
„Fiú!” – kiáltja egy borostásképű 
kamionsofőr teljes örömmel, ami-
kor felfedezi, hogy egy ifjú házaspár 
– valahol az M3-as autópálya egyik 
félreeső parkolójának mosdójában 
– világra hozott egy gyermeket. Sem-
mi pompa, semmi ragyogás, csupán 
néhány hétköznapi ember a 
tanúja e rendkívüli esemény-
nek. – A felidézett, vitathatóan 
sikerült karácsonyi rövidfilm 
minden díszletet minimalizál, 
s a hétköznapokba rántja le az 
ünnepet, mégis állítja: a valódi 
Karácsonyról beszél. – De va-
jon elgondolkozik-e a ma em-
bere azon, hogy mi maradna 
a Karácsonyból karácsonyfa 
nélkül? Mi lenne az ünnep lé-
nyege az „ajándékozási roha-
mokat”, s a különleges eszem-
iszomokat nélkülözve?

Jogos a kérdés: mi marad a Kará-
csonyodból, ha félretolod a díszlete-
ket, lemosod a cukormázt s kiöntöd 
az illatos italokat? Ha rideggé válik a 
ragyogás, üressé és örömtelenné az 
ünnepi vacsora s az ajándékok gar-
mada? Mi marad a Karácsonyból 
a díszletek nélkül?... Igen, valóban 
nem marad más, csak a bibliai törté-
net: a Fiú születése!

De elég-e ennyi? Nincs-e többre 
szükséged? Hiszen kell néha a má-
mor, a finomságok íze az ínyeden, 
a szürkeséget feledtető csillogás… A 

világnak új zaj kell, s az érzékek újbóli 
izgatása, lüktetés, lendület, forró vér 
és pezsgő tánc! Enélkül ki bírja ki a 
hétköznapok monoton szürkeségét, 
a pénz utáni hajsza kegyetlenségét, a 
mai, szívtelen kapcsolatok romboló, 
roncsoló összevisszaságát?

Igen, elég! Testvér, hántsd le bát-
ran a díszleteket az életedről! Állj a 
tükör elé lelkileg meztelenül, ne rej-
tőzz el a karácsonyi díszek és villódzó 
fények sejtelmes csillogása mögé! S 
akkor ott, a magába-szállás csönd-
jében, a bibliai történet egyszerű-
ségében felfedezed a Fiút… Ott, az 
életed díszletei mögött vár rád évek, 
vagy talán évtizedek óta. Most még 
a világ előtt rejtetten, de egy napon 
mindenki számára nyilvánvalóan az 
uralom az Ő vállán lesz, s ha köntör-
falazás és minden talmi ragyogás, 
önfényezés nélkül felkeresed, már 

most bizonyossá tesz: végig Rá volt 
szükséged! (János 15,5) Csendesen 
nézte, amint időnként ünnepi díszbe 
burkoltad elveszett életedet, szótlanul 
tűrte, amikor konokul ellenálltál min-
den hívásának, megtérésre, magad-
ba-szállásra hívó szavának, s most 

sem hánytorgat fel semmit. 
Neki adatott minden hatalom 
az igazságszolgáltatásra, Ő tér 
majd vissza teljhatalommal, 
mint igaz Bíró (2. Tim. 4,8), 
de most még „drága vére kér-
lel, ne dobd az üdvöt el, ó kő-
ből van a szíved, ha néki nem 
felel, ó kőből van a szíved, ha 
néki nem felel.” (Lelki énekek) 
„Őbenne van – az ő vére ál-
tal – a mi megváltásunk, bű-
neink bocsánata is; kegyelme 
gazdagságából” – fogalmazza 

meg Pál apostol minden keresztyén 
ünneplés igazi okát. (Efézus 1,7)

Amikor egy közelgő napon vissza-
tér a karácsonyi Fiú, s az uralom az 
Ő vállán lesz, akkor életünk mosta-
ni díszletei egy szempillantás alatt 
értelmetlenné és semmissé válnak! 
Az általa felállítandó Királyságban 
csak az lesz, csak az marad meg, 
ami természetes: ami a Teremtő ter-
mészetéből állt elő. Az újjáteremtett 
világban nem lesz génmanipulált 
növény, kegyetlenül felhizlalt állat, 
s nem lesz egyetlen tisztátalanságot 
termő szív sem, hiszen „nem megy 
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Díszletek nélkül

„Egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk: Az uralom az ő vállán lesz.” (Ézs. 9,5)
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Éppen a meleg szobámban 
ülök, egy kényelmes fotelben, 
nézem, ahogy a gázlángok iz-
zanak, és nyújtózkodó fürge 
táncot járnak a konvektorom 
üvegablaka mögött. Belekortyolok 
a gőzölgő narancsos, fahéjas teám-
ba (garantálva a karácsonyi ízeket), 
közben Enya lágy hangjával hívogat 
engem is csendes gondolkodásra: Ó 
jöjj, ó jöjj Emmánuel dalával. Kipil-
lantok az ablakon, a ringató meleg-
ből, és csodálom a kint szállingózó 
fehér, apró kristályokat. A hó lassan 
fehér takaróként borul a tájra, mintha 
minden egyes kis hópihe hirdetné: 
Készítsétek el az Úr útját (Lk 3,4)... 
a szívetekben készítsétek... Nem a vil-
lódzó, robothangon játszó karácsonyi 
izzókban, a díszektől szinte az aján-
dékokra roskadozó karácsonyfában, 
ahol a művi elterelés csúcsra járatná 
motorját... Rásegít, vagy éppen el-
tünteti a lényeget? Mindenki döntse 
el maga... én most éppen magamba 
nézek.

Próbálom elképzelni, milyen lehe-
tett valójában Jézus születése. Min-
den, minden ráaggatott dísztől, bő-
ségtáltól és színházi díszlettől megtisz-
títva. A Bibliámat hívom segítségül, 
de én is elindulok a kalandos útra... 
Betlehemben vagyok. Egy egyszerű 
kis faluban találom magam, ami Jeru-
zsálemtől 10 km-re van. Nincs messze 
a városi zsongás, de elég távol van, 
hogy az ember ne vesszen el benne. 
Arcomat megcsapja az éjszakai hideg 
szél. Nyugalom van. Teljes csend ho-
nol. A házakban olajmécsesek égnek, 
elkezdődött az új nap az estével, ami-
ért már hálát adtak a családok. Talán 
néhány ima még fel-felreppen a sötét-
ben. Csend van. A házak megteltek a 
népszámlálásra érkezett vendégekkel, 
s most már békésen lélegeznek az 

ablakok a mozgalmas vacsora után. 
Mindenki nyugovóra tért. Alszik a vi-
lág. Alszik a választott nép.

Csak egy család van még ébren. 
Egyszer csak éles sírás tölti be az éjsza-
kát, A FIÚ első levegővételéért küzdő 
sírása. Az Ige testté lett (Jn1,14) a 
hideg éjszakban. A GYERMEK sírása 
mintha nem is azt üzenné: éhes va-
gyok, hanem érted, érted, érted! vissz-
hangzik a párás levegőben.

Csak a pásztorok őrzik még a tüze-
ket, csak a napkeleti bölcsek térnek 
be a királyi palotába egy kérdésre: 
Hol van az újszülött király? A pászto-
rok angyalt, sőt egész angyalsereget 
kapnak a „különös kincskereséshez”, 
a bölcsek „előttük menetelő” csoda-
fényű csillagot, hogy valóban meg-
találják céljukat. Induljunk, gyerünk, 
siessünk – mondják lelkesen mind-
annyian. Szívdobbanásaik egyre sza-
porábbak, várakozásuk félelemmel 
keveredve kérdi bennük: mit fogunk 
látni?…

Ácsi! Miért pont a nem kissé le-
sajnált, „bűnös”, egyszerű emberek 
– pásztorok, és a messzi földről szár-
mazó bölcsek hallják meg az angyalt, 
látják meg a különös üzenetet hordo-
zó csillagot, és kapják fel a fejüket a 
jászolban jelenbe belehasító sírásra? 
– kérdezem magamtól. Aztán már 
mondom is a választ. Nem tudom... 
Talán, mert ők pásztorok, bár senki 
nem hisz nekik, senkinek nem fon-
tosak, de ők az egyedüliek, akik őrzik 
a védtelen nyájukat, magukkal nem 
törődve, időt s életet sem sajnálva. 
Óvják a tüzet, ami világosságot gyújt, 
őrködnek lankadatlanul, éberek. Tud-
ják hol a helyük, s nem vágynak több-

re, nincs bennük düh, harag, 
hogy ily sorsra kerültek, s azért, 
mit gondolnak róluk. Nekik így 
szép az élet, a bárányokkal. 
Szabad ég alatt nyitottak a fé-

lelmes angyali üzenetre.
S a bölcsek? Talán azért bölcsek, 

és igazi tudósok, mert kíváncsiságuk 
nem csak papírformában ölt testet, 
hanem akár a hosszú útban is. Elin-
dulnak, utána járnak, nemcsak a ma-
guk tudományának, a csillagok állásá-
nak... utána kutatnak, megtalálják a 
próféciát, és hiszik: e kettő együtt nem 
lehet véletlen. Alázatos a tudomá-
nyuk. Hitük és reményük van, s nem 
csupán okoskodásuk. Sarokig kitárt 
szívvel indultak ők. Innen, s onnan. 
Talán azért ők, mert... ez a KEGYE-
LEM.

… Egy rozoga istállóhoz érnek. A 
pásztorok és bölcsek megérkeznek. 
Megpillantják a gyermeket, és soha 
nem tapasztalt BÉKESSÉG tölti be 
a szívüket. Örömük határtalan, mert 
többre találtak, mint amit kerestek... 
nagyobb az ő ajándékuk, mint amire 
számítani mertek, bizony rájönnek: 
ÜDVÖZÍTŐ SZÜLETETT MA NEK-
TEK, AKI AZ ÚR KRISZTUS (Lk 
2,11). MEGLÁTJÁK a gyermekben 
a MEGVÁLTÓT. Nem csak néznek, 
nem csak hallanak róla, elsétálnak 
mellette... Ráleltek. A pásztorbotok 
meghajolnak, a bölcsek királyi aján-
dékot raknak a gyermek elé hálából, 
tiszteletből. A legtöbbet, amit jelenleg 
adhatnak, de nagyobb az, ami a lel-
kükben megszólal: Dicsőség a ma-
gasságban Istennek! „És künn 
(hó, és) csönd és csillagok”.

Ez az én karácsonyi ajándékom is, 
amit leltem a fa alatt az idén. És ezt 
adom most tovább mindenkinek 
örömmel: Áldott Karácsonyt!

Varga Tünde

abba be semmi tisztátalan.” (Jelené-
sek 21,27) De ott lesz mindenki, aki 
az Isten Igéjébe vetett hit, s a Fiúba 
vetett bizalom által újonnan született! 
Mert ti „nem romlandó, hanem ro-
molhatatlan magból születtetek újjá, 

Isten élő és maradandó igéje által.” 
(1. Péter 1,23)

Díszletek nélkül is tökéletes a Kará-
csony: az este csendjében csak ti ket-
ten, Ő és te, te és Ő. Ha megbánod 
s megvallod eddig a díszletek mögé 

rejtett bűneidet, és hittel átadod ma-
gad Neki, akkor a vállán lévő uralom 
egy piciny darabja tereád száll: tartal-
mas életművé s szeretetben munkáló 
önuralommá válik…

Somogyi László

Különös Karácsony
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Hatvanöt év távlatából nem köny-
nyű a régi iskoláról írni. Alig maradt 
emlék, szinte csak felvillanó, fény-
képszerű emlékképek, összefüggés 
nélküli töredékek. Nem alkotnak 
egységes egészet, de mégis általuk 
tudatosul bennünk, hogy ami cél 
nemes és fontos, semmi nem állhat-
ja útját. Ezzel a gondolattal arra sze-
retnék utalni, hogy a nagyon nehéz 
időkben is, a II. világháború után 

hamar megkezdődött az oktatás, a 
tudás, a szellem és a lélek újraélesz-
tése.

És az én iskolámban is ez történt.
Mindössze az 1947-es és 1948-

as tanévről szeretnék írni, amikor 
egyházi református általános iskola 
volt, ekkor voltam első és második 
osztályos. (Ezután állami iskola lett, 
az államosítás során.)

Talán először is a külső szemlélődő 

szemével nézem; külsőre az elmúlt 
évek alatt szinte semmit sem válto-
zott, csupán a padlástér és a bejárati 
kapu újult meg valamikor. És még 
egy dolog: miután ismét egyházi – a 
jelenlegi – változás történt, ápoltabb, 
csinosabb külsőt kapott. Módomban 
állt a változásokat követni, szinte az 
egész eddigi életem Székesfehérvá-
ron a Széchenyi utcához kötődik. Itt 
születtem, ebben az utcában nőttem 
fel 17 éves koromig, majd a munkám 
is idekötött, 17 évig, a nyugdíjazáso-
mig az iskolával szemben dolgoztam. 
És hogy továbbra is elidőzzek még 
az épület bemutatásával: a kapu 
alatt fa padlólapokból volt az aljzat, 
és ugyanez volt az osztálytermekben 
is. Időnként ezeket olajjal felkenték, 
némi portalanítási célzattal, gondo-
lom. Kellemetlen volt, mert csúszott, 
és ami leesett, koszos lett. A kapube-
járattól jobbra és balra volt egy-egy 
osztályterem. Majd kapu alatti bejá-
rattal, az udvarra nézve ismét egy-
egy, az egyik az emeleti lépcső alatt, 
mellette egy fali kút. Az emeleten még 
egy osztályterem, a többi emeleti rész 
igazgatói lakás volt. Padjaink „kettős 
padok” voltak, bennük lyuk a tinta-
tartónak, amiben persze nemhogy 
tinta, de még tintatartó sem volt. Tin-
tásüveget vittünk minden egyes alka-
lommal hol a táskában, hol meg a 
spárgán lógva, a táska füléhez kötve. 
Ha rosszul csavartuk rá a kupakot, 
egyformán szerencsétlen helyzet volt. 
Egyetlen terem volt olyan, ahol hosz-
szú padok voltak, talán hatan ültünk 
egymás mellett. Minden osztályt kü-
lön tanítottak. Nem voltak összevont 
foglalkozások, de hol délelőtt, hol 
délután mentünk, tehát váltott taní-
tások voltak, gondolom, a helyhiány 
miatt. Fiúk-lányok vegyes osztályba 
jártunk, csak a hetedik és nyolcadik 
osztályban voltunk külön, fiúk és lá-
nyok. Ki tudja ma már, hogy miért, 
talán sokan voltunk? Vagy erkölcsi 

GondolatoK réGi isKolámról

I.
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves, kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

II.
Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Odahaza.
De jó volna tiszta szívből
– Úgy mint régen –

Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.
De jó volna mindent, mindent
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.

lll.
Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.
És a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.
Golgota nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget,
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni...
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra...

 Ady Endre: Karácsonyi rege
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meggondolásból; a mai szemlélet és 
szokások mellett ez nevetségesnek 
tűnhet.

A körülményekről: mint előbb 
már utaltam rá, háború utáni szűkös 
időket éltünk.

Ez mindenütt tapasztalható volt. 
Még az iskola működtetése terén is. 
Nem volt tüzelő, „szénhiány” címén 
tanítási szünetek voltak időnként. 
Meg a tanító néni kihirdette, hogy 
aki tud, vigyen tüzelőt. És vittünk, 
újságpapírba csomagolva, ki fát, ki 
szenet. Egy kép a mai napig elkísért; 
én egy alkalommal fát vittem, és az 
előrelátó Anyukám apró gyújtóst is 
készített. A tanító néni ennek any-
nyira megörült, hogy megpuszilt, 
mert éppen a kályha előtt guggolt 
és élesztgette a tüzet. Azt el is felej-
tettem említeni, hogy az osztályte-
remben egy magas, fekete vaskály-
ha volt. Azt nem mondhatom, hogy 
adta a meleget, mert kabátban ül-
tünk télen az órák alatt.

Tornatermünk nem volt. A padok 
mellett állva, törzshajlítás és karkör-
zések tették ki a tornagyakorlatokat. 
Melegebb napokon elképzelhető, 
hogy az udvaron tornáztunk, de 
ilyenre én nem emlékszem; hang-
súlyozni szeretném, hogy minden 
csak egy-egy megmaradt, felvillanó 
emlékkép, ami alapján nem lehet 
állandósítani a történéseket.

Most már a szebb, bensőségesebb 
dolgokról szeretnék ismertetőt adni. 
Kizárólag csak az első és második 
osztályos időszakomnál maradva, 
az 1947-48-as éveknél.

Az oktatás, valamint a hit- és val-
lásgyakorlás nem különült el, szoros 
egységet alkotott a foglalkoztatás. 
A napi tanítás megkezdése előtt az 
osztályok a tanítóval együtt átmen-
tek a templomba, rövid imára és 
igehirdetésre, amit valamelyik tiszte-
letes tartott.

És most már illik bemutatni a 
NEVELŐKET. Csupa nagybetűvel, 
mert ők nemcsak tanítottak, de szó-
ban és tettekkel neveltek is bennün-
ket. Úgy terelgettek, hogy ne csak a 

tudás, hanem a szellem is gyarapod-
jon.

Az iskola igazgatója Nemes Sán-
dor volt. Igazságos volt, óriási tekin-
tély övezte. Ő az államosítás után 
is igazgató maradt, egész általános 
iskolai tanulmányaim befejezéséig, 
sőt még azután is. Máramaros-szi-
getről származott, ezt ő mondta el 
nekünk. (Ebből adódóan az orosz 
nyelvet is tanította a későbbiekben.)

A tanítónőmet Varga Gabriellá-
nak hívták. Mindkét évben, elsőben 
és másodikban is ő tanított. Miután 
állami iskola lettünk, nem emlék-
szem, hogy elment-e vagy csak en-
gem nem tanított, más tanárok jöt-
tek. (A református temetőben néha 
meglátogatom a sírját, közel van a 
szeretteiméhez.)

Gabi néni volt az, aki a tudás első 
elmaradhatatlan magját belénk 
plántálta, ő tanított bennünket írni, 
olvasni. Néha türelemmel, néha po-
fonnal, tenyeressel és körmössel. Bi-
zony, vonalzóval járt a körmös és a 
tenyeres is. Hát igen, akkor még volt 
fegyelem, mert ha kellett, ez volt a 
végső fegyver.

Esztelenek tudtunk lenni!
Tanulmányi érdemjegyeink egyes-

től a hetes osztályzatig terjedtek. A 
hetes a „kitűnő” volt.

És most essen szó a hitoktatókról. 
Ők Kovács István és Incze István 
voltak.

Ha rájuk emlékezem, mintha egy 
tétnélküli álomvilág lett volna, ami-
be vezettek. Incze tiszteletes úr talán 
kevesebbet foglalkozott velünk, úgy 
rémlik. Fiatal, vékony arcú, vékony 
testalkatú ember volt, szinte előreve-
títve korai halálát, ahogy most visz-
szaemlékezem.

Aki a legtöbb lelki gazdagságot, az 
igét, a vallást és a kultúrát ültette el, 
ő Kovács István tiszteletes volt.

Őt nagyon szerettem. De nemcsak 
én; mi, gyerekek szinte valamennyi-
en csüngtünk rajta. Olyan jóságos, 
olyan barátságos, szeretetet sugár-
zó tudott lenni. Ő is fiatal volt. Szép 
kiejtésű szavai most is a fülembe 

csengenek, fel tudom idézni arcát és 
mosolyát.

A mozgalmas egyházi élet – mely 
a szépre, a jóra nevelt – az ő szemé-
lyéhez köthető.

Működött a „vasárnapi iskola”, a 
gyerekek fejlettségi szintjének meg-
felelően ismertetve a Bibliát.

Voltak bibliaórák, amelyeken fia-
tal hölgyek (ma sem tudom, kik és 
milyen megbízással) segítettek az 
oktatásban. Tanultunk versikéket, 
kaptunk színes kis képeket jutalmul, 
bibliai idézetekkel. És tanultuk éne-
kelni az egyházi énekeinket.

Azért írtam előbb, hogy ezek a fog-
lalkozások, az egyházi tanítások tét-
nélküli álomvilágba repítettek, mert 
itt nem volt számonkérés. Nem volt 
feleltetés. Nem kellett szorongani.

És mégis nevelt! Jobban, mint 
bármely szigor.

Az egyházi foglalkozások, a hittan-
órák, a bibliaórák és a vasárnapi is-
kola észrevétlenül nevelt. A szeretet 
hatotta át. Jó volt odajárni, utólag 
úgy fogalmaznám meg, olyan érzés 
volt, hogy én odatartozom, engem 
ott várnak. És nagy örömmel men-
tünk is.

Élénk kulturális élet is folyt, szín-
darab-előadások voltak, melyek ve-
zetése Kovács tiszteletes úr nevéhez 
fűződik.

Sokat szerepeltem, verseket mond-
tam, szavaltam. Ez a gyerekkori él-
mény indította el a később is meg-
tartott irodalomszeretetemet. A szín-
darab-előadásokon sokan voltak, 
felnőttek, gyerekek egyaránt, a gyü-
lekezet tagjai. A színpaddal ellátott 
nagyteremben tartották őket. (Mára 
már átépítették ezt.)

