
A Húsvét célt ad az életünknek. 
Földi életünk örömei és nehézségei 
mind-mind ahhoz visznek közelebb, 
amit a Húsvét hajnala nyilvánvaló-
vá tett: Aki meghal, arra feltáma-
dás vár! S akik a Krisztuséi, azok 
számára örömhír ez az üzenet! S 
ha már nekem is az, akkor egészen 
másképp zajlik az életem. A földi 
célok másodlagossá lesznek, és ha 
valamelyiket nem érem el, el nem 
csüggedek: életem végső célja vál-
tozatlan és rendíthetetlen. Pál apos-
tollal együtt izgalmas készenlétben 
létezem, amely tele van kihívások-
kal, örömökkel és próbatételekkel. 
S miközben hűségesen teszem a 
dolgom, végig bennem él a csen-
des vágy és meggyőződés: „Vágyó-
dom elköltözni és Krisztussal lenni, 
mert ez sokkal jobb mindennél.” (Fil 
1,23) Tudod-e, hiszed-e már a szíved 
legmélyéig, hogy valóban „sokkal 
jobb mindennél”?

A közvetlenül halál utáni boldogsá-
gunkról viszonylag ritkán beszélünk. 
Pedig tanít róla a Szentírás, csak-
hogy a történelem során szárnyra 
kelt sokféle nézet miatt kissé bátor-
talanná lett a mai keresztyén: Mire 
is számíthatok konkrétan, amikor 
majd elmegyek? Milyen jövőbeli cél-
hoz igazítsam fiatal, vagy éppen ko-
rosodó életemet? – Remélem, hogy 
az ősi népi „bölcsesség” senkit sem 
elégít ki közülünk: „Együnk-igyunk, 
hisz holnap úgyis meghalunk!” (Ézs 
22,13) Persze azt se felejtsük, hogy 
az Úr Jézus nélkül nem is várhatunk 

boldogságot odaát… (Luk 16,22–23 
Ján 14,6 ApCsel 4,12)

A Biblia és hitvallásaink (HK. 45. 
57.) nem hagynak kétséget afelől, 
hogy Urunk feltámadása sokatmon-
dóan tanít a mi személyes jövőnkről: 
önmagunk leszünk, tudatunknál le-
szünk, megismerjük egymást s füg-
getlenné válunk a most ismert fizikai 
törvényszerűségektől. De újra és újra 
felmerül a kérdés: s addig mi lesz ve-
lünk? Hogyan létezünk a testi feltá-
madásunkig?

Bár a halálunkkal kilépünk e most 
ismert tér–idő–anyag hármasság 
kötöttségeiből (erre a relativitáselmé-
letből is következtethetünk), mégis 
a Szentírás létezésről, méghozzá tu-
datos létezésünkről beszél. Bár még 
visszafogottan, de már az Ószövetség 

is erre utal: „A por visszatér a földbe, 
olyan lesz, mint volt, a lélek pedig 
visszatér Istenhez, aki adta.” (Préd 
12,7). A gazdag és a Lázár nevű 
koldus is a temetésük (haláluk) után 
megérkeznek valahova, ahol kom-
munikálnak, éreznek, emlékeznek, 
sőt terveket szőnek. (Luk 16,19–31) 
De a Jézus mellett hitre jutó lator 
is egyértelmű útmutatást kap arra, 
hogy hamarosan máshol folytatja 
az életét: „Bizony, mondom néked, 
ma velem leszel a paradicsomban.” 
(Luk 23,43). A Jelenések könyve ar-
ról tesz bizonyságot, hogy az elhunyt 
mártírok – még a testi feltámadásuk 
előtt – várakoznak a mennyben az 
Úr igazságszolgáltatására –, már jól 
vannak, nincsenek többé kiszolgál-
tatva senkinek, s nincs kitől félniük. 
(Jel 6,9–11) Sőt, a 14,13 hangsú-
lyozza az örömüket és békességüket, 
amelyben élhetnek: „Boldogok a 
halottak, akik az Úrban halnak meg, 
mostantól fogva. Bizony, ezt mondja 
a Lélek, mert megnyugszanak fára-
dozásaiktól, és cselekedeteik követik 
őket”.

A Jel 20,5–6-ban sajátos módon 
„első feltámadás”-ról ír az Ige. Majd 
ezután említi a „második halált”, ami 
a szövegösszefüggés szerint a kár-
hozat körülírását jelenti. „Boldog és 
szent az, akinek része van az első fel-
támadásban. Ezeken nincs hatalma 
a második halálnak.” Tehát a kettő 
között épp azt a „köztes állapotot” té-
telezhetjük fel, ahová a hívő emberek 
a testi haláluk után érkeznek.
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A Jel 21,4 azt állítja, hogy egy na-
pon elmúlnak az „elsők”, s az elsők 
között említi a testi halált is. Ezek sze-
rint az „első feltámadás” állapotának 
is egyszer vége szakad, vagyis ez a 
köztes mennyei létezés is elmúlik. A 
következőkben viszont a hívők sorsa 
nem a kárhozat lesz, hanem a bol-
dog és dicsőséges testi feltámadás. 
(1.Kor 15,19–54 Jób 19,25–27) A 
Jelenések könyve 20. részének végén 
válik egyértelművé, hogy a „második 
halál” nem más, mint az Istentől való 
örök elszakítottság kárhozatos állapo-
ta. Bár a megtért hívők is meghalnak 
testileg (ha nem érik meg az Úr má-
sodik, dicsőséges eljövetelét), de már 
ekkortól „Ábrahám kebelén” pihen-
nek és örvendeznek. (Luk 16,22) A 
kárhozatnak, a „második halálnak” 
viszont nincs rajtuk hatalma, hiszen 
az Úr Jézus a teljes ítéletet elhordozta 
helyettük! (Ján 11,25–26 Róm 8,1)

A Lukács 20,27–40-ben is utalás 
történik az elhunyt hívők halál utáni 
állapotára. A szadduceusok (az izrae-
li „szürke eminenciások”), akik nem 
hittek sem a feltámadásban, sem a lé-
lek halál utáni létezésében, ugyanak-
kor Mózes könyveit szentnek tartot-
ták – faggatják Jézust. Az ő válasza 
azonban egyértelmű: „Akik méltó-
nak ítéltetnek ama eljövendő világra, 
hogy részük legyen a halottak közül 
való feltámadásban, azok nem há-
zasodnak majd, és férjhez sem men-
nek. Sőt meg sem halhatnak többé, 
mert az angyalokhoz lesznek hason-
lók, és az Isten fiaivá lesznek, lévén 

a feltámadás fiai. Arra pedig, hogy a 
halottak feltámadnak, már Mózes is 
rámutatott a csipkebokornál, amikor 
az Urat Ábrahám Istenének, Izsák Is-
tenének és Jákób Istenének mondta. 
Az Isten tehát nem a holtak Istene, 
hanem az élőké. Mert az ő számára 
mindenki él.” Jézus itt az ősatyák 
jelenlegi, tudatos létezésére utal-
va ugyanazt állítja, mint a Jel 20,6: 
„éltek és uralkodtak a Krisztussal”. 
Az Ő uralkodása a hívők számára a 
halál utáni életet jelenti a mennyben, 
sőt uralkodást, részesülést a Messiás 
mennyei dicsőségében és hatalmá-
ban: „vele fognak uralkodni ezer esz-
tendeig.” A földön lehet, hogy üldö-
zik Isten népét, a megkötözött (korlá-
tok közé szorított) Sátán (Jel 20,2) és 
az ő démonai még sok mindenben 
árthatnak, de a testileg elhunyt hívő 
emberek a mennyben tovább élnek 
és uralkodnak.

Nagyon nagy erőforrás volt ez a 
tanítás a szenvedő s a halállal far-
kasszemet néző, már mártírokat is 
gyászoló első keresztyéneknek! Pál 
így bátorítja őket: „Ezért tehát nem 
csüggedünk. Sőt ha a külső embe-
rünk megromlik is, a belső embe-
rünk mégis megújul napról napra. 
Mert a mi pillanatnyi könnyű szenve-
désünk minden mértéket meghaladó 
nagy, örök dicsőséget szerez nekünk. 
(2.Kor 4,16–17). A hívők lelke a ha-
lál után tehát nem várakozóhelyre 
kerül, ahol semmittevésben vár vala-
mi jobbra, hanem azonnal az Úrhoz 
jut. (Fil 1,23) Az Úr jelenlétében, az 

Úrral való boldog közösségben foly-
tatódik az a szolgálat, amit a földön 
elkezdhettünk az Úrért, – csak most 
már mennyei környezetben. Bátorító 
és vigasztaló, hogy a halállal csupán 
a hívő ember szolgálati helye változik 
meg, és nem valamilyen bizonytalan 
vagy meghatározhatatlan várakozás 
lesz az osztályrésze. (Fil 1,21–25) 
(Létezik olyan nézet is, amely szerint 
Jézus ezer éves uralkodása az övéivel 
a földön valósul majd meg, de ennek 
gyakorlati feltételezése számtalan 
olyan kérdést vet fel, amelyekre a 
Biblia nem ad választ, így csak spe-
kulációkra hagyatkozhatnánk. Róm 
12,3)

A ma embere nagyon sok bizony-
talansággal küzd: mit hoz a jövő 
anyagilag, politikailag, mennyire 
leszünk kiszolgáltatva a globalizáci-
ónak, járványoknak, az erőltetett er-
kölcsi szabadosságnak vagy éppen a 
mesterségesen fenntartott, katasztro-
fális méreteket öltő körbetartozáson 
imbolygó pénzügyi rendszernek? 
Hol és hogyan élnek majd a gyere-
keink, lesznek-e biztos pontok az éle-
tükben?

A hívő emberek most is látják azt 
a célt, amit Húsvét hajnala ragyog-
tatott fel: a feltámadott Úrhoz ké-
szülünk, vele folytatjuk az életünket, 
s majd a testi feltámadásunk után 
az újjáteremtett világban egészen új 
távlatok között tervezünk, munkál-
kodunk és örvendezünk! (Ézs 65,17 
2Pét 3,10–13 Jel 21,1)

Somogyi László

„A húsvét ünnepe előtt pedig, tud-
ván Jézus, hogy eljött az ő órája, 
hogy átmenjen e világból az Atyához, 
mivelhogy szerette az övéit e világon, 
mindvégig szerette őket” (Jn 13, 1)

Jézus egész életének feladata vé-
gül is egy órában csúcsosodott ki: 
a gecsemánéi és golgotai szenve-
dések órájában. A Szentlélek az 
idézett versben ezt az órát az „Ő” 
órájának nevezi. Így van ez a mi éle-
tünkben is. Sok évnek tapasztalatai, 
tanulmányai és áldásai életünknek 

egy bizonyos órájában csúcsosod-
nak ki. Ennek az órának „vizsga” 
a neve. Úgy van a hívő ember is, 
mint a diák, akinek évekig tartó ta-
nulás után egy vizsga keretében kell 
beszámolni tanárai fáradozásairól, 
valamint saját hűségéről és érettsé-
géről. Ez a vizsga az „ő órája”. Ha 

megállja ezt, akkor egy további osz-
tály, egy magasabb iskola nyílik meg 
előtte, ha azonban megbukik, akkor 
a legjobb esetben még egyszer meg 
kell ismételnie azt; elölről kell kezde-
nie azt, amin egyszer már keresztül-
haladt. Felületességével magának 
kárt, tanárainak pedig szomorú-
ságot okozott. Milyen sokszor szo-
morodik meg a Szentlélek is Isten 
népének meg nem tanult leckéi és 
ki nem állott próbái miatt! Bár so-
hasem kényszerülne a Lélek arra, 

