tartotta, 
annak dacára, hogy alakjai nem a 
vallás nyelvén szólnak, nem veszik át 
annak nyelvhasználatát. 

Az is egyértelmű, hogy a protes-
tantizmus kultúrtörténeti szempont-
ból sem közömbös Németh László 
számára. A XVI. század nagy ese-
ményeit mind az emberiség, mind a 
magyarság kiemelkedő pillanatainak 
tartja. Mindezt a legfényesebben Az 
én katedrám c. kötet Protestáns kor 
c. fejezetéből láthatjuk. Ezek az írá-
sok a két világháború közötti időben, 
1927-ben, 1929-ben és 1940-ben 
születtek. (Ekkor már Németh Lász-

ló a kor egyik legismertebb írója és 
gondolkodója. Regényei, drámái, ta-
nulmányai a legelső vonalba emelik.) 
Bennük Sylvester János nyelvtanáról 
és Heltai Gáspár prózájáról éppúgy 
olvashatunk, mint Szenci Molnár 
Albert zsoltárfordításairól, a Bibli-
áról, a református énekeskönyvről 
vagy éppen Balassi Bálint lírájáról. 
Ezek a tanulmányok szerves részei 
jeles írónk gondolkodói pályájának 
és irodalomszemléletének. Álljon itt 
egy különös vallomása: „Azt, amit az 
egyházak tanítanak, nem hiszem – 
szoktam mondani – de élnem, meg 
vagyok győződve, úgy kell, mintha 
mindez igaz volna.” Ez a kétkedő, 
hitetlenül is hinni akaró ember néz 
szembe már fiatal korában a magyar 
hit régi nagyjaival. Egyébként a „hi-
tetlenül hívés” mozzanata is rokonít-
ja Ady Endre világával. Íme, egy bizo-
nyíték, egy híres vers részlete:

Hiszek hitetlenül Istenben

Hiszek hitetlenül Istenben,
Mert hinni akarok,

Mert sohse volt úgy rászorulva
Sem élő, sem halott.

Szinte ömölnek tört szívemből
A keserű igék,

Melyek tavaly még holtak voltak,
Cifrázott semmiség.

...
Minden titok e nagy világon

S az Isten is, ha van
És én vagyok a titkok titka,
Szegény hajszolt magam.

Isten, Krisztus, Erény és sorban
Minden, mit áhítok

S mért áhítok? – ez magamnál is,
Óh, jaj, nagyobb titok.

...
Németh László megközelítése per-

sze különbözik is Ady Endréétől. Bár 
épp úgy szubjektív és vallomásos, és 
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nem a tudomány objektivitása jel-
lemzi. „A tizenhatodik századdal fog-
lalkozom. Megfogott, s többet akarok 
tudni róla, mint amennyit tudok. Ir-
datlan bozót, hogy török utat belé?” 
– írja Sylvester nyelvtanáról szólva az 
akkor huszonnyolc esztendős szerző. 
A természetes tudásvágy és a kétség 
vezérli. Hasonló a vonzódása Heltai 
Gáspár prózájához is. Itt és a fejezet 
többi írásában is kirajzolódik Németh 
László irodalomtörténeti nézete: ki-
emelkedően fontos korszaknak tartja 
a reformációt. Mind az anyanyelvi-
ség, mind a kultúra egyéb területei-
nek szempontjából. Idekívánkozik 
még egy vallomása: „A protestantiz-
mus az emberből szóló Isten vallása.” 
S az emberből szóló vallás a maga 
természetességével bontja ki a vers 
és a próza addig nem tapasztalt vilá-
gát. A magyar nyelv korábban nem 
szárnyalt ilyen szabadon, nem volt 
ilyen íve. Írónk jól tudta, hogy ebben, 
a Bibliát anyanyelven az emberek ke-
zébe adó vallási megújulásnak döntő 
a szerepe. És milyen találóan jellemzi 
a jeles prózaíró sorsát! „A harc lesz 
a kényszerült élete s a könyv az el-
rendelt sorsa.” A reformáció bizony 
a harcnak (szellemi és nagyon is va-

lóságos értelemben) és az „elrendelt” 
sorsoknak a korszaka.

Frappáns íróportré ez az írás. Né-
meth fölvázolja Heltai pályájának 
főbb vonásait és értékeit. Fölidézi az 
inkvizíciót leleplező Hálót, a szörnyű, 
sok tekintetben máig sem tisztázott 
korszakról igen korán beszámoló 
művet. Érdeme jelentős, hiszen tud-
juk, hogy ma is akadnak olyan, ön-
magukat keresztyénnek tartó erők, 
akik megpróbálják megmagyarázni 
azt, ami józan ésszel és tiszta hittel 
megmagyarázhatatlan. Ám nemcsak 
Heltait, de az egész századot vizsgál-
ja ez az 1929-es írás. Erős, jellegzetes 
ízekről olvashatunk, olyan irodalom-
történeti tényekről, melyek az egész 
magyar próza fejlődésének szem-
pontjából kivételesek.

Hasonlóképpen fontos, hogy a 
Molnár Albert zsoltárai és ritmikájuk 
c. írásban olvashatunk a reformáció 
másik nagy magyar alakjáról. Ilyen 
mondatok állnak itt: „Élete külső 
kérge csupa állhatatlanság, de belül 
csupa monumentalitásra törő férfi-
szívósság. Sorsa és szívverése is lírá-
ra rendelik, s ő a tudománynak lesz 
epikusa.”

S bár jól tudjuk, hogy Németh 

Lászlónak ellentmondásos volt a 
viszonya egyházával, a vallással, Is-
tennel, itt vitathatatlan az is, hogy 
érzelmileg erősen kötődött ehhez az 
értékrendhez. Ugyanígy vonzódott 
a Vizsolyi Bibliához is. Igaz, kritiku-
san megjegyzi Károlyi Gáspár tetté-
vel kapcsolatban, hogy „nem olyan 
jelentőségű mű, mint Luther német 
bibliája.” Ám mégis a magyart tart-
ja a nagy mű befejezőjének, akinek 
megadatott a „biblia-óceán első át-
repülése”. Érdekes észrevétele, hogy 
nemcsak Isten magyarra átültetett 
Igéjét, hanem egy változatos és ki-
meríthetetlen költői antológiát is lát 
ebben a vállalkozásban.

Persze arról is szólhatnánk, hogy 
alapvető tanulmányt ír Balassi Bálint 
életművéről vagy éppen Ady Endre 
munkásságáról, és mindkét szerző-
ben látja a protestantizmus, a kálvi-
nizmus számos jegyét. 

Az pedig most már titok, hogy élete 
végén miképpen módosult hite vagy 
hitetlensége, ám biztos, hogy élete 
egyetlen szakaszában sem maradt 
érintetlen a transzcendens gondolat-
tól. S azon belül a reformáció hatá-
sától.

Bakonyi István irodalomtörténész

A vadlibák tanítása
"Nézzétek meg az égi madarakat!" 

/Mt.6:26/

A vadludak világában az idősek, a na-
gyon fiatalok és a betegek az alakzat 
hátsó, védett részén kapnak helyet. Ez 
nem azt jelenti, hogy elszigetelik őket 
a többiektől, vagy leértékelik őket, 
és nem tekintik őket hasznavehetet-
lennek; sőt, valójában létfontosságú 
szerepük van. Ők lesznek a gágogó 
szakasz, biztató hangjuk bátorítja a 
vezetőket. 
Az elkerülhetetlen rossz időjárás ve-
szélyezteti a küldetést. A továbbhala-
dás egyre nehezebb, még az erősek 
is nagyon küszködnek. Ekkor az alak-
zat végéről felhangzik egy magányos 
gágogás, mely elindítja a ludak kó-

rusát, mellyel a vezérludat bátorítják. 
Pál így értette ezt: "Bátorítsátok tehát 
egymást, és építse egyik a másikat..." 
/I.Thessz.5:11 NIV ford/. Tudta, hogy 
szükségünk van egy "gágogó szakasz-
ra", akik lelkesítő szavakkal és imád-
sággal támogatnak minket. Szüksé-
günk van azokra, akik ezt mondják: 
"Itt vagyunk mögötted. Fedezünk." "Ti 
pedig, testvéreim, ne fáradjatok bele 
a jó cselekvésébe" /II.Thessz.3:13/. 
Krisztus sok szolgája kelt már át élete 
legmélyebb völgyén bátorító imaszár-
nyon, melyet egy vén, sebhelyes arcú, 
harcedzett, tépett tollú, csaknem meg-
kopasztott gágogó vadlúd adott; az, 
aki túl makacs volt ahhoz, hogy hagy-
ja, hogy bármelyik testvére feladja az 
ő őrszolgálata közben! 
Időnként előfordul, hogy valamelyik 

lúd panaszkodni kezd fülsértően han-
gos és idegesítően hamis hangon. 
Ilyenkor a gágogó szakasz perceken 
belül közbelép, elhallgattatja a zúgo-
lódót, helyreállítja a rendet és az egy-
séget. 
A gyülekezet problémája nem az, 
hogy túl sok ember beszél negatívan, 
hanem az, hogy túl kevés beszél pozi-
tívan! Ha valaki azt kiáltja: "vereség" 
- gágogd vissza: "győzelem"! Ha azt 
kiáltják: "félelem", gágogd vissza: "hit"! 
Már néhány bátorító szó is képes el-
venni a panaszok viharának erejét. 
Tehát csatlakozz a gágogó szakasz-
hoz, hogy téged is úgy ismerjenek, 
mint Barnabást, akinek a neve azt je-
lenti: "Biztatás fia" /ApCsel.4:36 NIV 
ford/. (NIV ford = New International 
Version (angol nyelvű) fordítás.)
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áLLáSfOgALáS

SzÉKESfEhÉRVáRi TEAház Egy fiATAL SzEMÉVEL

A teaház ezúttal Székesfehérváron 
volt megtartva. Vendégzenekarként 
és előadóként az Iránytű csapata ér-
kezett. Ők gondoskodtak a hangu-
latról és a lelki táplálékról.