Még most is tudom egyik szere-
pem szövegét, annyira beivódott a 
tudatomba.

Kovács tiszteletes tartotta a pró-
bákat is. A későbbi években őt elhe-
lyezték más községbe, de a megyé-
ben maradt. Úgy tudom, ott is halt 
meg, sajnos már ő sem él.

Az iskolám pedig az évek során a 
képzések szellemi hegy-völgyének 
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2013 őszén Magyarorszá-
gon új fejezet kezdődik a hit-
oktatás terén! Több mint 60 
éves szünet után az új Köz-
nevelési törvény (2011. évi CXC. 
tv.) ismét lehetővé tette felmenő 
rendszerben, hogy ne csak délutá-
nonként, a szakkörök idősávjában, 
hanem a délelőtti tanrenden belül is 
választható legyen heti egy óra hit- 
és erkölcstanoktatás!

Aki élni szeretne ezzel a lehetőség-
gel, az 2013 tavaszán – a hivatalos 
beiratkozási időben – kérheti a hit-
oktatást az ősszel induló elsős vagy 
ötödikes évfolyamba járó gyermeke 
számára. Ez a lehetőség kizárólag 
az állami általános iskolákban nyílik 
meg, az egyháziakban marad az ed-
digi rend, az órarendbe iktatott heti 
két hittanóra.

Aki nem él az új törvény adta le-
hetőséggel, annak az elsős vagy 

ötödikes gyermeke általános etikai 
alapképzésben fog részesülni ebben 
a tanórában. Fontos tudni viszont, 
hogy a hit- és erkölcstanoktatás is 
ad etikai ismereteket (pl. a jellem-
ről, a tiszteletadásról, a becsületről, 
stb.), de elmondja mindezek okát és 
célját is (Isten óvó szeretetéről és az 
ember felelősségéről), hogy értsék 
a gyerekek, miért jó és áldott dolog 
erkölcsös emberként élni. Ébredő 
hitük által pedig csodálatos erőfor-
rásuk lesz mindahhoz, ami még éri 
őket az életben! (Zsoltár 50,15; Já-
nos 3,16)

A többi évfolyamba járó gyermek 
számára továbbra is lehetőség ma-
rad a délutáni hitoktatás, de oda is 
a szülőknek kell beíratniuk a gyer-
mekeiket, ahogy az eddig is történt. 

Szeretettel biztatunk minden 
református Szülőt, akinek 
ősszel elsős vagy ötödikes 
gyermeke lesz, hogy írassa 

be őt a délelőtti református hittan-
csoportba! A törvény szerint a szü-
lők teljesen szabadon dönthetnek 
ebben a kérdésben, akkor is, ha a 
gyermekük nincs megkeresztelve, 
vagy máshol keresztelték, de mégis 
ebbe a közösségbe szeretnék járatni 
a gyermeküket. Éljenek ezzel az új, 
rendkívüli lehetőséggel!

„Jézus magához hívta őket, 
és így szólt: Engedjétek hozzám 
jönni a kisgyermekeket, és ne 
akadályozzátok őket, mert ilye-
neké az Isten országa.” (Lukács 
18,16)

A református lelkészek és hitokta-
tók nevében: Somogyi László lelki-
pásztor

Kovácsné Németh 
Mónikának hívnak. 

1997-ben diplomáztam 
a szekszárdi Illyés Gyu-
la Pedagógiai Főiskola 
óvodapedagógus szakán. 
Szabadbattyánban élek 
férjemmel és három gyermekemmel. 
Szeptembertől az Olajfa Református 
Óvodában dolgozom.

Az óvóképző főiskola elvégzése 
után férjhez mentem és Veszprém-
be költöztünk. Elhelyezkedtem egy 
veszprémi óvodában, ahol öt szép 
évet töltöttem el. Ezután születtek 
gyermekeim: Benedek és Kamilla 

ikrek, – most 9 évesek – 
a kisebbik fiam, Gergő 
pedig 7 éves. Kisebbik 
fiam óvodába lépésével 
én is ismét munkába 
álltam. Eközben férjem 
munkahelye Székesfe-

hérvárra került; ezért döntöttünk úgy 
– két évvel ezelőtt –, hogy közelebb, 
Szabadbattyánba költözünk. Sokkal 
több időt tudunk így egymással tölte-
ni, hiszen felszabadult az utazási idő.

Gyermekeink is megtalálták a he-
lyüket az iskolában, óvodában. Itt ta-
lálkoztunk Pintérné Koczó Zsófiával, 
lelkészünkkel, aki nagy szeretettel ta-

nítja gyermekeimnek a hittant. Gyü-
lekezetünk tagjaiból megalakítottunk 
egy kis kórust, ünnepek alkalmával 
éneklünk a templomban.

Zsófiával való beszélgetésem során 
panaszoltam el, hogy sajnos, amióta 
ide költöztünk, nem találok munkát, 
egyre nehezebb… Ő felajánlotta, 
hogy megkérdezi, nem keresnek-e 
óvónőt a református óvodában. Leg-
nagyobb meglepetésemre kiderült, 
hogy most éppen igen, mehetek ál-
lásinterjúra!

Nagyon hálás vagyok Istennek, 
hogy ide irányított engem és köszö-
nöm, hogy engem választott! Meg-
tiszteltetés számomra, hogy itt dol-
gozhatok.

Kovácsné Németh Mónika

adott otthont. Mert volt „kisegítő 
iskola” a gyengébb képességű gye-
rekek tanítására, és volt ének-zenei 
általános iskola is, ahol a lélek húrjai 
zengtek, a zene csodás világába ve-
zették a tanulókat.

És most elérkeztem visszaemléke-
zésem végéhez.

Szinte morzsánként csipegettem 
össze a rég széthullott emlékeket, s 
arra gondolok, hogy vajon a mosta-
ni református általános iskolai kép-
zés gyökeresen változott-e. Mi ma-
radt meg alapjaiban abból, ami ben-
nem olyan szép emléket hagyott?

Ha csak a legfontosabb, a szép 

szó, a békesség és a SZERETET az 
alapja a tanár-tanuló kapcsolatnak, 
akkor nincs veszve semmi sem, ak-
kor ez az iskola nemcsak a tudás, 
hanem az emberré nevelés alapjait 
is lerakja.

A hajdani kisdiák: Almádi Kata-
lin, ma Hankusz Kálmánné

Új óvodai munKatársaK bemutatKozása 2.

Kedves szülÕK!
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A vonat éppen befutott a pályaud-
varra. A peronon egy kislány várt 
az „útipoggyászával”, egy szatyorral, 
amelybe a tervezett utazásra egy kis 
ennivalót csomagolt be. A kicsi fel-
szállt, és talált egy ülőhelyet egy még 
nem egészen teli fülkében. Kutatva 
nézett körül, és megnézte az utasokat, 
akik azonban mind idegenek voltak. 
Fáradt volt a hosszú várakozástól, és 
úti csomagját fejpárnának használta, 
hogy kissé kipihenje magát. Amikor 
jött a kalauz, nagy bizalommal meg-
kérdezte tőle, hogy szabad-e itt alud-
ni. Ő barátságosan igennel felelt, de 
utána látni akarta a jegyet. A kislány 
így felelt:
– Nincs jegyem.
Erre a következő beszélgetés alakult 
ki:
– Hova utazol hát?
– A mennybe megyek – hangzott a 
válasz.
A kalauz körülnézett, és csodálkozva 
válaszolt:
– Igen? És ki fizeti a vonatjegyet?
– Az Úr Jézus – felelte a kislány, 
és hozzáfűzte: – Ez a vonat nem a 
mennybe megy, és az Úr Jézus nem 
utazik rajta?
– Azt hiszem, nem – válaszolta a ka-
lauz, akit zavart a gyermek nyíltszívű-
sége. – De miből gondolod?
– Mert édesanyám gyakran éne-
kelt egy éneket a vonatról, amely a 
mennybe megy, és az Úr Jézus kifi-
zette az útiköltséget mindenkiért, aki 
azon utazik. De most már nem tud-
ja többé énekelni. Nemrég meghalt. 
Ezért elhatároztam, hogy utána uta-
zom, hogy ismét együtt legyek vele. 
Nem ismeri a dalt a vonatról, amely a 
mennybe megy? Nem énekli a kislá-
nyának, hogy el tudjon aludni? Vagy 
nincs kislánya? – kérdezte a kicsi, mi-
után a kalauz csendben végighallgat-
ta.
Megindult hangon válaszolt:
–  Volt egy kislányom, körülbelül 
olyan idős, mint te, de már meghalt. 
Talán ő is a mennyben van.

– És most a bácsi odautazik, hogy vi-
szontlássa? – kérdezte a kislány nagy 
együttérzéssel. Néhány utas érdeklőd-
ve hallgatta a beszélgetést. Egyesek 
mélyen meghatódtak a kislány furcsa 
kérdéseitől. Valaki ezt mondta:
– Ez egy angyal!
– Nem, Kati vagyok. Az angyalok az 
Úr Jézusnál vannak a mennyben. – 
Ezután nagy bizalommal megkérdez-
te az utasokat:
– Mindannyian a mennybe utaznak? 
Annak nagyon örülnék! Biztosan 
mind szeretik az Úr Jézust, és imád-
koznak Hozzá, ahogyan anyukám 
is mindig tette velem. Anyukám azt 
mondta, hogy mindenki, aki valóban 
hisz az Úr Jézusban, minden nehéz-
ség nélkül a mennybe kerül.
– Édesanyád biztosan jó asszony volt 
– szakította félbe az egyik utas a kis-
lányt.
– Az én anyukám azonban sosem 
akarta, hogy valaki azt mondja neki, 
jó ember. Mindig azt mondta, hogy 
senki sem jó, csak egyedül Isten; és 
hogy nem azok az emberek jutnak a 
mennybe, akik azt hiszik, hogy jók, 
hanem csak azok, akiknek az Úr Jé-
zus megbocsátotta bűneiket.
– A kislány kék szemét a kalauzra 
emelte: – De még mindig nem mond-
ta meg, hogy a mennybe utazik-e. 
Nem akarja viszontlátni a lányát a 
mennyben? Vagy nem is hisz az Úr 
Jézusban?
A kalauz csöndben állt, és nem tudta, 
mit kezdjen a kislánnyal. Az egyik utas 
értésére adta, hogy kifizeti a kislány je-
gyét. A kalauz azonban így felelt:
– Meddig vigyük magunkkal a kis-
lányt? Nem hagyhatjuk, hogy valahol 
csak úgy kiszálljon. Mi lesz ebből a 
gyermekből? – Komolyan aggódott 
miatta.
Nyugodtan kérdezett tovább a gyer-
mek: – Mit mondjak a kislányának, 
ha találkozom vele a mennyben? 
Mondjam neki azt, hogy az apukája 
most nem tud a mennybe jönni, de 
később eljön őt meglátogatni?

Az az utas, aki tanúja volt ennek a 
beszélgetésnek, és tovább mesélte 
az esetet, sajnálta, hogy a vonat ép-
pen ekkor ért lakóhelye vasútállomá-
sához, és le kellett szállnia. Később 
azonban megtudta, hogy Kati dolga 
jól végződött. Valaki oltalmába vette a 
kislányt, és hazavitte, ahol a hozzátar-
tozói már aggódtak a gyermek miatt. 
Előzőleg semmit sem mondott nekik 
tervezett „mennyei útjáról”.
Talán kicsit megmosolyogjuk a kis-
lányt. De talán el kellene tűnődnünk 
ezen: Mi a megfelelő vonatot válasz-
tottuk-e, és ismerjük-e a célállomást? 
Hova vezet életünk útja? Eldöntöt-
tük-e már, hogy mi az úti célunk?

Ismeretlen szerző

a mennyorszáGba utazó Kislány

Családi istentiszteletre hívogatott a 
harangszó vasárnap délelőtt. Zsúfolá-
sig megtelt a templom. Szülők, nagy-
szülők, gyermekek együtt hallgatták 
az Igét és az ötödik osztályosok szép 
szolgálatát. Jó volt látni, és igen ör-
vendetes, hogy nemcsak a gyerekek 
bizonyságtétele szólt, hanem a szü-
lők is aktívan bekapcsolódtak. Nagy 
áldása ez Istennek!
Zengett a templomban a lelki ének: 
„Engem szeret Jézusom, Bibliából 
jól tudom…”. A padban egy édes-
anya ölében ülő négy–öt éves fiúcs-
ka bekapcsolódott az énekbe, majd 
hangosan felkiáltott.
– Anya én ezt tudom, ezt ismerem!
És ragyogott a szeme. A körülötte 
ülők mosolyogtak.
Elgondolkodtam, hogy mekkora fe-
lelősség szülőként vagy pedagógus-
ként ezt a zsenge hitet táplálni, de 
ez a küldetésünk. Jó lenne, ha ez a 
kisfiú pár év múlva tudatosan valla-
ná: „Engem szeret Jézusom…” Adja 
meg Mindenható Urunk, hogy így 
legyen! Nagy kegyelmében bízva le-
hetséges a növekedés lelkiekben.

Matyi Enikő

táplálni a 
zsenGe hitet
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vendégségben martoson

Távol a mindennapi politiká-
tól, távol a média zajos világá-
tól, távol a rohanó világtól van 
egy hely. Ez a hely mentes az 
önzéstől, a sovinizmustól, az 
előítéletektől.

Nem messze Székesfehérvár-
tól, közel Komáromhoz, Mar-
tos határában van ez a hely, 
ahol az emberek örömmel 
fogadják a vándort, és szerete-
tükben megfürösztve mossák 
le az út porát.

Martosi vendéglátóink vittek 
magukkal erre a helyre.

Ez a hely Aba, három falu szőlőshe-
gye. Martos, Ógyala és Imély szőlős-
gazdái művelik itt közösen a szőlőt, 
és ápolják hagyományaikat. Már ne-
gyedik éve rendezik meg az Aba-he-
gyi mulatságokat, felélesztve ezzel a 
szőlőművelés hagyományát és újra-
élesztve a pincejárás népi hagyomá-
nyát. Ezen a napon a pincegazdák 
megkínálják a betérő vendégeket 
borral és egy kis harapnivalóval. Eb-
ből az alkalomból a három falu nép-
táncosai az énekkar tagjaival együtt, 
martosi népviseletbe öltözve, lovas 
szekereken felsorakoznak a pincesor 
elején. A menet a falubeliekkel együtt 
sorra látogatja a borospincéket. A 
gazdák finom borral és zsíros kenyér-
rel, süteménnyel kínálják a magyar 
népdalokat éneklő vendégeket. Fogy 
a bor, fogy a sütemény. A hangulat, 
az ének, a jókedv egyre dagad.

Részese voltam e csodának, eme 
felhőtlen vigasságnak. S mikor már 
azt gondoltam, ezt fokozni nem le-
het, akkor jött számomra az a megle-
petés, amiért mindezt most Önökkel 
megosztom. Egy pozsonyi szlovák 
fiatal család pincéjéhez ért a menet. 
Terített asztal várta itt is a menetet. 
A fiatalasszony tétován, de mosoly-
gó arccal köszöntötte a vendégeket. 
Zavarban volt, nem tudott magyarul. 
De kedvessége elárulta szavak nélkül 
is, szeretettel kínálja azt, amit asztalra 
tett. Az ifjú borász is kedvesen bíztat-
ta fiát, hogy vigye a teli poharakat, s 
kínálja a vendégeket. Majd összebúj-
tak, a férj magához szorította gyer-
mekét és feleségét, úgy hallgatták a 
szép magyar népdalokat. Szemük 
csillogása arról árulkodott, meny-
nyire örülnek annak, hogy magyar 
szomszédaik nem kerülték el pincé-
jüket. Az éneklő vendégsereg egy pil-
lanatra elhallgatott, csavart egyet az 

ének fonalán és szlovák nép-
dallal folytatta a mulatozást, 
mintha mi sem történt volna.

Igen, ilyen ez a hely, ahol 
„semmi sem” történik. Csak, 
ha ez a „semmi” innen tovater-
jedne, sarkaiból forgatná ki ezt 
a világot.

Itt, az Aba-hegyen, azon a 
szombat délután együtt éne-
kelt, mulatott a felvidéki, a dél-
vidéki, a partiumi, az erdélyi és 
az anyaországbeli vendég.

Ezúton szeretnék köszönetet 
mondani a magam és a székesfehér-
vári református gyülekezeti tagok ne-
vében vendéglátóinknak, a martosi 
református gyülekezetnek azért a 
szeretetteljes vendéglátásért, mely-
ben minket részesítettek. Köszönjük, 
hogy betekintést nyerhettünk min-
dennapi életükbe, láthattuk, hogyan 
őrzik anyanyelvüket, iskolájukat, hi-
tüket, hagyományaikat, tapasztalhat-
tuk önzetlen vendégszeretetüket.

Maradjon ez a hely továbbra is tá-
vol a politikától, a média lármájától, 
a világ zajától.

Maradjon továbbra is távol a go-
nosz hatalmaktól, a másság gyűlöle-
tétől, hogy meg tudják őrizni mindazt 
a csodát, amit megalkottak. Tudjon 
minden vándor megfürödni vendég-
szeretetükben. S ha átjárta testüket, 
lelküket a szeretet, vigyék tovább, ad-
ják tovább.

Matyi József

Iratterjesztés

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

-  kazettákat és CD-t  vásárolhat minden kedves érdeklődő

Karácsonyi és újévi képeslapok, matricák, könyvjel-
zők stb. beszerezhetők a gyülekezeti központban az 
iratterjesztésnél. Kapható a 2013. évi Képes Kálvin 
Kalendárium és Bibliaolvasó kalauz is.

A Széchenyi utcai gyülekezetünkben a két istentiszteleti alkalmat követően:
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Ebben az új presbiteri ciklusban 
régóta vártuk, hogy legalább a pres-
biterek átimádkozzák, megbeszéljék 
a gyülekezet jelenét, jövőjét. Sajnos 
nem teljes létszámban, de hisszük, 
legalább lélekben teljesen elcsen-
desedhettünk Isten színe előtt a 
„Siloám” otthonban.

A péntek esti nyitó áhítat Fülöpnek 
az etióp pénztáros utazása során vég-
zett szolgálata (ApCsel. 8,26) alapján 
szólított fel az evangélium hirdetésé-
re. Imaközösséget tartva indult a be-
szélgetés kötetlenül. A kegyességünk 
megélése lett volna a főtéma, de elő-
tört belőlünk a magyar református 
is, inkább panaszkodtunk, mivel örö-
meinket „természetesnek” vesszük, 
és azokat csak röviden említjük…

Szombaton délelőtt a szolgálat és 
megelégedettség volt a téma, a Fi-
lippi levél 4. része alapján. Jó volt 
hallani kapcsolatrendszerünk helyes 
sorrendjéről: Isten, család, szolgálat. 
A tanítást követően imaközösséget 
tartva már irányított beszélgetésen 
nyilváníthattunk véleményt a közös-
ségi életünk örömeiről és nehézsé-
geiről. Elengedhetetlen, hogy átadott 
élettel szolgáljunk az egyházban mint 
Krisztus testében. Törekednünk kell 
az egyéni lelki ajándékok közössé-
gen belüli bölcs elosztására, hogy 
még jobban épülhessen a gyüleke-
zet. Jó lenne, ha komolyan vennénk 
magunkat minden vállalt közösségi 
feladatunk elvégzésében. Hasznos 
lenne, ha legalább a gazdaszellem 
érvényesülne, és ne csak a szűkebb 
értelemben tegyük a dolgainkat, hi-
szen ezek nem csak embertársaink 
számára történnek, hanem Isten szí-
ne előtt is.

A délutáni áhítat során Nehémiás 
könyve 2. részének válogatott versei 
alapján hallgattunk igemagyaráza-

tot. A várfalépítés példáját követve a 
tűzoltó jellegű munkákról át kellene 
térnünk a tervezettebb-szervezettebb 
gyülekezetépítésre. Imaközösséget 
tartva és az elhangzottakat is alapul 
véve terveinkről, lehetőségeinkről 
beszélgettünk, hogy a sok jó lelki 
program mellett is évről évre csök-
ken a gyülekezetünk létszáma.

A megszólító, hívogató, látogató 
munkaközösség indítása, működte-
tése, támogatása rendszeres beszá-
moltatással segíthetne, a jelenleg is 
ebben a szolgálati ágban ténylegesen 
dolgozó testvérekre alapozva. Nélkü-
lözhetetlen, hogy imaközösségeink 
erősítsék a szolgálókat, és kérjék 
azok személyes és közös vezetését az 
Úrtól. Meg kell szólítanunk az először 
betérő, kereső testvéreinket szeretet-
tel, hívogatva más alkalmakra is…

Tervezzük a hitoktatás további 
segítését, hiszen jövőre az állami 
általános iskolák első és ötödik osz-
tályában heti 1 órában kötelező az 
erkölcstan vagy a hit- és erkölcstan.

A gyülekezetrészekben felmerült az 
igény, hogy minden lelkész legyen a 
saját gyülekezetrészének a teológiai, 
szervezői gazdája (hirdetések hosszú-
ságát és helyét is ideértve).