A VIZSGA
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hogy minket, mint egykor Mózes 
Izrael fiait, mindig újra visszavezes-
sen a már egyszer megjárt területek-
re azért, mert feladatainkat azokon 
a helyeken nem tanultuk meg. Bár 
ne kellene a keresztyén igazságok-
nak ábécéjét mindig újból átvennie 
velünk, hiszen ezeknek már belénk 
kellett volna gyökereződniök, hogy 
azokat már elpecsételhetné és to-
vább vezethetne bennünket. Bár ne 
volna kénytelen a Szentlélek a már 
egyszer elpecsételt dolgokat újra 
elpecsételni, azon szomorú oknál 
fogva, hogy mi a pecsétet feltörtük. 
Sokszor nem éppen a bűnbeesés 
az, ami bennünket az utunkon fel-
tartóztat, hanem a mindennapi éle-
tünkben előforduló kisebb gyarlósá-
gok. Nem mindig csíny vagy rossz 
magaviselet akadályozza meg a ta-
nulót abban, hogy az egyik osztály-
ból a másikba léphessen, elég erre 
egyetlen „NEM TUDOM” is. Isten 
gyermekei közül hányan szokták 
már meg, hogy így mentegetőznek: 
„nem tudom”, és azt hiszik, hogy ez 
elfogadható mentség! Pedig nem az. 
Ez azt jelenti, hogy nem állták meg 
a helyüket a vizsgán. Elbuktak. Mert 
ezt mondani: „Nem tudom”, szintén 
bukást jelent. Mi volt az a bűn, ami 
miatt Izráel népe elpusztult a pusztá-
ban? Azt olvassuk róla, hogy egyre 
ezt mondták: „Nem tudjuk, nem va-

gyunk képesek! Nem ihatjuk ezt a vi-
zet! Nem vagyunk képesek hús nél-
kül élni! Nem tudjuk, mint lett Mó-
zessel. Kelj fel, csinálj nekünk istene-
ket, akik előttünk járjanak! Vannak 
órák az életünkben, amikor kockán 
forog hívő életünk; órák, amelyek-
ben eldől, vajon életünket erővel 
vagy sínylődve folytathatjuk-e; órák, 
amelyekben esztendőknek munkája 
pecsételhető el, vagy semmisülhet 
meg; órák, amelyek alapját vethe-
tik, vagy gátjául szolgálhatnak egy 
áldásos életnek. Egy úgynevezett 
„gyenge óránkban” eljátszhatunk 
olyan áldásokat, amelyek soha töb-
bé nem pótolhatók. Ruben egy ilyen 
„gyenge órájában” veszítette el első-
szülöttségi jogát (1 Móz 49, 4) és az 
ezzel járó királyságot és papságot 
(1 Krón 5, 1–2). Nem halt ki, de a 
törzs embereinek száma kevés lett. 
„Éljen Ruben, ne haljon ki, ha kevés 
is a száma!” (5 Móz 33, 6). Te már 
sok kegyelmet és szeretetet kaptál 
Istentől, és gyakran beismerted: 
„A szeretetének egy sugarára sem 
vagyok érdemes. Hogyan is cse-
lekedhet Isten velem így?” Ő erre 
megadja neked a feleletet. Összehoz 
egy szeretet nélküli és hálátlan em-
berrel. Nos, hát most van alkalmad 
mindazt, amit Isten áldásaiból reád 
árasztott, tovább árasztani azokra, 
akik a te szeretetedre éppen olyan 

kevéssé érdemesek, mint te az Iste-
nére. De mit szólsz majd ahhoz, ha 
szeretetedet tettetésnek mondják, 
az odaadásokat pedig hidegséggel 
és hálátlansággal viszonozzák? Fel-
hagysz-e majd törekvéseddel, mond-
ván: „Nem tudom tovább szeretni!”? 
Ő az övéit, akik e világon voltak, kik 
e világ módja szerint bántak vele, 
„szerette, mindvégig szerette őket”, 
vagyis a legvégső határig. Ő megáll-
ta a vizsgát minden helyen és min-
den iskolában; egészen a kereszt-
halálig a győztes mindig Ő maradt, 
sohasem volt legyőzött. Jöjj, járjunk 
az Ő iskolájába, lépjünk az Ő lába-
inak nyomába, mától fogva pedig 
legyen elég a „nem tudom”-ból! Ez 
még csak elfogadható olyan embe-
rek részéről, akik nem ismerik az „Ő 
kegyelmének gazdagságát”. De a mi 
Istenünk a „minden kegyelem Iste-
ne” (1 Pt 5, 10). Mindenekfelett lévő 
kegyelem van Őnála, olyan kegye-
lem, amely hatalommal ruház fel és 
tökéletessé tesz minden jócseleke-
detre. „… egymást kitartóan, tiszta 
szívből szeressétek” (1 Péter 1, 22b)

Járjunk a Bárány iskolájába, hogy 
megtudjuk, mi a szeretet, s tegyük 
Őt ma életünk világító szövétneké-
vé, Őt, aki mindvégig szeretett!

G. Steinberger: 
Út a Bárány nyomdokában

Beiratkozás a Talentum Református Általános Iskolába
Értesítjük a kedves szülőket, hogy a 

2013/14. tanévre történő beíratás az alábbi időpontokban lesz:

2013. április 8-9. (hétfő, kedd) 8-17 óráig

A beíratáskor a következő dokumentumokat kérjük bemutatni:

-	 a	gyermek	nevére	kiállított	személyi	azonosítót	és	lakcímet	igazoló	hatósági	igazolványt
-	 óvodai	szakvéleményt,	mely	igazolja	az	iskolába	lépéshez	szükséges	fejlettség	elérését

A felvételről 2013. április 19-ig értesítjük a szülőket. 
A döntés ellen 15 napon belül az iskola fenntartójánál lehet fellebbezni.

Szanyó Gáborné
igazgató
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KÖTELEZŐ ERKÖLCSTAN VAGY 
A HELYETTE VÁLASZTHATÓ HIT- ÉS ERKÖLCSTAN?

Kedves Református Szülők, Nagy-
szülők!

Miért vetődik fel a kérdés? Az 
Orbán-kormány felismerte, hogy 
az ifjúság többsége, akiknek szüleik 
sem tanultak hittant, erkölcsi tudat, 
társadalmi együttélési elemi szabá-
lyok ismerete nélkül nő fel, ezért az 
Országgyűlés elé terjesztette a 2011. 
évi CXC. törvényt a köznevelés ki-
bővítéséről az általános iskolákban 
erkölcstannal, mégpedig kötelező 
jelleggel. Az Országgyűlés a tör-
vényt olyan módosítással fogadta 
el, hogy a gyermek az erkölcstan 
helyett választhatja a hit- és er-
kölcstan tanulását, amely ebben az 
esetben már nem szabadon választ-
ható (fakultatív), hanem kötelező 
tananyag lesz.

Az iskolai tanrendbe történő beik-
tatás azonban nem egyszerű feladat, 
ezért a törvény úgy intézkedik, hogy 
a kötelező erkölcstan, és vele együtt 
a helyette választható, kötelező hit- 
és erkölcstan fokozatosan vezeten-
dő be. Ez azt jelenti, hogy 2013-
ban az általános iskolák első és 
ötödik osztályában lesz erkölcstan 
oktatás, majd a következő években 
úgy folytatódik, hogy 2014-ben már 
az 1-2. ill. az 5-6. osztályban, 2015-
ben az 1-3. ill. az 5-7. osztályban jele-
nik meg az új tantárgy és csak 2016 
szeptember 1-jétől lesz minden 
osztályban általánosan kötelező ez 
a tantárgy. Ugyanezekben az osztá-
lyokban és ugyanilyen ütemezéssel 
válik választhatóvá az erkölcstan he-
lyett a hit- és erkölcstan tanulása (a 
kettő közül egyik kötelező!). Amely 
osztályokban még nem szere-
pel a tantervben az erkölcstan, ott 
a gyermekek élhetnek a szabadon 
választható (fakultatív) hittan-
órák látogatásával.

Mi az előnye a hit- és erkölcs-
tan tanulásának az erkölcstan-

hoz képest? Az erkölcstan önma-
gában csak az elfogadott társadal-
mi normákat oktatja, megkísérli a 
gyermekek lelkiismeretét helyesen 
beállítani a barátaihoz, szeretteihez, 
ismerős és ismeretlen emberekhez, 
valamint a természethez fűződő vi-
szonya területén. Azt azonban még 
a híresebb materialista gondolko-
dók is beismerik, hogy arra a kér-
désre, hogy mitől jó, tisztességes 
egy ember, csak transzcendens, 
tehát természetfeletti gyökerekre 
visszavezethető válasz adható. Meg 
kell óvnunk a gyermekeket attól, 
hogy ezeket a transzcendens gyöke-
reket babonákban, okkultizmusban, 
ezotérikus tanokban keresse. A mi 
hitünk és meggyőződésünk az, hogy 
helyes válasz az erkölcs kérdése-
ire csak Isten kijelentésében, 
a Bibliában található. A válasz az 
a hála, amit az az ember érez, aki 
megértette Istennek a teremtett em-
ber iránti szeretetét, amely egyetlen 
Fiának, Jézus Krisztusnak az értünk 
elszenvedett kereszthalálában lett 
nyilvánvalóvá, Aki által személyes 
kapcsolatot találhatunk a hatalmas, 
teremtő és világunkat igazgató Úr-
istennel. Ezt fejezi ki nagyon tömö-
ren a János evangéliuma 3. rész 
16. verse: „Mert úgy szerette Isten 
a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát 
adta, ha valaki hisz Őbenne, el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen”.

Ahhoz, hogy az ember idáig eljus-
son, meg kell ismernie a Bibliát, a 
Tízparancsolatot, az ősatyák törté-
netét, Jézus életét és tanítását, az 
apostoli leveleket, a reformációt és 
a Magyarországi Református Egy-
ház hitvallásait – hogy csak a legfon-
tosabbakat említsük. Minden ember 
választ keres az élet öt nagy

kérdésére:
– honnan van ez a világ?
– ki vagyok én, mint ember?

– mi az élet legnagyobb kérdése?
– mi a válasz erre a kérdésre?
– mit tartogat a jövő?
Az erkölcs központi kérdésein túl 

a hittanoktatás ezekre a kérdésekre 
is választ kell, hogy adjon. Nagyon 
röviden, a válaszok lényege a követ-
kező:

– a világot Isten teremtette;
– ember vagyok, akit Isten azért 

teremtett, hogy uralkodjék a világon, 
közösségre jusson Vele és a szeretet 
kapcsolja őt össze embertársaival;

– a legnagyobb kérdés a bűn, az 
Istentől elszakadt élet;

– a válasz: Jézus Krisztus, aki ke-
reszthalála által megváltott bűneim-
ből és aki engem Isten előtt igaznak 
és szentnek nyilvánít;

– ez az élet nem következmé-
nyek nélküli, hanem mindenkinek 
ítélet elé kell állnia.

Ezekre ad megalapozást és jó is-
meretet a hit- és erkölcstan tanulá-
sa. Mindehhez hozzávesszük azt is, 
hogy a gyermeknek azt is fontos 
tudni, mit jelent az, hogy reformá-
tus keresztyén vallású, mi az, hogy 
kálvinista?

Mire hívjuk fel tehát a szülőket, 
nagyszülőket? Akinek gyermeke, 
unokája első osztályba lép, már a 
beiskolázáskor, március 1. és ápri-
lis 30. között jelezze, hogy a gyer-
mek a hit- és erkölcstant választja. 
Ugyanígy, ha a gyermek az általá-
nos iskola 5. osztályába lép, május 
20-ig jelezze a hit- és erkölcstan vá-
lasztását. Ezekre a jelzésekre először 
2013 tavaszán kerülhet sor. Kérjük 
azt is, hogy a gyermek ragaszkodjék 
választásához a további évfolyamo-
kon is, mert csak így jut összefüggő 
ismeretekhez mind az erkölcsök, 
mind a hit vonatkozásában.

Mi legyen azzal a gyermekkel, 
akinek osztályában még nem indul 
meg a kötelező erkölcs-oktatás? 
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Iratterjesztés

-  Szentírást
-  biblia témájú könyveket
-  hitépítő kiadványokat
-  traktátusokat

-  igés kártyákat, könyvjelzőket, matricákat
-  evangéliumi naptárakat
-  kazettákat és CD-t  
vásárolhat minden kedves érdeklődő

A Széchenyi utcai gyülekezetünkben a két istentiszteleti alkalmat követően:

A törvény úgy intézkedik, hogy ezek-
ben az évfolyamokban a fakultatív 
hittanoktatás továbbra is érvényes 
lehetőségét kell kihasználni, amelynél 
az iskolának már nem joga, hogy lebe-
szélje róla – mint azt a rendszerváltás 
előtt rendszerint pártutasításra megtet-
te – és amire jelentkezni a területileg 
illetékes egyházközségeknél lehet.

Ha még nem járt a gyermek fa-
kultatív hittanra, érdemes addig is 
elkezdenie, amíg az ő osztályában 
be nem vezetik az erkölcstant, mert 
könnyebben megérti az erkölcstan 
helyett választott hit- és erkölcstant, 
amikor rákerül a sor.

Kedves presbiterek és gyüle-
kezeti tagok!

A presbitereknek és a gyülekezet 
tagjainak további, fontos feladatai 
a kötelező erkölcstan, illetve hit- és 
erkölcstan bevezetésével kapcsolat-
ban a következők:

1. Emlékeztessék lelkipásztorukat 
arra, hogy hivatalosan tájékoztatnia 

kell a területén lévő állami és ön-
kormányzati általános iskolák igaz-
gatóit arról, hogy az egyházközség 
megszervezi a kötelezően választha-
tó hit- és erkölcstan oktatást az 1. és 
5. évfolyamokon.

2. A hit- és erkölcstan oktatása 
nagy feladat, ahogyan Jézus mond-
ta: „Az aratnivaló sok, de a munkás 
kevés” (Luk. 10,2). A társadalom-
nak olyan erkölcstantanárokra van 
szüksége, akik nem az önérvénye-
sítés, az önző érdekek megvalósítá-
sának útjára, hanem az áldozatvál-
lalás, a nemzeti érzés és az önzetlen 
szolgálat felé vezetik a gyermekeket. 
Erre azok a református pedagó-
gusok a legalkalmasabbak, akik a 
maguk életében már felismerték 
Isten szeretetét és el tudják vezetni 
a gyermekeket arra a pontra, ahol 
már mélyebben érdekli őket a jó, a 
tisztesség, a mások javára végzett 
munka és szolgálat indítékai és ezt 
a vezetést anélkül teszik, hogy meg-

vádolhatnák őket burkolt hittanta-
nítással. Bíztassuk tehát a nem egy-
házi iskolában tanító református 
pedagógusokat arra, hogy jelent-
kezzenek erkölcstantanárnak az 
általános iskolák felső tagozataiban, 
amihez a törvény előírja egy 60 órás 
szakképzés elvégzését.

3. Azt kérjük a gyülekezeti tagok-
tól, azoktól, akiknek ideje, elfoglalt-
sága engedi és elhívást éreznek eh-
hez a szolgálathoz, jelentkezzenek a 
budapesti, debreceni és sárospataki 
teológiai akadémiáknál katechéta 
(azaz hittanoktatói) szak hároméves 
levelező elvégzésére, hogy ha eljön 
a 2016. év, amikor teljessé válik az 
erkölcstan, illetve a helyette választ-
ható hit- és erkölcstan oktatása az 
általános iskolákban, legyen ele-
gendő hittan-tanárunk a megso-
kasodott tanári munka elvégzésére.