A tanításban hallottak alapján bát-
ran ki merem jelenteni, hogy ez az 
alkalom mindenkinek szólt. Ugyan-
is fő témája az volt, hogy mindenki 
kiválasztott és Isten mindenkit sze-
ret, szívesen vár mindegyikünkre. 
A délután központi gondolata a kö-
vetkező volt: „Te vagy a kiválasz-
tott!". Megtudhattuk, hogy mit is 
jelent: Isten kiválasztott bennünket, 
bárhogy is alakul az életünk, bármi-
lyen szerepet is töltünk be a környe-
zetünkben, számára fontos emberek 
vagyunk! Nagyon jó volt a tanítás, 
mindannyian úgy érezhettük, hogy 
amit hallunk az személyesen ne-
künk szól, magunkra ismerhettünk 

benne. Számom-
ra hatalmas öröm 
volt ezt hallani 
és megerősített 
abban, hogy Is-
ten velem van a 
nap minden órá-
jában, és vigyáz 
rám, ahogy egy 
Apa gyermekére! 
Külön öröm volt 
számomra, hogy 
elhívhattam egy 
nagyon jó baráto-
mat magammal, 
aki még sosem volt ilyen alkalmon, 
s olyan jó élményekkel ment haza, 
hogy a következő teaházra is sze-
retne jönni. Ezért is bíztathatok má-
sokat is, merjünk hívni barátokat, 
ismerősöket, mert nem tudhatjuk, 
hogy Isten kiben mit végez egy ilyen 
délutánon.

A kötött alkalom után újra volt 
mód a kötetlen beszélgetésre is pár 
finom falat elfogyasztása mellett.

Köszönjük ezt a szép és tartalmas 
délutánt a Székesfehérvári Gyüleke-
zetnek és az Iránytű csapatnak!

Csordás Péter
Csősz-Soponyai Ifjúsági csoporttag

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:

A Békesség újság 2012. Húsvéti számának 23. oldalán megjelent “Gondolsz ezekre, amikor belépsz a 
templomba?” című cikkel kapcsolatban érzékeltük, hogy a gyülekezetben nézeteltérések keletkeztek. 

A kialakult helyzetet a missziói munkaközösség tagjaival együtt kiértékeltük.

A szeretet és a békesség helyreállítása érdekében megjelentetjük a Mezőföldi Református Egyházmegye 
honlapján megjelent cikket az érintett alkalomról. A témával kapcsolatos közléseket ezzel befejezettnek 

tekintjük.
   Az egyházközség elnöksége: 
       Somogyi László  Miklós Gábor
         lelkészi elnök                           főgondnok  
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I M A

SzEMÉLyES üzEnET A buDAi úTi EVAngÉLizáCióRóL
A kisebb testvér szeretetének története

Az idősebb gyermek sikeres mű-
tétéhez szükség volt a fiatalabb test-
vére vérére biztonsági szempontból. 
Az orvosok kérték a szülőket, be-
széljék meg a kicsivel, hogy segítse 
ennyivel a testvére gyógyulását. A 
kisebb testvér rá is állt. Így a műtét 
során mind a két gyermek egyszerre 
feküdt a műtőasztalra. Igaz a kisebb 
egy másik asztalra, és csak azért, 
hogy a véréből adjon, ha kell! A be-
avatkozás során végül is szükség lett 

a fiatalabb vérére is. A műtét sike-
rült. 

Az ébredező, a magához térő fia-
talabb gyermeknek ez volt a kérdé-
se: - Mégse haltam meg? A szülők, 
orvosok, ápolók ekkor döbbentek 
rá, hogy a kicsi képes lett volna 
életét is adni a testvére gyógyulásá-
ért. A „vendég pap” - ahogy magát 
nevezte - mikor ezt elmesélte, mély 
csend lett a templomban. Talán ez 
még mélyült is, amikor kérdezte, ki 

lenne erre képes most. Bizony mi 
felnőttek lehet, hogy feltételekhez 
kötnénk, vagy nem is vállalnánk. Is-
ten jóságát mutatja, hogy 2000 év-
vel ezelőtt fiát, Jézust szánta oda a 
mi gyógyulásunkért, aki ezt önként 
meg is tette értünk és miattunk! 
Mondhatom azt is, értem és miat-
tam áldozta fel magát, adta vérét, és 
halt meg Jézus Krisztus a kereszten!

Síró Imre gondnok

Szerető Mennyei Édesatyám! 
Hálát adok áldásaidért, gondviselő 
szeretetedért. Légy áldott én Uram 
Istenem!

Nehéz úton vezettél Uram, amíg 
Hozzád eljutottam. Sok éven át a 
magam útját jártam, gondjaimat 
mindig Nélküled - emberi megol-
dásokban bízva - a magam erejéből 
akartam megoldani. Be kellett lát-
nom végülis, hogy Nélküled csak a 
kudarcaim szaporodnak.

Mélységesen bánom már, hogy 
a gyermekeimet nem hitben nevel-
tem, sőt még imádkozni sem tanítot-
tam meg őket. Tudom Uram, hogy 
Te ezt már kegyelmesen megbocsá-
tottad nekem, de felnövekedve a 
gyermekeim immár a maguk útját 
járják - Nélküled Uram. Gyermeke-
im hit nélküli nevelésének következ-

ménye még az unokám életében is 
megmutatkozik. Sajnos az időben 
nem lehet visszamenni, ezért most 
aratom azt, amit vetettem.

Kérlek Istenem, újra és újra kér-
lek, hogy élő hittel ajándékozd meg 
a gyermekeimet, unokámat, hogy az 
életük új alapokra kerülhessen, és a 
kárhozattól megmenekülhessenek. 
Add Uram, hogy megismerjék a 
hitre jutottak rácsodálkozó örömét, 
amikor ráébrednek, hogy addigi vi-
lágnézetük, gondolkodásmódjuk, 
emberekhez, eseményekhez való vi-
szonyuk immár megváltozott.

Tudom Uram, hogy kérésem nem 
ellenkezik a Te akaratoddal, hiszen 
Te azt akarod, hogy minden ember 
üdvözüljön és az igazság ismeretére 
eljusson. Világot teremtő és fenn-
tartó, mindenható Isten vagy, aki 

az elrontott dolgainkból is jót tudsz 
kihozni. Az Úr Jézus Krisztus érde-
méért kérlek, hogy hallgasd meg 
kérésemet.

Tudom Istenem, hogy énértem is 
évtizedeken át kitartóan imádkozott 
az édesanyám, és Te meghallgattad 
az ő kérését. Hálásan köszönöm 
Neked, hogy édesanyám még itt a 
földi életében megérhette a megté-
résemet.

Kérlek, Uram Te adj bölcsességet 
számomra minden cselekedetem-
hez. Add, hogy alkalmas szószólód 
lehessek, ne botcsinálta fecsegő. 
Szóljak értelmesen, amikor szólni 
kell, és hallgatni tudjak, amikor arra 
van szükség. Segíts Uram, hogy a 
hitemmel világítani tudjak a környe-
zetem számára. Ámen

Szabó Tiborné

Vörösbegy és a veréb beszélget-
nek titkairól az emberi életnek. 

Vörösbegy kérdez: "Fel nem fog-
hatom, miért hajszolják magukat 
úgy agyon az emberek! Van bajuk, 
gondjuk annyi, nincs idejük örülni, 
hálát adni! Pedig az élet oly szép 

valami! Meg tudod ezt a kérdést ol-
dani?"

"Sajnos nem lelek nyitjára az ok-
nak, mért küszködnek, gyötrődnek, 
panaszkodnak, mért? - szól vere-
becske - csak azt sejthetem, nincs 
oly jó soruk, mint neked s nekem. 

Miránk mennyei Atyánknak van 
gondja. Ad eledelt, napsugarat na-
ponta. Tudja hiányunk, és kész, 
hogy segítsen. S úgy látom, nekik 
ilyen Atyjuk nincsen."

(Charlotte Friede - Ford.: 
Túrmezei Erzsébet)

"MEnnyiVEL DRágábbAK VAgyTOK Ti A MADARAKnáL!" /Lk.12:24/
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bESzáMOLó A SzÉKESfEhÉRVáRi ThEOLóguS KiSzáLLáSRóL

bESzÉLgETÉS JáKOb JánOS TábORi PüSPöKKEL

Húsvét után egy héttel, a 2012. 
április 14-15-i hétvégén a PRTA 
(Pápai Református Theológiai Aka-
démia) diákcsoportja Hamar Zoltán 
tanár úr kíséretével kiszálláson volt 
a székesfehérvári gyülekezetnél. Uj-
vári Sándor, a gyülekezet egyik lel-
kipásztora fogadott bennünket, és 
kalauzolt végig a város több pont-
ján elterülő gyülekezetrész között. 
A gyülekezet kiterjedt tevékenységé-
nek minden részletét nem nézhettük 
végig: az iskolát, a számtalan gyüle-
kezeti alkalmat. Csak felsorolásuk, 
ismertetésük is több, mint egy órába 
telt. A Széchenyi úti templom látvá-
nya pedig meglepetéssel fog szol-
gálni, mivel várhatóan a REND-re 
készül el a felújítása.