Mostanra szükségessé vált egy 
összevont karbantartó szervezet 
indítása, mű-
ködtetése az 
intézmények 
és az egyház 
ingatlanjaira 
egyaránt.

További biz-
tonsági intéz-
kedések (eset-
leg eszközök) 
szükségesek a 
gyülekezeti köz-
pont alkalmai 

során, mivel növekszik a nem csak jó 
szándékkal érkezők száma…

Vannak, akik vállalják, hogy kidol-
goznak egy református zenei képzési 
tervet a gyülekezet számára.

Szombat este kötetlen beszélgetés-
ben osztottuk meg egymással egyé-
ni örömeinket és nehézségeinket, 
az örömökre helyezve a hangsúlyt, 
hogy egymás hite által is erősödjünk 
az Úr dicsőségére.

A vasárnap reggeli igemagyarázat 
a napi igéből (Jelenések 19), vala-
mint a Heidelbergi Káté és a Helvét 
Hitvallás alapján az igaz hitről mint 
szívbéli bizalomról szólt. Imaközös-
séget tartva beszélgettünk a szombat 
délután elkezdett gyülekezetépítést 
segítő gondolatokról abból a szem-
pontból is, hogy hogyan lehetne azo-
kat megvalósítani, szem előtt tartva 
azt is, hogy a szolgálók lelki fejlődése 
is biztosítva legyen.

Jó volt megélni az „egymás terhét 
hordozzátok” és „Minden dolgotok 
szeretetben menjen végbe!” örömeit, 
gondjait ezen a hétvégén. Az igema-
gyarázatok által a Jézus Krisztusba 
vetett hitben megerősödve és az Úr-
tól a gyülekezetünkre Áldást kérve 
indultunk haza.

Siró Imre

széKesfehérvári presbiteri hétvéGe
Balatonfüred, 2012. október 5-7.

„Ismerd jobban Uradat, ismerd jobban Testvéredet, ismerd jobban hitvallásainkat, 
s mindazt, ami ebből a szolgálatodra nézve következik!”

Jézusom

Nincs most más cél, csak Téged követni,
ha kell, tengert átszelni, követ görgetni,
belehalni a vágyba, vagy a gyászba,
elkérem teendőm még ma imába'.

Schrenk Éva
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Az ünnepi istentisztelet kez-
detén Bellai Zoltán főtaná-
csos köszöntötte a gyülekeze-
tet. Az igehirdetést Steinbach 
Józseftől, az egyházkerület 
püspökétől hallhattuk a 2Tim 
1, 7 alapján: „Mert nem a fé-
lelemnek lelkét adta nekünk 
az Isten, hanem az erő, a 
szeretet és a józanság lelkét.” 
Steinbach József igehirdeté-
sében rámutatott: hosszú volt 
a lelkipásztorok útja a szente-
lésig, de még hosszabb út vár 
rájuk ezután. Ilyenkor különö-
sen fontos elcsende-
sedni, és arra figyel-
ni, mit mond Isten 
Igéje. Három csodá-
latos ajándékot adott 
Isten a felolvasott Ige 
szerint. Az egyik az 
erő lelke – felülről 
jövő erőre van szük-
ségük a lelkipászto-
roknak ehhez a fo-
lyamatos, összetett, 
hitelességet igénylő 
szolgálathoz.

A másik ajándék 
a szeretet lelke. A 
szolgatársaknak sze-
retniük kell egymást, 
hiszen egy az ügyük, 
és egymás hite által 
épülhetnek. Ezen 
kívül szeretniük kell 
az embereket, akiket 
„oda kell szeretni” 
Krisztushoz. Valamint szeretniük 
kell a magyar református anyaszent-
egyházat. 

A harmadik ajándék pedig a jó-
zanság lelke, amely nem rajongó 
és nem közömbös. Fontos a tevé-
keny ráhagyatkozás az Úrra: a lel-
kipásztoroknak tenniük kell a dol-
gukat, miközben az eredményt Őrá 
bízzák. Nem a félelem lelkét adta 
tehát az Úr: bátornak kell lenni, pró-

fétai lelkülettel bírva – zárta a gon-
dolatsort Steinbach József.

Az igehirdetést követően Köntös 
László főjegyző egyesével szólítot-
ta azt a huszonöt lelkipásztort, aki 
szentelésre bocsátását kérte, és eh-
hez megfelelt valamennyi feltételnek. 
A lelkészek ünnepélyes esküt tettek, 
majd az egyházmegyék esperesei 
egy-egy Igével kérték az Úr áldását 
a felszenteltekre. Az egyházkerület 
elöljárói kézfogással és oklevéllel kö-

szöntötték a huszonöt lelki-
pásztort. „Ezennel elküldünk 
titeket a lelkipásztori szent 
szolgálatra” – jelentette ki 
Steinbach József. A felszen-
telt lelkészek közül Szakács 
Sándor imádkozott. Ezután 
dr. Huszár Pál főgondnok 
köszöntője hangzott el, ame-
lyet a Pápai Református Te-
ológiai Akadémia hallgatói-
ból, valamint dunántúli lelké-
szekből álló egyesített kórus 
szolgálata követett. A kórust 
Veresné Petrőcz Mária kar-

nagy vezényelte.
A továbbiakban 

a Pro Pannonia 
Reformata Díj ünne-
pélyes átadását kö-
vethette figyelemmel 
a gyülekezet. Csajági 
Dezső, Dr. Herczeg 
Pál és Dr. Papp Vil-
mos nyugalmazott 
lelkipásztorokat dí-
jazták, akiket Dr. Hu-
szár Pál főgondnok, 
Máté László esperes 
és Balogh Péter egy-
házmegyei gondnok 
méltatott.

Végül Köntös 
László osztotta meg 
az egybegyűltekkel, 
hogy az ünnepi is-
tentisztelet egyben 
a 400 éves egyház-
kerület jubileumi 

évének hivatalos lezárása. Így kap-
csolódik össze a múlt a jelennel és a 
jövővel, hiszen a lelkipásztorok szen-
telése a jövőbe mutat. A jubileumi 
év záró alkalmára egy lelkipásztori 
anyakönyv is megjelent, amely du-
nántúli lelkészek önéletrajzait tartal-
mazza 1823 és 1952 között. Ezt a 
hagyományt folytatni is szeretné az 
egyházkerület.

Ujváriné Császár Boglárka

lelKészszentelés pápán

Nagyon szép eseménynek lehettek 
szemtanúi azok, akik ellátogattak 

október 13-án, szombaton Pápára, a 
református templomba. A Dunántúli 
Református Egyházkerület huszonöt 
lelkipásztora kérhette Isten áldását 

szolgálatára, köztük négyen a Mezőföldi 
Egyházmegyéből. A székesfehérvári 

gyülekezethez három, 
aznap felszentelt lelkész is kötődik: 
Ellenbruckné Kiss Aranka, Varga 
Tünde és Ujvári Sándor Csaba.
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jézussal vaGy jézus nélKül a viláGban?
Egyházmegyei Ifjúsági Nap Székesfehérváron

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy-
szer négy gyertya.
Olyan nagy volt a csend körülöttük, 
hogy tisztán lehetett érteni, amit 
egymással beszélgettek.
Azt mondta az első:
– ÉN VAGYOK A BÉKE! De az em-
berek nem képesek életben tartani. 
Azt hiszem, el fogok aludni…
Néhány pillanat múlva már csak 
egy vékonyan füstölgő kanóc emlé-
keztetett a hajdan fényesen tündök-
lő lángra.
A második azt mondta:
– ÉN VAGYOK A HIT! Sajnos az 

emberek fölöslegesnek tartanak. 
Nincs értelme tovább égnem…
A következő pillanatban egy enyhe 
fuvallat kioltotta a lángot.
Szomorúan így szólt a harmadik 
gyertya:
– ÉN A SZERETET VAGYOK! 
Nincs már erőm tovább égni. Az 
emberek nem törődnek velem, sem-
mibe veszik, hogy milyen nagy szük-
ségük van rám…

Ezzel ki is aludt.
Hirtelen belépett egy gyermek. Mi-
kor meglátta a három kialudt gyer-
tyát, felkiáltott:
– De hát mi történt? Hiszen nektek 
égnetek kéne mindörökké…!
Elkeseredésében hirtelen sírva fa-
kadt.
Ekkor megszólalt a negyedik gyer-
tya:
– Ne félj! Amíg nekem van lángom, 
újra meg tudjuk gyújtani a többi 
gyertyát.
ÉN VAGYOK A REMÉNY!

Ismeretlen szerző

a néGy Gyertya

Életünk döntéssel jár. Elhatározások, elkötelezettségek, döntések sorát hozzuk meg napról napra. Vajon 
lehet-e ezek között sorrendet állítani, vagy én mondom meg, melyik a fontosabb? Jézus számára csupán 
egy döntés a meghatározó jövőnkre nézve: Vele vagy nélküle járunk a világban? E döntés meghozatala 
után többi kérdésünk felől nem szükséges aggódnunk.

2012. október 20-án a Széchenyi 
úti gyülekezeti központban mintegy 
hetven fiatal jelent meg azt remélve, 
hogy segítséget kap a válasz megta-
lálásában. Találkozni jöttem veled, 
Istenem – hangzott fel az ifjúság éne-
ke a köszöntő után. Kisebb csopor-
tokban ismerkedős játékokat játszot-
tunk, hogy később nevünkön tudjuk 
megszólítani egymást. Ezt követően 
Végh Tamás fasori lelkész szolgált kö-
zöttünk. Nagy figyelemmel követtük 
a vidám, mégis komoly történeteket 
és példákat. Jézus keresztje renge-
teg gondolatot ébresztett bennünk. 
Urunk megismerése és bizalmunk 
iránta egy hatalmas fordulatot hoz 
a mindennapjainkba. Hirtelen más-
képp kezdjük el szemlélni a világot, 
hiszen a hit látás, mely által az ember 
belső békességet és bizonyosságot 
kap Istentől az örök élet felől. Az Úr 
viszont nem akkor váltott meg min-
ket, amikor erre rájöttünk. Sokkal 
előbb. Jézus szeretete a kereszten 
ragyog a legfényesebben. Ha valaki 
újonnan nem születik, nem mehet 

be az Isten országába. Gyönyörű 
kincset kapunk, mikor a Bibliát úgy 
olvassuk, mint Isten kijelentését és a 
végső igazságot.

Az Igehirdetést követően az ebé-
det a szabadban fogyasztottuk el 
napsütésben, finom pizza várta a 
megéhezett ifjúságot. Délután két bi-

zonyságtétel gazdagította látókörün-
ket. Először a monori ifiből érkezett 
Gerencsér Tibor életével ismerked-
tünk meg, tanulságos történetekkel 
fűszerezve. Neki nem adatott meg 
fiatalsága kezdetén, hogy Jézussal 
járjon a világban. Életét akkoriban 
elhomályosította a bűnözés, a kábító-
szer és az erőszak. „Majd én megol-
dok mindent az életemben” – mesélt 
Tibor régi énjéről. Egy családi tra-
gédia vezette őt el lelkészéhez, ami 
által elgondolkozott azon, hogy né-
hány jótétemény nem váltja meg az 
embert súlyos bűneiből. „Teljes mér-
tékben a halál állapotában voltam, 
Isten nélkül, és én ezt nem tudtam.” 
Isten Igén keresztül szólította meg 
Tibort egy csendeshéten: „Nékem 
adatott minden hatalom mennyen 
és földön.” (Máté 28, 18) Testvérünk 
ekkor jött rá, hogy Krisztus vére érte 
is kiontatott, és neki az Ő kegyelmé-
re van szüksége. Bűnei megvallása 
után eldöntötte, hogy Isten országá-
nak állampolgára lesz. Az Úr hatal-
mas ajándéka, hogy ma a monori 
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ifiben szolgálhat, és élő példaként áll-
hatott elénk is. Ő is megtapasztalta, 
hogy a Biblia „használati utasítás” az 
ember életéhez, minden kérdésünk-
re kaphatunk választ a Szentírásban, 
ha keressük azt.

Mindezek után Ádám Barnabás 
tett nekünk bizonyságot arról, hogy 
milyennek élte meg Jézus nélkül a vi-
lágot, és milyen reményt lát Jézussal 
az örök életre. Barnabás több száz 
kilométerről jött vak, cigány fiú, aki 
szeretne mindent az Úr elé lerakni. 
Egyszerű őszinteséggel elmondta 
nekünk, hogy régen nem érdekelte 
semmi, és halálfélelemmel élt, mivel 

úgy érezte, hogy senki sem szereti, 
és ő sem szeret. Tudta, hogy mit kell 
tennie, de ő többre nézte barátait. 
Amióta megismerkedett Jézus Krisz-
tussal, őrlődik. „Tudom, hogy nem 
lehet két úrnak szolgálni” – vallotta 
Barnabás, aki azért is hálát tud adni, 
hogy látássérült. Úgy gondolja, hogy 
Isten így óvja meg őt az életben.

A csoportbeszélgetés alkalmával 
lehetőségünk adódott átgondolni a 
hallottakat, és kérdéseket feltenni az 
előadóknak, amelyekre azután vá-
laszt is kaptunk. Az Ifjúsági Nap zá-
rógondolatának középpontjában a 
Fillipieknek írt levélben olvasható Ige 

állt: „Ellenben azt, ami nekem nyere-
ség volt, kárnak ítélek a Krisztusért.” 
Jézussal az élet más értelmet nyer. 
A szorongás és félelem helyett Isten 
békessége és gondviselése tartja meg 
azt az embert, aki minden területen 
Őrá bízza magát. 

Ez a nap megtanított minket arra, 
hogy mit jelent valóban látni. Az Úr 
élettel ajándékozott meg minket. 
Hozzuk hát meg a döntést már fia-
talkorban, hogy az Ő kegyelme és 
szeretete által átvehessük az élet ko-
ronáját: Jézussal szeretnék élni a vi-
lágban!

Selmeczki Petra

tanít, ébreszt, GyóGyít
Emlékszem, mikor a felnőtt konfir-

mációi tanfolyam véget ért, legtöb-
bünkbe fájón hasított a kérdés: Mit 
fogok én ezután péntek esténként 
csinálni? És ki fog válaszolni Istennel 
és a keresztyén élettel kapcsolatban 
felmerülő rengeteg kérdésemre? Hi-
szen épp csak, hogy elkezdtem az 
Úrral járni, sőt épp, hogy csak újjá-
születtem, még „járni” sem tudok. 
Persze többféle alkalom 
is van a gyülekezetben: 
bibliaóra, bibliaiskola, 
Bárka klub, csendes nap 
stb. De aki – mint én is 
– teljes mértékben Isten 
nélkül élt korábban, és 
az iskolában a Bibliáról 
legföljebb mint „kultúr-
történeti érdekességről” 
hallott, Jézusról pedig 
mint „történelmileg nem 
hiteles személyről” taní-
tottak neki, annak szük-
sége van a részletesebb 
magyarázatokra, a több 
kérdezési lehetőségre. 
Ezért csillant fel a szemem, mikor egy 
szürke októberi estén olvastam egyik 
volt konfirmandus társam e-mail-jét, 
melyben örömmel közli, hogy egy új 
gyülekezeti alkalom indult szombat 

esténként TÉGy (Tanítványként Élni 
a Gyülekezetben) címmel.

Az alkalmakat Fehérvári Dávid ki-
segítő segédlelkész tartja, melyeken 
hétről-hétre mélyrehatóan tanulmá-
nyozunk egy-egy igeszakaszt. Dá-
vid „vérbeli” tanáremberként sok-
sok kérdéssel sarkall bennünket az 
együttgondolkodásra. 

A didaktikailag jól felépített, in-

teraktív „tanórákat” nagy rutinnal 
vezeti – nem hiába tanított tíz évig 
középiskolában –, ügyelve rá, hogy a 
témától túlságosan ne kalandozzunk 
el. Persze aztán az alkalom második 

felében van lehetőség kötetlenebb 
diskurzusra, személyes bizonyságté-
telre is. Az összejöveteleket rendsze-
rint közös imádsággal zárjuk.

Az eddigi témák közül a közösség 
szerepével és az imaközösséggel fog-
lalkozók érintettek meg leginkább. 
Őszintén megvallva – és talán ezzel 
nem is vagyok egyedül – mostanáig 
nem nagyon szerettem közösség-

ben imádkozni. Per-
sze néha nem lehetett 
elkerülni, és ilyenkor 
motyogtam néhány 
közhelyes, kegyeskedő 
frázist, de azt is csak fe-
szengve és nem is min-
dig őszintén. Úgyhogy 
mikor erről hallottam 
a tanítást: „Bizony, 
mondom néktek azt is, 
hogy ha közületek ket-
ten egyetértenek a föl-
dön mindabban, amit 
kérnek, azt mind meg-
adja nekik az én meny-
nyei Atyám. Mert ahol 

ketten vagy hárman összegyűlnek az 
én nevemben: ott vagyok közöttük.” 
(Máté 18: 19-20.), széttárt karral, 
dacosan fordultam az Úrhoz: Atyám, 
én ezt nem értem, és ami ennél is 
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a reformáció máig élõ öröksége
„Isten ma is úgy üdvözít, ahogyan azt kétezer éve meghatározta”

rosszabb, a szívemben sem érzem, 
hogy miért jó a közös imádság? És 
bocsásd meg, Uram, de különben is, 
„mi köze” van másnak a mi kettőnk 
beszélgetéséhez? Atyám, én nem 
akarok közösségben imádkozni!…

Aztán a következő alkalommal 
igyekeztem az elsők között imádkoz-
ni (csak minél előbb túl legyek raj-
ta!), így utána immár nyugodtabban 
hallgattam a többiek imádságát. 
Egyik nőtestvérünket hallgatva külö-
nös dologra lettem figyelmes: olyan 
témákat fogalmazott meg, olyan 
problémákkal fordult az Úrhoz, 
olyan bűnökért kért bocsánatot, 
amelyek velem is megestek, amelye-
ket én is elkövettem. Egy hét múlva 

még felkavaróbb volt a dolog: szinte 
szóról szóra azt hallottam az imád-
ságában, ami az én fejemben is járt. 
És akkor hírtelen ráébredtem, hogy 
miért kedves Mennyei Atyánknak a 
közös imádság: hiszen ebben is az 
Ő felénk való, csodálatos kegyel-
me és végtelen szeretete nyilvánul 
meg! A benne hívők közösségben 
való imádságát arra is használja az 
Úr, hogy ezáltal is tanítson, ébresz-
szen, gyógyítson bennünket. Kissé 
szégyenkezve néztem magamba: 
most már értem, hogy „mi köze” is 
van másnak az én imádságomhoz: 
lehet, hogy az általam kimondott 
imádságos szavak – a Szentlélek 
munkálkodása révén – valamelyik 

testvérem számára hordoznak fon-
tos üzenetet, tanítást vagy éppen 
hoznak gyógyulást az evilági bűnök-
től elgyötört lelkének (lelkemnek). 
Másfelől mi testvérek is kommuni-
kálunk egymással tulajdonképpen a 
közös imádság révén, csak egy má-
sik – magasabb szintű – dimenzió-
ban, mint a normál beszélgetéseink 
során.

Csodálatos, hogy milyen kifino-
multan, szelíden és mégis határo-
zottan tanítasz, nevelsz, segítesz 
és gyógyítasz bennünket, Istenem. 
Hálatelt szívvel borulok le a Te szent 
akaratod előtt: Köszönöm Uram!

Szentes László

Az ünnepi istentisztelet 
kezdetén Miklós Gábor, egy-
házközségünk főgondnoka 
köszöntötte a megjelenteket.

Révész Lajos, a székesfe-
hérvári baptista gyülekezet 
lelkipásztora „Üdvösség-kép 
változás és a reformáció” 
című elmélkedéseit távolléte 
miatt Fóris István gyüleke-
zetvezető olvasta fel. Mint 
megfogalmazta, az üdvösség 
kérdéseire az elmúlt korok 
más és más választ adtak. S hogy 
mennyire voltak ezek a válaszok 
megbízhatóak, azt az érintett, aki 
eltávozott az élők sorából, már csak 
abban az állapotában tudatosíthat-
ja, amikor nincs többé lehetősége 
változtatni felfogásán és hitén az 
örök élet tekintetében.

– Az első keresztyének túláradó 
örömmel fedezték fel: a Messiás, 
Jézus Krisztus jár közöttük. 12 ta-
nítványa 24 órán keresztül láthatta 

csodáit, hallhatta tanításait. A korai 
egyház növekedett, s emberek ez-
rei távoztak ebből a létből azzal a 
bizonyossággal, hogy Jézus a meg-
váltójuk. Ő várja őket a halál hideg 
révén túl is – hangsúlyozta Fóris Ist-
ván, majd hozzátette: kitaszítottság, 
szétfűrészelés, kereszthalál és mág-
lyák ezrei bizonyították a fennálló 
hatalom ellenérdekeltségét. Vagyis 
ellenérdekeltek voltak abban, hogy 
emberek eljussanak az igazság meg-
ismerésére, s ez által ne lehessenek 

részesei az örök életnek 
sem. A baptista gyülekezet 
vezetője beszélt arról is, 
hogy az évszázadok folya-
mán az országokat vezető 
királyságok átalakultak, ke-
reszténnyé váltak. Négy–öt-
száz évvel később az embe-
rek azt keresték, mi tölthet-
né be szükségeiket, hiszen 
a korabeli egyház, Róma 
vezetésével, már élettelen 
vázzá merevedett; szoká-

sai, hitvilága és erkölcse már nem a 
Krisztusban, hanem e világban gyö-
kerezett.