Magyar Református 
Presbiteri Szövetség

Kedves Édesanyák!
Sok szeretettel hívunk és várunk Titeket 

az idei Anya kimenője alkalomra!
Találkozzunk április 13-án reggel 

8 óra 30 perckor a Nemzetközi Keresztény 
Iskolában Diósdon (Ifjúság u. 11.), és töltsünk 

együtt egy különleges napot!
Regisztrációs díj: 2500 Ft (tartalmazza a főelőadást, 
3 szemináriumot, egy könnyű ebédet, frissítőket és 

egy ajándékcsomagot). A regisztrációs díjat előre kell 
fizetni az ebédrendelés miatt.

Témánk, ami köré az előadások és szemináriumok 
szerveződnek: Nincsenek tökéletes anyák!

További információ és jelentkezés: Berzéné Bezdán 
Erikánál (06-30-676-3566), aki segítséget kér a 

szállításban azoktól, akik autóval tudnának jönni.

Világítsunk be a sötétbe!
Bármely kicsi is a fényünk, világítsunk be a sötétbe!
Mert még van fényünk, hisz ott csillog szemünkben.

Mi tudjuk, hogy Ő a minden, hát adjuk át az örömhírt.
Van kinek reménysége kevés, vagy tán semmi sincs.

Merjük szavainkkal, tetteinkkel szétosztani a bennünk
lakó többletet,

Még akkor is ha sértőn reagálnak rá, 
s megbántanak bennünket.

A szeretet bennünk van, néha túlcsordul, néha
fogyóban lehet,

Ezért töltekezzünk naponta, nyissuk ki az ige előtt
szívünket!

Merjünk hinni és remélni, a világ ne húzzon vissza,
Ami Tőle van az igaz, hófehér, patyolattiszta.

Szabóné Takács Éva
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A fenti mondatot gyakran lehet 
hallani hat év körüli kislányoktól. 
Amikor megkérdezzük, hogy szerin-
tük mit csinál egy óvó néni, sokszor 
a válasz az, hogy játszik a gyerekek-
kel. És néha egy-egy élesebb szemű 
lányka hozzáteszi, hogy verseket 
tanít, cipőt gyakoroltat kötni, sétál-
ni visz, énekel és meséket mond… 
Tényleg, mit csinál egy óvó néni?

Az egyházközség óvodájában 
négy csoportban folyik a munka. 
Keresztyén, református elveken ala-
pul a pedagógiai program. Az óvó, 
védő, nevelő szerep, a gyermekek 
testi, lelki fejlődése mind-mind a 
bibliai elvekkel harmonizál, és a leg-
nagyobb paranccsal, ami a szeretet.

„Az Isten szeretet, és aki a szeretet-
ben marad, az Istenben marad, és 
az Isten is őbenne.” (1.János 4:16)

Amikor háromévesen bekerül egy 
gyermek az óvodánkba, akkor ezzel 
a szeretettel találkozik. Az óvó nénik 
és az óvoda minden dolgozója ezt a 
szeretetet próbálják átadni neki nap 
mint nap, tevőlegesen évekig.

Mit csinál egy óvó néni? Szere-
tettel fogadja az összes gyereket a 
csoportjában. Meglátja, hogy reggel 
milyen kedvvel érkezik a gyermek, 
és alkalmazkodik hozzá. Mindegyik-
hez külön-külön. Verseket, énekeket 
tanít, meséket mond és olvas, torná-

zik, testtartást javít, kézműveskedik 
mindegyik gyermekkel annak fejlett-
sége szerint, játékokon át fejleszt, 
helyes mosdózási, étkezési, öltözkö-
dési szokásokat alakít ki… és még 
sok minden mást tesz. Áhítatokon 
példát mutat, hogy hogyan imád-
kozhatunk, hogyan lehet nyílt és 
őszinte kapcsolatunk Istennel. Mun-
kanapjában nincs ki- és becsenge-
tés, óraközi szünet… a gyerekekkel 
él, minden tevékenységükben ott 
van.

Az óvó néni mindezt úgy teszi, 
hogy vannak nehéz, gondterhes 
napjai is. Problémái lehetnek ott-
hon, a családjával, önmagával, az 
egészségével akár (hisz emberből 
van) – de birtokában van a tudás-
nak: „Az Isten szeretet”. Ezzel a sze-
retettel töltekezik fel reggel és este, 
nehézségekben és örömökben. Ez 
a szeretet ad neki erőt a minden-
napokban, hogy legyen kitartása a 
munkához.

Mit csinál egy óvó néni? Isten ke-
gyelméből neveli az új generációkat 

szavaival, tetteivel, személyiségével 
és minden tudásával, készségével, 
képességével.

Baranyai Erna vagyok, Iszka-
szentgyörgyön élek férjemmel. 
2009 májusa óta dolgozom az 
Olajfa Református Óvodában. Előt-
te többek között dolgoztam gyüle-
kezetben, református óvodákban, 
önkéntesként Kárpátalján, játszó-
házakban. Végzettségeimet tekint-
ve református hitoktató, óvoda- és 
drámapedagógus vagyok. Jelenleg 
nagycsoportosaim vannak, szinte 
mindenki iskolába készül. Sok szép 
emlékkel búcsúzom majd májusban 
a gyerekektől és családjaiktól. És 
ilyenkor mit csinál egy óvó néni? 
Szívébe zárja az emlékeket és szere-
tettel fogadja az új kiscsoportosokat! 
Én ugyancsak ezt teszem – öröm-
mel és nyitottan várom a gyülekeze-
ti és más családok kisgyermekeit is 
a szeptemberben induló Szivárvány 
kiscsoportba!

„Én Istenem, Te nagyon jól tudod
Nem kívántam soha sokat.
Csak egy egészen kicsikét
Emberül és igazán élni.
Tebenned hinni, szeretni, remél-

ni…”
(Reményik Sándor: Zöld csillagok 

– részlet)
Baranyai Erna

„HA nAGy 
leSZek, óVó 

nénI leSZek!”

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket és ne tiltsátok el tőlem őket, 
mert ilyeneké az Istennek országa.”
          (Márk 10,14)

Szeretettel várunk a beiratkozásra
minden kedves szülőt, akik a 2013/2014-es nevelési évben gyermekeik nevelését ránk bízzák.

A beiratkozásról részletesen az óvoda honlapján adunk tájékoztatást.

Az óvodába beíratható minden olyan kisgyermek,
• aki 2013. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét
• aki megbízhatóan ágy- és szobatiszta

A beíratáskor szükséges bemutatni:
• a gyermek lakcímkártyájának másolatát
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát
• a gyermek TAJ kártyájának másolatát
• a szülő azonosítására alkalmas okmányokat
• jelentkezési lapot, mely letölthető a honlapról vagy a 
   beiratkozás napján a helyszínen is kitölthető
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„Most lássátok meg, hogy én vagyok,
és nincs Isten kívülem! Én ölök és elevenítek, én sebesítek és én gyógyítok…” (5. Mózes 32,39.)

Gondolatok életről és halálról
Életünk történéseit kétféle – földi és 

mennyei – nézőpontból vizsgálhatjuk.
Példaként említem Jákób fiait. 

Józsefet testvérei – gonoszul csele-
kedve – rabszolgának adták el. Földi 
szempontból nézve ez egy vérlázító 
eset. A történet folytatását megis-
merve azonban – immár mennyei 
nézőpontból vizsgálva azt –, rácsodál-
kozhatunk arra, hogy mindez Isten 
tervében már benne szerepelt. E 
tervének megvalósításához Isten fel-
használta József testvéreinek gonosz-
ságát, akik ugyan gonoszt gondoltak 
József ellen elkövetni, de Isten azt – 
valamennyiükre nézve – jóra gondol-
ta fordítani (1. Mózes 50,20.).

Pilátus – engedve a zsidók követe-
lésének – Jézus Krisztust halálra ítél-
te, ezért az Úr Jézusnak kereszthalált 
kellett halnia. Földi szempontból vizs-
gálva ez a tény Jézus életének végét 
jelenti. Ha csak ilyen nézőpontból 
látnánk az Ő életét, azt gondolhat-
nánk, hogy élete kudarccal végződött, 
hiszen fiatalon, kínhalállal – mint egy 
bűnözőnek – kellett meghalnia. A 
Biblia kijelentéseit vizsgálva azonban 
– tehát mennyei síkon szemlélve e 
történést – meggyőződhetünk arról, 
hogy mindez már eleve benne volt 
Isten üdvtervében, mely terv az em-
ber megmentése érdekében született. 
A Szentírás kijelentése alapján tudjuk, 
hogy Jézus Krisztus kifejezetten azzal 
a céllal született a földre, hogy meg-
haljon az emberek bűneiért, így vált-
sághalála által üdvösségre jussanak 
azok, akik Őbenne hisznek. Áldott 
legyen az Ő Szent neve!

Nincsenek véletlenek. Minden 
történés mögött Isten megenge-
dő vagy tiltó akarata áll.

Testi vagy szellemi fogyatékos 
gyermek születik egy családba. Földi 
szempontból nézve ez egy igen sajná-
latos eset, nagy lelki fájdalmat okoz a 
szülőknek, hozzátartozóknak. Gyak-

ran az a kérdés is felmerül: hogyan 
lehetséges, hogy a vizsgálatok során 
nem derült ki, hogy sérült gyermek 
növekszik az anyaméhben? Tudni kell 
azonban, hogy a Másik Valóságban 
már – bizonyos célok érdekében – is-
teni döntés született a sérült gyermek 
érkezéséről.

Csak átutazók vagyunk itt a föl-
dön: érkezünk és távozunk. Min-
den csak időleges, múlandó. Az 
örökkévalósághoz képest a szen-
vedés is csak pillanatnyi.

Fiatalon elhunyt szeretteik sírja mel-
lett a földi síkon gondolkodók nem 
értik, hogy miért kellett a szeretett 
családtagnak ilyen hamar eltávoz-
nia az élők sorából. Némelyek Istent 
vádolják. Mi, élő hitű keresztyének 
azonban mennyei nézőpontból látjuk 
a történést, ezért tudjuk, hogy földi 
életünk idejét Isten szabja meg. A ki-
szabott idő pedig immár letelt.

Gyilkosság elkövetőjére nem mond-
hatjuk, hogy gonosz tettével a tettes 
meghiúsította Isten tervét – az áldo-
zatra nézve. A kiszabott idő letelte 
előtt senki nem hal meg. Isten tervét 
ugyanis nem lehet meghiúsítani, 
mert Ő mindenható Isten.

Vannak esetek, melyeknek meny-
nyei aspektusát itt a földi életben nem 
ismerhetjük meg. A titkok Istennél 
vannak. (5. Mózes 29,29.) Ha nem is 
értjük az összefüggéseket, hittel el kell 
fogadnunk, hogy Isten mindent a ja-
vunk érdekében munkál. Az örök élet-
ben majd megtudjuk, hogy bizonyos 
– számunkra érthetetlen – esemé-
nyeknek miért kellett megtörténniük.

„Mert nem az én gondolataim a 
ti gondolataitok, és nem a ti útaitok 
az én útaim, így szól az Úr. Mert 
amint magasabbak az egek a földnél, 
aképpen magasabbak az én útaim 
útaitoknál, és gondolataim gondola-
taitoknál.” (Ézsaiás 55. 8-9.).

Idézet Gerhard Salomon Miért 

szenvedünk c. írásából: „Egy régi 
történet szól az Isten akaratával és 
cselekedetével elégedetlen remetéről, 
akit egy éjszaka álmában Isten követe 
felszólított, hogy menjen vele. Az első 
hajlékból, ahová betértek, és ahol szí-
vesen fogadták őket, az idegen elvitt 
egy drága aranykelyhet, és elajándé-
kozta a következő házban egy gőgös 
és gonosz embernek. Amikor a re-
mete ezen felháborodott, csak annyit 
mondott neki az idegen:

– Hallgass, ezek Isten útjai!
Egy másik, súlyosan megpróbált 

férfinak csak annyit mondott a követ, 
hogy majd Isten megsegíti, és azután 
felgyújtotta a házát. A negyedik meg-
látogatott ember fiát pedig belelökte a 
folyóba, ahol az megfulladt.

Hát nem felháborító ez az égbekiáltó 
igazságtalanság? Végül Isten követe, 
akiről kiderült, hogy angyal, megadta 
a talány megfejtését: A kehely meg 
volt mérgezve. Az angyal értelmetlen-
nek látszó cselekedete az első esetben 
megmentést, a másikban pedig bün-
tetést jelentett. A szegény ember, ami-
kor leégett otthonának romjait eltaka-
rította, kincset talált, amely egyszerre 
véget vetett nyomorúságának. Végül: 
a folyóba taszított fiú a gonosz apa 
nevelése következtében gyilkossá vált 
volna, így halála kettőjüknek jelentett 
áldást: az apának, akit ez a csapás 
Istenhez térített, és a fiúnak, aki így 
megmenekült sötét jövőjétől.

A remetét ez az álom nyilván meg-
tanította arra, milyen korlátolt az em-
beri ítélőképesség Isten mindenható 
uralkodásának elbírálásánál.”

Életem tragikus eseményei fölött 
elgondolkodva, Isten Igéjét és annak 
magyarázatait tanulmányozva, áldott 
magányomban jutottam e következ-
tetésekre. Szenvedőknek szeretnék 
vigasztalást nyújtani a leírtakkal.