Először a Rádió utcai idősek ott-
honába látogattunk el, ahol az idős 
emberek nagy örömére egy ideje 
már rendszeres szolgálatot végez-
nek a gyülekezet lelkészei. Rövid 
verses-zenés műsorunkat örömmel 
fogadták az ott lakók, amire válaszul 
egy jó előre összeállított időutazást 
hallgathattunk meg. Pápa városa 
30-40-es békebeli éveiből, amikor 
még a Tapolca kertek alatt volt, és 
a nyári vizsgákra készülve meg le-

hetett mártózni benne. Az örömteli 
találkozást beszélgetés, szeretetven-
dégség, finom sütemények, tea és 
közös éneklés zárta. Szívesen ma-
radtunk volna még, de már vártak 
bennünket a következő helyszínen.

A nemrégiben épült Budai úti 
templomban gyönyörködtünk. A 
gyülekezetrész gondnoka fogadott 
bennünket, aki szívében hordozza a 
templom építésének teljes történetét. 
Annak minden gondjával, nehézsé-
gével, imádságával, örömével és si-
kerével együtt. Hallhattuk, hogy hol 
készültek a különleges tetőszerkezet-
hez felhasznált hajlított gerendák és 
azt is, hogy a magas torony tetjén 
az egyes elemek hogyan készültek 
el, miként kerültek a helyükre. Min-
denki boldogan emlékezett vissza a 
2007-es Karácsonyra, amikor már 
nem az altemplomban, hanem a 
templomtérben tarthattak Istentiszte-
letet. Amikor megérkeztünk, épp egy 
esküvő zajlott a templomban, amitől 
az épület így a jegyespárral, orgo-
naszóval felékesítve valami különös 
mennyei örömöt sugárzott. 

Éjszakára a Mikulás cukrászda 
tulajdonosai vállalták az elszálláso-
lásunkat. Így aztán gyermekkori ál-

munk teljesülhetett: vacsorához és 
ebédhez is kérhettünk fagylaltot és 
süteményt. 

Másnap a Maroshegyi gyülekezet-
ben Hamar Zoltán tanár úr hirdette 
az Igét az V.Móz.4:15-16 alapján 
arról, hogy az ember hányfélekép-
pen készített a múltban, és készít 
ma is magának bálványszobrokat, 
és hogy miképpen történik a félel-
metes, de mégis éltető táplálkozás 
az élő Istennel. Utána zenés-ver-
ses műsort adtunk elő, és ezúttal a 
PRTA hétköznapjaiból merítve egy 
bizonyságtétellel szemléltettük, ho-
gyan is lehetséges az, hogy közönsé-
ges ember theológiára jelentkezik, 
elvégzi és végül Isten Igéjét hirdeti, 
ami tulajdonképp ember számára 
lehetetlen vállalkozás volna. Cso-
dákkal azonban minden lehetséges. 

Ebéd után búcsúztunk el, meg-
köszönve az építő, kellemes hétvé-
gét, és Isten áldását kérve egymás 
életére, a gyülekezetre, a diákok és 
tanárok munkájára. Köszönjük a 
gondos szervező munkát Eszler 
Csabának és Mester Arabellá-
nak. 

Közreadta: 
Ujvári Sándor lelkipásztor

Jézus szeretete motivál, hív és 
elkötelez az iránta való szolgá-
latra. Erről szeretnék bizonysá-
got tenni az emberek számára. A 
lelki élet egyik jellemzője, hogy 
Isten szabaddá tesz bennünket, 
amelyre lehet igent és nemet is 
mondani – emelte ki interjúnk-
ban Jákob János protestáns tá-
bori püspök, aki megosztotta ve-
lünk boszniai harci élményét is.

- Azt gondolom, az utóbbi évek-
ben jelentős változás ment végbe 
az emberekben a Virágvasárnap-

hoz, mint egyházi ünnephez való 
hozzáállásuk kérdésében – kezdi a 
beszélgetést Jákob János püspök. 
Mert ne felejtsük el, hogy hosszú 
évtizedeken keresztül az Adventhez 
sem volt sok embernek kötődése. 
Ezért hangsúlyoztuk a zenés áhítat-
ban, hogy ha ünnepeink fő üzenete 
nem kap elég nyilvánosságot, nem 
merünk vele kilépni azok felé, akik 
az ünnep lényegével nincsenek tisz-
tában, akkor bizony magunkra ma-
radunk. Örvendezve láttam, hogy a 
virágvasárnapi alkalmak, amelyeket 
a Honvédség és Társadalom Baráti 

Körrel közösen a Budai úti reformá-
tus templomban 13 éve kezdtük, a 
kezdetben kicsiny családias légkör-
ből, mára nagyszámú hallgatósá-
got vonzó alkalommá növekedtek. 
Mindezek mellett tartalmában, üze-
netében is megújultak ezek az alkal-
mak.

- A zenés áhítat templomban, 
a helyőrségi zenekar szolgálatá-
val meglehetősen újszerű kezde-
ményezés.

- Vitathatatlan, hogy elsőként Szé-
kesfehérváron kezdődtek el a virág-
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vasárnapi zenés áhítatok, és koráb-
ban valóban formabontónak számí-
tott, de Istennek hála mára ezt már 
nem mondhatjuk el. Debrecenben 
a húsvéti időszakban a református 
nagytemplomban Bölcskei püspök 
úr igehirdetése alkalmával a helyi 
katonazenekar a Passió történetét 
adta elő. Több hasonló kezde-
ményezésről tudunk a főváros-
ban is. Ebből látszik: a jó példa 
ragadós. Akik „magvetői” vol-
tak, láthatják, hogy a gyümölcs 
beérett és meghozta a maga ter-
mését.

- Püspök úr, gyermekkorá-
ban, a családban fontos volt 
a keresztyén gondolkozás? 

- Keresztyén családban nőhet-
tem fel, ahol nem volt nehéz be-
leolvadni Isten ügyébe. Kisgyer-
mekként szinte lételememmé 
vált az Isten útjának, akaratának 
keresése. Lassanként összefonódott 
saját életem az Ő vezetésével. Való-
jában az elindulásom és első gondo-
lataim sorkatonai éveim idején szü-
lettek meg. Három-négy hónapos 
katonaként éltem át olyan pillanato-
kat, amikor megfogalmazódott ben-
nem, tovább kell tanulnom. Kérdés 
is megszületett, hogy ha tanulok, 
akkor mit tanuljak? A laktanyában 
a körülöttem lévő férfigenerációkat 
megszemlélve láttam, hogy nagyon 
világiak. Meg is kérdeztem magam-
tól, miért ne szólhatna hozzájuk is 
Isten Igéje? Budapesten a Keleti pá-
lyaudvar közelében egy moziban ve-
títettek egy filmet, amelynek az volt 
a címe, hogy Nyitott kapuk. A törté-
net arról szólt, miként nyílnak meg 
kapuk Isten útjának terjedésében? A 
film számomra olyan üzenettel bírt, 
hogy azt mondtam: „Uram, akkor itt 
van a nyitott kapu, mi teszel velem?” 
Annyit láttam akkor, hogy nagy lé-
pések következnek az életemben. 
A katonai szolgálatom befejeztével 
Székesfehérvárra kerültem, s tanul-
mányaimat ott folytattam tovább, 
kerestem lelki közösséget.

- Székesfehérvár több szem-
pontból is emlékezetes hely a 
számára. Gyülekezeti ifjúsága 
helyszíne a református egyház-
község, s úgy tudom, már akkor 
bontakozni látszott a későbbi 
lelkipásztori pályán való elindu-
lás lehetősége.

- Nagy ajándék számomra, hogy a 
Széchenyi utcai gyülekezet Bányai 
László tiszteletes és Szabó Sándor es-
peres úr vezetése idején befogadott. 
Tanulmányaimban, lelki és családi 
életemben egyaránt meghatározó 
szerepet töltött be. Az ifjúságon belül 
hamar élő, lelki közösségre találhat-
tam, korombeliek voltak, megértet-
tük egymást. Az Ige mellett imád-
ságban egymás hite által épültünk, 
megosztottuk egymással, mit is jelent 
számukra Isten Igéjének a megérté-
se, vezetése adott napra. Mindez az 
1970-es 80-as években nagy lehető-
ség volt. Különösen is ajándék volt 
számomra, hogy a fehérvári ifjúsági 
órákon ismerhettem meg a későbbi 
páromat, Ibolyát, s házasságot is eb-
ben a templomban kötöttünk.

- Ez év február 14-én Buda-
pest-Nagyvárad téri reformá-
tus templom a tábori püspökké 
szentelési ünnepség helyszíne. 
Az alkalmon János evangéliu-
ma 20. fejezetéből idézett, ahol 
Jézus Péter apostolra bízza az 
Övéi pásztorlását. Miért ezt az 

igeszakaszt választotta fő üze-
netként?

- Ez az Ige nagyban bátorított, és 
segített, hogy eljussak a theológiára. 
Természetesen nagyon sok ige volt, 
amely folyamatosan irányított, s 
egy-egy életszakaszra utat mutatott. 
1988-ban szereztem meg az érettsé-

gimet, s a teológiai tanulmánya-
imra készültem. Ebben az idő-
szakban az akkori rendszer tar-
tóerői már erősen omladoztak, 
s kérdés volt számomra, hogyan 
fogom tanulmányaim mellett 
fenntartani magam. Pünkösd 
ünnepi csendesnapon Bodmé-
ron a Gusztáv Adolf Segélyszer-
vezet főmunkatársa tett bizony-
ságot. Szavai nyomán világossá 
vált számomra, hogy ha Istent 
valóban szeretem, akkor már 
nincsenek kérdések, haladsz elő-
re, s teszed, amiről megértetted, 
hogy a feladatod.