– Vajon mi lehetett az oka annak, 
hogy a mennyei erőkkel bíró egyház 
felett egy új rend képes volt győze-
delmeskedni? – tette fel a kérdést, 
azzal folytatva, hogy ez az „új rend” 
maga határozta meg az élet szoká-
sait, értékrendjét s a halál utáni élet 
hitét is.

Fóris István felelevenítette: amikor 

A hagyományos reformációi ünnepi istentiszteleti alkalomnak ezúttal gyülekezetünk Széchenyi utcai 
temploma adott otthont. A rendezvényen az ökumenikus kórus zenei szolgálatát és lelki üzeneteket hor-
dozó költeményeket is hallgattak a város protestáns közösségeiből érkezett hívek.

Fotó: Déber Gábor
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ifjÚsáGi hétvéGe balatonfüreden

1517-ben Luther Márton a Lélektől 
indítva kitűzi Wittenbergben a 95 
téziséből álló levelét, azok valójá-
ban évek alatt meglátott igazságok 
voltak. Nem hadüzenetnek szánta, 
sokkal inkább közös gondolkozásra 
hívott, hogy az egyházért felelős sze-
mélyek is meglássák a torzulásokat. 
A történelem azt bizonyítja, hogy ez 
a fajta protestálás sajnos a mai na-
pig sem kapott megnyugtató választ. 
Hangsúlyozta: a változások azért is 
szükségesek, mert az Istennel kap-
csolatos tévedések messzemenő ha-
tással vannak sorsunkra. Az egyén 
élete teljesen átalakul, ha a Krisztus 
veszi át életünk irányítását.

A gyülekezeti vezető kiemelte: re-
formálásról beszélünk, nem pedig 
formálásról, hiszen az Egyház Krisz-
tus által és a Szentlélek erejével egy-
szer már megformáltatott, csak mi, 

a magunk erejével deformáltuk.
Később egyházközségünk lelki-

pásztora, Somogyi László Lukács 
evangéliuma 2. fejezete 41–52. ver-
sei nyomán hirdette az igét.

– A reformátorok célja és ránk ha-
gyott szellemi öröksége azonos volt, 
mint a felolvasott igében a gyermek 
Jézus életéből vett példa. Az Atya, az 
egyetlen szerető és megváltó Isten 
dolgaival kívántak foglalatoskodni, 
de egyiküknek sem állt szándékában 
új egyházat alapítani – fogalmazott.

– Egyetlen egyház volt és van 
mindörökké ott, ahol Jézus Krisztus 
felé megnyíló szívű emberek van-
nak, akik bíznak benne és készek 
Őt követni. Isten ugyanúgy üdvözít, 
ahogyan kétezer éve meghatározta.

Lelkipásztorunk arról is említést 
tett, hogy az első században több, 
Jézus gyermekkoráról származó 

történet is keringett. Tanulságos, 
hogy a számos elbeszélés közül a 
négy evangélista és bennük munkál-
kodó Szentlélek csupán ezt az egyet 
rögzítette. A gyermek Jézusban már 
látszódik az az Isten Fia, aki mesz-
sze fölötte van azoknak, akik körül-
veszik, s Ő maga is a szent írásokra 
hívja fel a körülötte élők figyelmét. 
Méltó arra, hogy imádjuk, dicsőít-
sük, magasztaljuk, hogy csak ben-
ne bízzunk, és minden gondunkkal 
hozzá forduljunk.

Az ökumenikus énekkar Dóczi 
István karnagy vezényletében lélek-
emelő énekeket szólaltatott meg, 
Szabóné Miklós Eszter és Nagy Já-
nos, a Maroshegyi gyülekezetrész 
presbitere szolgálatában pedig iste-
nes verseket is meghallgathattak a 
hívek.

Szűcs Gábor

Mindenki izgatottan várta 
november 2-át, az ifi hétvége 
első napját. Szépen gyülekez-
tünk a vasútállomáson, míg-
nem mindenki megérkezett, 
és már a vonat is indulásra 
készen állt.

Mikor odaértünk, rögtön fi-
nom, meleg vacsorával vártak 
bennünket. Ezután elfoglal-
tuk a szállást, majd „Istenkép 
vagy rémkép?” címmel János 
bácsi tartott előadást. Ez a 
téma arról szólt, hogy milyen 
igaz vagy romboló képeket alko-
tunk Istenről. Három kis csoportra 
osztódva is elmondhattuk, megbe-
szélhettük tapasztalatainkat, érzése-
inket ezzel a témával kapcsolatban. 
Este, villanyoltás előtt egy olyan fil-
met néztünk meg, ami a rendületlen 
hitről és a végtelen bizalomról szólt. 
Bár 11 órakor már villanyoltás volt, 
halkan még beszélgettünk szobatár-
sainkkal.

Másnap jókedvvel ébredtünk. Az-

napi, „Énkép” című áhítatunk a ma-
gunkról alkotott képekről szólt. A 
finom ebéd után nekivágtunk 8 km-
es túránknak. Nagyon szép helyet 
jártunk be, gyönyörű kilátás nyílt a 
Balatonra is. A kirándulás végére 
voltak, akik elfáradtak, de akadtak 
olyanok is, akik sétáltak még egy 
kicsit a gyönyörű Balatonfüreden. 
Esti előadásunk sem maradt el. 
„Közösségkép” címmel a Milyen 
egy jó közösség?, Milyen a romboló 
és az építő közösség?, illetve Mi az 

alapja egy jó közösségnek? 
kérdésekkel foglalkoztunk. 
Ezen az estén közösségépítő 
játékokat játszottunk.

Utolsó nap a túra miatt kis-
sé fáradtan keltünk. Reggeli 
után összefoglaltuk eddigi 
témáinkat, elmondhattuk él-
ményeinket, énekeltünk és 
hálát adtunk Istennek a hét-
végéért. Majd összecsoma-
goltunk, megebédeltünk és 
elindultunk a vasútállomásra. 

Mindenki sajnálta, hogy ilyen 
gyorsan véget ért a hétvége, de él-
ményekkel teli indultunk haza.

Ezen a hétvégén sokat énekel-
tünk, növekedtünk lelkileg, beszél-
gettünk, játszottunk és persze neve-
tésben sem volt hiány! A gyönyörű 
helyért és természetesen a jó időért 
is hálásak lehetünk! Köszönöm a 
szervezőknek, barátaimnak és Isten-
nek ezt a remekül megszervezett, jó 
hangulatú, áldott hétvégét!

Szanyó Boglárka
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nõi csendesnap
„Lesztek nékem tanúim…”

November 4-én egy régi 
titkos vágyam teljesült, test-
vérem felesége, Tankó Zol-
tánné, Bíró Mónika szolgált 
közöttünk. Ő a torbágyi gyü-
lekezet lelkipásztora.

Az alkalom elején egy cso-
dálatosan szép éneket tanul-
tunk: „A Mennyben fenn a 
trónusnál”.

Isten üzenete az ApCsel 
1,1–8. alapján szólt hozzánk. 
Kiemelném a 8. verset. „Ha-
nem vesztek erőt, minek-
utána a Szent Lélek eljő reátok: és 
lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsá-
lemben, mint az egész Júdeában és 
Samáriában és a földnek mind végső 
határáig.”

Ez a rész Jézus Mennybemenete-
lének históriáját mondja el. Ez Jézus 
utolsó üzenete, mintegy útravaló.

2 fő parancsot ad az összegyűlt ta-
nítványoknak:

1. „…el ne menjetek Jeruzsálem-
ből…, …Szent Lélekkel fogtok meg-
kereszteltetni nem sok nap mulva…”

2. „…és lesztek nékem tanúim…”
Ad küldetést, feladatot a tanítvá-

nyoknak. Tanúskodjatok rólam. Ak-
tívságot vár el tőlük.

Kik a tanúk?
• akik ismerik a vádlottat
• akik ott voltak az eseménynél
• akik látták, mi történt
Mi is akkor tudunk tanúskodni, ha 

ismerjük Őt. Kérdezzük, ismerjük 
meg a Pásztor hangját. Küldetésünk 
Krisztus tanújának lenni.

Merre, hol, mikor tanúskodjunk? 
Ahova és amikor küld az Úr. Nem 
mondhatjuk, hogy nem vagyok alkal-
mas, mert akinek az Úr hitet adott, 
az már tanú.

Milyen segítség és milyen akadály 
lehet a bizonyságtevésben?

Segítség:
• tartozás tudat
• bűnbocsánat (nem venném észre 

a bűneimet nélküle)
• megváltott élet
• adósa vagyok (Ő keresett meg)
• az örömömet szeretném viszo-

nozni
• Isten ismeretében növekedni
• az Istennel való kapcsolatban 

megerősödni
Az Igeolvasás ne egy szükséges „túl 

vagyok rajta és le van tudva a napi 
lelki táplálkozás” legyen.

Egy gyülekezeti asszony mondta, 
hogy megyek az én Uram szerete-
tében fürödni. Ő így töltekezik fel 
naponta, nem kényszerből, hanem 
örömmel. Így kell nekünk is feltölte-
kezni, szomjazva, odafigyelve, öröm-
mel.

Akadály:
• öndicséret, önimádat
• magunk körül forgás
• én így és így tettem
• én jól megmondtam neki (így 

nem az Urat látom, hanem ma-
gamat, eltakarom az Úr hatalmas 
szabadító szeretetét)

• a világ szeretete
• a pénz imádata (minden rossz-

nak gyökere a pénz szeretete)
A világ szeretetéhez az 1 János 

2,12–17. igeszakaszt olvasta fel Mó-
nika. A 17. verset szeretném kiemel-
ni: „És a világ elmúlik, és annak kí-
vánsága is, de aki az Isten akaratát 
cselekszi, megmarad örökké”.

Ebben a részben minden 
korosztálynak van drága 
üzenet.

Befejezésül még három 
Igét kaptunk útravalóul.

2 Kor 2,15 „… mert Krisz-
tus jó illatja vagyunk Isten-
nek…”

1 Kor 3,16 „Nem 
tudjátok-é, hogy ti Isten 
temploma vagytok, és az 
Isten Lelke lakozik benne-
tek?”

2 Kor 6,16 „Mert ti az élő 
Istennek temploma vagytok, amint 
az Isten mondotta: Lakozom bennök 
és közöttük járok, és leszek nékik 
Istenök, és ők én népem lesznek.”

Legyünk egyszerű bizonyságtevői 
az Úrnak, akár szóval, akár tettel. Jé-
zus nem kíván tőlünk nagy prédikáci-
ót, de amit kíván, ami tőlünk telik, azt 
tegyük meg. Legyünk Krisztusnak jó 
illatja. Legyünk igazán az élő Isten 
temploma.

A szerény szolgálathoz két teológus 
lány esetét mondta el a Tiszteletes 
asszony.

A lányok szombatonként egy idős 
fekvőbeteg nénit látogattak meg. 
Hamar átlátták, hogy itt többre van 
szükség, mint egy egyszerű látoga-
tásra. Felajánlották a néninek, hogy 
bevásárolnak, kitakarítanak neki eze-
ken a napokon. A néni nagyon örült, 
de szomorúan közölte, hogy ezért 
ő sajnos nem tud fizetni. A lányok 
mondták: nem baj, mi szívesen tesz-
szük mindezt.

Ők pedig töretlen lelkesedéssel vé-
gezték dolgukat, hol az egyik lány, 
hol a másik lány ment, hol mind a 
ketten. Ki mikor ért rá.

A 4. héten megkérdezte a néni, 
hogy mégis, ha nem pénzért, akkor 
miért teszik mindezt? Ekkor tudtak 
tenni bizonyságot az Ő Megváltójuk-
ról. Kivárták a megfelelő alkalmat. 
Elmondták, hogy ők mi mindent 
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Haladtam úticélom felé. Hirtelen 
gondolkodás nélkül befordultam egy 
útba eső könyvesboltba. A kicsi üz-
letbe belépve vált tudatom részévé, 
hogy igazolványtokot keresek egy 
keresztény könyvesboltban. Nem ér-
tem – gondoltam magamban, majd 
sarkon fordultam. Ki sem léptem az 
ajtón, mikor észrevettem a meredten 
maga elé néző idős hölgyet és a két-
ségbeesett árust, aki próbált mindent 
megtenni annak érdekében, hogy a 
hölgy eszméletéhez térjen. Egy pilla-
natra megtorpantam, majd rájöttem, 
hogy nem az igazolványtok miatt tér-
tem be az üzletbe. Azonnal hívtam a 
mentőket, ki is értek pár perc alatt, 
és bevitték a nénit a kórházba.

Az ember kitűzi maga elé kis cél-
jait. Karrier, három gyermek, csa-
ládi ház stb. Majd belép az életbe a 
nagy szomorúság, mert nem tudom 
véghezvinni a kis célokat. Kérdezem 
Istent: „miért?!” A válasz kicsit meg-
hökkentő: „mert én nem ezt szántam 
neked”. „Ja, hogy nem én találom ki 
a saját életemben, hogy mit fogok 
tenni a saját jövőmben?” Nem… A 

felháborodásnak nincs értelme. Az 
Úr megteremtette a földet, később 
engem is. Tudta, hogy egyedül nem 
fogom túlélni, ezért embert megszé-
gyenítő szeretetével Fia vérét adta 
értem. Életem minden percében vár 
rám, és gondviselő kezét nyújtja fe-
lém. Azt mondta, hogy aki Őt szereti, 
annak minden a javát szolgálja. A 
másik oldalon az ember áll, aki ter-
mészetesen más szemszögben látja 
a történteket. „Mi az, hogy nem én 
határozom meg…” Testvérem, vajon 
az ember jobban tudja, mi jó neki? 
Jobban érti a cselekedetek okát, és 
nemesebb célokat tűz ki egyedül, Is-
ten nélkül? De hiszen Ő teremtett.

Belegondoltam magam a hölgy he-
lyébe. Idegen helyen egyszer csak el-
homályosodnak a könyvek az árussal 
együtt, szédülésem egyre csak foko-
zódik, és fogalmam sincs, mi lesz ve-
lem. Az emberek körülöttem nyújtják 
kezüket és a pohár vizet, de érzem, 
hogy nem tudnak segíteni. Abban a 
pillanatban egyedül a mentőorvos 
képes megmenteni az életem. Ő az 
egyetlen, akiben bízok. Nem tehetek 

mást, nincs más út. Bízom benne, 
és hirtelen biztonságban érzem ma-
gam, bár nem tudom, hogyan fog 
megmenteni. Így kéne az életem is 
rábízni Krisztus Jézusra, aki teljes bi-
zonyossággal meg tud engem mente-
ni. A mentőorvos nem biztos. Olyan 
sok miért-et teszünk fel. Isten is fel-
tehetne: „Miért nem bízol bennem? 
Mi az oka ennek? Cserbenhagytalak 
valaha?” Mi elvárjuk a választ, de 
mi nem válaszolunk. Pedig Ő élettel 
ajándékozott meg, szeretetből. Ha az 
Úrra bízom az utam, az nem bizony-
talan. A váratlan fordulatokon nem 
esem kétségbe, mert döntést hoz-
tam. Döntést hoztam, hogy lerakom 
Isten kezébe az életem. Hisz a hölgy 
sem tudta, mi következik, csak bízott 
a mentőorvosban. Az ember céljai 
ilyenkor átértékelődnek. 

Lehet, hogy a régiek megmarad-
nak, de az első helyre a legfontosabb 
kerül. Mert az Úr ezt mondta: „Légy 
hű mindhalálig, és néked adom az 
élet koronáját.” (Jel.2,10)

Selmeczki Petra

KineK a célja?

kaptak az Úrtól. Ez egy csodálatosan 
elkészített lehetőség volt, amit ezek a 
lányok nem hagytak ki.

Nekünk is készít Isten hasonló 
alkalmakat, ha figyelünk Rá, mi is 
megláthatjuk, mit kell tennünk. Ha 
az Úr küld, tegyük ezt azonnal és 
örömmel. Legyünk mindig készek 
Isten tanúi lenni.

Számomra ezek a gondolatok je-
lentettek sokat. Ittuk a Tiszteletes asz-
szony szavait.

Nagyon hálás vagyok Istennek, 
hogy ilyen drága, áldott alkalmat ké-
szített el számunkra. Újra feltöltekez-
hettünk és megfürödhettünk Isten 
szeretetében.

Az Igehirdetés után beszélgettünk. 
A hozzászólásokból, a tapasztalatok-
ból is épülhettünk.

Miklós Eszter testvérünk egy gyö-
nyörű verssel ajándékozott meg 
bennünket, ezzel emelve a délután 
fényét.

Az alkalmat közös imádsággal fe-
jeztük be.

A Lelki táplálék után közös batyu-
ból hozott finomságokat fogyaszthat-
tunk.

Nagyon jó volt a testvérekkel együtt 
lenni, lelkileg közösen épülni. Remé-
lem, még sok ilyen áldott alkalmat 
készít el számunkra a mi Mennyei 
Édesatyánk!

Soli Deo Gloria!
Miklósné Márti

„Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, 
hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.”
(Róma 12,2)
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vérzÕ életeK

A kezdőalkalomhoz illő ünnepi ze-
neszót a Klucsik-kvartett szolgáltatta. 
Isten üzenetének befogadására a 32. 
zsoltár sorai és bűnbánati énekeink 
készítették szívünket. Az áldott orvos 
közeleg, a drága főpap, Jézus, szava 
szívünk enyhíti meg, egyetlen üdvünk 
Jézus – énekeltük estéről estére. Az 
ige üzenetét Szabóné Miklós Eszter 
testvérünk versmondásai erősítették.

De milyen szívvel érkeztünk? A 
zsoltáros, az énekíró alázatával, vagy 
a távolságtartás szándékával? Nyil-
vánvaló vagy titkolt fájdalmakkal, se-
bekkel?

A Gyógyító a tengeren túlról érke-
zett. A túlsó partról, az Atyától, ahon-
nan a bűneset miatt mindannyian 
elszakadtunk, és azt a szakadékot 
ember át nem hidalhatja, bármivel 
is próbálkozik. „A bűn zsoldja a ha-
lál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig 
az örök élet Krisztus Jézusban, a mi 
Urunkban.” (Róma 6, 23)

A zsinagógai elöljáró hirtelenül 
támadt nyomorúságában: 12 éves 
lánya betegségében – félretéve tekin-
télyt, büszkeséget, előítéletet, kockáz-
tatva pozíciót, vállalva nyilvánossá-
got – bizalommal és alázattal borult 
Jézus elé. Életért könyörögsz? Le kell 
borulnod Eléje! Ha nincs benned, 
kérj vágyat a „túlsó part” után!

Nézd Jézust! Folyamatos, áldott 
ingajáratban volt az Atyánál való 
töltekezés és a világ nyomorúsága 
között. Kérésre, az életmentésre, sze-
mélyválogatás és szemrehányás nél-
kül, azonnal mozdult. Kértél-e már 
értelmes, szolgáló életet? Az ellensé-
get is szeretni tudó, irgalmas szívet? 
„Isten abban mutatta meg rajtunk a 
szeretetét, hogy Krisztus már akkor 
meghalt értünk, amikor bűnösök vol-
tunk” (Róma 5, 8).

A másik vérző élet egy asszonyé, 
aki 12 éve kezdődött nyomorúságát 
titokban hordozta.

Bajára minden vagyonát ráköl-
tötte, mégis rosszabbul lett. Azután 
meghallotta, amit Jézusról beszéltek. 
Ez az igazi evangelizáció: a gyógyul-
tak, a megszabadultak bizonyságot 
tettek.

Szívében reménység ébredt: „Ha 
megérintem akár csak a ruháját is, 
meggyógyulok.” Ő kudarcait, tisztá-
talansága szégyenét félretéve jött. Mi-
lyen titkos nyomorúságban őrlődik 
az életed? Mi az, amivel nem mersz 
Eléje állni? Ne félj! Jézust a mi tisz-
tátalanságunk be nem szennyezheti, 
mert Ő már bemutatta az engesztelő 
áldozatot: „tulajdon vérével… egyszer 
s mindenkorra… örök váltságot szer-
zett” (Zsidó 9, 12). Szabad jönnöd, 
megérintened, bármilyen kicsiny 
hittel is, vár téged! „Fut az Isten az 
ember után… mert mindent lát, és 
szánja nagyon… hulló igével, kion-
tott vérrel, viszonzatlan, mély szerel-
mével, fut az Isten az ember után.” /
részlet Füle Lajos Futás c. verséből/

Az asszony „érintette” Jézust, és 
„azonnal” meggyógyult. Nem így 
szeretjük-e mi is, hogy csak segítsen? 
És hányszor volt, hogy tudtad, ez 
csakis Ő lehetett? De Jézus nem csak 
ennyit akart adni, ezért kérdezett: 
„Ki érintette meg a ruhámat?” Mert 
Ő nem csak Gyógyítónak, de Meg-
mentőnek, Szabadítónak jött. Hány-
szor szólt igéjével hozzád? Te pedig: 
„Majd!” Félelmetes, hogy néha egy 
életen át halogatunk, míg el nem jön 
a „Késő!” Az asszony rejtőzött a so-
kaságban. Nézz Jézus Golgotára ve-
zető útjára, hogyan vállalt Ő téged!