Szabó Tiborné
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nÔI délután A teremtettSéG rendjérÔl

Reménykedve vártuk Takaró Ká-
rolyné Judit megérkezését a női 
délutánra Budapestről. Hatásos 
belépő után mindnyájan rögtön a 
szívünkbe fogadtuk a mosolygós, 
jó humorú, kedves asszonyt. Elme-
sélte nekünk, hogy mennyire várta 
a találkozást, aminek az üzenetét 
már akkor elkészítette számunkra 
az Úr, mielőtt még a Nagytiszteletű 
úr meghívta volna gyülekezetünkbe. 
Így, amikor megcsörrent a telefon-
ja, ő gondolkodás nélkül vágta rá 
az igent, és már a címet is egyből 
diktálta, Somogyi László nagy meg-
lepetésére. „A női identitás a terem-
tett világ rendjében”. Sokatmondó 
cím, nagyon nehéz téma, engem 
egyből kíváncsivá tett, mint sok más 
nő- és asszonytestvért is. Öröm volt 
látni, ahogy megtelt a gyülekezeti 
nagyterem.

Az ember élete során többször 
felteszi a kérdést: Ki is vagyok va-
lójában? A helyemen vagyok? A 
válaszadást viszont nehezíti, hogy 
a kor, amelyben élünk, rengeteg el-
várást támaszt a nők felé. De vajon 
mindennek és mindenkinek meg 
kell felelnünk? Isten mit mond erről?

Judit testvér csodálatosan fűzte 
egymásra Isten igéje által a mind-
nyájunkat érintő, és sokszor fájdal-
masan szívünkbe találó válaszokat. 
Megismerhettük erősségeinket, hi-
ányosságainkat és felelősségünket 
a jövő generációja felett. Úgy adta 
át tapasztalatait, mint anya a lányai-
nak: szelíden, és hitelesen. Bemuta-
tott minket saját magunknak is, és 
megtudhattuk a tulajdonságainkat 
a Bibliából, miszerint az első és biz-
tosan tudható, hogy Isten gyerme-
ke vagyok. A második, hogy Jézus 
Krisztus tanúja vagyok. A harmadik 
pedig, hogy Szabad vagyok Krisztus-
ban engedelmességre, és nem sza-
badosságban. Mindez isteni rend-
ben. Ha e három tulajdonságunkkal 
tisztában vagyunk, az a helyünket is 
kijelöli, és elkezdjük teremni a lélek 
gyümölcseit. Csak így állhat helyre 
a kibillent egyensúly, az isteni rend.

Köszönöm Judit testvérnek, hogy 
rávilágított, milyen fontos, hogy a nő 
női szerepét elfogadja, és ne elszen-
vedje azt. A férfiak szerepét pedig 
hagyjuk meg a férfiaknak, különben 
ellene megyünk Isten rendjének, 
ami aztán csak a torzulásokat hoz-

hatja életünkbe, és megkeményít-
heti szívünket. A kemény szív pedig 
nem képes szeretni, pedig mindany-
nyian szeretetre és elismerésre vá-
gyunk. Ezért mindent megteszünk, 
még sokszor olyan dolgokat is ma-
gunkra vállalva, amiket nem kelle-
ne. Mindezt ekkor értettem meg. 
Lázadoztam magamban oly sokat, 
hogy mért nem így vagy úgy men-
nek a dolgok, csak egy kicsit lenne 
egyszerűbb… és közben észre sem 
vettem, hogy javarészt a világ hiába-
való elvárásainak próbáltam megfe-
lelni. Be kell látni, annak nem lehet, 
hiszen olyan gyorsan változik, min-
dig jönnek új trendek az élet minden 
területén. Jó, hogy keresztyénként 
visszatérhetünk a gyökerekhez. Hi-
szen a női identitás is gyökérkérdés, 
csak Isten Igéje által tudhatjuk meg: 
Kik is vagyunk? Hol a helyünk? Sőt, 
hogy hova is tartunk?

Sokat merítettünk az alkalomból, 
és reméljük, lesz folytatása. Istennek 
legyen hála, hogy megtart, véd és 
tanít minket, hogy ott tudtunk lenni. 
Isten áldja Judit testvér és családja 
élet! Köszönjük!

B. Judit Gabriella

Páratlan páros
Házassággondozó, illetve elôkészítô sorozat indult Széchenyi úti gyülekezetünkben

Isten úgy teremtette meg a férfit és 
a nőt, hogy egymást kiegészítve le-
gyenek egyek testben és lélekben a 
házasság kötelékén belül. A házasság 
azonban sajnos még a hívő párok-
nak sem jelent felhőtlen békességet, 
hiszen mint minden emberi kapcso-
lat, a házasság is emberi gyenge-
ségekkel terhelt. A férfi és a nő kü-
lönbözőségéből származó ellentétek 
nagy része minden párkapcsolatban 
hasonló, így azok megoldása is ha-
sonló lehet. A gyülekezetben elindult 
házassággondozó és előkészítő soro-

zat ezen párkapcsolati nehézségekre 
keresi a megoldásokat a Biblia fényé-
ben, hogy a házasság valóban Isten 
áldása legyen. Az alkalmak első ré-
szében az ismert pszichológus és há-
zassággondozó, Dr. Pálhegyi Ferenc 
részéről hallgathatunk meg egy-egy 
előadást felvételről, majd az együttlét 
második részében lelkipásztorunk és 
kedves felesége vezetésével beszél-
hetjük meg az elhangzottakat.

Fiatal házasként már mi magunk 
is rendelkezhetünk némi tapasztalat-
tal a házassági együttélés területén. 

Bár csak két és fél éve kötöttük ösz-
sze Isten színe előtt az életünket, az 
azóta eltelt idő elegendő volt arra, 
hogy a házasságunkat megpróbálta-
tások érjék. Ahogy Pálhegyi Ferenc 
előadásaiból számunkra is kiderült, 
minden házaspár keresztülmegy ha-
sonlókon. Persze nincs két egyforma 
párkapcsolat, ahogy a sorozat címe 
is sugallja (Páratlan páros), de a férfi 
és a nő alapvető különbözősége min-
den kapcsolatban kiütközik. Feri bá-
csi a közönséget megmosolyogtató, 
humoros történetetekkel festette le a 

„… és lesznek ketten egy testté, úgyhogy ők többé már nem két test, hanem egy.” Mk. 10,8.
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miért élünk?

különbözőségekből fakadó ellentéte-
ket. Ugyanakkor rámutatott, hogy a 
humoros történetek mögött ott van 
a nagyon is komoly valóság, amiben 
házasságok mehetnek tönkre az egy-
másra nem figyelés, az egymást nem 
tisztelés, a türelmetlenség stb., vagyis 
a szeretet hiánya miatt.

Az első alkalommal az egymás-
hoz illeszkedés volt a téma. Többek 
között megbeszéltük, hogy a férfi és 
a nő alapjában véve összeillik, de 
vannak személyiségtípusok, melyek 
ezen túl is egymásra találhatnak. Az 
Isten és a házaspárok közötti hármas 
kapcsolatról megtanulhattuk, hogy 
minél közelebb vagyunk egyénileg 

Istenhez, annál közelebb leszünk a 
házastársunkhoz is. Ezért fontos egy 
házasságon belül is az Istennel való 
személyes kapcsolat. Megérthettük 
továbbá, hogy nem elég a másikat 
egyszer-egyszer különlegesnek mon-
dani, hanem különbnek is kell tartani 
magunknál. A két dolog lényegi kü-
lönbséggel bír, próbáljuk csak meg 
alkalmazni a mindennapi életünkre!

Második alkalommal az empátiá-
ról hallgattuk meg Pálhegyi Feri bá-
csi gondolatait. Az empátia szintén 
fontos része a kapcsolatainknak, 
számos területen megmutatkozik a 
megléte, de ugyanúgy a hiánya is. 
Példát vehetünk mennyei Atyánk-

tól, aki nem csupán ismeri minden 
rezdülésünket és gondolatunkat, de 
hatalmas empátiával, megértéssel 
fordul felénk. Talán ez a gondolat 
érintett meg mindnyájukat a legin-
kább: Isten nem csupán kegyelmes 
és szeretetteljes, hanem Ő az, aki a 
legjobban megért bennünket. Ahogy 
minden másban, úgy ebben is Őt 
kell követnünk, meg kell tanulnunk 
megértőnek lenni házastársunkkal, 
embertársainkkal szemben.

A sorozat további alkalmait nagy 
szeretettel ajánljuk minden kedves 
testvérünknek, legyen házas, házas-
ság előtt álló vagy egyedülálló.

Katona János és Brigitta

Életpályád megtervezésénél ne fe-
ledkezz meg arról, hogy életed nagy 
célja Isten dicsőítése, Isten érdekeit 
kell képviselned a földön. E mellett a 
nagy cél mellett minden más eltörpül. 
A keresztyéneknek sokkal fontosabb 
dolguk van annál, minthogy idejük, 
képességeik legjavát az érdemtelen vi-
lágra pazarolják. Arra születtünk, hogy 
sasszárnyon szárnyaljunk, nem arra, 
hogy a sárban kússzunk.

A hívőnek egy nagy hivatása van: az 
Úr Jézus szolgálata. „Foglalkozásunk” 
vagy „hivatásunk” egyetlen jogos indo-
ka a mindennapi költségek fedezése, 
ezenfelül mindent adjunk az Úr mun-
kájára.

Manapság általában sok probléma 
adódik abból, hogy nem találjuk meg az 
„apostolság” és a „sátorkészítés” között 
a helyes egyensúlyt. A „sátorkészítés” 
egyre többet követel magának időnk-
ből, erőnkből és képességeinkből.

A főnökök tervébe nem fér bele az 
„apostolság” munkája. Csak azzal 
vannak elfoglalva, hogy több, nagyobb 
és jobb sátor készüljön. Közben – ha 
hagyod –, megpróbálják kiszívni az 
életerődet. Meg kell tanulnunk, mi-
kor mondjuk ki, hogy „eddig jöhetnek 
büszke hullámaid, de nem tovább”. Tu-
lajdonképpen azt kell eldöntened, hogy 
életed legszebb éveit tűzálló sátrak vagy 
tűzálló lelkek készítésének szenteled-e.

Világosan kell látnunk a kérdést. Élet-
hivatásunk nem üvegfújás, sem kosár-

fonás, sem kerítéskészítés. Nem a jog 
vagy az orvostudomány, de nem is az 
üzleti élet. Élethivatásunk a bizonyság-
tétel. A többi csak eszköz ahhoz, hogy 
meg tudjunk élni.

A Biblia nem határozza meg ugyan, 
hogy mivel keressük meg a mindenna-
pi kenyerünket, néhány alapelvet azon-
ban lefektet jövőnk megtervezéséhez.

Az első a megváltás alapelve.
Krisztus megvásárolt minket – tes-

tünket, lelkünket és szellemünket is. Az 
Ő tulajdona vagyunk, azt tehet velünk, 
amit akar. Nem vagyunk becsületesek, 
ha elvesszük tőle, ami nem a miénk és 
önző céljainkra használjuk.

Másodszor tény, hogy akik Krisztus 
nélkül halnak meg, örökre a pokolba 
kerülnek. Ha elhisszük, ez döntő szere-
pet játszik abban, hogy mire használjuk 
fel az életünket. A választ ismerjük. Mit 
teszünk ennek érdekében?

Harmadszor azt a csodálatos ígé-
retet kaptuk, hogy a körülöttünk élő 
emberek előtt nyitva áll az az óriási 
lehetőség, hogy hasonlóvá lehetnek 
Krisztushoz. Ehhez viszont életünkben 
a hangsúlynak a bizonyságtételen kell 
lennie. Krisztus parancsa egyértelmű: 
„Menjetek el szerte az egész világba, 
hirdessétek az evangéliumot minden 
teremtménynek…” Nem látjuk helye-

sen az életet, míg ezzel a paranccsal 
becsületesen nem néztünk szembe.

A következő alapelv a pótolhatatlan-
ság alapelve. Jézus mondja: „Temessék 
el a halottak az ő halottaikat, te pedig 
menj el és hirdesd az Isten országát!” 
Legértékesebb éveidet ne fecséreld 
arra, amit egy hitetlen ember is éppen 
olyan jól elvégezhet. Egy holttestet bár-
ki el tud temetni, Isten életet adó üze-
netét azonban csak a hívő ember tudja 
hirdetni.

Végül beszéljünk a maradandó érték 
alapelvéről. Minden tervünket és célun-
kat vessük alá az idő próbájának: Száz 
év múlva minek lesz igazán értéke? Je-
lent az valamit száz év múlva, hogy az 
Egyesült Jelentéktelen Apróságok RT. 
Elnöke voltál? Mit számít majd, hogy si-
került kifejlesztened az atommeghajtá-
sú asztalifocit? A verseny még nem ért 
véget. Sok hang biztat. Rokonaid azt 
remélik, hogy nevet szerzel magadnak 
a világban. Barátaid azt szeretnék, bár 
több pénzed lenne és jobb körülmé-
nyek között élnél.

Én nem ezt kívánom neked. Azt re-
mélem, hogy Krisztus szolgálatában 
fogsz elégni. Remélem, hogy mennyei 
kincseket gyűjtesz. Remélem, hogy 
örökkévaló értékre törekszel. Eset-
leg senki sem mondaná, de én az Úr 
munkáját javasolnám neked, mert az ő 
munkájában becsületesen és örömmel 
élhetnéd le az életedet.