- Érdekes párhuzamról is em-
lítést tett a beiktatáson. Azt 
mondta: „Jézus nagyon jól is-
merte a katonákat, a tábori élet 
kiszolgáltatottságait. Jézus így 
bízta rám az enyéimet, a kato-
nákat, akik nagyon fontosak a 
számára.” Ezt a fajta szeretetet 
szeretné tovább adni Ön a ma 
katonái felé is?

- Azt gondolom, hogy a tábori 
lelkész a küldetésénél fogva kell, 
hogy ezt gyakorolja. Hiszen ha azt 
mondtam, hogy saját személyemre 
vonatkozóan Jézus szeretete moti-
vál, hív, elkötelez és „foglyul ejt” az 
iránta való szolgálatára, s ha ez az 
én valódi belső lelki erőm, akkor mi 
másról tennék bizonyságot a többi-
ek számára? Ha tovább tudom adni 
ezt a reménységet, akkor elérem 
azt a célt, amelyet Isten szeretne el-
érni velünk, hiszen Ő adta a példát 
elénk.

- A tábori lelkészi szolgálat 
komoly lehetőséget és egyben 
felelősséget is hord magában. 
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Milyen lehetőséget lát, amelye-
ket szeretne megvalósítani?

- Ez egy nehéz kérdés. Létszámunk-
ból következően megvannak azok az 
alappillérek, melyek kijelölik az utat. 
Rendelkezünk számos tervvel, elkép-
zeléssel, s egy kis átrendezést is sze-
retnénk majd véghezvinni. Minden-
esetre egy tól-ig határ mentén moz-
gunk, éppen azért mert nincs több 
kapacitásunk. A misszió területe pri-
oritást élvez, hiszen azok a katonák, 
akik családjukat több száz, vagy ezer 
kilométer távolságra hagyják el, min-
denképpen meg kell, hogy kapják 
a lelki támogatást. Szeretnénk részt 
venni és lelki támaszt nyújtani a ka-
tonák kiképzésénél is. Részt kell ven-
nünk továbbá az előadásokban, ahol 
életerkölcsi, egyház,- és vallástörté-
neti előadásokat tartunk. Nagyon 
fontos még az egészségügy területe, 
amely talán a legnagyobb szervezet a 
magyar honvédségen belül, itt fontos 
szolgálatunk van a gyógyítást végző 
szakemberek felé is.

- Napjainkban egy új típusú 
honvédségről, professzionális 
hadsereg fejlesztéséről beszél-
hetünk, ahol szerződéses és hi-
vatásos állomány teljesít szolgá-
latot. Ez az új keret mennyiben 
jelent más körülményeket ah-
hoz a korszakhoz képest, ame-
lyikben sorkatonai szolgálatot 
láttak el?

- Ebben az új rendszerben nagyon 
sok hasonló lehetőség jelenik meg a 
korábbi időszakhoz képest, hiszen 
a szerződéses állomány nagy része 
szintén fiatal korú emberekből áll. 
Nagy előnye, hogy hosszabb időt 
tudunk eltölteni velük, tehát amikor 
kialakulnak az ismeretségek, aprán-
ként létrejönnek a belső bizalmi kap-
csolatok a lelkész és a katona között. 
A hátránya, hogy lényegesen keve-
sebb emberrel találkozunk. Mégis 
örülök ezeknek a lehetőségeknek, 
és azt látom, hogy a katonák nyitot-
tak, elfogadják azt, amit Isten eléjük 
is oda helyez. Ha valaki mégsem fo-

gékony a lelki üzenetre, megvan a 
teljes lelki szabadsága azt mondani, 
hogy nem kér többet belőle, hiszen 
ez nem parancsszóra működik. A 
lelki élet egyik jellemzője, hogy Isten 
szabaddá tesz bennünket, amelyre 
lehet igent és nem is mondani.

- Tapasztalható, hogy van, aki 
éppen a honvédségénél figyel 
fel Isten beszédére?

- Ennek a szolgálatnak éppen az 
a nagy ajándéka, amikor egy-egy 
ember elkezd keresni. Istenkereső 
emberek mindig voltak és lesznek 
is. Gyakran egy családi vagy életvi-
teli probléma egyszerűen „kipréseli” 
belőlük a keresést. Ezekre meg kell 
adni a választ. Ne felejtsük el, hogy 
a tábori lelkészi szolgálat hivatalosan 
lelkigondozói szolgálatként jött létre, 
hiszen ez az elődleges feladatunk, eb-
ben kell segítséget nyújtva, emberek 
mellé odaállni. Nagyon sok megkere-
sést kapunk. Ha nem lenne az érdek-
lődés, azt hiszem maga a szolgálat is 
értelmét veszítené. Apró impulzusok 
segítik, biztatják az embert, és ad re-
ménységet számunkra, hogy ennek 
a munkának komoly értéke van.

- Püspök úr is nagy családot 
pásztorol, lelkész feleségével 
három gyermeket nevelnek. A 
feladatok végrehajtása során, 
a hadi missziók teljesítéskor 
együtt éreztek azokkal a kato-
nákkal, akiket szintén hazavár-
nak a szeretteik, akár több ezer 
kilométer messzeségből is?

- A nagy segítség az, hogy mind-
ezeket magam is átélem. Amikor 
a tábori lelkész elmegy misszióba, 
akkor ugyan olyan emberi kísérése-
ket él át, mint bármely más katona. 
Ilyenkor az ember befelé, saját lelki 
énjéhez fordul, s onnan próbál tölte-
kezni. Két-három hónap után a misz-
szió ideje alatt feltörnek a kérdések, 
a hazavágyakozás, amely természe-
tes reakció, és nagyon jó, hogy ren-
delkezünk ezekkel. Amikor repülőre, 
vagy járműre szállunk, amely elszál-

lít több hónapos távollétre, akkor 
szívünkben visszük tovább azokat a 
perceket, amelyben a szeretteinktől 
elváltunk. Ezekben sok ki nem mon-
dott gondolat, szavak rejtőznek, de 
egy-egy könnycsepp a szem sarká-
ban, vagy szorosabb ölelés beszéde-
sebb minden szónál.

- S ha a katonai misszióról be-
szélgetünk, úgy tudom, Bosz-
niában egy forró helyeztet is át 
kellett élnie.

- Egy magyar zászlóalj keretében 
műszaki újjáépítő csoport teljesített 
feladatot Boszniában, számos hidat 
és több kilométernyi utat, vasutat 
állítottak helyre. Elsősorban nem 
fegyveres konfliktusok kezelése volt a 
feladatuk. Aznap is komoly munkán-
kat láttunk el, amikor Tuzla környé-
kén elkezdték lőni a konvojunkat. A 
támadók stratégiai előnyben voltak, 
dombon lévő várból lőttek ránk, mi 
nem is láttuk őket. A parancsnok 
azonnal kiadta a vezényszót, hogy a 
gépjárművet el kell hagyni. Nem vol-
tak páncélozott járműveink, én is egy 
ponyvás teherautóban ültem, amely 
védelmet semmiképpen nem nyúj-
tott. Közelben tartózkodó angol pán-
célos jármű lánctalpai közé feküdve 
kerestünk menedéket. Órák teltek el, 
miközben megérkeztek az ellenerők, 
az illetékes szerveket képviselő kato-
nai rendészek. Feszültséget jelentett, 
hogy golyók kopogtak körülöttünk. 
Ezzel tették számunkra világossá a 
támadók, hogy figyelnek bennünket. 
Lényegében pszichikai hadviselést 
folytattak ellenünk, meg akarták mu-
tatni, hogy ott ők vannak otthon. Sok 
minden gondolat átfutott bennem, 
ugyanakkor békességem, nyugal-
mam volt a harcjármű alatt feküdve, 
társaim között, s biztos voltam ben-
ne, hogy tovább fogunk menni. A szí-
vemben ez az üzenet bátorított: „És 
az Istennek békessége, amely min-
den értelmet felül halad, meg fogja 
őrizni szíveteket és gondolataitokat a 
Krisztus Jézusban” /Fil.4:7/.

Szűcs
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Cseri Kálmán: A kegyelem har-
matja - Áhítatok az év minden 
napjára (Harmat kiadó: Budapest, 
2011.)

Még a télen kaptam Peti fiamtól 
ezt a könyvet, és ahogy naponként 
haladok a napi áhítatokban, minden 
napra jut valami kis gyöngyszem a 
Bibliából, ami kicsit másképp csil-
lan meg, mint eddig. A legjobban 
mégis az fogott meg, amit a napi ol-
vasmányon túl nemrég egy véletlen 
ott-kinyitás alkalmával találtam: Mi 
az élet értelme? Még a gimnáziumi 
tanulmányaim során sokszor feltet-
te a matek tanárom a kérdést. Ak-
kor sok fajta választ hallottam erre 
a kérdésre. Valahogy egyiket sem 
éreztem igazinak. Ráadásul, sok év-
vel később a tanárom sem biztos, 
hogy megtalálta, mivel az alkohol 
irányába fordult. Engem ez a kérdés 

több mint 35 éve foglalkoztat. Vala-
hol éreztem a választ, mondhatom 
tudtam is, tudom is: Krisztus főpa-
rancsolata. 