Te pedig el akarsz surranni? Az 
orvos kell, a Megmentő, a Szabadító 

már nem?
Az asszonynak volt szüksége rá, 

hogy előálljon, hogy személyes kap-
csolata legyen Jézussal.

Hol vagy ember? Miért nem mersz 
Eléje állni? Ha nincs válaszod, az is 
válasz.

Akkor, ott, Jézus körül nagy soka-
ság tolongott. Ma is évtizedeket el le-
het tölteni élő hit nélkül a templom-
ban! Ma is de sokan „lökdösik” Őt, a 
hit nélküli kíváncsiak: áltudományos, 
észbontó, szenzációhajhász, szentsé-
gét sértő nyilatkozatokkal, írásokkal, 
könyvekkel!

Te hogyan hallgatod az igét, olva-
sod a Bibliát? Ki kétkedőn boncolja 
Őt, annak választ nem ád, de a hívő 
előtt az Úr megfejti önmagát – éne-
keljük egy másik lelki énekünkben.

Az asszony előállt /Ádám elrejtő-
zött/, és leborult Jézus előtt. Ez illette 
meg Őt, hiszen Szabadítója lett, „és 
elmondta neki a teljes igazságot”: 
hogy kiben, miben bízott, mivel pró-
bálkozott. Nem rejtegetett már sem-
mit. A „fél” igazság veszedelmes, a 
megtűrt bűn következménye zuha-
nás. A Golgotán nem félig történtek 
a dolgok. Mindent elmondani Jézus-
nak, és a bűn terhe már az Övé! Így 
élte át az asszony az ő szabadítását, 
ez volt az ő megtérése. „Leányom” – 
Igen! Jézus maga mellé, családjának 
tagjává emelte azt, akinek hosszan-
tartó tisztátalansága miatt már nem 
volt senkije és semmije. „A hited 
megtartott”: ez hozott ide, és ha szük-
ségben leszel, ezzel jöhetsz megint, 
„menj el békességgel, és bajodtól 
megszabadulva légy egészséges.”

Jairus mindennek szem- és fülta-
núja volt. Nem várhatott volna az 
asszony dolga még néhány órát? 
Jézus időszámítása eltér a miénktől. 

Ezzel a címmel evangelizációs sorozaton vehettünk részt a Széchenyi úti templomban november 11-
15-ig. Sebestyén Győző, a fóti református gyülekezet lelkipásztora szolgált közöttünk. A Márk ev. 5, 
21-43. igeszakaszban két vérző élet tárul elénk: mindkettejük sürgető szükségére Jézusban érkezik a 
megoldás, ott, ahol sorsuk találkozik.
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„Gyülekezetünk egész közössége 
nevében szeretettel gratulálok ah-
hoz, hogy idén egy szép, kerek év-
forduló apropóján tekinthet vissza 
konfirmációi fogadalomtételének 
ünnepi alkalmára! Mindnyájan szív-
ből kívánjuk, hogy még 
sok-sok évig tapasztal-
hassa és vallhassa meg, 
hogy „micsoda tenéked 
életedben és halálodban 
egyetlen vigasztalásod”! 
(Heidelbergi Káté 1. kér-
dés-felelet)”

Ezekkel a szép gondo-
latokkal hívta egyházköz-
ségünk elnöksége a kerek 
évfordulót ünneplő jubi-
láló konfirmandusokat 
2012. november 18-án 3 
órára a Gyülekezeti Köz-
pont nagytermébe.

Istennek hála, gyülekez-
tek is szépen az ünneplők. 28-an hall-
gatták Somogyi László Nagytisztele-
tű úr köszöntő szavait, majd rövid 
igemagyarázatát. Két szép köszöntő 
szavalatot is hallottunk. Ezt követő-

en körben ülve mindenki elmondta 
emlékeit a hajdani konfirmációról. 
Többen megerősítették, hogy az 
akkor szerzett tudás segítette őket 
a későbbi hitre jutásra és nagyon 
is fontosak lettek egész életükben 

az ott tanultak. Hálát adtunk Isten 
megtartó kegyelméért különösen a 
90 éves Szűcs József testvérünk éle-
tében, aki 12 éves korában, 78 éve 
tette le konfirmációi esküjét. Hason-

lóan szép időt tudhat maga mögött 
Fülöp Gézáné testvérünk, Fülöp 
Zoltán építési gondnokunk édes-
anyja, aki 75 évvel ezelőtt konfir-
mált. De sokan voltak, akik 66, 60, 
55 és 50 évvel ezelőtt konfirmáltak. 

Az 50 éve, Bódás János 
Nagytiszteletű úrnál kon-
firmáltak közül többeket 
telefonon is sikerült felku-
tatni, akik jelezték, hogy 
bár nem tudnak most el-
jönni, de lélekben itt lesz-
nek az ünnepségen.

A léleképítő beszélge-
tést követően Presbitéri-
umunk elnöksége „Jubi-
leumi Konfirmációi Em-
léklapot” és egy könyvet 
adott át a résztvevőknek 
és további áldást kért a to-
vábbi élethez.

A jóízű beszélgetés egy 
kis szeretetvendégség keretében folyt 
tovább, ahol a jubilálók a régi időkre 
visszaemlékezve adtak hálát megtar-
tó Urunknak.

Szabó Balázs

jubiláló KonfirmandusoK

Jairusnak szüksége volt rá, hogy 
lásson és halljon. Látnia kellett azt a 
Jézust, akire családfőként, apaként 
kezébe véve gyermeke sorsát, rábízta 
őt. Követjük-e Jairus példáját, mint 
szülő, nagyszülő, keresztszülő, gyüle-
kezeti tag?

Jairus türelmesen várakozott, de a 
gyermek halálhíre érkezett. Itt vizs-
gáljuk meg saját felelősségünket! 
Miért kell megvárnunk, hogy „meg-
halt”? /rossz társaság, rendőrség, 
szenvedélyfüggőség, stb./ Nem le-
hetne hamarabb? „Engedjétek hoz-
zám jönni a kisgyermekeket, és ne 
tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké 
az Istennek országa.” (Márk 10, 14) 
Miért féltik sokan gyermekeiket Jé-
zustól? Értük is odaadta az éltét, mit 

árthat akkor nekik? Valljuk meg ön-
hittségünket, engedetlenségünket! 
Vigyük őket naponta imádságban 
Jézus elé!

A halálhír érkezésekor Jézus tud-
ta, hogy az apa hitének azonnali 
megerősítésre van szüksége: „Ne 
félj, csak higgy!” /Némelyek éppen 
ekkor szenvednek hitükben hajótö-
rést./ Jairus nem omlott össze, bi-
zalma nem rendült meg Jézusban.

Az igeszakasz utolsó sorai arról 
tanúskodnak, hogy Jairus nem csak 
a szívében, de a házában is Úrnak 
fogadta el Jézust, ahol ezután az 
Ő szava lett a döntő. Hogy van ez 
nálunk? Nem úgy-e, hogy ebben-
abban megkérdezed, és ennyi? Me-
red-e vállalni a kockázatát, hogy Úr 

legyen a házadban? Jairus merte, 
így történt meg a csoda. Így támaszt 
életet ma is igéjével, szavával Jézus.

E beszámoló írója is hálával emlé-
kezik az Áldott Orvossal való talál-
kozására. Régóta vérző életével ti-
tokban, segítséget remélve érintette.

Szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja 
minden vétkemet… Tekintsen rám… 
Vétkeztem én… Csak várom, hogy 
majd rám tekint… – Jóval többet 
kapott annál, amit remélt: „Ne félj, 
mert megváltottalak, neveden szó-
lítottalak, enyém vagy!” (Ézs 43, 1)

”Kegyelemből van üdvösségetek a 
hit által, és ez nem tőletek van: Isten 
ajándéka ez.” (Ef 2, 8)

B. Szántó Mária
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„Ti pedig Krisztus teste vagy-
tok, és egyenként annak tagjai.” 
(1Korinthus 12,27) Ez az Ige veze-
tett bennünket nemcsak a december 
2-án megtartott férfinapon, hanem a 
felkészülés során is. A lelkes kis csa-
pat heteken át imádságban hordoz-
ta ezt az alkalmat. Az előkészületek 
alkalmain a közösség szerepe fogal-
mazódott meg mint központi téma. 
Arról beszélgettünk, hogy személye-
sen nekünk mit is jelent közösségben 
lenni, milyen közösségre vágyunk (ez 
lett végül a fővonala a férfinapnak). 
Valamilyen formában a közösséget 
minden ember fontosnak tartja. Kö-
zösségünk lehet a családban, a gyüle-
kezetben, a barátainkkal, de a legfon-
tosabb mégis az Úr Jézussal való kö-
zösségünk. Ha nem tudunk napon-
ként a Szentírásból táplálkozni, ha 
nem tudunk az Úrral szoros kapcso-

latban lenni, akkor hiábavaló bárhol 
is keresnünk közösséget, nem lesz 
teljes az életünk. A férfinap megszer-
vezése, lebonyolítása is egy kisebb 
csoda sokunk életében. Csodaként 
élhetjük meg, ha őszintén le tudunk 
ülni a napi hajtás után és el tudjuk 
mondani egymásnak azt, hogy ma 
megbántottak, veszekedtem otthon 
a gyerekekkel vagy éppen azt, hogy 
magányosnak érzem magam, de az 
Úr felkarolt és megsegített a nehéz-
ségek sodrásában.

Egy kellemes vasárnap délután 
közel 50 férfitestvérrel együtt közö-
sen végre kibeszélhettük magunkat. 
A kezdőgondolatok és éneklés után 
két bizonyságtétel erősített meg ben-
nünket abban, hogy Istennek cso-
dálatos terve van az életünkkel. A 
csoportbeszélgetésekben lehetőség 
nyílott arra, hogy igazán őszintén el-

mondjuk egymásnak, milyen közös-
ségre vágyunk. Megfogalmazódott, 
hogy a közösségnek fontos szerepe 
van a szolgálat elvégzésében, a hi-
tünk megerősödésében, az egymás 
iránti tisztelet kialakításában, a báto-
rításban, a hálaadásban. A nap zá-
rásaként összefoglalót hallhattunk a 
csoportvezetőktől a saját csoportjuk 
fontosabb következtetéseiből.

A Zsoltárok könyvében olvashat-
juk: „Közösségben van az Úr az őt 
félőkkel, szövetségére tanítja őket.” 
Milyen nagyszerű hír ez számunk-
ra. A hatalmas, teremtő Istenünk 
közösséget vállal velünk, hát ennél 
többet nem is kérhetünk. Ragadjuk 
meg hát ezt a mérhetetlen nagy ke-
gyelmet és fogadjuk el az Úr Jézus 
megváltó szeretetét. Vágyjunk erre 
a közösségre!

N. Sz.

férfinap
a közösség megélése

„Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és 
megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok és ő én velem” (Jel. 3:20)

Az Adventi Jótékonysá-
gi Estünk megrendezése 
városunkban már hagyo-
mánynak számít, melyre ez 
évben hetedik alkalommal 
került sor a Szent István 
Művelődési Házban. Eb-
ben az évben az est bevé-
teléből a válaszúti Kallós 
Zoltán Alapítványt, a Szent 
Imre Általános Iskolát és 
a Talentum Református 
Általános Iskolát kívántuk 
támogatni. A zsúfoltságig 
megtelt színházteremben a Nem-
zeti imánkkal vette kezdetét az est 
a Szent Imre Általános Iskola és a 
Talentum Református Általános Is-
kola egyesített gyermekkórusának 
közreműködésével, vezényelt Gye-

nese Ágnes kórusvezető. Ezután a 
Szent Imre Általános Iskola kóru-
sának nagyon szép előadását hall-
hattuk, akik egy csíksomlyói búcsús 
éneket és egy francia karácsonyi dalt 
adtak elő. Majd a Barocchi Amanti 
Furulyaegyüttes (Hermann László 

Zeneiskola) szép előadása 
után Spányi Antal megyés 
püspök úr köszöntő szavai 
hangzottak el. Elmondta, 
mindig ünnepnek számít az 
az este, mely immár heted-
szer köszönt ránk, amikor 
megtelik Székesfehérvárnak 
ez a szép díszes terme, hogy 
együtt ünnepeljük a magyar 
kultúrát, fiataljainkat, tehet-
séges gyerekeinket, és hogy 
Advent szellemében meg-
próbáljunk jobbá válni és 

megpróbáljunk jót tenni; ne csak mi 
magunk legyünk jobbakká, hanem 
tudjuk a világot is jobbá formálni.

Végtelen öröm volt számunkra, 
hogy ezen a szép adventi estén is-
mét együtt ünnepelhettünk Kárpát-
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medence különböző tájegységeiről 
– Délvidékről, Erdélyből, Felvidék-
ről – érkező magyar testvéreinkkel, 
akik hozták magukkal a tájegységük 
páratlanul szép kincseit muzsikában, 
dalban és táncban. Ez az este évről 
évre nagyszerű példája a magyarság 
összetartozásának, a nemzeti hagyo-
mányaink ápolásának, megőrzésé-
nek. A fellépő művészeink szívvel-lé-
lekkel készültek az adventi estére, és 
így születhetett meg az a csoda, az a 
varázslatosan szép este, melynek ré-
szesei lehettek mindazok, akik aznap 
este együtt ünnepeltek a gyönyörű 
szép színházteremben. Az est dísz-
vendége volt Kallós Zoltán, korunk 
egyik legjelentősebb néprajzkutatója, 
népdalgyűjtője, aki 1992-ben létre-
hozta a Kallós Zoltán Alapítványt Vá-
laszúton, Erdélyben. Az Alapítvány 
megalakulásától kezdve szívügyének 
tekintette a Mezőség szórványfalva-
iban élő magyar gyermekek sorsát, 
akiknek szülőfalujában vagy annak 
közelében nem volt és ma sincs le-
hetőségük anyanyelvükön tanulni. 
Jelenleg a kollégiumban megközelí-
tőleg száz 9–10 éves korú gyermek-
ről gondoskodnak. Kallós Zoltán 
munkájáért, életművéért számtalan 
elismerésben részesült, többek között 
megkapta a Kossuth-díjat, a Magyar 
Örökség-díjat, a Corvin-lánc kitünte-
tést. Az esten a Válaszúti Szórvány-
kollégium két tanulója, Fülöp Krisz-
tina és Grúz Noémi gyönyörűséges 
mezőségi népviseletükben betlehe-
mes dalokat énekeltek, majd Kallós 
Zoltán mezőségi népdalt, katonadalt 
és moldvai verbuválót énekelt.

Az adventi estünkön fellépők közül 
régi kedves vendégként üdvözölhet-
tük Török Tillát és Flórát Adáról /
Délvidékről/, Bencz Gabikát Zobor-
aljáról /Felvidékről/, a Csillagszemű 
Táncegyüttesből pedig Béres Mersét 
és Márton Piroskát, valamint Beeri 
Barnabás zongoraművészt, a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
hallgatóját. Török Tillával és Flórá-
val együtt muzsikált Csoóri Sándor 
brácsán. Valamennyien ebben az 

évben is elvarázsolták a közönséget 
gyönyörű szép előadásukkal, hang-
szerjátékukkal, dalaikkal. Hálásan 
köszönjük, hogy ismételten eljöttek 
hozzánk, és felemelően szép mű-
sorukkal gazdagították az estünket. 
Török Tillának ezúton is gratulálunk, 
aki nemrégiben vehette át munkájá-
nak, tehetségének elismeréseként a 
Junior Prima Díjat.

Nagy örömet jelentett valamennyi-
ünknek, hogy ezen a szép estén kö-
reinkben köszönthettük Boncsér 
Gergely operaénekest, aki lélegzet-
elállítóan gyönyörű előadással aján-
dékozott meg bennünket. Az elő-
adóművész Erkel Ferenc Bánk bán 
c. operájából a Hazám, hazám áriát 
adta elő nagy sikerrel. Régi fehérvári 
ismerősként üdvözölhettük a fellépő 
vendégeink között Kubik Anna Kos-
suth-díjas színművésznőt, aki város-
unk Vajda János Könyvesboltjából 
kezdte meg nagyra ívelő pályáját, 
s aki ezen az estén sokak szemébe 
könnyeket csalt Reményik Sándor 
Ne ítélj, ill. Kegyelem c. versének 
megrendítően szép előadásával.

A Talentum Református Általá-
nos Iskola tanulója, Rostási-Szabó 
Emma nagyon szép előadásában 
Tóth Bálint: Egy kisfiú születésére c. 
verset hallhattuk.

Az est második felében igazi jó 
hangulatot teremtett a Mezőkövesdi 
Matyó Néptáncegyüttes, akik Ma-
tyóföld táncaiból nyújtottak ízelítőt. 
Örömmel mondhattuk el, hogy eb-
ben az évben, december 5-én a ma-
tyó népművészet az emberiség szelle-
mi kulturális örökségének része lett, 
azaz az UNESCO felvette a matyót 
az emberiség szellemi kulturális örök-
ségének reprezentatív listájára. Majd 
Vakler Anna népdalénekes csodála-
tos hangjával, előadásával kápráztat-
ta el a jelenlevőket, akit Varró János 
népzenész kísért különböző hang-
szereken. Mindketten a Fejér megyei 
népzene- és táncházmozgalom ki-
emelkedő képviselői.

Az est hangulatát a Magos zene-
kar tetőzte. A zenekar fiatal népze-

nészekből áll, akik közül többen is a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyete-
men szereztek diplomát. Énekesük 
a Junior Prima Díjas Enyedi Ágnes. 
A zenészek mezőségi zenével szóra-
koztatták a közönséget, majd az ő 
zenéjükre táncoltak a Kalotaszegről, 
Méráról érkező Tötszegi András és 
Tekla, Szilárd fiuk és fehérvári ba-
rátaik, Gelencsér András és Enyedi 
Tamás, akik kalotaszegi, mérai legé-
nyest, csárdást és szaporát adtak elő.

Az adventi estünk műsorvezetője 
Jónás Sándor a Hír TV műsorveze-
tője volt, akinek ezúton mondunk 
köszönetet a magas színvonalú köz-
reműködéséért.

Az est zárásaként Somogyi László 
református lelkészi elnök megkö-
szönte minden kedves meghívott 
vendégnek, hogy hatalmas, csodá-
latos ajándékkal ajándékozták meg 
a jelenlevőket, ezt a péntek estét 
ünneppé varázsolták. Volt ebben az 
ünnepben öröm, vígasság, máskor 
érezni lehetett a csend és a megszó-
laló bibliai üzenet erejét, a karácsony 
üzenetét. Az Advent egy csodálatos, 
kibeszélhetetlen ünnepre hív, amikor 
visszajön a király, s a király az ő me-
nyegzőjébe meghívja mindazokat, 
akik megismerték őt és megbíztak 
benne. Köszönetet mondott minden-
kinek, aki eljött, aki ezzel támogatá-
sát, szeretetét mutatta meg mind a 
három cél irányában, és köszönetet 
mondott mindazoknak, akik önzetle-
nül, szeretetből, tehetségüket, erejü-
ket ideáldozták határon belülről vagy 
határon túlról. Kívánta, legyen áldás 
Adventünkön, a karácsonyi készü-
lődésünkön, az iskoláinkon, erdélyi 
testvéreink, Tanár úr szolgálatán, 
életén, tanítványain és mindenkin, 
aki eljött erre az estére, együtt adjunk 
hálát az élő Istennek.

Az est befejezéseként a Szent Imre 
Általános Iskola, a Talentum Refor-
mátus Általános Iskola és valameny-
nyi fellépő vendégünk közreműködé-
sével elénekeltük a Csendes éjt.

SOLI DEO GLORIA!
Prekrit Judit
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Az elmúlt hónapban erősen foglal-
koztatott a Biblia olvasásának kérdé-
se, nevezetesen az, hogy mennyire 
fontos a „Forrás”, az Ige olvasása!

Erre csak négy év után jöttem rá, 
mikor egy fiatal lelkésznek sikerült rá-
vennie, hogy olvassam végre a Bibli-
át. Mert én addig az Élet Könyvének 
tanulmányozását az áhítatos füzetek, 
mondhatni könnyű „lektűrök” olva-
sásával helyettesítettem. És azt hit-
tem, jól van ez így.

Hiszen azokban is vannak idéze-
tek a Bibliából, amúgy pedig nagyon 
buzdítóak, életszerűek, időnként 
alkalmazhatóak mindennapi prob-
lémáimra. Kellemes, talán hasznos 
olvasmányok. És így nem kell „meg-
birkózni” a Bibliával. Nem kell Isten 
személy szerint nekem íródott üzene-
tével szembesülni, ami nem mindig 
olyan egyszerű.