William MacDonald
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Altemplomi urnatemető nyári időszámítás szerinti nyitva tartása:
Szerda 16:00–18:00
Péntek 16:00–18:00
Vasárnap 9:00–12:00 (állami ünnepnapokon is a vasárnapi rend érvényes!)
Húsvéti nyitva tartás:
Március 29. (Nagypéntek) 16:00–18:00
Március 30–31. (Húsvét vasárnap és hétfő) 9:00–12:00
Május 1. (szerda) 9:00–12:00
Május 19-20. (Pünkösd vasárnap és hétfő) 9:00–12:00
Rendszeres alkalmaink (nyári időszámítás):
Szerda 16:00–18:00 Lelkészi hivatali órák (lehetőség van személyes beszélgetésre, tanácsadásra és 
lelkigondozásra)
Szerda 18:00 Bibliakör: Jób könyvének mai üzenetei
Vasárnap 10:00 Istentisztelet (párhuzamosan baba-mama szobát és gyermek-istentiszteleteket tartunk ovi-
soknak és iskolásoknak külön csoportokban)

Budai úti hírek
„Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban.”

(Zsoltárok 46, 2)

Eseménynaptár

Dátum Esemény Időpont Helyszín

2013. 03. 27.
Nagyszerda: bűnbánati istentisztelet
úrvacsorai előkészítő, zenei szolgálattal 

Szerda 18 óra Budai út

2013. 03. 29.
Nagypéntek: istentisztelet, passió orgonajáték 
(Gárdonyi Zsolt műve alapján)

Péntek 18 óra Budai út

2013. 03. 31.
Húsvét I. úrvacsora (ünnepi zenés-énekes szolgálat, 
szeretetvendégség)

Vasárnap 10 
óra

Budai út

2013. 03. 31. Szórvány-istentisztelet: úrvacsora
Vasárnap 15 

óra
Börgönd – 
Kápolna

2012. 04. 01. Húsvét II. úrvacsora (ünnepi zenés-énekes szolgálat) Hétfő 10 óra Budai út

2013. 04. 05–06.

Keresztkérdések Hétvége: 7–9. előadások – Mi-
ért és hogyan imádkozzam? – Hogyan vezet Isten? 
(Döntések, Biblia, Szentlélek) – Mit tesz Jézus? (Jézus 
közöttünk él! Segít, megőriz, gyógyít)

Péntek du.–
Szombat du.

Mór, Szolgáló 
Szeretet Háza

2013. 04. 11.
Keresztkérdések: 10., záró előadás
– Mi az egyház?

Csütörtök 18.00 
óra

Budai úti ima-
terem

2013. 04. 12–14.

Ifjúsági Hétvége: a Biztos Szikla Klub és a 
konfirmandusok közös kirándulása! 12 éves kortól vár-
juk a jelentkezőket. Csodálatos hétvégét tölthetünk el a 
Vackor Vár Erdei Iskolában. Költség: 11. 000.– Ft

Péntek–Vasár-
nap

Hetény-
egyháza – 
Nyírerdő

2013. 04. 14.
Családi Istentisztelet óvodánk Szivárvány (Nagy) 
csoportjával, utána szeretetvendégség

Vasárnap 10 
óra

Budai út

2013. 04. 18-21.
Evangelizáció (Csütörtök–Vasárnap)
Igehirdető: Varga Zsolt 

Esténként 18 
óra

Vas. 10.00 óra
Budai út
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2013. 04. 21.
Családi Istentisztelet 
iskolánk 3. osztályosaival, utána szeretetvendégség

Vasárnap 10 
óra

Budai út

2013. 04. 26.

Budai Zenés Esték: Jótékonysági koncert az Olaj-
fa Református Óvoda és a Talentum Református Álta-
lános Iskola javára. Fellépő vendégünk: Mészáros 
János Elek!

Péntek 18 óra Budai út

2013. 04. 28. Istentisztelet: utána közös ebéd
Vasárnap 10 

óra
Budai út

2013. 04. 28. Férfi Délután 
Vasárnap 15 

óra
Budai út

2013. 05. 05. Úrvacsorás istentisztelet: Anyák Napja
Vasárnap 10 

óra
Budai út

2013. 05. 10.
Budai úti Zenés Esték: 
Amerikai Egyetemi Kórus koncertje

Péntek 18 óra Budai út

2013. 05. 11. Konfirmációi vizsga Szombat 16 óra
Széchenyi úti 

templom

2013. 05. 12.
Istentisztelet: 
konfirmáltak fogadalomtétele, szeretetvendégség

Vasárnap 10 
óra

Budai út

2013. 05. 15. 
Pünkösdi bűnbánati: úrvacsorai előkészítő zenei 
szolgálattal

Szerda 18 óra Budai út

2013. 05. 19.
Pünkösd I. úrvacsora 
(ünnepi zenés-énekes szolgálat)

Vasárnap 10 
óra

Budai út

2013. 05. 19. Szórvány-istentisztelet: úrvacsora 
Vasárnap 15 

óra
Börgönd – 
Kápolna

2013. 05. 20. 
Pünkösd II. úrvacsora: 
konfirmáltak első úrvacsorai közössége, 
szeretetvendégség

Hétfő 10 óra Budai út

2013. 05. 26.
Gyermekközpontú Istentisztelet: vendégszolgáló, 
gyermeknap, közös ebéd

Vasárnap 10 
óra

Budai út

2013. 06. 02. Istentisztelet: Ovis évzáró ünnepség
Vasárnap 10 

óra
Budai út

2013. 06. 22.
Gyülekezeti Buszkirándulás a horvátországi 
Eszék – Haraszti térségébe

Szombat Horvátország

2013. 06. 30. Istentisztelet: utána közös ebéd
Vasárnap 10 

óra
Budai út

2013. 07. 15–19. Angol és Biblia Napközis Tábor
Hétfő–Péntek 
(naponta 8–16 

óra között)

Munkácsy Ált. 
Isk.

2013. 07. 21–07. 
27.

Nagytábor: többgenerációs családi tábor 
Vasárnap–
Szombat

Eger – Felső-
tárkány

2013. 07. 23–
07. 27.

Csillagpont: Országos Református Ifjúsági Találkozó Kedd–Szombat Mezőtúr

2013. 07–08. 
hónapok

Július–augusztus hónapokban nem tartunk szeretetvendégséget és úrvacsorát! 
(táborok, helyettesítések, lelkészi szabadságok beosztás szerint)
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Egy hűvös, tél végi, szombati napra 
szervezték a Mezőföldi Egyházme-
gye Református Ifjúsági Találkozóját. 
Két öcsém társaságában érkeztem 
a Gyülekezeti Központba a kezdés 
előtt fél órával, de már szendvicsek-
kel, teával és sütikkel fogadtak min-
ket. A meghívott vendég, a Kereszt-
metszet zenekar már javában pró-
bált, közben üdvözöltük a rég nem 
látott ismerősöket.

Ahogy közeledett a 4 óra, egyre 
többen érkeztek a megye minden 
pontjáról, és ami még nagyszerűen 
érintett minket, hogy nem csak re-
formátus testvéreinkkel találkozhat-

tunk, hanem evangélikus, baptista és 
katolikus testvérekkel is. Szóval úgy 
is mondhatnánk, hogy a találkozó 
egyfajta ökumenikus jelleget öltött. 
Miután mindenki megtalálta a helyét 
és szépen lassan feltöltöttük a nagy-
termet, Berze János lelkipásztor szó-
lásra emelkedett és egy rövid áhítattal 
megnyitotta az alkalmat. Őt követően 
a Keresztmetszet a húrjaikba csap-
va dicsőítő koncertet adott nekünk, 
melyet öröm volt hallgatni, de még 

nagyobb örömmel tanultuk meg kö-
zösen az egyik általuk írt dal refrénjét. 
A koncert végén nem bírtuk nem visz-
szatapsolni őket, így plusz ráadással 
dicsőíthettük tovább Istenünket.

Az egy órás koncert után nagy ét-
vággyal vetettük magunkat a renge-
teg finomsággal megrakott asztalok 
közé. Nagyszerű lehetőség kínálko-
zott, hogy a régi vagy épp új ismerő-
sökkel egy-egy lenyelt falat közt szót 
váltsunk.

Hatalmas zenei élménnyel, áldás-
sal és jókedvvel térhettünk otthona-
inkba.

Illés Anna

merIt,
ahogy mi láttuk

„Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé!” (Zsolt 100:2)
Visszatekintés egy szolgálatra

A kulcsok már más kezében vannak!
Amikor Berze János lelkipásztor 
megköszönte a gyülekezetben vég-
zett szolgálatomat, meghatottságom-
ban nem tudtam mást mondani, csak 
a legfontosabbat: „Egyedül Istené a 
dicsőség”. János mutatott a mikro-
fonra, de én elindultam a helyemre 
és nem mondtam semmit. A Budai 
úton akkor volt a vizitáció, és vendég 
igehirdető tartotta a prédikációt; ez 
is gátlásokat élesztett bennem. Mikor 
leültem a székre, megszólalt bennem 
egy hang: elmulasztott alkalom a bi-
zonyságtételre. Ezért most teszek bi-
zonyságot arról, hogy milyen örömöt 
jelentett nekem ez a szolgálat.
Jutalmam az volt, hogy tehettem 
mindazt a munkát, ami a feladatkö-
römbe tartozott.
Összegzése pár évnek, ami olyan 
gyorsan elszaladt.
Azután kezdődött a szolgálat, hogy a 
gyülekezetből kiszakították magukat 
a lelkipásztor vezetésével többen is. 
A templomszolga is közéjük tarto-
zott. Ő ugyan maradt a helyén addig, 
amíg valakit nem találtak helyette. 
Szóbeszéd útján hallottam, hogy 
szolga kerestetik a Budai útra. Sokak 
szívében szomorúság támadt a tör-
téntek miatt. Kedves testvérünk, Bori 

Sándor nagyon megszenvedte ezt a 
szakadást. Nagyon fájt a szívünk a 
szakadás miatt. Mondhatom, mert 
így történt. Isten lelke szorongatott 
engem is, mert a seb az egész testet 
emésztette, vérzett belőle. Volt, aki 
örült. A nagy szétdobáló, aki abban 
leli kedvét, hogy káoszt támasszon 
egy gyülekezeten belül. Sok vívódás 
és lelki harc után Isten elvégezte a 
szívemben, hogy jelentkezzek a Bu-
dai útra templomszolgának. A vívó-
dásomat akkor érthetik meg a test-
vérek, ha tudják azt, hogy Isten Igéje 
engem távol tartott a Budai úttól. Ez. 
43:7–8: „És mondá nékem: Ember-
nek fia! ezt az én királyi székemnek 
helyét és lábaim talpainak helyét, a 
hol lakom Izráel fiai között örökké, és 
itt az én szent nevemet többé meg ne 
fertéztesse Izráel háza, ők és királyaik 
paráznaságukkal és királyaik holttes-
teivel, magaslataikkal, Mikor küszö-
büket az én küszöböm mellé és ajtó-
félfáikat az én ajtófélfáim mellé tették, 
és csak a fal vala köztem és közöttök; 
és megfertéztették az én szent ne-
vemet útálatosságaikkal, melyeket 
cselekedtek, ezokáért elvesztém őket 
haragomban.” Istentől ezt az igét 
kaptam, amikor felépült az a temp-
lom, és kérdés volt számomra, hogy 

hova menjek vasárnaponként az Ő 
igéjét hallgatni. Mégis, Isten Szent-
lelke meggyőzött, hogy induljak el 
ebben a szolgálatban. Sok harc után 
megkerestem Somogyi László lelki-
pásztort, és ajánlkoztam a szolgálat-
ra. Tudtam azt, hogy a szolgát úgy 
ajánlják, de ez egy rendkívüli helyzet 
volt. Kicsit félve, de a Lélek indítta-
tása által mégis bátorsággal kértem 
meghallgatást a pásztorunktól. Bizo-
nyára az Úr Lelke járt előttem, mert 
nem láttam semmiféle megbotrán-
kozást az ajánlatom után. A válasz 
igen volt, öröm és békesség töltötte 
el a szívemet, hogy ezt a szolgálatot 
az Úr készítette.
Így kezdődött Istentől küldött szolga-
ként a szolgálatom. Ez alatt a szol-
gálat alatt tudtam, hogy helyemen 
vagyok. Megértik a fentiek alapján 
mégis a berzenkedésemet a temeté-
sek kapcsán. Szabó Balázs testvérem 
odaadása és hite meggyőzött arról, 
hogy mennyire fontos Isten Szentlel-
ke által egy-egy temetést elvégezni, és 
a hozzátartozókkal a kapcsolattartás, 
a beszélgetés és a vigasztalás lehető-
ségét betölteni a Lélek indíttatásából. 
Ma is itt jár közöttünk, az övéin ke-
resztül hinti a magot bízván, hogy az 
jó földbe kerül és gyümölcsöt hoz.
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Isten végzi az Ő munkáját, mert min-
den elveszett emberrel terve van. 
Engedd, hogy Isten szórjon el, addig 
ne menj, míg ezt meg nem teszi. Ha 
magad választod meg a helyed, csak 
üres héjnak bizonyulsz majd. De ha 
Isten vet el, gyümölcsöt hozol. Élet-
bevágóan fontos, hogy kicsi dolgo-
kat is a látás fényében tegyünk meg. 
Ez azt jelenti: gyakoroljuk magunkat 
abban, hogy a mennyei látás világos-
ságában járjunk. Isten úgy döntött, 
hogy Ő lesz egyedüli védelmezőm 
és kőváram, társam a hátralevő éle-
temben; még több időt szentelhettem 
erre a szolgálatra. Voltak esküvők és 
keresztelők, sok-sok zenés alkalom 
is, amikor a Lélek szeretetével és 
odaadásával bizonyította be jelenlé-
tét Jézus Krisztus. Sokszor volt a szí-
vemben a 290. dicséret a metodisták 
énekeskönyvéből. Krisztus szeretetét 
és a reá való vágyakozást fejezi ki, 
mely így szól:
„Ó, hadd szeresselek hűn s igazán! 
Ím így esdekelek későn, korán. Se-
gíts, ó Jézusom, hogy én téged na-

gyon s mindig jobban szeresselek!
Máshol kerestem én boldogságom, 
s ím te nyújtod felém mennyorszá-
gom. Segíts, hogy tégedet, átadva 
szívemet, mindig jobban szeresselek!
És hogyha baj, nyomor vesz is körül, 
a Sátán tőrbe csal, s titkon örül. Te 
őrizd szívemet, hogy én csak tégedet, 
csakis téged szeresselek!
S ha egyszer pályámat bevégzem én, 
a célnál mily öröm, Te jössz felém; S 
nem gátol semmi sem, hogy téged 
én híven, és örökké szeresselek.”
Másfelé is küldött az Úr; kértem, 
hogy adjon segítséget, szolgálót ebbe 
a szolgálatba, és többen imádkoz-
tunk szolgálóért a Budai útra. Isten 
2013 januárjában adott egy új test-
vért ebbe a szolgálatba, aki fiatalabb, 
és mégis egyedülálló és alkalmas a 
szolgálatra. Így lett Sárkányné Er-
zsike helyettem a Budai úton szol-
gálatban. Hiszem, hogy a helyettes 
teljesen betölti azt a feladatot, amit 
ez a szolgálat kíván. Istennek ve-
le is terve van, lehet, hogy Erzsike 
ezt még nem tudja, de megragadta 