"Mester, melyik a nagy parancso-
lat a törvényben?" 37Jézus így vála-
szolt: "Szeresd az Urat, a te Istene-
det teljes szívedből, teljes lelkedből 
és teljes elmédből. 38Ez az első és a 
nagy parancsolat. 39A második ha-
sonló ehhez: Szeresd felebarátodat, 
mint magadat. 40E két parancsolat-
tól függ az egész törvény és a prófé-
ták." /Mt.22:38-40/

De erre a kérdésre vonatkozóan 
ennyire egyértelműen csak itt ta-
láltam meg: „Az élet értelme Isten 
áldásainak közvetítése embertársa-
inknak szolgálva alázattal és szere-
tettel.”

Síró Imre gondnok

Valós távla-
tok, valós nyo-

morúságban

„Azt tartom, hogy a jelen szenve-
dései nem hasonlíthatók ahhoz a 
dicsőséghez, amely láthatóvá lesz 
rajtunk.” /Róm.8:18/

Dédnagyapám arca mindig rán-
cokba fut, amikor nevet. Kék sze-
mei ilyenkor egy pajkos iskolásfiú 
tekintetét tükrözik. A közel száz év 
tapasztalata, személyes tragédiák és 
történelmi katasztrófák formálták 

az életről alkotott képét.
Amikor csalódásaimról beszélek 

neki, egy kósza fejbiccentéssel veszi 
tudomásul. Dédnagyapám válaszai 
mindig gyengédséget hordoznak, 
ami gyakran az idős kor velejárója. 
"Nos" - ezzel a fordulattal kezd el be-
szélni, majd szünetet tart, hogy gon-
dolatait helyes módon sorba vegye. 
Napi aggodalmaim gyorsan eltűnő 
gondolatokká válnak majd, - bíztat 
gyakran. Nem veszi félvállról problé-
máimat, egyszerűen más látószögből 
nézi őket. Bölcsessége és lelki békes-
sége abból fakad, hogy Istent mindig 
hűségesnek tapasztalta meg.

Teremtőnk gondolatainak távlatai 
sokkal messzebbre nyúlnak vissza 
a dédnagyapáénál. Nem 1913-ban 
kezdődtek. Isten távlatai mindig lé-
teztek, örökkévalóak. Isten nem ki-
csinyli le harcainkat és fájdalmainkat, 

hanem az örökkévalóság fényében 
látja azokat. Amikor nem értjük, mi-
ért nem úgy cselekszik, ahogyan kér-
jük, a Szentírás arra bátorít, bízzunk 
benne. Akik bíznak Isten távlataiban, 
megtapasztalják békességét!

„Erősítették a tanítványok lelkét, 
és bátorították őket, hogy maradja-
nak meg a hitben, mivel sok nyomo-
rúságon át kell bemennünk az Isten 
országába.” /ApCsel.14:22/

Imádság: Atyánk, köszönjük, 
hogy téged nem korlátoz az időhöz 
kötött emberi perspektíva. Emlékez-
tess bölcsességedre és szereteted-
re, mélyítsd bizalmunkat irántad. 
Ámen. 

Forrás: http://www.csendespercek.
hu 2012. május 8.

Berze János lelkipásztor 
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OLVASói ÉLMÉny

"A közbenjáró imádság falak és határok nélküli hatalom, mely által a legmagányosabb és legkisebb ember, 
a beteg a betegágyán, és a munka utáni pihenést élvezö, részt vesz Isten világkormányzásában." 

(Dr. Hermann Ditzfellsinger)
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budai úti hírek

„Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság.” /II.Kor.3:17/

Dátum Esemény Időpont Helyszín
2012. 05. 23. 

Szerda 
Pünkösdi bűnbánati: úrvacsorai előkészítő (zenei 
szolgálat)

18 óra Budai út

2012. 05. 27.
Vasárnap 

Pünkösd I. úrvacsora (ünnepi zenés-énekes 
szolgálat, CsTK kórus)

10 óra Budai út

2012. 05. 27.
Vasárnap

Szórvány – istentisztelet: úrvacsora 14 óra
Börgönd - 
Kápolna

2012. 05. 28.
Hétfő 

Pünkösd II. úrvacsora: 
konfirmáltak első úrvacsorai közössége 

10 óra Budai út

2012. 06. 01-03.
Péntek - Szombat 

Reménység Fesztivál: Franklin Graham 
szolgálatával, és sok színes programmal

Papp László 
Sportaréna
Budapest

2012. 06. 03. 
Vasárnap

Óvodai Évzáró Istentisztelet: gyermekek műsora 10 óra Budai út

2012. 06. 10.
Vasárnap

Hittanos Tanévzáró Istentisztelet: vendégszolgáló, 
gyermeknap, 

10 óra Budai út

2012. 06. 17.
Vasárnap

Istentisztelet: az Apostolok Cselekedeteiből, 
havi úrvacsora

10 óra Budai út

2012. 06. 29 – 07. 01. 
Péntek – Vasárnap 

REND 
Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivál

Bregyó 
Sportcentrum

2012. 06. 29.
Pitti Katalin koncert a REND keretében: az alkalom 
végén busz indul ki a Bregyó Sportcentrumba a 
REND hivatalos megnyitójára 

16 óra Budai út

2012. 07. 16 – 07. 20.
Hétfő - Péntek

Angol és Biblia Napközis Tábor: angol nyelvi, 
bibliaismereti és kézműves foglalkozások, sok-sok 
játékkal és vidámsággal

naponta
8 – 16 óra

Munkácsy Ált. 
Iskola (Munkácsy 

u. 10.)

Eseménynaptár

„Ez Az A nAP, MiT Az úR SzERzETT”
2012. március 31-én egy 

szép napsütéses tavaszi reg-
gelen madárcsicsergés foga-
dott bennünket a Budai úti 
templom kertjében. Örömmel 
segítettem édesanyámnak az 
előkészületben, hogy mire a 
vendégeink megérkeznek, 
minden készen álljon a vidám 
együttlétre. A konyhában Eta 
néni, Erzsike néni és Kati néni 
szorgos kezei már dagasztot-
ták a kürtőskalács tésztáját.

A templomban citeraszó fogadta 
az érkező családokat. Illés Annával 

húsvéti énekeket tanulhattunk. 
Örömmel énekeltünk. A nagy-
hétre való felkészüléshez hat ál-
lomáson hallhattuk Jézus utol-
só napjairól. De előbb útrava-
lónak „kenyereket” (kenyér volt 
kis cédulákon) keresgéltünk az 
udvaron, hogy legyen erőnk 
majd a nagy útra. Mindenki 
finom nyalókákra beválthatta 
ezeket a papirkákat.

A Virágvasárnap történetét a 
kis csacsi (báb) elbeszélésén keresz-



BÉKESSÉG 19

„Sokszor hasonlítunk az isten elôl menekülô tékozló fiúhoz”

tül ismerhettük meg. Majd szamarat 
formálva, egy-egy csapattársunkat a 
hátunkra véve jutottunk el Jeruzsá-
lem kapujáig - a templom bejáratá-
hoz. 

Az Utolsó vacsora című fest-
mény kirakásával a Nagycsütör-
tök eseményeit elevenítettük fel. A 
Gecsemáné-kertben az Úrtól tanult 
imádság részleteit kerestük meg és 
raktuk ki. A Nagytanács előtt kérdé-
sekre kellett válaszolnunk. A Golgo-
tán bűnvallást tettünk: ki-ki papírra 
vethette, ami a szívét nyomta, és a 

keresztfára ragaszthatta. Utunk utol-
só állomásán egy Medicin-labdát 
görgettünk fel az altemplom lépcső-
jén (jelképezve, hogy a követ a sír-
ról elhengerítve találták), és együtt 
vigadoztunk a húsvéti örömhírnek: 
Jézus feltámadt!

Sanyi bácsi és Elemér bácsi bog-
rácsban finom pörköltet főzött ne-
künk. Közösen jó étvággyal, a hosz-
szú úttól megfáradva ettük meg. 
Szorgos asszonykezek folyamatosan 
sütötték a kürtőskalácsot. Nagyon fi-
nom volt, köszönjük szépen! Akinek 

maradt ereje, hímezhetett mézeska-
lácstojásokat, díszíthetett figurákat, 
tojásokat, készíthetett húsvéti képe-
ket és léghajókat. Volt lehetőség a 
focizásra, pingpongozásra is. 

Örülök, hogy egy szép napot tölt-
hettem együtt a barátaimmal! A leg-
jobb az volt, hogy a csapatversenyt 
is mi nyertük meg… 

Már most várom a következő csa-
ládi napot!

Besszer Eszter 5. oszt.
Talentum Református 

Általános Iskola

Ha Isten valóban jóságos, ak-
kor lehet-e igazságtalan, és ha 
valóban jó, akkor miért kell any-
nyi nyomorúságon átmenni? Ha 
Isten tényleg jó akkor nem kell-e 
tőle tartani, és miképpen nyu-
godhatunk meg a félelmeinktől? 
Ilyen és sok egyéb kérdésre is 
választ kaphattak gyülekezetünk 
tagjai Balogh Tamás evangelizá-
ciós szolgálatában. A Gödöllői 
Református Egyházközség lelki-
pásztora a Budai úti református 
templomban hirdette Isten igé-
jét, interjúnkban vele beszélget-
tünk.

- Minden ember a szíve mélyén 
egyszerre keresi, és egyszerre mene-
kül is, amikor Istenre gondol. A mai 
kor sajátosságának Magyarorszá-
gon azt látom, hogy az egyházakat, 
a tőlük távol élő emberek nem fo-
gadják el hiteles forrásként – fogal-
mazott interjúnkban Balogh Tamás 
lelkipásztor.