„Mert az Istennek beszéde élő és 
ható, és élesebb minden kétélű fegy-
vernél, és elhat a szívnek és léleknek, 
az ízeknek és a velőknek megoszlá-
sáig, és megítéli a gondolatokat és a 
szívnek indulatait.” (Zsid. 4:12)

Igen, Isten Igéje élesebb minden 
kétélű fegyvernél, ezt tapasztalom, 
amióta ezzel táplálkozom. Nem kí-
mél, de milyen jó, hogy nem kímél! 
Milyen csodálatos, hogy szerető-kí-
méletlen tükröt tart elém. Milyen 

nagyszerű, hogy formálja az életem! 
És hogy hallom, hallom az atyai han-
got közvetlenül, ahogy int, fedd, dor-
gál és simogat. Ezt a senkiével össze 
nem téveszthető hangot…

Ez a hang sehol máshol nem szól, 
és sehol máshol nem szólít meg, csak 
a Bibliában! És nincs még egy könyv, 
és nincs még egy áhítatos füzet vagy 
bármilyen olvasnivaló, ami azt adhat-
ná, amit a Biblia.

Élő és ható. Nekem átformálta a 
szívemet. És olyan biztonságot ad, 
mint soha semmi más. Csak ezt tu-
dom mondani.

Egy kedves barátom találó hason-
lattal ragadta meg az áhítatos füzetek 
és a Biblia közötti különbséget. Ő 
úgy fogalmazott: az áhítatos füzetek 
olyanok, mint az édesség, mint vala-
mi desszert. Jól esnek. De nem lehet 
édességen élni! Csak édessé-
gen…

A Biblia az igazi táplálék, 
ami épít, erőt ad, éltet. A mi 
Mennyei Eledelünk: Isten 
Igéje.

Ne próbáljuk édességgel 
helyettesíteni! Aki akarja, 
egészítse ki azzal, mértékkel.

De fő ételünk, fő táplálé-
kunk legyen a Biblia!

Mert: „A teljes Írás Istentől ihletett 
és hasznos a tanításra, a feddésre, a 

megjobbításra, az igazságban való 
nevelésre, hogy tökéletes legyen az 
ember, minden jó cselekedetre felké-
szített.” ( 2 Tim. 3. 16–17)

Füle Lajos nagyon szépen vall ver-
sében arról, hogy mi számára és mi 
lehet számunkra is a Biblia:

Áldás, békesség!
Schrenk Éva

az iGe ereje

Füle Lajos: Bibliám
Ha fáradt vagyok – üdítő nyughelyem. 
Ha sötét vesz körül – szava égő mécsem. 
Ha éhes vagyok – éltető kenyerem. 
Ha ellen szorongat – fegyvertársam nekem. 
Ha beteg vagyok – mennyei patikám. 
Ha egyedül állok – barát vár benne rám!

Nemrég „Futó kockák” címmel 
filmklub indult Somogyiné Gyüre 
Mara szervezésében a Széchenyi 
úti gyülekezeti központban, amely-
nek tematikája Fűtő Robert könyvét 
követi. Eddig két alkalommal láthat-
tunk filmeket, legelső alkalommal a 
„Csendszimfónia” címűt, mely arról 
szólt, hogy egy kényszerűségből lett 
tanár miképpen éli meg a minden-
napok nehézségeit. Másodszorra a 
„Mezítlábas szerelem” című filmet 
néztük meg, amely olyan volt, mint 
egy segélykiáltás a rendező részéről. 

Mindkét film esetében bepillantást 
nyertünk egy-egy, számunkra isme-
retlen világba.

Ezek világi filmek, melyek lelki 
mélységükkel, mondanivalójukkal 
mélyen a szívünkhöz szólnak, el-
gondolkodtatnak. A filmek közben 
sok minden felszínre jöhet a múl-
tunkból, amit nagyon jó aztán Jézus 
elé vinni, mert ő be tudja gyógyítani 
múltbéli sebeinket is. Múltunkból 

felidéződhetnek bűnök, melyeket 
még nem rendeztünk, elsősorban 
Isten ellen vétkeztünk ezekkel, me-
lyekre Ő ad bűnbocsánatot. Ezeket 
a világi filmeket nézve leszűrhetjük 
és kiszűrhetjük a tanulságokat, érté-
keket, és keresztyén szemüvegen ke-
resztül – az Ige tükrében – nagyon 
jó beszélgetéseket folytatunk a film 
után a könyvben lévő kérdések alap-
ján. Érdekes dolog egy világi filmen 
látni, hogy Isten – még ha sokszor 
az ember nem is tud az Ő jelenlété-
ről – milyen gondoskodó szeretettel 

futó kockák
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Dr. Dan B. Allender: Sebzett Szívek
– Reménység a gyermekkori szexuá-
lis zaklatás felnőtt áldozatai számára. 
Ez a könyv felnőtteknek szól, aki-
ket gyerekkorukban zaklattak, 
akár kisebb, akár nagyobb mér-
tékben; illetve azoknak, akik se-
gíteni szeretnének egy ilyen ba-
rátjuknak. Az író arra buzdít, hogy 
nézzünk szembe a bűn káros hatása-
ival az életünkben, de reménységet is 
kínál Krisztus evangéliumának életet 
változtató hatalmában. (forrás: www.
kiakonyvek.hu/Konyvesbolt/index)
„Azt gondolod, hogy nem is-
mersz senkit, akit szexuálisan 
zaklattak, – különösen – ha ba-
rátaid nagy része keresztyén. A 

statisztikák azonban mást mutat-
nak: a szexuális zaklatás nem ismer 
vallási vagy társadalmi határokat... E 
könyv egy nagymértékben személyes 
és sajátos vizsgálata ennek a rendkí-
vül "lélekölő" zaklatási formának. Egy 
felmérés azt mutatja, hogy a megkér-
dezett nők 38%-át zaklatták 18 éves 
kora előtt. Ennek mindenképpen ha-
tása van ránk: vagy minket érint sze-
mélyesen vagy az ismerőseink közül 
valakit, egy közeli barátot, házastár-
sat, szomszédot.” (Sebzett Szívek)
Hogyan tudunk segíteni? 

A könyv hatására számos gyü-
lekezetben alakultak csoportok 
”Nyitott Szív” néven, melyek azt 
tűzték ki célul, hogy Isten segítségé-
vel feldolgozzák a múltban szerzett 
sebeiket, és megszabadulnak a szívü-
ket-lelküket ért törésekből. A ”Nyitott 
Szív” tulajdonképpen egy beszélge-
tős kiscsoportos együttlét, és arra 
hív, hogy vegyél részt egy gyógyító 
utazáson, ami egy lehetőség történe-
ted felfedezésére és szíved megújulá-
sára. A Megsebzett Gyógyító, Jézus 
Krisztus segítségével megismerheted 
az egy örök igaz Istent, aki ismer, 
gondoskodik, és közvetlenül érdekelt 
gyógyulásodban.

Berze János

Könyvajánló

veszi körbe teremtményét, az em-
bert, hogyan terelgeti, formálja és 
használja.

Nagyon izgalmas és közösségépí-
tő, ha együtt nézünk meg egy ilyen 
filmet és utána beszélgetünk róla. 
Érdekes vélemények hangzanak 
el, kíváncsian hallgatjuk, hogy más 
ugyanazt a filmet hogyan látja, mi 
az, ami szól hozzá, milyen tanulsá-

gokat von le belőle. Sokat tanulunk 
és épülünk ilyenkor egymás által, és 
lelkünk erősítésére szolgál, hogy a 
világi filmeket is meg tudjuk vitatni 
az Igén keresztül.

A nagyszerű hangulatot egy kis 
rágcsálnivaló is emelte, december 
21-én pedig kalácsra és kakaóra 
is számíthatunk. Családias légkör-
ben, barátságos, izgalmas program, 

amelyre mindenkit nagy szeretettel 
várunk. Hívhatunk hívőket, nem 
hívőket és útkeresőket egyaránt, ba-
rátokat, szomszédokat, ismerősöket 
is ebbe a szeretetteljes közösségbe. 
Havonta gyűlünk össze egy-egy 
pénteki alkalommal, legközelebb ja-
nuár 18-án, 19 órai kezdettel.

Szűcs Zsolt és Szűcsné Marika

2012. 11. 24-én délután a 
Positive Idea zenekar volt 
a vendégünk a Budai úti 
templomban.
Csodálatos estét tölthettünk 
együtt. Az első számban 
megtapasztalhattuk Isten 
csodálatos szerepét az 
életünkben, hogy az űrt 
Ő tölti ki, és hogy az 
életünknek Rá van szüksége. 
Nekem az Ahogy vagy 
című zeneszám tetszett 
a legjobban. Arról szólt, 
hogy mindenki kapott egy 
olyan tulajdonságot, amely másnak 
nincs. Mindenki a maga módján 
különleges. Isten különleges céllal 
teremtett bennünket és nincs két 
egyforma úti cél. Nem vagyunk 

tökéletesek, de Isten azt mondja 
nekünk: Senki sincs hozzád hasonló 
és szép vagy, ahogy vagy. Gyönyörű 
volt hallgatni, hogy Isten úgy szeret 
minket, ahogy vagyunk, és hogy 
különlegesnek teremtett. A többi 

számban azt hallhattuk, 
hogy Isten mennyire 
szeret bennünket. Jézus 
a mi segítőtársunk jóban, 
rosszban. Tudnunk kell 
azt, hogy Isten az egyetlen, 
aki nem hagy el bennünket 
SOHA, és Ő mentett ki a 
bűneinkből.

János evangéliuma 3. feje-
zetének 16. részével búcsúz-
tunk el egymástól: „Mert 
úgy szerette Isten a vilá-
got, hogy egyszülött Fiát 
adta, hogy aki hisz őben-

ne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen.”
Köszönöm Istennek, hogy megadta 
a lehetőséget, hogy ott lehettem!

Szabó Lilla

positive idea a budai Úton
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Dátum Esemény Időpont Helyszín

2012. 12. 19.
Budai Úti Zenés Esték: a Canticum Novum Női Kar és a Co-
menius Ált. Iskola kórusának közös karácsonyi koncertje 
– Vezényel: Lovrek Károly karnagy; Zongorán kísér: Endl László

Szerda
19 óra

templom

2012. 12. 20.
Budai Úti Zenés Esték: a Csitári Művészeti Műhely karácso-
nyi koncertje

Csütörtök
17 óra

templom

2012. 12. 23.

Istentisztelet: advent 4. vasárnapja
Mézeskalácsos szeretetvendégség az istentisztelet után! 
Hozz magaddal egy tányér mézeskalácsot, és ne felejtsd otthon a 
receptjét sem! Készüljünk együtt a legszebb ünnepünkre!

Vasárnap
10 óra

templom

2012. 12. 24 Istentisztelet: Szenteste délutáni
Hétfő
15 óra

templom

2012. 12. 24 Istentisztelet: Szentesti Gyertyafényes-zenés együttlét
Hétfő
22 óra

templom

2012. 12. 25 Istentisztelet: Karácsony I. úrvacsora
Kedd

10 óra
templom

2012. 12. 25 Szórvány-istentisztelet Börgöndön: Karácsony I. úrvacsora 
Kedd
14 óra

kápolna

2012. 12. 26 Istentisztelet: Karácsony II. úrvacsora
Szerda
10 óra

templom

2012. 12. 30. Istentisztelet: az év utolsó vasárnapja
Vasárnap

10 óra
templom

2012. 12. 31. Istentisztelet: óévi hálaadás
Hétfő
15 óra

templom

2012. 12. 31.
Budai úti közösségi szilveszter (érdeklődés esetén tartjuk meg, és 
házigazda jelentkezését várjuk)

Hétfő
19 óra

háznál

2013. 01. 01. Istentisztelet: újévi könyörgés
Kedd

10 óra
templom

budai úti hírek
„Míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben.” 

(Gal 6, 10)

A Budai úti templom eseménynaptára:

Az altemplomi urnatemető téli időszámítás szerinti nyitva tartása:
Szerda 15:00–17:00; Péntek 15:00–17:00; Vasárnap és ünnepnap 9:00–12:00
Karácsonyi – év végi nyitva tartás:
December 23–26. (vasárnap–szerda) 9:00–12:00
December 30–Január 1. (vasárnap–kedd) 9:00–12:00

Rendszeres alkalmaink (téli időszámítás):
Szerda 15:00–17:00 Lelkészi hivatali órák
Szerda 17:00 – Bibliaóra: a Szentírás mai üzeneteiről
Vasárnap 10:00 – Istentisztelet 
(párhuzamosan baba-mama szobát és gyermek-istentiszteleteket tartunk ovisoknak és iskolásoknak két csoportban)
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ökumenikus kórushangverseny 
a budai úton

A Budai Úti Zenés Esték keretében 
november 11-én, vasárnap délután 
16 órakor ökumenikus kórushang-
versenynek adott otthont a Budai 
úti Református Templom. A már 
régóta tervezett, s nagy örömünk-
re végre megvalósult koncerten a 
fellépés sorrendjében a Csákvári 
Evangélikus Kórus (karnagy: Szebik 
Ildikó), a Székesfe-
hérvári Ökumeni-
kus Kamarakórus 
(karnagy: Szebik 
Attila), a Székesfe-
hérvári Reformá-
tus Egyházközség 
Csomasz Tóth Kál-
mán Kórusa (kar-
nagy: Dóczi István), 
végül – katolikus 
részről – a szé-
kesfehérvári Vox 
Mirabilis Kama-
rakórus (karnagy: 
Zemlényi Katica) 
műsorát hallgathat-
ta meg az igen szép 
számú, több mint 100 főnyi közön-
ség.

Somogyi László lelkipásztor kö-
szöntője és rövid igei szolgálata után 
a szervezők (Berze János lelkipásztor 
és ifj. Szabó Balázs zenetörténész-
zenetanár, a Budai úti Református 
Templom kántora) nevében utóbbi 
vezette fel a műsort. A nem titkoltan 
a hagyományteremtés szándékával 
megszervezett hangversenynek több, 
egymással összefüggő zenei és lelki 
célja volt: az egyik feltétlenül a tanu-
lás, a látókör szélesítésének szándéka 
– a meghívott énekkarok elsősorban 
saját felekezetük muzsikájából állítot-
ták össze programjukat, az érdeklő-
dők ekként színes körképet kaptak a 
katolikus és protestáns egyházzene 
évszázadairól, közötte több, ritkán 

megszólaló, különleges kompozí-
cióval. A karvezetők és a kórusok 
számára egymás munkájának meg-
ismerése ugyanakkor „szakmai to-
vábbképzéssel” ért fel: ennek sikerét 
fényesen igazolta a koncertet köve-
tő szeretetvendégség, ahol azonnal 
megindult az elhangzott kórusművek 
kottáinak csereberéje. 

Az összesen körülbelül 100 énekes 
jelenléte továbbá ezúttal lehetővé tet-
te városunkban ritkán hallható több-
kórusos kompozíciók megszólaltatá-
sát is: ezeket a műsor elejére és végé-
re helyezték el a karvezetők.

Az est legfontosabb célkitűzése 
mindazonáltal a lelki közösség, az 
ökumené, a „szeretetben összeforrva 
egy közös test részei” élményének 
megosztása volt, mely a résztvevők 
egyöntetű vélekedése szerint hiány-
talanul meg is valósult. Megható 
módon tette ezt nyilvánvalóvá, hogy 
amikor a műsor végeztével (mintegy 
ráadásként) a Csomasz Tóth Kál-
mán kórus néhány tagja egy szép 
esti ének éneklésébe kezdett, pillana-
tokon belül csatlakozott hozzájuk va-
lamennyi énekes, valamint a szede-

lőzködő, kifelé tartó közönség nagy 
része (többen egyenesen az ajtóból 
fordultak vissza a hangok hallatán).

A színes és gazdag programban 
Eccard, Schein, Viadana, Buxtehude, 
Händel, Haydn, Saint-Säens, Men-
delssohn, Rahmanyinov,  Rezessy 
László, Ádám Jenő, Csomasz Tóth 
Kálmán, Halmos László, Górecki és 

Győrffy István művei 
csendültek fel, gyüleke-
zeti ének jó hangzású 
feldolgozásától bonyo-
lult szövésű polifón 
motettán át merészebb 
harmóniákat felvonul-
tató kortárs művekig. A 
kórusok orgonakísére-
tét Szebik Attila, Tugyi 
István és Szabó Balázs 
látta el, a hangverseny 
zárószámában, Briegel 
motettájában kis 
vonósegyüttes is csatla-
kozott az összkarhoz. A 
nagy tapssal fogadott 
előadás végeztével, a 

karvezetők köszöntése és Berze Já-
nos lelkipásztor zárszava után szere-
tetvendégségre került sor, melynek 
során a karvezetők és a szervezők 
„egy akarattal tettek fogadást” a kez-
deményezés folytatására.

A Budai Úti Zenés Esték következő 
hangversenyeire december 19-én és 
20-án kerül sor, amikor is a tervek 
szerint a Canticum Novum Női Kar 
és a Comenius Iskola kórusának, 
majd a Csitáry Emil Művészeti Mű-
hely növendékeinek hagyományos 
karácsonyi hangversenyeit hallgat-
hatják meg az érdeklődők.

ifj. Szabó Balázs
zenetörténész-zenetanár

a Budai úti Református Templom 
kántora
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mire mondjunK iGent és mire nemet?
Egyházmegyei női csendesnap

Egyházmegyei női csendesnapra 
kaptam meghívót, amely a Budai úti 
református templomban került meg-
rendezésre 2012. december 8-án, 
szombaton 14 órától.

A vendég előadó Szabóné Zimá-
nyi Noémi lelkésznő volt, aki a Lelki 
(belső) határaink (Mire mondjunk 
igent és mire nemet?) témáját hozta 
nekünk.

A bevezető áhítatot Habléné Nagy 
Viktória lelkésznő, a sárkeszi refor-
mátus gyülekezet lelkipásztora tartot-
ta a Jelenések könyve 19: 6–9 alap-
ján. Mindnyájunknak vigasztaló volt 
hallani, hogy „Jézus szeret téged, te 
fehér gyolcsruhába öltözött menyasz-
szony!”.

Az előadás egy könyv ismertetésé-
vel kezdődött: ez a könyv az egészsé-
ges és ésszerű határok kialakításának 
bibliai alapjairól szól. Arról, hogy ho-
gyan vállalhatunk felelősséget önma-
gunkért, hogy ne csak sodródjunk és 
reagáljunk a minket érő hatásokra, 
hanem aktívan és felelősen alakítsuk 
saját életünket. A szerzők valódi élet-
helyzetekből és esetekből kiindulva 
vizsgálják, hol húzódnak a határaink, 
mit védenek, hogyan jelölhetjük ki 
őket, mikor sérülnek meg, és hogyan 
lehet őket helyreállítani. (Henry, dr. 
Cloud, John, dr. Townsend: Határa-
ink – Mire mondjunk igent és mire 
nemet? /Harmat kiadó/)

Nagyon nehéz néhány szóval ösz-
szefoglalni az elhangzottakat, a je-
lenlévő asszonytestvérekkel is csak 
a főbb témákat érintettük, hiszen ez 
egy igen szerteágazó téma, a Biblia 
és a könyv együttes tanulmányozását 
igényli folyamatosan, Isten előtt való 
elcsendesedést, imádkozást.

Őszintén bevallom az olvasók előtt, 
hogy nekem a „nem” kimondása 
nagy problémát okoz és okozott 
mindig is. Ez részben a neveltetésből 
is fakadhat, de mint évtizedek óta Jé-

zussal járó keresztény asszony, az én 
felelősségem, hogy Istenre figyelve, 
az Ő akaratát követve felismerjem és 
betartsam a lelki, belső határaimat. 
Ez mindenkinek javára válik.

Hallottuk az előadótól, hogy már 
Ádám és Éva történeténél is jelen 
volt ez a kérdés: igent mondani, vagy 
nemet?

Keresztényként azt gondoljuk, 
hogy Isten azt várja tőlünk, hogy 
minden kérésre, minden szolgálat-
ra igent mondjunk. De ez nem így 
van. Isten előtt kell minden felkérést 
megvizsgálni, Isten akaratát keresni. 
Jézus mondta: „az igen legyen igen, 
a nem pedig nem” (Máté 5: 37). Te-
hát szabad nemet is mondani, ha az 
egyezik Isten tervével.

Tegyük helyre lelki határainkat! – 
hangzott el a felhívás. Isten lehetősé-
get ad rá, hogy felismerjük, ha rossz 
helyen vannak a határaink. Imád-
kozzunk ezért, olvassuk Isten Igéjét, 
amely segít nekünk a jó meglátásban.

Az egyház fontos feladata, hogy a 
megtérésre hívogatás mel-
lett, után a hitben való növe-
kedésben erősítse és segítse 
a híveket. Bizonyos vonat-
kozásban ez is a határok té-
mához kapcsolódik.

A tetteknek következmé-
nyei vannak: „amit vet az 
ember, azt fogja aratni is.” 
(Galata 6: 7). Vizsgáljuk át 
magunkat, életünket és ez 
segít a döntésünkben: ha 
igent mondok, akkor mi lesz 
annak a következménye, ha 
nemet mondok, mi lesz an-
nak a következménye.