Isten szeretete, ami az életét újjá te-
szi. Hálás vagyok Istennek ezért az 
öt évért, amit eltölthettem ebben a 
szolgálatban. Dicsőítse minden el-
múlt alkalom a mi Urunkat, Jézus 
Krisztust. Biztatom a gyülekezetünk 
tagjait, bármelyik részben élnek, a 
szolgálatra.
Szeretnék egy John Hunter-imádság-
gal a Lélek által szólni az olvasókhoz.
„Mindenható Isten, életnek és vilá-
gosságnak forrása, aki régente pró-
fétákat támasztottál az intésre és ta-
nításra, s akinek Fia, Jézus Krisztus 
hajdan apostolokat, evangélistákat, 
pásztorokat és tanítókat küldött szer-
te a világra, könyörgünk Hozzád, 
támassz ezekben a napokban mind 
nagyobb számmal bölcs és hű em-
bereket, telve a régi prófétai tűzzel és 
apostoli buzgósággal, akiknek mun-
kássága által gazdagon megáldassék 
a Te egyházad és eljöjjön a Te orszá-
god és beteljesedjék a Te akaratod a 
földön is, miként a mennyben.”
Ámen.

Füllerné Ágnes

Bizalom
Maroshegyi nyílt előadássorozat

Habléné Nagy Viktóriát, a sárkeszi 
református gyülekezet lelkipásztorát 
kértük fel idén maroshegyi nyílt elő-
adássorozatunk (evangeli-
zációnk) megtartására. A 
sorozat főtémája a Biza-
lom volt. Verssel Szabó-
né Miklós Eszter, énekkel 
pedig a Csomasz Tóth 
Kálmán Kórus működött 
közre.

Az első előadás Az elve-
szett bizalom címet kap-
ta. Habléné Nagy Viktória 
elmondta: Isten az élet 
leheletét lehelte belénk, 
így lettünk élő lélekké. Az 
Istennel való egységben 
éltünk és teljes szabadságunk volt. 
Szabadságunk volt arra is, hogy akár 
kiszabaduljunk ebből az állapotból. 

Isten azt kérte az embertől, hogy elé-
gedjen meg ezzel a bizalmi kapcso-
lattal, hogy Ő tudja, hogy mi jó ne-

künk. Ne akarjuk megbontani ezt az 
egységet. Mit mond ekkor a Sátán az 
embernek? „Csakugyan azt mondta 

Isten, hogy a kert egyetlen fájáról 
sem ehettek?” Nagyon ravaszul azt 
mondja, hogy Isten nem adott sza-

badságot nektek, nem bízik 
meg bennetek, hogy sosem 
volt egység köztetek. Ha len-
ne egység, akkor szabadnak 
teremtett volna. Ez a sátáni 
logika, és kamaszos reflexe-
ket indít be az embereknél. 
Azt súgja a fülünkbe, hogy: 
„…olyanok lesztek, mint az 
Isten…”. Visszautasíthatat-
lannak tűnő ajánlat, és mi 
elhittük. Ezzel elveszettük az 
édent, a bizalmat, majd fel-
építettünk egy rendszert, amit 
társadalomnak hívunk, hogy 

bebizonyítsuk azt, hogy képesek va-
gyunk Isten nélkül élni. De ezt az időt 
végigszorongjuk. A bizalom nélküli 
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állapotot egy életen át szenvedjük. 
Isten célja azonban az, hogy helyre-
állítsa a vele való bizalmi kapcsola-
tunkat. Bízhatunk benne.

A második este Isten ígéretei volt 
a téma. Az előadásban elhangzott, 
hogy bizalmunk alapjai az ígéretek. 
Istennek vannak ígéretei. Az első, 
hogy velünk lesz, nem hagy egyedül. 
Velünk az Isten! Isten jelenléte pedig 
oldott lelkiállapotot eredményez. A 
második, hogy örök életünk lehet, 
ha Jézus Krisztusban hiszünk. Újjá-
teremtésünk pillanatától kezdődik az 
örök élet! Már örök életben vagyunk 
a személyiségünk részével, annyi ré-
szével, amennyi az Isten Lelke ben-
nünk. A harmadik, hogy személyre 
szóló ígéreteink vannak. Istennek 
vannak személyre szóló ígéretei a 
számunkra. Lehet, hogy már átél-
tünk egy ilyen ígéretet, lehet, hogy 
még előttünk áll. Bármilyen is lesz, 
fogadjuk el, akkor is, ha fáj, vagy a 
mélybe ránt. Isten tervébe tartozik. 
A negyedik, hogy Krisztus vissza-

jön. A racionális emberi agy itt van 
a legjobban igénybe véve, hogy ne 
szóljon. Mert ehhez tényleg kell hit, 
hogy Krisztus eljön az övéiért. Nincs 
messze a végidő, lehet, hogy még 
élni fogunk, amikor eljön.

A harmadik este Új élet új ala-
pokon volt a téma. Habléné Nagy 
Viktória kifejtette, hogy a megváltott 
ember is rossz pozícióból indít, ha az 
önigazulás útját járja. Mert nem úgy 
lesz rendben az életünk, egymással 
való kapcsolatunk, hogy mi bebizo-
nyítjuk, hogy mi elég jók vagyunk. 
Nem fog sikerülni, és ez csak torzu-
láshoz vezet. Magunkra húzhatjuk a 
kereteket, számon kérhetjük egymá-
son, de akkor tele leszünk ítélettel. 
Szomorú az, ha nem az elfogadás, 
a szeretet határozza meg a közössé-
geinket. Nem fogadjuk el, hogy Jé-
zus Krisztus kereszthalála elég volt, 
hanem hozzá akarjuk ragasztani a 
magunk kis teljesítményét. Erre pa-
zaroljuk el az erőnket ahelyett, hogy 
azt mondanánk: Jöjj, Uram, élj ben-

nem, és formálj! Ez lenne a cél, és 
nem az, hogy magunkat Krisztus ar-
cúvá faragjuk, mert így szeretet nél-
küli, ítélkező keresztyénekké válunk. 
Isten elfogadott minket olyannak, 
amilyenek vagyunk. Fogadjuk el 
magunkat és a másikat is olyannak, 
amilyen. Jézus mondja: „Új paran-
csolatot adok nektek, hogy szeres-
sétek egymást; ahogyan én szerette-
lek titeket, ti is úgy szeressétek egy-
mást.” (János 13, 34) A normális 
emberi kapcsolat alapja az elfoga-
dás minősítés nélkül. Jézus elfogad 
minket! Persze, ez nem azt jelenti, 
hogy ezután úgy éljük az életünket, 
ahogyan szeretnénk. Ha elfogadom 
Jézus Krisztust, akkor Ő formálni 
fog. Új élet születik bennem. Meg-
szabadulok attól a kényszertől, hogy 
magamat jobb embernek tartsam a 
másiknál. Képesek leszünk egymást 
elfogadni, szeretni és erről fogja 
megtudni a világ, hogy Jézus tanít-
ványai vagyunk!

Ujvári Sándor Csaba

A SZent kIrály SZABAdjAInAk SZABAd dIcSéreteI
2013. március 10-én 17 órakor 

egy koncertre érkeztem meg a 
Maroshegyi imaházba.

A hívek lassan szállingóztak az al-
kalomra és én izgalommal vártam, 
hogy milyen élményben 
lesz részem. Láttam, hogy 
mások is fészkelődnek, vagy 
még éppen diskurálnak, és 
néha-néha kíváncsisággal 
teli tekintettel néznek előre.

Aztán bevonultak a szent-
királyszabadjai református 
gyülekezet dicsőítő csapa-
tának tagjai, a lelkészük, 
Szűcs László vezetésével. 
Felcsendültek a 264. dicsé-
ret ismerős hangjai, több 
hangszerrel, és szerintem 
mindenki otthon érezte ma-
gát: idősebbek és fiatalabbak egy-
aránt. A szintetizátor, gitár, fuvola és 
a dob is kellemesen ölelték körül, és 

kísérték ösvényén a dallamot.
A bemutatkozás után megtudtuk, 

hogy a zenekar tagjai között lelkész, 
mérnökember, orvos is van, akik 
lehet, hogy különböző foglalkozást 

űznek és különböző korúak, mégis 
az Istent dicsérő szolgálatban egyek.

Az énekeskönyvi énekek és az if-

júsági dicsérő énekek szépen meg-
fértek egymás mellett a zenekar 
előadásában, üzenetük megérintett 
bennünket.

Örvendeztünk az Örvendezzetek 
kezdetű dal invitálására, 
hogy Isten szeret minket. A 
jelenléted erőt ad nekem c. 
dal megerősített bennünket 
abban, hogy Isten jelenlé-
tére mindig számíthatunk, 
és erőt nyerhetünk belőle. 
Más dalok arra biztattak, 
hogy bátran forduljunk 
Urunk felé, ha csak éhez-
zük és szomjazzuk Őt, vagy 
ha álmaink, vágyaink meg-
koptak, terveink összeom-
lottak.

Végül a 395. dicsérettel 
pihentettük meg lelkünket – talán 
már az éjszakára is készülve – Isten 
szívére bízva mindenünket.
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A pontot – vagy inkább úgy mon-
danám: a kettőspontot – az Isten 
dicséretére a szentkirályszabad-
jai gyülekezet egyik presbiterének 
szerzeménye: Szabadításod öröme 
c. dal tette, ami pörgős ritmusával 
nyitva hagyta előttünk az Istent 
dicsőítés folyamatát. Engem leg-
alábbis arra indított az ének, hogy 
Isten dicséretét soha ne hagyjuk 
abba. Történjen az dalokon, dicsé-
reteken keresztül, akár fiatalabb, 
akár megszokott dallamokban, 

vagy hétköznapi tetteinkben, vagy 
akár bizonyságtételünkben, sza-
vainkban. Mindezekben a legna-
gyobb parancsolatot élhetjük meg, 
amikor hálánk kifejezéseképpen 
szeretjük Istent, és embertársaink 
iránt is emberséggel, szeretettel vi-
seltetünk. Azt hiszem, Isten nem is 
kívánhatna ennél szebb dicséretet 
az ő Személyéről, mert őszinte, tisz-
ta szeretetünk csakis Tőle fakadhat, 
és hozzá térhet vissza.

Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek 

az ÚR nevét, dicsérjétek az Urat, 
akik szolgái vagytok.(Zsolt 135,1)

A koncert után szeretetvendég-
séggel kényeztettek minket és az 
együttes tagjait. Ez plusz lehető-
ség volt arra, hogy mi, keresztyén 
testvérek is jobban megismerjük 
egymást. Úgy hiszem, minden 
alkalom, amikor közeledhetünk 
Urunkhoz és egymáshoz, áldás és 
ajándék a számunkra. Így gondo-
lok vissza erre az esti alkalomra.

Varga Tünde

AZ éHeZÔket 
meGeléGítI

„Mert megitatta a szomjazókat, és jól tartotta az 
éhezőket" (Zsolt 107,9).

Jó, ha az ember vágyakozik, és annál jobb, mi-
nél mélyebbről jön ez a vágyakozás. Az Úr meg-
elégíti lelkünk vágyakozását, akármilyen nagy és 
mindent átható legyen is az. Legyenek bátran vá-
gyaink, mert az Úr nagylelkűen teljesíteni akarja 
azokat. Nem jó az olyan lelkiáliapot, amelyben 
elégedettek vagyunk önmagunkkal, és nincsenek 
kívánságaink. A több kegyelem utáni sóvárgás, és 
a szavakban ki nem fejezhető gyötrelem nem más, 
mint a növekedéssel együttjáró szenvedés, ezért 
csak javunkra szolgál, ha egyre többször érezzük 
azt.

Áldott Urunk, add, hogy szüntelenül vágyakoz-
zunk a nemes dolgok után, de leginkább a legma-
gasztosabb dolgok iránt.