Elsősorban nem az Isten iránti 
vágy csökken az emberekben. In-
kább az abban való hitüket veszítik 
el, hogy az egyháztól nem kapják 
meg a számukra hiteles választ. Az 
egyház sok mindenről beszél, de 
nem biztos hogy azokról a kérdések-
ről, és úgy, olyan módon, ahogy ők 

azt hallani szeretnék. Az elveszettség 
és a tanácstalanság érzete sokak szí-
vében ott él A kommunizmus utáni 
korszak, az egyház saját maga által 
elszenvedett hitelvesztése és a szeku-
larizáció mind együttesen eredmé-
nyezi azt, hogy az ezotériával, és a 
más vallásokkal kísérleteznek inkább 
az emberek. Ez által a felmerülő 
kérdéseiket még inkább elfojtják, és 
igyekeznek „fájdalommentesen” át-
vészelni az életüket. Ezért gondolom, 
hogy az emberekhez csak őszintén 
és nagy nyitottsággal lehet és szabad 
odafordulni, ahogy számunkra is 
az igazi kérdéseinkhez igazi válasz-
ra van szükségünk. Ha bennünket 
valamilyen mértékben meg is köt, 
hogy mi „illik” egy hívőnek, vagy mi 
az egyház tanítása, és azt adott eset-
ben nem is merjük megkérdőjelezni, 
a nem hívő emberek számára ezek 
a szabályok nem léteznek, nem is 
tartják be. Megkérdőjelezik a vála-

szainkat. számukra nincsenek tabuk. 
S ha szeretnénk beszélni velük Isten-
ről, akkor nekünk is le kell tennünk, 
hogy vannak tabuk, fel nem tehető 
kérdések. Szükséges mindenről nyíl-
tan beszélni.

- Egy fontos gondolat ragadt 
meg számomra az evangelizá-
ció kapcsán. Nem az a mérvadó, 
hogy mi hogyan képzeljük el Is-
tent, hanem az a lényeges, hogy 
Ő mit mond el magáról a Szent-
írásban.

- Ha az Isten-ember kapcsolatban 
nem minden működik megfelelően, 
az nem kis részben éppen abból a fél-
reértésből származik, hogy az ember 
antropomorf módon gondolkodik 
Istenről, azaz úgy képzeli el, hogy a 
Teremtő is olyan, mint amilyenek 
mi vagyunk. Amikor nem bocsá-
tunk meg valakinek, amikor elvárjuk, 
hogy az emberek bizonyítsanak szá-
munkra, amikor azt mondjuk valaki-
nek: „rendben, van még egy esélyed 
nálam, de az én türelmem se tart 
örökké”, akkor azt gondoljuk, Isten 
ugyan így bánik velünk. Gyakran úgy 
beszélünk róla, hogy hirdetjük ugyan 
a kegyelmet, de az életünk mégis a 
teljesítményhajhászást példázza. Ő 
azonban teljesen más, s ezt éppen 
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KÜLÖNÖS
Különös, hogy a legkisebb címletű papírpénz is olyan nagy értékűnek tűnik, amikor az ember a perselybe 
teszi, de mennyire jelentéktelen, ha az ABC pénztáránál állunk sorban.

Különös, milyen hosszú lehet két óra, ha azt a gyülekezetben töltjük, és mennyire rövid, amikor az ember a 
kedvtelésének hódol.

Különös, hogy tudunk örülni, amikor hosszabbítást játszanak egy focimeccsen, és mennyire bosszankodunk, 
ha az Istentisztelet a szokásosnál hosszabbra nyúlik.

Különös, mennyire nehezünkre esik a Biblia egy fejezetét összefüggően elolvasni, és milyen örömmel falunk 
egy több száz oldalas regényt.

Különös, milyen sok ember szeretne a sportcsarnok lelátóján az első sorban ülni, míg a gyülekezetben leg-
szívesebben a legutolsóban.

Különös, milyen nehéz sokszor akár egy évre előre is időpontot találni egy evangéliumi találkozó számára, 
míg másra alkalomszerűen is van időnk.

Különös, hogy egyes szülők olyan sokat aggódnak az iskolai előmenetel miatt, de oly kevés gondot fordítanak 
a vasárnapi iskolára.

Különös, hogy mindenki szeretne a Mennybe jutni, de anélkül, hogy hinnie, gondolkodnia vagy mondania 
kellene valamit.

Mindez nagyon is különös lenne, ha nem lenne igaz.

Krisztusban bizonyította be szá-
munkra. Szeretete, türelme, irgalma 
végtelen. Isten egyszerűen jó, gyógyít 
és új életet teremt. Teljesen más, mint 
a mi emberi természetünk. Ha ezt 
megértjük, akkor kialakul egy igazi, 
valóságos és élő kapcsolat Istennel. 

- Mindezzel párhuzamba állít-
ható, hogy az evangélium egysze-
rűsége abban érhető meg, hogy 
Isten a kegyelmét Krisztus áldo-
zatában mutatta meg a világ felé. 
Sokan mégis egymáshoz mérik 
magukat, ki kinél bűnösebb, 
vagy ki jobb ember a másiknál? 
Pedig Isten üzenete ennél jóval 
egyszerűbb, egyértelműbb.

- A legfőbb bajt nem is ebben lá-
tom, hanem abban, hogy mindezt 
képesek vagyunk túlbonyolítani. Az 
evangélium lényege, hogy képesek 
vagyunk az elesettségünket, Jézus ki-
áradó jóságát elfogadni, és egy új éle-
tet kezdhetünk el. Ez gondolati síkon 
egyszerű. De fontos, hogy engedjük, 
hogy Isten szeressen bennünket. A 
kegyelmet azzal is kifejezhetjük, hogy 

odafordulunk valaki felé, és jót te-
szünk vele. Amikor egymáshoz mér-
jük magunkat, akkor nagyon is em-
beri módon akarjuk felfogni az Isten 
szeretetét. Azt gondoljuk, hogy ha va-
gyunk olyanok, mint a többiek, akkor 
számíthatunk arra, hogy Isten jó lesz 
hozzánk. Ha jobbak vagyunk, mint a 
többiek, akkor bizonnyal szeret min-
ket az Isten. Ha mégsem így látjuk 
magunkat, akkor előfordulhat, hogy 
valaki el sem megy a templomba, 
mert úgy gondolja, hogy nem méltó 
a közösségre. Mindezt pont fordítva 
kellene látnunk, vagyis, hogy mind-
annyian azért vagyunk együtt, mert 
rászorulunk az Isten kegyelmére, s 
nem azért, mert már lettünk valakik. 
Sokszor a tékozló fiúhoz hasonlí-
tunk, mi menekülünk el Isten elől, s 
kuszáljuk össze a szálakat.

- A Gödöllői Református Egy-
háztól érkezett hozzánk. Miként 
mutatná be gyülekezetét?

- Közösségünk eredetileg egy falu-
sias gyülekezet volt. Amikor az egye-
tem révén Gödöllő várossá alakult, 

ezzel párhuzamosan gyülekezetünk 
is elkezdett városias arculatot ölteni. 
Sokan érkeznek olyanok is hozzánk 
Budapestről, akik korábban az egye-
temen tanultak, de a fővárosba köl-
töztek. Ezért egyszerre rendelkezünk 
egy korábbi falusias, és az újonnan 
megtértekből álló fiatal értelmiségi 
maggal. Sokat foglalkoznunk az-
zal, hogy ez a két gyülekezetrész ne 
elváljon egymástól, hanem inkább 
megtalálják egymással a kapcsolatot. 
Hagyományos vallásos eredetű ese-
mények és teljesen újszerű alkalmak 
egyaránt megtalálhatóak egyházköz-
ségünkben a nagyvárosi közösségek-
hez hasonlóan. A gyülekezetben szol-
gál ifjúsági zenekar és olyan gyüleke-
zeti kórus is, amely elsősorban kö-
zépkori énekeket énekel. Alkalmaink 
között van olyan bibliaóra, amelyen 
a lelkipásztor beszél, s van olyan ösz-
szejövetel, amelyen házi csoport ve-
zetők találkoznak, illetve szervezünk 
kimondottan evangelizációs jellegű 
fórumokat. Mindebből következik, 
hogy egy színes gyülekezet a miénk.

Szűcs
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KÉK-KERESzT bizOnySágTÉTEL
A Békeség újság e mostani számá-

ban Fórizs József bizonyságtételét 
tesszük közzé a Csoport nevében.

A Kékkereszt csoport színeiben kí-
vánok bemutatkozni. A nevem Fórizs 
József és a zámolyi Református Gyü-
lekezethez tartozom. 12 éve járok a 
székesfehérvári Kékkereszt Csoport 
alkalmaira. Az alkohollal nem volt 
gondom, én a testvéri közösség mi-
att járok az alkalmakra. Ugyanis az 
alkoholtól megszabadult testvérek 
nagyon szeretik az Úr Jézust. Ezért 
igen jó közöttük lenni, ugyanis ők 
egy új életet kaptak az Úr szabadító 
kegyelme által. 

Áldott élmény volt számomra, 
amikor egy-egy szabadulni vágyó 
testvért kísérhettem el Dömösre, az 
Iszákosmentő Misszióba. Itt két hetet 
tölthettek el Isten áldásával. Felejthe-
tetlen élmény látni azt, hogy az Úr 
kegyelme által honnét hova juthattak 
el az emberek. Mi segítők is igen sok-
szor átéltük Isten kegyelmét az éle-
tünkben. Azt azonban nem ismerjük, 
amit az alkoholfüggők élnek át. Hi-
szen ők hosszú éveken át fogadkoz-
tak, hogy „holnap már nem iszom.” 
Aztán mégis megitták az első pohár 
alkoholt – és folytatódott a dolog. 
Dömösön aztán, vagy akár itthon is, 
megtörtént a csoda: megszabadul-
tak. E naptól kezdve nem „kellett” 
tovább inni. Elmúlt a kényszer! Meg-

tapasztalták, amit jól ismert, kedves 
énekünk így mond: „Mily jó, ha bűn-
től már szabad, az Úr szolgája vagy. 
Az bűn szolgája gyáva rab, a Krisztu-
sé szabad.