Kérdezzük meg magunk-
tól: miért mondunk igent és 
miért nemet? Vajon miért 
nem tudunk sok esetben 
nemet mondani egy szolgá-
latra, egy segítségkérésre… 

Talán a félelem miatt. Ha nemet 
mondok, akkor úgy gondolom, hogy 
megbántom a másikat, vagy rossz 
embernek fognak tartani, főleg rossz 
kereszténynek fognak tartani… – ez a 
félelem van a háttérben.

Tanuljunk meg szépen tudni ne-
met mondani! Ezt gyakorolni kell, 
ehhez nagyon kell Isten ereje.

Isten utasításain elmélkedjünk so-
kat és akkor helyre tudjuk állítani az 
Ő segítségével a lelki határainkat.

Ez a kérdés ilyenkor, Karácsony-
kor fokozottan jelentkezik, hiszen 
sok a feladat, szeretnénk mindenki-
nek örömet szerezni, lehetőleg min-
denkivel békességben lenni.

Szeretettel ajánlom a könyv elolva-
sását, tanulmányozását a Bibliával a 
kezünkben.

Áldott Adventet, várakozást kívá-
nok minden olvasónak!

Szabóné Demény Monika
feleség, három felnőtt édesanyja 

és kettő unoka nagymamija

Várjuk a csodát
Várjuk a csodát a fázós napokon.
Hogy fásult szívünket átmelengesse
a szeretet.
Várjuk a csodát ebben az önző
világban.
Hogy tiszta örömmel töltse fel lelkünket.
Várjuk a csodát, Jézus halk szavát.
Hogy bocsánatát kérve, békességre
leljünk.
Várjuk a csodát, megváltónk szelíd
mosolyát.
Hogy biztonságos, örök otthonra
lelhessünk.
S ahogy meggyúl a negyedik gyertya
a koszorún.
Bensőnkben érezzük a jászol melegét.

Szabóné Takács Éva
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a hit hallásból van...

Kedves testvéreK!

Gyermekkoromban, miután édes-
anyám, nagyanyám és sokan a ro-
konságból „jártak templomba”, ne-
kem is „kötelező jelleggel” meg kel-
lett jelennem velük ott. Akkor még 
ezt jelentette számomra ez az egész. 
El kell menni, ott kell lenni, télen-
nyáron, hóban, fagyban, esőben – 
egyszóval nyűg volt nekem.

Aztán a válásomat követően én 
éreztem elhívást arra, hogy a vasár-
napi istentiszteletekre eljárjak. Ele-
inte nem is tudtam, hogy miért me-
gyek, de úgy éreztem, mennem kell. 
Aztán néhány hét elteltével egyszer 
végigfutott rajtam-bennem valami 
megmagyarázhatatlan érzés, és 
mint akiről lehullik a lepel, elkezd-
tem felfogni és megérteni azt, amit 
hallottam. Hátborzongató érzés 
volt, amikor minden tiszta lett előt-

tem arra vonatkozóan, hogy amit 
ott hallok, az egy „közvetítő vonal”, 
a mögöttes dolgokra kell figyelnem, 
arra, hogy a hallott dolgokat hogyan 
tudom beilleszteni a saját mindenna-
pi életembe. Attól kezdve már min-
den vasárnap szólt hozzám az ige. 
Szólt hozzám, és üzent nekem. Ha 
kérdéssel mentem el, megkaptam 
mindig a választ a kérdéseimre. Ez 
a mai napig így van. Nagyon kevés, 
igen elenyésző az azon alkalmak 
száma, amikor azt érzem, hogy ez 
most lehet, hogy nem nekem szól, 
de legtöbbször bizony megkapom – 
sokszor „jól megkapom” a választ.

Úgy érzem, életünk olyan, mint 
egy fa. A törzs a „vezérvonal”, ami 
tart, ameddig az Úr akarja. Az ága-
kat mi tesszük oda, Istennek tetsző 
vagy nem tetsző módon. Ha tetszik 

neki, akkor virágzik, levelet, termést 
hoz, ha nem, akkor elszárad, esetleg 
le is esik.

Valahogy ezt érzem. Ha valamit 
nem úgy teszünk az életben, aho-
gyan azt tennünk kell, hanem saját 
emberi akaratunkkal megerősza-
kolva tesszük, az az ág bizony el fog 
száradni és le fog törni. Néha még 
fájdalom árán is. Ha pedig megfe-
lelő módon tesszük a dolgunkat és 
éljük az életünket, akkor az az ág vi-
rágozni fog, levelet hajt és termést 
fog hozni.

Életemben három ilyen virágzó 
ág van: a gyermekeim, a hivatásom 
és a hitem. Mindegyik részét az éle-
temnek teljesnek érzem, és boldog 
vagyok a tudattól, hogy ezeket meg-
kaphattam.

G. A.

Egy ideje az a veszély fenyeget, hogy külföldre 
kényszerülök megélhetési okból. Én semmiképpen 
nem szeretném ezt. Kérlek Benneteket, aki úgy 
gondolja, imádkozzon Isten akarata szerinti meg-
oldásért számomra! Ide másolom a verset is, amit 
erről írtam. Köszönöm Nektek!

Megjegyzés: Ez nem csak egyéni problémám. Imád-
kozzunk mindazokért, akik hasonló helyzetbe kerültek a 
válság miatt, vagy egyéb okokból. És azokért is, akiknek 
még ez a lehetőség sem adatik meg, hanem marad a 
nyomor, a hajléktalanság, a kilátástalanság érzése. Le-
gyen meg Isten akarata! Ámen.

Schrenk Éva

Nem akarok elmenni innen!

Itt születtem, ezen a vidéken,
itt töltöttem összes gyermekévem, 
ezekhez az ízekhez szokott az ínyem,
itt lelt reám egy templomban az Isten.

Anyanyelvem az én igazi hazám, 
ebben élek s növekedek talán. 
Minden szó e néphez láncol, 
s lábam magyar ritmusra táncol.

Mért nem adtok munkát, nagyurak? 
Ha kínomban lopok, löktök a zsarunak? 
A lakást, melyért szüleim robotoltak, 
elárverezitek? S menjek a pokolba?

Nem akarok elmenni innen! 
Ez a hazám, ide köt a szívem. 
Örököltem, mert őseim földje, 
és a szomszédé hiába zöldebb!

„Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, 
maga is felüdül.” (Péld. 11,25)
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marosheGy

A dolog már szom-
baton kezdődött. Azaz 
nem is, hanem már tíz 
éve.

Falura költöztünk. 
Egyre növekvő csa-
lád és munkába járás 
mellett háztáji gazdál-
kodásba kezdtünk. Ta-
pasztalat híján szüleink 
gyerekkori emlékeire, 
most is gyakorló gaz-
dák sokszínű tapaszta-
lataira támaszkodva. 
Először csak két kis malackánk volt, 
majd négy, hat, később kocánk is 
lett, nyulak, kacsák, tyúkok.

Közben jöttek a gyerekek is, majd-
nem szabályos kétéves közökben. 
Négy fiú és két lány. Mikor felesé-
gem már tudott rá időt szakítani, 
felszántattuk a kertet, fólia sátrat ál-
lítottunk és beindult a termelés ott 
is. Megtelt az éléskamra lekvárral, 
lecsóval, savanyúsággal, sonkával, 
kolbásszal, szalonnával.

Nem fogytunk ki a munkából, 
nyáron kint dolgoztunk, iskolaidő-
ben pedig a gyerekek tanulmányait 
kellett kézben tartani. A csúcspont 
akkor érkezett el, amikor júniusban 
születésnapomra kaptam két tehe-
net, majd pedig az egyik néhány 
hónappal később, október végén 
szép kis borjúval örvendeztette meg 
a családot.

Úgy éreztem, hogy most jutot-
tunk el a lehetőségek végére, ennél 
többet már nem szabad kívánni, 
akarni. Mennyei Atyánk mindvégig 
megáldotta munkánkat, kisebb-na-
gyobb nehézségektől eltekintve nem 
dolgoztunk hiába. Hívő emberként 
tekintettem magamra, úgy tudtam, 
napi kapcsolatban vagyok Istennel.

Mégis egész más fénybe kerültek 
a dolgok, amikor megérkezett a 
kisborjú. A fejés, a tehén rendben 

tartása, a boci gondozása annyi 
új feladatot adott, hogy teljesen el-
töltött a szorongás és időnként a 
kétségbeesés. Lefogytam pár kilót 
is. Régen mondtam annyi fohászt, 
mint az utóbbi időben az istállóban. 
Feltűnt, hogy ha igazán bíznék az 
Úrban, nem nyerhetne ekkora teret 
a félelem.

Aztán szombaton elérkezett a disz-
nóvágás napja. Már fél ötkor kelni 
kellett, hogy mindennel előkészül-
jünk a hentes érkezése előtt, és a 
fejés is készen legyen. Folyamatos 
munkával, feladatokkal és persze 
örömmel is telt a nap. Mire mindent 
elmostunk, helyre raktunk, felsúrol-
tunk, sötét este lett. Már alig láttunk 
a fáradtságtól.

Ezután következett a vasárnap, a 
zenés áhítat napja. Kissé nehezen 
indultam útnak az egész heti mun-
ka után, de úgy gondoltam, hogy 
ez szép és illő megünneplése lesz a 
vasárnapnak. Kellemes kikapcsoló-
dás minden feladat nélkül, a végén 
pedig finom sütemények.

Nem így történt.
Csukott szemmel hallgattam a 

Klucsik fivéreket. Péter trombitán, 
János harsonán, Dávid kürtön, 
Dániel tubán játszott. Bár a terem-
ben még voltak szabad helyek, a 
fúvósok hangja betöltötte az egész 
termet. Olyan erővel hullámzott a 

muzsika, hogy szinte a 
csontjaimban éreztem 
a zene rezgését. Lelki 
szemeim előtt láttam 
a napsütötte tisztáson 
sorakozó zöld ruhás 
vadászokat, horkolva 
toporzékoló lovakat, 
izgatottan csaholó ku-
tyákat. Láttam királyi 
bevonulót, gyönyörű 
barokk palotát és ün-
nepélyes zászlófelvo-
nást is. Nagy élmény 

volt ilyen hatású zenét hallgatni.
Az első zenei blokk után követke-

zett az igehirdetés. Ujvári tiszteletes 
úr most sem hagyta magát, és rövid 
bevezető után az elevenünkbe vá-
gott. A textus Márk evangéliuma 7. 
részéből szólt: a mosatlan kézzel evő 
tanítványokról és az ezen megbot-
ránkozó farizeusokról. Tiszteletes 
úr felébresztett bennünket a kelle-
mes vasárnap délutáni hangulatból: 
Krisztus számára mindenekelőtt a 
lelkünk tisztasága a legfontosabb. 
Nem azzal szennyezzük be magun-
kat, ami bemegy a szánkon, hanem 
azzal, amit kimondunk. Vajon mit 
teszünk e tisztaság megőrzéséért?

Nekem mellé hangzott a másik 
igeszakasz is, hogy mit ér, ha vala-
ki megnyeri az egész világot is, de 
lelkének kárát vallja? Első helyen 
van-e Krisztus az életemben? Mit ér 
a sok munka a munkahelyen és ott-
hon, ha közben elfelejtek Krisztus-
ra tekinteni, ha helyette én akarok 
a család gondviselője lenni? Ha én 
erőlködöm életem sikerre vitelén, 
ahelyett, hogy engedem őt részt 
venni az életemben?

Úgy indultam haza, hogy jó, hogy 
Krisztus nem csak az utolsó ítélet-
hez használja a harsonát, hanem 
időben ébresztget is vele.

Z. T.

A missziós tehén, a mangalica és a rézfúvósok
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a life Gospel adventi szolGálata marosheGyen

Nagy izgalommal vártuk advent 
második vasárnapját, mert délután 
adventi koncertre készülődhet-
tünk. A Life Gospel kórus érkezett 
Maroshegyre, hogy szolgálatukkal 
még közelebb vigyenek minket az 
Úrhoz. Hiszem, hogy ez meg is való-
sult. Már beéneklésükkel olyan han-
gulatot teremtettek az Imaházban, 
hogy érezni lehetett Isten jelenlétét és 
szeretetét. A Life Gospel tagjai közös 
imádsággal készültek szolgálatukra. 
A kórust Szabó Róbert mutatta be, 
majd a gyülekezet nevében köszön-
töttem a Life Gospel csapatát, akik 
ezt követően megkezdték adventi 
koncertjüket.

A koncert félidejében Dömötör 
Péter osztott meg velünk néhány ad-
venti gondolatot. Rámutatott arra, 
hogy advent látogatást, eljövetelt je-
lent. Egy király eljövetelét, amelyet 
az egész világ vár. Több mint kétezer 
évvel ezelőtt el is jött ez a király, aki 
nem más, mint Jézus Krisztus. Aki 
betegeket gyógyított és új értelmet 
adott elveszett életeknek. Bűnbocsá-
natot és megtérést hirdetett. Ő volt 
az, akit annyira vártunk, mégsem kel-
lett az embereknek. Hiába gyógyított 
vagy tett csodákat, megölték. Megöl-
ték azok, akik annyira várták. Jézus 
értük és értünk is meghalt ott a ke-
reszten, hogy ismét kapcsolatunk le-
gyen Istennel. Mindezt egy példával 

is szemléltette az ige-
hirdető. Élt egyszer 
két testvér egy vá-
rosban. Az egyikük 
példamutató életet 
élt, a másik viszont 
nem. Egy nap ez a 
rossz életű testvér vé-
res ruhával és késsel 
a kezében futott be a 
testvéréhez. Nagyon 
meg volt ijedve, és 
elmondta, hogy egé-
szen idáig vezetnek 
a nyomok, bármikor 
ideérhetnek a rendőrök, segítsen raj-
ta. A testvére fogta és levetette a ru-
háját, majd felvette a véres ruhát. Ez-
után megérkeztek a rendőrök, akik 
letartóztatták az ártatlan testvért, 
majd elvitték, hogy elítéljék. Mielőtt 
még a rendőrök megérkeztek vol-
na, ezt mondta a testvérének: itt van 
a ruhám, vedd fel, cserébe élj úgy, 
ahogyan én éltem. Jézus Krisztus is 
felvette a mi véres ruhánkat, meghalt 
értünk a kereszten, hogy bűneinkért 
eleget tegyen. Cserébe azt kéri tő-
lünk, hogy úgy éljünk és szeressünk, 
ahogyan ő élt és szeretett. Nekünk 
pedig el kell döntenünk, hogy mi el-
fogadjuk tőle ezt az áldozatot, vagy 
visszautasítjuk.

A rövid evangelizáció után foly-
tatódott a koncert, ami felejthetet-

len pillanatokkal ajándékozott meg 
bennünket. Mind az énekek, mind 
Isten Igéje megérintette a lelkünket. 
Megajándékozottaknak érezhettük 
magunkat, hogy egy ilyen csodálatos 
estében lehetett részünk. Az alkalom 
végén szeretetvendégséget tartot-
tunk, amelyre mind a kórus, mind a 
gyülekezet tagjait meghívtuk. Ezúton 
is köszönjük a testvéreknek a segítő 
kezeket és a sütemény-felajánláso-
kat! A szeretetvendégség alatt kö-
zelebbről is megismerhettük a Life 
Gospel tagjait, és építő beszélgetése-
ket folytathattunk velük. Köszönjük 
Urunknak, hogy megvalósulhatott 
ez az adventi koncert, hogy ott volt 
közöttünk Szentlelkén keresztül, és 
megáldotta az alkalmat!

Ujvári Sándor Csaba

diaKóniai perceK
„Jó az Úr, erősség a szorongatás idején, és Ő ismeri a benne bízókat.” (Náhum 1:7)

Isten kegyelméből emberi mérték 
szerint hosszúnak tűnő életemben 
visszatekintve sokszor megtapasztal-
hattam ennek a csodálatos igének 
erejét és igazságát.

„Jó az Úr” – mert úgy szerette a 
világot – és benne engem is –, hogy 
egyszülött Fiát adta érte váltságul, 

hogy el ne vesszen, hanem örök éle-
te legyen. A bűn zsoldja a halál, nem-
csak a testi halál, hanem a kárhozat, 
a végleges halál. Mindnyájan bűnö-
sök vagyunk. Egyetlen menedékünk 
Jézus Krisztus kereszthalála – és fel-
támadása – helyettünk, érettünk.

Ezek a gondolatok először a má-

sodik világháború után hazánkat 
felrázó ébredés idején jutottak el a 
szívemig. Erdélyből jöttek reformá-
tus családok, az oroszok és a vissza-
térő románok elől menekülve hozták 
magukkal Istenbe vetett erős hitüket, 
hogy erősítsék a már nálunk is ki-
bontakozó ébredést.
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Emlékszem az egyházunkon belül 
megtartott evangelizációkra, Kará-
csony Sándor előadásaira, és sze-
retett lelkipásztorunk, Bódás János 
nagytiszteletű úr gyújtó hangú pré-
dikációira. Felejthetetlen napokat 
töltöttünk Alcsúton, az ifjúsági tá-
borban. Ott Szikszai Béni beszédeire 
emlékszem leginkább – hatvannégy 
év távlatából –, meg arra, hogy a 
számunkra új énekeket Hargita Pál 
– a későbbi pápai lelkipásztor – mint 
fiatal lelkész tanította nekünk. A kö-
vetkező évben már édesanyámmal 
együtt mentünk a balatonszárszói 
konferenciára, melyet a nőszövetség 
rendezett.

Megtérésem előtt, a második világ-
háborút megelőző években meleg 
családi körben éltem. Jómódú pol-
gári családban születtem. Édesapám 
tehetséges, szorgalmas vállalkozó 
volt, édesanyám a felsőbb leányis-
kola elvégzése után egy esztendeig, 
amíg férjhez nem ment édesapám-
hoz, a közjegyzői hivatalban dolgo-
zott „irodista kisasszonyként”. Én 
házasságkötésük után tizenkét évre 
születtem, egyetlen gyermekük vol-
tam. Mégsem maradtam testvéri sze-
retet nélkül, mert anyai nagymamám 
öccsének családjával szoros családi 
kapcsolatban éltünk. Nagybátyám, 
aki egyben keresztapám is volt, a 
klasszika-filológia tanára, a Pápai 
Református Kollégium és Gimnázi-
um igazgatója volt. Gyermekéveimet 
együtt töltöttem a velem egykorú 
kisfiúkkal és a nálunk nyolc évvel 
idősebb lányukkal .Az iskolai szüne-
tekben mindig elutaztunk egymás-
hoz, így már korán részt vehettem 
a pápai református egyházi rendez-
vényeken. Nyáron együtt nyaraltunk 
Balatonvilágoson. Ezekről a szép 
napokról emlékezett meg unoka-
nővérem a „Balatonatlantisz” című 
versében. Igen, ez a mi életformánk 
Atlantiszként süllyedt el a háború, de 
még inkább az ötvenes évek meg-
próbáltatásai következtében. A köze-
ledő front elől 1944 novemberében 
Fehérvárról Pápára menekültünk. 

A pápai református püspöki palo-
ta pincéjében keresztszüleimékkel 
együtt éltük át a légitámadásokat és 
a „hadak vonulását.” Hazatérésünk 
után, hálát adva, hogy mindnyájan 
életben maradtunk, szüleink újra 
dolgozni kezdtek, hogy a romokból 
felépüljön, ami tönkrement. Ezután 
jött a „fordulat éve”. A pápai kollégi-
umot államosították, nagybátyámék 
minden jövedelem nélkül maradtak. 
Eközben édesapámat elvitte az a bi-
zonyos fekete autó. Sokáig azt sem 
tudtuk, él-e még. Internáló táborba 
került. Leendő férjemet – akkor már 
mennyasszonya voltam – tényleges 
katonai szolgálat helyett munkaszol-
gálatos táborba vitték, mivel édes-
apja végzett mezőgazdász, uradalmi 
intéző, édesanyja balatonfelvidéki 
református lelkipásztor leánya volt. 
Négy évig tartott a munkaszolgálat. 
Időközben összeházasodtunk. Apá-
mat mint kizsákmányolót elítélték, 
minden vagyonunkat egy tollvonás-
sal elkobozták, államosították. Csak 
a családi házunk maradt meg, ami-
ben laktunk. Abba meg belakoltattak 
egy 19-es veteránt a családjával. Eb-
ből az elsőnek kellemetlennek tűnő 
helyzetből az Úr nagy jót hozott ki 
számunkra. A feleség ugyanis meg-
tért, hívő asszony volt, aki azokban 
az időkben is bátran járt templomba 
és bibliaórákra. Ő látva kétségbeejtő 
helyzetünket – nagyanyám halála 
után ketten maradtunk édesanyám-
mal –, hívogatni kezdett minket az 
egyháznál megtartott alkalmakra.