Az éhség egyáltalán nem kellemes érzés, de bol-
dogok, akik éheznek és szomjaznak Isten igazsá-
gára. Ő az ilyenek éhségét nemcsak némi eledellel 
csillapítja, hanem teljesen megelégíti az igazán 
éhezőket. Nem valami hitvány étellel táplálja őket, 
hanem Urunkhoz méltó nagyszerű eledellel, ke-
gyelmének javaival tölti be őket.

Ezért ne panaszkodj, ha lelked éhezik és sóvárog 
benned, lásd, a zsoltáros szintén éhezett és vágya-
kozott Isten dicsőségének meglátására, és az Úr 
megelégítette. Örömteli hálaadása erről tanúsko-
dik: „Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az 
emberekkel tett csodáiért, mert megitatta a szom-
jazókat, és jól tartotta az éhezőket."

Spurgeon

Virágedényben nevelkedett, és nagyon jól érezte ma-
gát.

Aztán egyszer csak jött egy KÉZ, és kivette onnan. 
„Miért veszel ki innen? Olyan jól éreztem magam!”– 
kérdezte. „Azért, mert itt nem lenne számodra elég 
hely növekedni.”– jött a válasz. A KÉZ nem sokkal ké-
sőbb kiültette a szabad ég alá. „Miért teszel engem ide? 
Úgy tűz a nap, és úgy fúj a szél!” – mondta. „Azért, 
mert így tudsz növekedni és erősödni!” – jött a válasz.

Aztán jött a zivatar, dörgött az ég, csapkodtak a vil-
lámok. „Félek!! Elázok! Vigyél el innen, te KÉZ!” – ki-
áltotta. „Nyugodj meg! A villám nem bánt téged, víz 
nélkül pedig legyengülnél és elszáradnának értékes le-
veleid!” – jött a válasz. Most már szépen nőtt, és örült 
a kis növény.

De jött a KÉZ, hozott egy karót, és odakötözte. „Mi-
ért kötözöl meg? Én szabad akarok lenni!” – kérdezte. 
„Azért, hogy a karó mellett maradj, és ne törjön el ér-
tékes szárad, ami összeköt a gyökérrel.” – jött a válasz.

Aztán újra jött a KÉZ, és ridegen leszakított róla né-
hány hajtást. „Mit csinálsz?! Leszaggatod értékes haj-
tásaimat?” – kérdezte ingerülten. „Nem” – felelte a 
KÉZ –, „csak elveszem tőled azt, ami akadályozna a 
bőséges gyümölcstermésben!”

Ezután a KÉZ beszórta a növényt valami szerrel. „Mit 
csinálsz velem, ez büdös, alig kapok levegőt!” – kiáltot-
ta. „Ne ijedj meg” – mondta a KÉZ – „ez véd meg 
majd a kártevőktől”. És a növény csak nőtt tovább… 
és végül termett sok-sok gyümölcsöt… és boldog volt!

Ne félj! Téged is Annak a KEZE formál, aki alko-
tott! Azt akarja, hogy gyümölcsözz! Hogy fénye-
sen ragyogj! Hogy örömöd teljes legyen!

A PArAdIcSomPAlántA
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.Szinte észrevétlenül van jelen a 
mindennapokban. Elválaszt és ha-
tárt szab, illetve engedi, hogy meg-
határozott területek között az átjárás 
biztosítva legyen. Tehát segít és gátol, 
akadálymentesít és akadályoz.

Az elmúlt napokban egy olyan kon-
ferencián vehettem részt Berekfür-
dőn, mely ezt a nevet viselte: Küszöb. 
De a tartalma sokkal mélyebb volt. 
A cél a gyülekezetek akadálymente-
sítése a fogyatékkal élő felebarátaink 
számára. A sok szempontból érté-
kes és tartalmas igehirdetés, elő-
adások és beszélgetések folyamán 
világosságra került számomra, hogy 
a szívemben milyen nagy küszöb 
van. De ha őszinte akarok lenni az 
ÚRhoz és nem akarok hazudni ma-
gamnak sem, akkor többes számba 
kell tennem ezt a szót: küszöbök 
vannak jelen. Amelyek gátolnak és 
akadályoznak. Kiáltottam: Uram, Is-
tenem! ÚR Jézus Krisztus, szabadíts 
meg! Tied vagyok, ments meg! Kér-

lek, akadálymentesítsd a szívemet! 
Uram, köszönöm, hogy rámutattál: a 
szívemben én is fogyatékkal élő va-
gyok! 

A konferencia ismét szembesített 
bennünket ezekkel a kérdésekkel: 
Milyen vagyok? Komolyan veszem-e 
az Élő Igét és az írott igét? Komo-
lyan veszem-e, hogy cselekedjek? 
Ki, illetve mi befolyásolja a gondol-
kozásomat? Ki, illetve mi motivál? 
Ki, illetve mi az erőforrásom? Van-e 
jövőképem? Mit jelent az életemben 
az akadályozottság? Tudom-e, mit 
jelent fogyatékosnak lenni? Van-e 
alapvető ismeretem velük kapcsolat-
ban? Hogyan társalogjak velük? Ho-
gyan viselkedjek udvariasan velük? 
Hogyan mutassam be őket? A temp-
lom küszöbét mi könnyen át tudjuk 
lépni, de sajnos nem mindenki teheti 
meg ugyanezt. Sok mindenért fele-
lősek vagyunk. Felelősek vagyunk 
azért is, hogy ők is jelen lehessenek 
olyan alkalmakon, ahol mi is szíve-
sen vagyunk jelen. Ne legyünk aka-
dályozottságban. Többek között ez is 
elhangzott: Az egyházunk a Szeretet 
által munkálkodó közösség. Erre kell 
egyre inkább szabaddá tennünk ma-
gunkat. Jézus Krisztus a mi szabadsá-
gunk. Kérdés: mennyire engedek-en-
gedelmeskedek Neki az életemben. 

Adok-e teljes szabadságot a szívem 
minden területén? 

De jó lenne, ha így lenne. Kyrie 
eleison. Urunk, irgalmazz.

Három nézőpont segítette a meg-
értést:

• a teológus: A fogyatékos ember-
ről alkotott kép a Biblia tükrében

• a szakember: A fogyatékos em-
berről alkotott kép változása a 
világban

• az érintett: A fogyatékos ember-
ről alkotott kép az érintett szemé-
vel

A Kerekasztal-beszélgetés témája: 
Az emberkép alakulása – avagy mi-
től ember az ember? Műhelymunkák 
is voltak „Mit tesz a cselekvő hit?” 
címmel.

Fontos, hogy egyre érettebbekké 
váljunk gyülekezeti tagokként mind 
lelki, mind fizikális síkon, hogy ne 
legyünk akadályai az akadályozottak-
nak a gyülekezeti életben.

„Jézus így szólt hozzá: „Mivel látsz 
engem, hiszel: boldogok, akik nem 
látnak és hisznek." …

Ezek pedig azért írattak meg, hogy 
higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten 
Fia, és e hitben életetek legyen az ő 
nevében.” (János 20,29.31)

Somogyiné Gy. Mara

AZ IStennek tetSZÔ út

dIAkónIAI 
Percek

 „küSZöB”

Volt egy időszak eddigi életemben, 
amikor gyakran felmerült bennem 
a kérdés, hogy vajon elég erős-e a 
bizodalmam Istenben. Pillanatnyi, 
múló érzések alapján ítéltem: olykor 
úgy véltem, egyre erősebb a hitem, 
máskor érzésem szerint igen gyen-
ge lábakon állt. Hogyan adjam át 
másoknak az örömüzenetet, ha én 
magam is kételkedem…? Ostoroz-
tam magam, és észrevétlenül is csak 
gyengeségeimre fókuszáltam.

Egy idős asszonytól kaptam egy-
szer egy bögrét, amelyen a fenti ige 

olvasható. Nagyon megragadott ez 
az ige, és gondolatban sokat foglal-
koztam vele.

Számomra két fő üzenetet hordoz 
ez az ige.

Legelőször is az embernek kell 
elhatároznia, hogy Istennel akar-e 
járni vagy sem. Ez egy döntés, ame-
lyet meg kell hoznunk: az Istennek 
tetsző utat választjuk-e vagy sem. De 
vajon mi az Istennek tetsző út? Ezt 
csak az alapján ítélhetjük meg, ha 
Őt magát megismerjük (elsősorban 
Igéjén keresztül), illetve kapcsolatba 

kerülünk Vele (imádságok által). Te-
hát mindenekelőtt döntenünk kell 
arról, hogy meg akarjuk-e ismerni 
Istent, és kapcsolatba szeretnénk-e 
kerülni Vele. Csak abba vethetjük a 
bizalmunkat, akit ismerünk, és akivel 
kapcsolatban vagyunk, és csak akkor 
tudunk a Neki tetsző úton járni, ha 
ismerjük Őt, kapcsolatban vagyunk 
Vele és bízunk Benne. A fentiek ösz-
szefüggnek: ismeret – kapcsolat – 
bizalom – a Neki tetsző úton való 
járás. Döntések sorozatáról van szó 
tehát. Meg akarom-e ismerni Istent? 

„Az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki.” (Zsolt 37: 23)
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Kapcsolatba szeretnék-e kerülni Vele? 
Belé akarom-e vetni bizalmamat? 
Azon az úton akarok-e járni, amely 
Neki tetszik?

Tehát nem pillanatnyi érzésektől, 
rossz vagy jó kedvtől, örömöktől vagy 
bánattól függ a hitünk! Igenis, el kell 
határoznunk magunkat Isten mellett, 
vagyis a kulcsszó itt a DÖNTÉS. A 
mi döntésünk, hogy átadjuk-e Neki 
az életünket, vagy hagyjuk magunkat 
sodródni az árral, megyünk a ma-
gunk és mások feje után és hiszünk 
a Kísértőnek…

A másik üzenet, amelyet szeretnék 
kiemelni az ige kapcsán az, ami a 
döntésünk után következik. Ha az Úr 
kezébe tettük le életünket, tudnunk 
kell, hogy bármi történik, soha nem 
leszünk egyedül! „Az Úr irányítja… 
lépteit…” Nem kell félnünk semmi-
től, mert Ő velünk van, sőt nemcsak, 
hogy mellettünk van, iránymutatást 
is kapunk Tőle, és ha elbukunk, fel-

emel minket. „Ha elesik is, nem ma-
rad fekve, mert az Úr kézen fogja” 
– olvashatjuk igénk folytatásában 
(Zsolt 37: 24). Olyan csodálatos biz-
tonságot nyújt, amit semmi más nem 
adhat meg számunkra.

Összetett dologról van szó tehát: 
nekünk kell kiválasztanunk a megfe-
lelő utat, de ha már ráléptünk erre az 
útra, Isten kezébe kerül az irányítás. 
Nyugodt szívvel rábízhatjuk magun-
kat, ugyanakkor ügyelnünk kell arra, 
hogy továbbra is a Neki tetsző úton 
járjunk, hiszen annak az embernek 
vezeti lépteit, „akinek az útja tetszik 
neki”. Az ige kapcsán eszembe jutott 
egy ifjúsági ének is: „Mindennap ve-
led leszek, fogom a kezed, csak őrizd 
meg mindig tisztán a szíved…”.

Többek között ez az ige döbbentett 
rá arra is, hogy kicsinyhitűségemet, 
a gyengeségeimre való koncentrá-
lásomat a Kísértő táplálta. Ravaszul 
támadta gyenge pontjaimat, én pe-

dig újra és újra bedőltem neki. Csak 
Isten szabadíthat meg berögződött, 
helytelen gondolkodásmódunktól, 
és mindentől, ami nem tetszik Neki 
az életünkben. Nap mint nap Rá kell 
figyelnünk, Igéjéből kell erőt meríte-
nünk, mert Ő az egyetlen megoldás. 
Egyedül gyengék vagyunk, de az 
Úrral járva erősek – „Mindenre van 
erőm a Krisztusban, aki megerősít 
engem” (Filippi 4: 13).

Kívánom, hogy mindannyian ta-
láljuk meg az utat, amely nem a vi-
lágnak, nem a Sátánnak, hanem 
Istennek tetszik. És ha életünk útján 
találkozunk olyan emberrel, akivel 
lehetőségünk van megosztani ennek 
az útnak a titkait, akkor ne féljünk át-
adni neki az örömhírt: Krisztus él, és 
téged is megváltott a bűneidtől, csak 
fogadd be Őt az életedbe, és bízd Rá 
magad utadon!

Ujváriné Császár Boglárka

Húsvéti játék a Mikulás Cukrászdával

Húsvéti kvízjátékra hívjuk a kedves Olvasókat! 
Az alábbi kérdésekre adott válaszaikat behozhatják személyesen a 

Mikulás Cukrászdába (Székesfehérvár, Batthyány u. 8.) 
nyitvatartási időben (szerdától vasárnapig 11.00–18.00). 

A helyes megfejtők között egy pünkösdi fagylalttortát sorsolunk ki!
Beküldési határidő: 2013. április 14.

A sorsolás időpontja: 2013. április 17.
Kérjük, a megfejtések mellett tüntesse fel nevét és telefonszámát, 

hogy értesíthessük, amennyiben Önt sorsoltuk ki. 
A fagylalttorta átvehető a Mikulás Cukrászdában április 24. és 28. között.

A nyertes nevét a következő Békesség újságban is közöljük.

Kérdéseink:
• Mi volt annak a településnek a neve, ahová Jézus elküldte két ta-

nítványát egy szamárért Jeruzsálembe vonulása előtt?
• Ki mondta? „Ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől.”
• Mit jelent? „Éli, éli, lamá sabaktáni!”
• Mit tett az arimátiai József Jézus testével?
• Miről ismerték meg az emmausi tanítványok a feltámadt Jézust?
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Ismét tábor – valamennyi generációnak!
„Ajándékaink krisztusban”

Urunk segítségében bízva idén is a Bükk lábá-
nál, Felsőtárkányban szeretnénk megrendezni 
nyári többgenerációs táborunkat 2013. július 21-
től 27-ig.