Amikor a Székesfehérvári Refor-
mátus Egyházközség vezető lelkészt 
keresett, Csoportunk is aktívan részt 
vett a könyörgésben. Örülünk, hogy 
Somogyi László nagytiszteletű úr sze-
mélyén keresztül megkapta a gyüle-
kezet a pásztort is, az áldást is.

Ez év februárjától túl vagyok a 
nyolcvanon. Mint ilyen, jól emléke-
zem a Fehérvári gyülekezet „arany-
korára.” Gondolok itt a II. Világhábo-
rú utáni csodálatos ébredésre, amit 
az Úr adott a magyar protestáns gyü-
lekezetekben. A 40-es évek második 
felében az áldás elérte a fehérvári 
gyülekezetet is. A gyülekezetnek kb. 
30 fiatal és 40 felnőtt tagja vallotta 
magát megtért, élő hitű, bűnvalló, 
bizonyságtevő, hangosan imádkoz-
ni tudó embernek. Főleg az ifjúsági 
csoportban áradt ki az Isten kegyel-
me és mentő szeretete. A fiatalok 
vasárnap délutánonként kerékpár-
ra ültek Incze István segédlelkész 
vezetésével. A környező falvakba 
és gyülekezetekbe bizonyságot tet-
tek társaiknak a Krisztusban való új 
élet lehetőségéről. Így jutottak el 48 
őszén Zámolyra is. Így lettem én is 
Krisztus foglya, megváltott gyerme-
ke. Negyedévenként ifjúsági körzeti 

konferenciát tartottunk Fehérváron. 
Még a legsötétebb Rákosi időkben 
is történtek ezek az alkalmak. Igen 
sok kerékpár állt akkor a parókia 
udvarán, amikor jöttünk és vettük 
Isten kegyelmét. Nagyon jól emlék-
szem, hogy 1952 március 2-án is ke-
rekeztünk Zámolyról a gidres-göd-
rös makadám úton Fehérvárra. Jó 
idő lévén, a nagykabátot a kerékpár 
kormányára tettük. De nemcsak mi: 
Sárbogárd, Bicske, Mór térségéből 
is jöttek a fiatalok. Ahol a lelkipász-
tor megengedte, hogy a gyülekezet-
ben szolgáljanak a megtért fiatalok, 
ott áldást vett a gyülekezet.

Feleségemmel a gyermekáldás-
ban is gazdagon részesültünk. Öt 
gyermekünk született, akiken Isten 
gazdag áldása van. Az ismeretségi 
körömben is áldást vettek a máso-
dik nemzedék tagjai is: iskolaigaz-
gató, professzornő, tábori püspök 
került ki a soraikból.

Tovább imádkozunk, hogy az Úr 
áldása nyugodjon meg mindhárom 
gyülekezet részen. Kívánjuk, hogy 
a gyülekezet hitben járó tagjai által 
kiáradhasson az Úr áldása a város 
körüli gyülekezetekre is, mint a régi 
időkben.

Befejezem bizonyságtételemet az-
zal: senki ne féljen az Úr Jézusnak 
átadni az életét, hiszen Ő a szeretet.

Fórizs József, Zámoly

nyugDíJAS KLubunK ÉLETÉbôL
Dicsőség Istennek mindazért a jó-

ért, amivel megajándékozta nyugdí-
jas klubunkat!

 Az előző számban rövid be-
számolót olvashattak testvéreink 
református nyugdíjas klubunkról 
Déber Bélánétól. Kifejezte remé-
nyét, hogy a XIX. Kor-Társ Nyug-
díjas Ki-mit-tud?-on oklevelet nyert 
énekkari produkció, és 2 vers vala-
melyikét a Vörösmarty Színházban 

a gálára is beválogatják. Örömmel 
mondhatjuk, hogy igen, a színház-
ban is elhangozhatott Bódás János 
lelkész-költőnk aktuális szép verse 
„Imádság Szentlélekért”.

 Nagy áldás, hogy kiléphet-
tünk a templom falai közül. A KI-
mit-tud?-on való megmérettetés so-
rán sok szépet és jót, nagy elisme-
rést kaptunk a világiaktól, pedig mi 
csak magunkat adtuk: azt amit az 

Úr Jézus a szívünkbe írt, hogy róla 
szóljon az ének és a vers, mert Ő 
méltó rá.

Igaz az Ige: „A teremtett világ só-
várogva várja az Isten fiainak meg-
jelenését.” /Róm.8:19/ Való igaz, 
nem kis  bátorság kellett hozzá, 
hogy ki merjünk állni, megmutatni 
magunkat, vállalva református ho-
vatartozásunkat. Egy éve bíztak meg 
a testvérek a klub vezetésével, és az 
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volt az egyik célkitűzésem, hogy új 
színt vigyünk a városnak a nyugdíjas 
programjába. El is hangzott valaki-
től „igen, ilyenek kellenének.”

Fontos lenne, ha Isten országának 
jó illatát megérezhetnék az embe-
rek. Mint ahogy ezt a jó illatot ne-
künk is jó - érezni az összejövetele-
inken, mert az örvendező, az Igére 
a versekre, egymásra figyelő tekinte-
tekből sugárzik az öröm, a szeretet, 
és a két, két-és fél óra oly gyorsan el-
telik. Érezhető Isten Szent lelkének 
munkája abban is, hogy 
a vonzás növekszik, lét-
számunk emelkedik, már 
65 bejegyzett tagunk 
van! Dicsőség az Úrnak!

Nagy öröm és élmény 
volt: a klubban összeis-
merkedett, és egymás-
ra talált Tóth Sándor 
ny.lelkész, és Hrubecz 
Mária ny.szociális gon-
dozó testvéreink me-
nyegzője. Közösségünk 
tagjai szívük teljes szere-
tetével vették körül test-
véreinket. A szeretet örök, ifjúnak és 
idősnek egyaránt szüksége van rá, 
idős korban is lehet újat kezdeni.

Pitti Katalin a jótékonysági kon-
certjén idézett egy mondatot, ami 
valami ehhez hasonló: „Boldog az, 
aki szeret, és akit szeretnek.” Az Úr 
Jézus mondta: „Arról fogja megtud-
ni mindenki, hogy az én tanítványa-
im vagytok, ha szeretitek egymást.” 
/Jn.13:35/.

Régen várt kirándulásunk valósult 
meg március 27.-én Budapesten. 
37-en utaztunk végül el, az 50 jelent-
kezőből a többiek különböző okok 
miatt elmaradtak. Az Úr jó időt 
adott, nagy élmény volt az Ország-
ház szépségében gyönyörködni, és 
abban a szerencsében részesülhet-
tünk, hogy a koronaőrök őrségvál-
tási ceremóniáját végignézhettük. 
Itt találkozott néhány percre velünk 
Vargha Tamás országgyűlési képvi-
selőnk, köszöntöttük egymást.

Továbbindultunk gyalog a Pos-
tamúzeumba, útközben megtekin-
tettük a Nemzeti Bank épületét, a 
Szent István Bazilikát. A Postamú-
zeum építészeti szépségét csodál-
hattuk meg, az idegenvezető rész-
letes ismertetőt tartott az épület 
történetéről, (létrejöttét anyagilag 
a keserűvíz forgalmazás alapozta 
meg) a berendezésekről és érdekes 
kiállítási tárgyakról.

Utunk következő célja a Fasori 
Református Templom volt. Itt a gyü-
lekezeti teremben fogadott Somogyi 
Péter lelkész. Itt költhettük el a ma-
gunkkal hozott elemózsát, pihen-
tünk, és lelki énekeket énekeltünk. 
Ezután átmentünk a templomba, 
ahol a lelkész a templom és gyüleke-
zet történetét ismertette, majd éne-
keltük: „Zengd Jézus nevét, zengd 
világ!” Áhítat következett a 8. zsoltár 
alapján. Istennek gondja van ránk, 
bizonyságul odaadta értünk egyszü-

lött fiát, az Úr Jézus 
Krisztust. 

Testileg-lelkileg fel-
frissülve, új erővel in-
dultunk tovább utolsó 
programunkra, az 
Operaház megtekinté-
sére, ahol vártak ben-
nünket, és 2 csoportra 
oszolva, idegenvezetők 
tartottak részletes tájé-
koztatót és sétát. Min-
den részét bemutatták 
a háznak. Nehezen le-
írható élmény volt!

Úgy térhettünk haza, hogy ismét 
elmondhattuk, „az Úr csodásan mű-
ködik…” Ő járt előttünk mindenben, 
hálával köszönjük, hogy megóvott, 
és oly sok jóval ajándékozta meg 
csoportunkat. Köszönöm minden-
kinek a fegyelmezett, és szeretettel-
jes együttműködést, az Úr áldását 
kívánom minden kedves olvasó test-
véremnek.

Nagy János gondnok

MEgTöRTÉnT huMOROS TöRTÉnET
Rossz magyar szokás, sőt neveletlenség, hogy gyűléseken a résztvevők egymás szavába vágnak, s a maguk 

gondolatát tartják a legfontosabbnak, és ezért egyszerre beszélnek. Így aztán a hozzászólás özönből vajmi keveset 
lehet érteni (néha nem is baj).