Itt szólított meg engem az Úr, és 
utána édesanyámat is. A mai napig 
hálás szeretettel őrzöm szívemben 
Kertészné Bözsike néni emlékét. 
Az ifjúsági bibliakörünk vezetője 
Németh Géza volt, aki később bá-
tor hitharcos lelkipásztor lett. Isten 
igéjével nap mint nap megerősített 
bennünket, lelkileg nem roppantunk 
össze. Idővel édesapám kiszabadult, 
fogsága alatt ő is az Úrban bízott. 
Férjemnek is letelt a munkaszolgálat. 
Házasságunk azonban tönkrement, 
én már megkötöttséget jelentettem 

számára. Gyermekünk nem volt. 
Válásunk után férjhez mentem egy 
szerény református fiatalemberhez. 
Ő mezőgazdasági üzemekben dol-
gozott, főkönyvelő volt. Én a négy 
elemi elvégzése után a nyolc gimná-
ziumot a Teleki Blanka Leánygim-
náziumban végeztem el, és miután 
engem családi múltam miatt nem 
vettek fel a bölcsészkarra, én is köz-
gazdasági képesítést szereztem. Egy 
kereskedelmi vállalatnál dolgoztam, 
középvezető lettem. Nekem nagyon 
jó munkahelyem volt, férjem viszont 
nehéz körülmények között dolgozott. 
Két kislányunk született. Ezekben az 
években életemet a munka, a köte-
lességteljesítés töltötte ki. Eleget ten-
ni a családban és a munkahelyen. 
Idős szüleim betegsége, majd halála, 
férjem korai szívbetegsége, nagyobb 
lányom főiskolás korában jelentkező 
betegsége, férjem halála – hatvan 
évesen tüdőrákban halt meg –, ki-
sebb lányom kullancscsípés miatti 
lyme-kór okozta két hónapig tartó, 
mindkét szemére kiterjedő vaksága 
– a teljes gyógyulása hat évig tartott 
– lavinaként zúdult rám a nyolcva-
nas évek végén és a kilencvenes évek 
elején. Rádöbbentett arra, hogy az 
„énem” nagy akarása zsákutca. Isten 
keze utánam nyúlt. Bűnbánattal bo-
rultam eléje, Krisztust, Megváltómat 
kértem, hogy emeljen ki a gödör-
ből, amibe régi „énem” miatt estem. 
Szent Lelke segítségemre jött. Vissza-
találtam egyházamhoz. Bibliaórákra 
is elkezdtem járni. Ott fokról-fokra 
lépve hazataláltam áldott Uramhoz. 
Jóságát, ingyen kegyelmét minden 
napon kézzel foghatóan, valóságo-
san megtapasztalom. Jelenleg izületi 
betegségem miatt már nem tudom 
lakásomat elhagyni, a lakásban két 
mankóval és kerekes székkel köz-
lekedem. Beteg lányommal élek 
együtt, aki állandó felügyeletre szo-
rul. A szomszéd lakásban lakik a már 
meggyógyult kisebb lányom, ő tanár 
és betegsége után még két egyetemi 
diplomát szerzett. Mindkét lányom-
nak tanári diplomája van. Nagy 
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örömöm, hogy kisebb lányom is az 
Úré. Ő sokat segít nekünk. Nagybá-
tyámék családjából egyetlen élő ro-
konommal heti telefonkapcsolatban 
vagyunk, ő Pápán él, egyedülálló, 
nyugdíjas állatorvos és elhívott állat-
védő.

Engem naponta táplál én irgalmas 
Istenem Igéjével, Krisztus érdemé-
ért, Aki számomra az egyetlen Út, 
Igazság és Élet. Nem hagy el ben-
nünket, Szent Lelkével tanít, irányít 
és megőrzi hitünket. Áldott keze 
naponta elhárítja az akadályokat. 
Igen nagy örömöm, hogy esténként 
nagyanyám példáját követve zsoltár-
könyvemből énekelve dicsérhetem 

Uramat. Legnagyobb feladatomnak 
a szeretet törvényét érzem. Ameddig 
még ad nekem időt az Úr, szeretném 
szeretni Őt teljes szívemből, lelkem-
ből, erőmből és elmémből; valamint 
szeretni felebarátaimat mint önma-
gamat. Szeretni és imádkozva szol-
gálni – ahogy tudom – családomat, 
a körülöttünk élőket, szeretett egyhá-
zunkat és hazánkat. Ma sincs más út 
megtartatásunkhoz, csak a megtérés. 
A bűnbánat, Krisztus kereszthalálába 
vetett hit, feltámadása miatti remény 
az örök életre. Ez évben olvashat-
tuk Isten Igéjét a bibliaolvasó kala-
uz szerint: „Mikor nyomorúságban 
leéndesz, és utólérnek téged mind-

ezek az utolsó időkben, és megtérsz 
az Úrhoz, a te Istenedhez, és hall-
gatsz az Ő szavára. (Mert irgalmas 
Isten az Úr, a te Istened), nem hágy 
el Téged…” (V. Móz. 4:30-31).

Imádkozzunk, hogy az Úr Szent 
Lelkével ma is támasszon ébredést 
közöttünk, hogy megtérjen a nép és 
éljen. Isten áldását kérve egyik cso-
dálatos biztató Igéjével zárom sora-
imat: „Áldjad én lelkem az Urat, és 
el ne feledkezzél semmi jótétemé-
nyéről. Aki megbocsátja minden 
bűnödet, meggyógyítja minden 
betegségedet.”(Zsoltárok 103:2-3).

2012. május
Szabóné, Éva néni

Elindult a 
DRESSZ!

A Dunántúli Református 
Segítő Szolgálat (DRESSZ) a 

Dunántúli Református Egyházke-
rület által alapított és fenntartott 
Szolgálat. 2012 tavaszán kezdte el 
a működését az Egyházkerület terü-
letén. Célja a Dunántúli Református 
Egyházkerület területéről és gyüleke-
zeteiből lelki és életvezetési segítségért 
hozzánk fordulókkal való törődés, és 
számukra lehetőség szerint a megfele-
lő segítségnyújtás felkínálása. Mindezt 
abból a bibliai alapvetésből tesszük, 
hogy az egyház akkor tud teljes mérté-
kig egyház lenni, ha irgalmas, a másik 
embert terhei hordozásában segítő 
jelenléte érezhető a mindennapokban 
is.
Így Szolgálatunk lelki és életveze-
tési segítő- és tanácsadó szolgálat 
kíván lenni a hozzánk fordulók 
számára. Figyelve az egyénre vagy 
közösségre, a maga lelki terheinek 
nyomása alatt és a mindennapok ösz-
szefüggésében, hogy együtt keressük 

a lehetséges kiutat, megoldást, az 
életünket megkeserítő és lelkünket 

terhelő erők alól való felszabadulást.
Kiknek kínál segítséget ez a szol-
gálat? – Lelki és életvezetési prob-
lémákkal küzdőknek, betegséggel 
küzdőknek, a hivatásuk végzésben el-
akadtaknak, a családi, kapcsolati, ne-
velési problémákkal küzdőknek, vagy 
krízishelyzetbe került személyeknek, 
családoknak, intézményeknek és ön-
segítő csoportoknak.
Milyen területeken kínál segítsé-
get? – Lelkigondozás – mentálhi-
giéné – szupervízió – pszichológia 
– pszichiátria – családterápia – pár-
terápia, családsegítés és a gyermek-
védelem területén való tanácsadás.
A szolgálat számára fontos, hogy 
lehetőleg elérhető távolságban 
legyen a hozzá forduló, segítsé-
get kérők számára. Ezért igyekszik 
a Dunántúli Református Egyházke-
rület területén belül úgy felkínálni a 
segítséget, hogy az lehetőleg minél 
közelebb legyen a hozzá fordulók 
számára. A szolgálat olyan önkéntes 
munkatársakból áll, akiknek megfe-
lelő szakvégzettségük van a segítség-
nyújtáshoz.
A Székesfehérvári Református 
Egyházközségből két munkatárs 
csatlakozott a szolgálathoz: Nagy 
Miklósné Edit mentálhigiénés segítő 
szakember, aki jelenleg szenvedély-
betegek lelkigondozásával foglalkozik 

gyülekezetünkben, valamint Berze 
János lelkész-klinikai lelkigondozó, 
akinek területei a betegséggel küz-
dők, a lelki, családi, párkapcsolati 
és életvezetési problémákkal küzdők 
gondozása. A munkatársakkal va-
ló kapcsolatfelvétel és a lehetsé-
ges legközelebbi segítő felaján-
lása a koordinátoron keresztül 
történik.
A DRESSZ koordinátora Kocsev 
Miklós református lelkész, teo-
lógiai professzor, szupervízor. 
Elérhetőségek – e-mailban: dressz@
refdunantul.hu ; telefonon: + 36 30 
640–1404.

(forrás: www.dressz.refdunantul.hu)
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az állami GondozottaKat támoGatóK napja

ima-szerviz

„Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat […] nyomorúsá-
gukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól.” /Jakab 1:27/

Gyermekkorom óta érez-
tem valamiféle elhivatottsá-
got a rászoruló emberek felé. 
Csodálattal néztem az olyan 
filmeket, olvastam az olyan 
könyveket, ahol a főhős sa-
ját környezetében vagy távol 
az otthonától a rászorulók 
megsegítésének szentelte éle-
tét. Nem is gondoltam volna, 
hogy egyszer majd az én éle-
temnek is fontos részévé válik 
az ilyen jellegű segítő tevé-
kenység.

2009 nyarán három hetet töltöt-
tem Erdélyben, ahol a határ menti 
falvakban misszióztunk. A szegény-
ségnek és a nélkülözésnek olyan 
mélységeit ismerhettem meg, amit 
addig szinte elképzelni sem tudtam.

Hazatérésem után egy kedves kol-

léganőm megjegyezte: Itthon is lehet 
segíteni, itthon is vannak rászoruló 
gyermekek! Ő hívott el egy diakóniai 
összejövetelre, ahol az állami gondo-
zott gyermekek patronálásában vál-
laltam feladatot. Így vehettem részt 
november 15-én, immár negyedik al-
kalommal a Köfém Művelődési Ház-

ban megrendezett Támogatók 
Napján, ahol az állami gondo-
zott gyermekek kedves és szín-
vonalas műsorral köszöntötték 
az őket támogató magánsze-
mélyeket és szervezeteket. A 
zsúfolásig megtelt nézőtéren 
ülve többen könnyeinket töröl-
getve hallgattuk a szívhez szóló 
műsorszámokat. Ismét átérez-
tem, jó dolog segíteni.

Hálás vagyok a jó Istennek, 
hogy rátaláltam erre a közös-
ségre, és hogy ennek a szolgá-

latnak részese lehetek.
„A szeretet olyan, mint a gyógy-

szer, nem jutalom. Nem annak kell 
adni, aki megérdemli, hanem annak, 
akinek szüksége van rá.” /A támoga-
tói napok idei mottója./

Gubánné Ármai Erika

1.Ó, felséges Úr, egek királya! 
Nagyságod a menny és föld csudálja; 
Nevedre minden térdek meghajol-
nak, Széked előtt angyalok udvarol-
nak. Mégis hozzánk úgy leereszked-
tél, hogy Fiad által Atyánkká lettél, 
És mikor szükségünkben esedezünk, 
Gyönyörködöl, ha Atyánknak neve-
zünk.

2. Nagyobb kegyelem ennél mi 
lehet, hogy a bűnös Tehozzád úgy 
mehet, Mint Atyjához, aki könnyen 
könyörül És szerelmes fia kárán nem 
örül. A terhes kereszt alatt levőknek, 
Ínség, betegség alatt nyögőknek Az 
az egy gondolat ad könnyebbséget, 
Hogy Atyjuk vagy s látsz bajukban jó 
véget.

3. Ó, édes Atyánk, nyújtsd kegyel-
medet, Hogy mi is úgy szeressünk 
Tégedet, Mint a fiak, kik érzik, hogy 
illetlen, Ha szívük az atyjukhoz tisz-
teletlen. Emeld fel lelkünk gyakran 
mennyekbe, Hogy ne merüljünk a 
földiekbe, Hanem addig is, míg majd 
haza mégyünk, Hozzád vágyódá-
sunkkal otthon légyünk.

(Nagy István, 1770-1831)
Ez az újkorban íródott 481. dicsé-

ret (református énekeskönyv) utal a 
fenti címre. Az élő Isten arra biztat 
bennünket, hogy bátran menjünk 
Hozzá mindenféle szívbeli élmé-
nyünkkel. Bátran keressük meg, be-
széljük meg Vele életünk örömeit, 
titkait, álmait, problémáit, fájdalmait, 

félelmeit, mert Ő tudja a jó megol-
dást az életünk különböző helyzete-
ire és az előttünk álló időszakokra. 
Jézus Krisztus, az Ő Fia által keres-
hetjük fel, szólíthatjuk meg.

„De tekints a te szolgád imádságá-
ra és könyörgésére, óh Uram, én Is-
tenem, hogy meghalljad a dicséretet 
és az imádságot, a melylyel a te szol-
gád könyörög előtted e mai napon„ 
(I. Kir 8, 28).

Minden hét keddi napján 8:30–
9:30 óráig (más időpontban egyezte-
téssel) a könyvtárszobában várom a 
testvéreket beszélgetésre, imádságra.

Somogyiné Gy. Mária

„Imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó 
könyörgésének.‟ (Jakab 5,16)

„A székesfehérvári otthon lakóinak egy 
csoportja részletet adott elő a Légy jó 
mindhalálig című musicalből”
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presbiter feleséGeK Köre

2007 elején többen beszélgettünk 
presbiter feleségek, hogy férjünk, 
akit az Úr elhívott presbiteri szolgá-
latra, egy-egy presbiteri gyűlés alkal-
mával nagyon későn érkezik haza. 
Ez adta a gondolatot, hogy kellene 
egy alkalom a presbiter feleségek-
nek is. A megbeszélést tettek követ-
ték, megszerveztük és meghirdettük 
az alkalmat. Minden presbiter fele-
séget és presbiter nőt értesítettünk 
és személyesen is hívogattunk az 
első alkalomra, a rendszeres hívo-
gatás azóta is megtörténik. Alkal-
mainkra szeretettel hívjuk a lelkész-
nőket és a lelkész feleségeket, és 
nagy öröm számunkra, mikor ők 
is el tudnak jönni egy-egy alkalom-
ra. Hála az Úrnak, hogy van 8–12 
presbiter feleség, akik rendszeresen 
részt vesznek az alkalmon. Minden 
alkalommal énekelünk, majd egy 

igemagyarázatot hallgatunk meg, 
melyet mindig egyvalaki tart meg 
közülünk. Az igemagyarázat után 
beszélgetünk az igéről, de megbe-
széljük azt is, ha valakinek segítség-
re van szüksége, vagy beteg valaki. 
Az őszinte beszélgetések alkalmával 
jobban megismertük egymást, egy-
más hite által épülünk és közelebb 
kerültünk a mi Mennyei Atyánkhoz. 
Az igében olvassuk: „Egymás ter-
hét hordozzátok: és így töltsétek 
be a Krisztus törvényét” (Gal. 
6:2). Sokszor biztatjuk és bátorítjuk 
egymást, hogy mind többet olvassuk 
a Bibliát és higgyünk a mi Mennyei 
Atyánkban. Örömmel vállaltuk, 
hogy a szeretetvendégségi alkal-
makkor segítünk, és a presbiterek 
gyermekeinek esküvői szeretetven-
dégségét megszervezzük. Sajnáljuk, 
hogy a fiatal édesanyák nem tud-

nak eljönni közénk, de imádságos 
szívvel gondolunk rájuk. Szeretettel 
hívogatom azokat a presbiter felesé-
geket, akik még nem voltak ezen az 
alkalmon, hogy jöjjenek és legyünk 
együtt.

Alkalmunk minden hónap 3. 
keddjén 18 órakor kezdődik.

A presbiter feleségek nevében Is-
ten áldását kívánjuk a gyülekezet 
minden tagjára, a lelkipásztorokra 
és szolgálókra.

Áldott Karácsonyi Ünnepeket Kí-
vánunk!

„... megjelent a mi üdvözítő Iste-
nünk jósága és emberszeretete, […] 
Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk ál-
tal, hogy az ő kegyelméből megiga-
zulva reménységünk szerint részesei 
legyünk az örök életnek.” (Titusz 3: 
4, 6–7)

Miklós Gáborné

Kérés mindenkihez
A december 4-i gondnoki értekez-
letünkön megfogalmazódott, hogy 
szeretettel kérjünk meg minden gyü-
lekezeti tagot: teológiai állásfoglalást, 
véleményt vagy kritikát senki ne küld-
jön szét a gyülekezetben, sem írott, 
sem elektronikus formában addig, 
amíg azt nem egyeztette legalább a 
területileg illetékes lelkipásztorával!
Bibliai látásunk és egyházunk rendje 
is azt mutatja, hogy a teológiai tisz-
tánlátás felelőssége a lelkipásztorok-
ra bízatott. Az egyetemes papság elve 
(1.Pét. 2,9) azt jelenti, hogy minden 
megtért hívő ember az Úr szolgája, 
de azt nem, hogy mindenki egyforma 
karizmát, s ezzel együtt egyforma fele-
lősséget kapott! (1.Kor. 12,27–31) A 
Szentírásban Isten külön figyelmeztet 
a tanítók felelősségére: „Testvéreim, 
ne legyetek sokan tanítók, hiszen tud-
játok, hogy súlyosabb ítéletben lesz 
részünk.” (Jak. 3,1)

Az is tény, mert Urunk így rendelte 
(1.Kor. 12,11–12), hogy a lelkészek 
sem egyforma karizmával (lelki aján-
dékkal) rendelkeznek, ezért szükséges, 
hogy folyamatosan egymásra is figyel-
jenek! Egy hasonlattal élve: A sereg-
ben az őrségbe állított katona azért a 
területért felelős, amelyet a saját őrtor-
nyából belát. Ha itt bármi gyanúsat 
vagy veszélyeset érzékel, azt jelente-
nie kell. (Ez. 3,17) Nyilván ugyanazt 
a veszélyt egy másik őr nem láthatja, 
mivel ő egy másik (lelki) terület fele-
lőse. Ezért a Krisztus test (az egyház) 
tagjai kell, hogy egymásra figyeljenek, 
hiszen létezik egy szellemi hatalmas-
ság, aki folyamatosan a hívő emberek 
félrevezetésén munkálkodik. (Máté 
24,24; 2.Kor. 11,13–15) János apos-
tol szeretettel óvja Isten hívő népét: 
„Szeretteim, ne higgyetek minden 
léleknek, hanem vizsgáljátok meg a 
lelkeket, hogy azok az Istentől valók-e, 
mert sok hamis próféta jött el a világ-
ba.” (1.Ján. 4,1; vö.: 2.Kor. 11,4)

Végül pedig: mivel több érv kelt 
szárnyra a gyülekezetben pro és 
kontra napi igemagyarázatos írá-
sokkal kapcsolatban, s mivel többen 
jelezték nekem, hogy ezek akaratla-
nul is egyfajta „Biblia pótlékká” let-
tek a számukra, vagyis csak ezeket 
olvasták és a Szentírást folyamato-
san nem, ezért szeretettel kérem: a 
Biblia rendszeres olvasását senki ne 
hanyagolja el! (Pl. kövesse a refor-
mátus Bibliaolvasó kalauzt.) Egyéb-
ként pedig szeretettel ajánlok olyan 
napi áhítatos könyveket, amelyek 
minden vitán fölül állnak, s évtize-
dek óta tapasztaljuk áldott hatásu-
kat: Carl Eichorn, Isten műhelyé-
ben; C.H. Spurgeon, Isten ígéretei-
nek tárháza. Vagy a szerző ismert, 
áldott életére tekintettel egy egészen 
új kiadványt is ajánlani tudok: Cseri 
Kálmán, A kegyelem harmatja.

Szeretettel és áldáskívánással: 
Somogyi László lelkipásztor
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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
Szerda: Baba-mama kör 9:30 órától, Énekkari próba 18:30-tól
Csütörtök: 17:00 Gyülekezeti bibliaóra 
Csütörtök: 19:00  Gyülekezeti bibliaóra (előtte 18.15-től imaközösség)
Péntek:      17:00  Biztos Szikla Klub (kisifi)
Péntek:      19.00 Fiatal nők köre
Páratlan héten pénteken, páros héten szombaton: 
    19:00 Aktívifi
Szombat: 18:00 Tanítványként Élni a Gyülekezetben (TÉGy)
Szombat: 18:30 Énekkari próba
Minden hó 3. keddjén: 18:00 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 3. péntekjén: 19:00 Futó kockák klubja
Minden hó 2. vasárnapján:  Teázás a 10 órás istentisztelet után 
az udvaron vagy a Gyülekezeti Központban 

Maroshegy
Vasárnap: 09:00 Istentisztelet és gyermek-istentisztelet az Imaházban 
Kéthetente szerdán: 17:00 Bibliaóra az Imaházban
Kéthetente szombaton: 18:00 Házi Bibliaóra 

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

Hivatali órák: szerda 15.00-17.00
Urnatemető nyitva a téli időszámítás alatt: 
szerda, péntek: 15-17, 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 beosztott lelkészek
Fehérvári Dávid egyetemi lelkész

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: iskolatitkar@albaref.hu 

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: Ujváriné Császár Boglárka
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 és belső 
felújításához! A költségek kb. felét csak kölcsönből tudtuk 
rendezni, 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! 