Ez történt egy presbiteri gyűlésen is, ahol húsz elöljáró zsibongott, és egymás szavába vágva harsogta a vélemé-
nyét. Pedig fontos kérdésről volt szó, jobb lett volna egymásra figyelni.

A katonaviselt, köztiszteletben álló, keménybeszédű kurátor (gondnok) nem tűrhette tovább a hangzavart, amit 
szelídszavú papjuk nem tudott lecsillapítani, és a hangoskodókat túlkiabálva imígyen harsogott: 

“Kuss! Egyszerre csak egy kutya ugasson! - Kezdje Nagytiszteletű úr!”

Közreadta: Tóth Sándor ny. lelkipásztor
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SAJTóTáJÉKOzTATó A REnD-DEL KAPCSOLATOSAn

A Református Egyházi Napok Du-
nántúli találkozóit a 2002-es kez-
dete óta két évente rendezik, Győr, 
Kaposvár, Komárom és Pápa után 
immár ötödik helyszínként Székes-
fehérvár ad otthont  a programok-
nak- mondta sajtótájékoztatójában 
Steinbach József, a Dunántúli Refor-
mátus Egyházkerület Püspöke.

Mint mondta, a rendezvény műfa-
ja, a fesztivál egyházi berkeken belül 
kevéssé ismert, és gyakran összeté-
vesztik csendes napokkal. Egészen 
másról van szó, természetesen itt is 
megjelennek hagyományos egyházi 
programok, amelyek hozzásegítenek 
az elcsendesedéshez, mégis jóval 
többről van szó, hiszen olyan mű-
sorok is részét képezik a kínálatnak, 
amelyekkel határozottan nyitni sze-
retnének mások felé is.

Azt szeretnénk jelezni, hogy a Du-
nántúlon is jelen vannak a refor-
mátusok, akik ebben a kis hazában  
szeretnének szolgálni. Kifejezett cél a 
nyitás mind a korosztályok, mind a 
felekezetek felé, és azok számára is, 
akik csupán érdeklődnek Isten iránt.

A XXI. század keresztyén egyházai 
számára fontos szemléletváltás követ-
kezett be, észre vették, a társadalom 
megváltozott. Jézus Krisztus evan-
géliuma évszázadok során ugyan az 
maradt, de fontos kérdés, hogy ezt 
az evangéliumot miképpen lehet a 
mai ember számára jól érthetően 
kommunikálni, és Istentől megszen-
telt gyakorlati módszerekkel megjele-
níteni. Mindehhez biztosít megfelelő 
fórumot a REND fesztivál.

Steinbach püspök emlékeztetett: 
2012-ben 400. jubileumi évét ünne-
pi a Dunántúli Református Egyház-
kerület. Az ünnepségsorozat fontos 
eseményét éppen a Székesfehér-
vári REND napok jelentik. Szólt a 
REND bibliai vezérigéjéről, amelyet 
Máté evangéliumából, Jézus hegyi 
beszédéből idézett „Ti vagytok a föld 
sója”, a ennek segítségével keresik a 
választ, hogy a hívő ember hogyan 
képes megízesíteni a többi ember, 
és egy egész társadalom életét? A fő-
előadások során és sok egyéb fórum 
keretében foglalkoznak majd ezzel a 
kérdéssel.

A dunántúli reformátusság mellett 
jelen lesz az egyházkerülettől a trianoni 
időszakban elcsatolt részek gyülekeze-
teinek, és a Kárpát-medencei testvér-
kapcsolatok közösségeinek hívei is. 

A gyermekek felügyelete mellett kü-
lön programok is várnak a fesztivál 
során, hasonlóan a tizenévesekhez. 
Utóbbi gimnazista, egyetemista kor-
osztályokat a „Trendifi” néven céloz-
zák meg programokkal a szervezők.

Áhítatok, istentiszteletek, imaközös-
ségek várják majd a székesfehérvári 
Bregyó-közi sportcentrumba ellá-
togató vendégeket. A főelőadással 
Cseri Kálmán, a Budapest-Pasaréti 
Református egyházközség nyugalma-
zott lelkipásztora szolgál, a további-
akban pedig kórus és nőszövetségi, 
presbiter, lelkipásztori és keresztyén 
motoros találkozó színesíti a válasz-
tékot. A programpalettán komoly és 
könnyűzenei koncertek szerepelnek, 
a Bolyki Brother's zenei fellépését és 

Pálúr János orgonajátékát is hallhat-
ja majd a közönség. A záróalkalmat 
az MTV élőben közvetíti, de a 
zárórendezvénnyel még nem ér véget 
a rendezvény sorozat. A résztvevőket 
a házigazda egyházközség Széchenyi 
utcai kívül és belül felújított templomá-
ba, hálaadó istentiszteletre hívja. 

Nagy örömmel fogadtuk Steinbach 
püspök úrtól, hogy a református 
fesztivált az idei évben Székesfe-
hérváron szeretnék megvalósítani 
– mondta Róth Péter, Székesfehér-
vár alpolgármestre, aki hozzátette: 
a megyeszékhelyen sokan találnak 
kedvükre való rendezvényt, de ilyen 
nagyságrendű és „közszolgálati érte-
lemben is fontos fesztivál hiányzott a 
település kulturális kínálatából. Re-
ményét fejezte ki, hogy a programok-
ra ellátogató mintegy 10 ezer ember 
elégedett lesz Székesfehérvárral, és 
később is ellátogat majd. 

Somogyi László az egyházközség 
lelkészi elnöke pedig arról szólt, a 
város számára is nagyon nagy lehe-
tőség, egyúttal komoly kihívást jelent 
a fesztivál. Vannak olyan örökkéva-
ló értékek, fogódzók, amelyeket Is-
ten rájuk bízott, és a ma emberével 
is meg kell osztani és a fesztiválon 
keresztül lehet megfelelően kommu-
nikálni. Megemlítette: a REND elő 
programjaként, figyelemfelhívásként 
június 17-én, „Fut a REND” címen 
belvárosi kocogás kezdődik, a részt-
vevők a református programra hí-
vogatják szórólapok segítségével a 
járókelőket.

Szűcs

Jézus Krisztus evangéliuma ma is ugyan az, mint évszázadokkal ezelőtt, de nagyon fontos ezt az evangéliumot a mai 
ember számára is jól kommunikálni és az egyházaknak Istentől megszentelt gyakorlati módszerekkel megjeleníteniük. 

Egy ilyen fórumot jelent a dunántúli református fesztivál, amelyet hamarosan Székesfehérváron rendeznek.

A REND (június 29.- július 1.) népszerűsítésére, figyelemfelkeltés céljából június 17-én 17 órai indu-
lással (a Városház tér Zeneiskola előtti részéről) tömegkocogást rendezünk. Megkerüljük az egyik palotavárosi 
tavat és a Gyülekezeti Ház lesz a cél. Természetesen mindenki a neki megfelelő tempóban halad, sétálni is lehet akár. 
Prospektusokat osztogatunk, információval szolgálunk. Gyertek és hívjatok másokat is, gyülekezeti hovatartozástól 
teljesen függetlenül! 

A szervezők: Kárpáti Zoltán és Schrenk Éva
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Széchenyi utca
Vasárnap:
08:30  Istentisztelet (A három nagyünnepen: 08:00)
10:00  Istentisztelet, gyermek-istentisztelet, ovis istentisztelet;
18:00  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: 18.00 „Egymás terhét hordozzátok” imaóra mindenkinek
  második:  18.00 Presbiteri bibliaóra
  harmadik: 18:00 Keresztelői előkészítő, 19:00 Jegyesoktatás
  negyedik: 18.00 Munkaközösségek, bizottságok tagjainak bibliaórája
Szerdánként: Baba-mama kör 10 órától, Énekkari próba 18:30-tól
Csütörtök 17:00 Gyülekezeti bibliaóra (télen 16:00-kor)
Csütörtök 19:00  Gyülekezeti bibliaóra (előtte 18.15-től imaközösség)
Péntek      17:00  Biztos Szikla Klub (kisifi)
Péntek      19.00 Fiatal nők köre
Szombat: 18:30   Énekkari próba
                 19.00 Aktivifi és Júda Oroszlánja Ifjúsági Kör
Minden hó 3. keddjén 17:00 Presbiter feleségek 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
Szombat:  17:00 Házi Bibliaóra 
Vasárnap: 09:00 Istentisztelet az Imaházban

Budai út
Vasárnap:  10:00    Istentisztelet és gyermek-istentisztelet
Szerda:       18:00    Biblia-kör 

Hivatali órák: szerda 15.00-17.00
Urnatemető nyitva a nyári időszámítás alatt:  
szerda, 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; 

e-mail: hivatal@albaref.hu 
Internet: www.albaref.hu

Lelkipásztorok:
Somogyi László, Berze János, 

Ujvári Sándor Csaba, Varga 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 

Támogassuk az Alapítványt és az 
Egyházat az Szja 1-1 %-ával!

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: Mocsáriné Brunner Boglárka
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: Klucsik J. Péter
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

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal 

hozzájárultak a Széchenyi úti templomunk külső felújítá-

sához! A költségek kb. felét csak kölcsönből tudtuk ren-

dezni, amit 2012. januárjától 5 éven át kell törlesztenie 

egyházközségünknek. Szeretettel kérjük, hogy hordoz-

zák imádságaikban, és továbbra is támogassák adomá-

nyaikkal ezt a nemes ügyet! 

Kérjünk Urunktól külső segítséget is, hogy a templom bel-

sejét is mielőbb felújíthassuk!