A tavaly már megismert és megkedvelt Park Hotel 
Táltosba (http://www.parkhotel-taltos.hu/) készülünk, 
s most is azért megyünk, amiért többgenerációs táboro-
kat szerveztünk az elmúlt hat esztendőben is: elcsende-
sedni, az Igét tanulmányozni, hitben és szeretetben nö-
vekedni, Urunkat és egymást mind jobban megismerni! 
Nagy szeretettel hívjuk és várjuk óvodánk és iskolánk 
szülői munkaközösségének tagjait, gyermekeiket, illetve 
gyülekezetünk valamennyi tagját! – Szánjon rá egy he-
tet, ahol testileg-lelkileg felüdülhet!

Az üdülő, amely hotelépületből, üdülőházakból és tu-
ristaszállásból áll, gyönyörű helyen, közvetlenül a Bükk 
hegység lábánál terül el. Sok különlegesen szép látniva-
ló (Eger, Szilvásvárad, Szalajka völgy, Bükk fennsík, Lil-
lafüred, Mezőkövesd stb.) mellett termálfürdők és erdei 
kisvasutak teszik még érdekesebbé a környéket. Idén is 
szeretnénk egy napot egy hosszabb kirándulással tölte-
ni, ha Isten is úgy akarja. Az üdülőben különböző spor-
tolási lehetőségek és játékok várják az érkezőket.

A falu Egertől északra fekszik kb. 7 kilométerre, s az 
üdülőt az Ifjúság utca 1. szám alatt találjuk meg. (Tel.: 
06-36-434-615; GPS: É47.9767; K20.4386) Székesfe-
hérvárról autóval Budapesten át 210 km a távolság, az 
M0-ást és az M31-est igénybe véve plusz 25 km. A vo-
nattal utazók számára külön vagont tudunk biztosítani 
(emiatt, s hogy az utazók létszámát lássuk, mindenkitől 
előre be kell szednünk 500.– forintot), viszont a költ-
ségeknél ki-ki csak a saját kedvezményét érvényesítheti 
majd (diák, nyugdíjas, nagycsaládos stb.), már aki ren-
delkezik ilyesmivel. Az útiköltség (az említett összegen 
felül) csak oda teljes áron (Szfvár–Füzesabony–Eger–
Felsőtárkány): kb. 4.000.– forint lesz. Sajnos emellé 
idén nyáron a távolsági vonatokhoz egy kb. 600.– fo-
rintos pótjegyet is meg kell váltani, még a 65 év feletti-
eknek is.

Vonatozva: Indulás július 21-én, vasárnap 17:45-
kor gyorsvonattal, átszállás Füzesabonyban 21:08-
kor Eger felé, érkezés Egerbe 21:25-kor, az üdülőbe 
kb. 22:00-kor. (Picit késői, de ennél a variációnál 
Budapesten nem kell átszállni!) Visszafelé az Egerből 
7:31-kor induló vonatot vennénk igénybe, amellyel el-
érhető a Füzesabony-Székesfehérvár közötti közvetlen 

gyorsvonat. Hazaérkezés július 27-én, szombaton 
11:21-kor. Imádkozzunk jó időért és az utazás zavar-
talanságáért!

Az autósoktól azt kérjük, hogy legkésőbb du. fél hatra 
mindenki érkezzen meg az üdülőbe.

A szállásokról a következőt tudjuk. A részvételi díjak 
(a tavalyi árakon maradva) 2013. július 21-én, vasárnap 
vacsorától július 27-én, szombaton reggeliig (6 éjszaka, 
teljes ellátással) a következőképpen alakulnak:

– Hotelben: 28.700.–Ft (2 csillagos hotelépület, 
összesen 115 férőhely; 2–3 ágyas szobák);

– Üdülőházban: 27.350.–Ft (földszintes kőépü-
letek, szobánként fürdőszoba; összesen 116 hely; 2–5 
ágyas szobák);

– Turistaházban: 19.600.–Ft (közös fürdőszoba; 
összesen 44 hely; 2 ágyas szobák).

– Sátorozva (korlátozott létszámban) a 6 éjszaka tel-
jes ellátással 16.800.– forintba kerül.

3 éves korig mindenütt ingyenes, 6 éves korig 50%-os 
mérséklésű a részvételi díj.

Az ehhez szükséges minimális létszám elérésében bíz-
va (150 fő) a jelzett időszakban kizárólag mi használjuk 
majd az üdülőt. 200–210 főnél több jelentkezőt viszont 
nem fogadhatunk, különben a szobák elosztásánál nem 
tudjuk érvényesíteni a családi, nemenkénti, illetve kor-
osztályos szempontokat.

A részvételi díjat vagy annak hátralékát Szép kártyá-
val is lehet majd rendezni az üdülő recepcióján.

Ha valaki szívesen jönne a táborba, de anyagi gondjai 
vannak, jelezze a lelkipásztoroknál, hogy a gyülekezet 
lehetőségeihez képest segíthessünk!

Imádkozzunk rendszeresen a hét áldásaiért! Higgyük, 
hogy vezérigénkké és erőforrásunkká lesz: „Megáldott 
minket mennyei világának minden lelki áldásával 
a Krisztusban.” (Ef. 1,3)

A következő vasárnapokon délelőtt lehet jelentkez-
ni a táborba a Gyülekezeti Központban személyesen 
vagy megbízott által a részvételi díj (és ha szükséges, 
a különvagon-foglalási összeg) befizetésével: június 9., 
16. és 23. Egyéni jelentkezéseket csak az elvégzett 7. 
osztályos kortól várunk, a fiatalabbakat egy családtag 
vagy rokon kíséretében tudjuk táboroztatni.

– Ne feledjük: Táborozni jó, különösen, ha ott van 
minden generáció!

A szervezőbizottság nevében: 
Somogyi László lelkipásztor
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Elég lehet 
a kegyelem? 

Istennek biztos elege van belőlem! 
(könyvrészlet)

Egy félelmek és kétségek között élt 
életnek van értelme? „Nincs egyedül. 
Isten kegyelmének forrása bizonyára 
véges” – érvelünk. „Az ember nem 
kérhet akárhányszor bocsánatot” – 
állítja józan eszünk. „Ha túl sok irga-
lom csekket váltunk be, előbb-utóbb 
elfogy rájuk a fedezet!” Az ördög na-
gyon szereti ezt a fajta okoskodást. 
Ha meg tud győzni bennünket arról, 
hogy Isten kegyelmének az alapjai 
korlátozottak, akkor levonjuk belő-
le a logikus következtetést. Üres a 
számla. Isten bezárta a trónterembe 
vezető ajtót… Az Istennek okozott 
csalódástól való félelemnek nagy az 
ereje, Krisztus azonban el tud bánni 
vele. Amikor először utal a félelemre, 
komolyan kezelésbe is veszi: „Bízzál 
(ne félj), gyermekem, megbocsáttat-
tak bűneid.” (Mt 9: 2)…

A bűn azt jelenti, hogy semmi-
be vesszük Istent, figyelmen kívül 
hagyjuk tanítását, tagadjuk áldása-
it. „Isten-telenül” élünk, az énünket 
helyezzük életünk középpontjába. A 
bűnös élete önmagára összpontosul, 
nem Istenre. Vajon nem erről szólt-e 
Ádám és Éva döntése? Ők a bűnbe-
esésük előtt félelem nélküli világban 
éltek. Egyek voltak a teremtett világ-
gal, egyek Istennel, egyek egymás-
sal… A bukásig úgy éltek napról-nap-
ra, hogy bíznak Istenben. A rosszul 
kezelt félelem bűnhöz vezet. A bűn el-
rejtőzéshez vezet. Mivel mindnyájan 
vétkeztünk, mindnyájan elrejtőzünk 
– nem a bozótba, hanem a nyolc-
vanórás munkahetek, dührohamok 

és ”vallásos” elfoglaltságok mögé. 
Kerüljük az Istennel való találkozást. 

Meg vagyunk győződve róla, hogy 
Isten gyűlöli gonosz hajlamainkat. 
Mi kétségkívül gyűlöljük őket. Nem 
szeretjük a tetteinket és szavainkat. 
Utáljuk kéjsóvár gondolatainkat, kí-
méletlen ítélkezésünket és önző cse-
lekedeteinket. Ha mi undorodunk 
bűnünktől, mennyivel inkább taszí-
tania kell a szent Istent! Levonjuk a 
gyakorlati következtetést: Isten hely-
rehozhatatlanul ki van akadva ránk. 
Mi mást tehetnénk tehát, mint hogy 
hangjának hallatára a bozótba vetjük 
magunkat? Ézsaiás próféta szerint a 
bűn hatására olyan elveszettek va-
gyunk és zavarodottak lettünk, mint 
az eltévedt juhok. „Mindnyájan téve-
lyegtünk, mint a juhok, mindenki a 
maga útját járta.” (Ézs 53: 6)…

Érthető, miért a bűnbocsánatról 
szól Jézus első féleleműző kijelen-
tése. Csalódást okoztunk Istennek. 
Ő azonban nem hagyott el minket! 
„Aki hisz őbenne, nem jut ítéletre.” 
(János 3: 18)… Jézus túlzottan szeret 
bennünket ahhoz, hogy kétségek kö-
zött hagyjon minket a kegyelmet ille-
tően. Az ő tökéletes szeretete kiűzi a 
félelmet (1János 4: 18). Ha Isten tö-
kéletlen szeretettel szeretne, jó okunk 
volna az aggodalomra. A tökéletlen 
szeretet lajstromot vezet a bűnökről, 
és gyakran elő is veszi. Isten azonban 
nem vezet lajstromot a vétkeinkről. 
Szeretete kiűzi a félelmet, mert ő ki-
űzi a bűnünket. Kötözzük szívünket 
ehhez az ígérethez, és húzzuk feszes-
re a csomót! Ne feledjük János leve-
lének szavait: „Bár a szívünk elítél, Is-
ten mégis nagyobb a mi szívünknél, 
és mindent tud.” (1János 3: 20) Ha 
úgy érezzük, hogy nincs bocsánat bű-
neinkre, űzzük ki ezeket az érzéseket. 
Az érzelmek ebbe nem szólhatnak 
bele. Menjünk vissza a Szentírás-
hoz! Isten Igéje fölötte áll az önkri-
tikának és az önbizalomhiánynak. 
„Mert megjelent az Isten üdvözítő 
(megmentő) kegyelme minden em-
bernek.” (Titusz 2: 11) Ismerjük Isten 
kegyelmét? Akkor bátran szerethe-

tünk, szilárdan élhetünk… Mi sem 
erősíti annyira a bátorságunkat, mint 
a kegyelem világos megmaradása. S 
mi sem táplálja annyira a félelmet, 
mint az irgalom felőli tudatlanság. 
Beszélhetünk nyíltan? Ha még nem 
fogadtad el Isten bűnbocsánatát, fé-
lelemre vagy ítélve. Semmi sem sza-
badíthat meg a gyötrő felismeréstől, 
hogy semmibe vetted alkotódat, és 
nem fogadtad meg utasításait. Se 
gyógyszer, se buzdítás, se pszichiáter, 
se vagyontárgy nem nyugtatja meg a 
bűnös szívet. Enyhíthetjük a félelmet, 
de nem szüntethetjük meg. Erre csak 
Isten kegyelme képes.

Elfogadtad-e már Krisztus bűnbo-
csánatát? Ha nem, tedd meg! „Ha 
megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: 
megbocsátja bűneinket, és megtisztít 
minket minden gonoszságtól.” (1Já-
nos 1: 9) Imádságod ilyen egyszerű 
lehet: Drága Atyám, bűnbocsánatra 
van szükségem. Megvallom, hogy 
elfordultam tőled. Kérlek, bocsáss 
meg! Kezedbe teszem a lelkem, és 
kegyelmedbe vetem a bizalmam. Jé-
zus által imádkozom! Ámen. Isten 
bűnbocsánatát elfogadva élj úgy, 
mint akinek megbocsátottak! Jézus 
meggyógyította lábadat, járj hát! Jé-
zus kinyitotta a ketrec ajtaját, lépj hát 
ki! Amikor Jézus megszabadít, való-
ban szabad vagy. Az evangélium cso-
dálatos híre az, hogy az Ő kegyelme 
csakugyan valóságos!

Forrás: Max Lucado: Félelem nél-
kül (KIA: Budapest, 2012), 3. fejezet, 
43-49. old.

Berze János
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Április
Rohan felhő felhő előtt,
ajándékozva földnek tetőt,
felnézve rájuk fény remeg felém,
érzem az Úr újító leheletét.

Ujvári Sándor Csaba
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Félelem nélkül
Mintha minden napfelkelte a félelem újabb okait hoz-

ná magával.
Hallani munkahelyi elbocsátásokról, a gazdaság vál-

ságáról, közel-keleti zavargásokról, a vezető szerveze-
tekben tapasztalható zűrzavaros helyzetekről, a lakás-
piac visszaeséséről és a globális felmelegedés növeke-
déséről.

Napjaink átka, a terrorizmus a rémítő erőszakot is je-
lentő terror szóval kezdődik. Úgy tűnik, a félelem száz 
évre bérbe vette a szomszédos épületet, és már boltot 
nyitott. A túlméretezett, goromba félelem börtönbe te-

rel minket, és ránk csapja az 
ajtókat. Nem lenne nagyszerű 
kijönni onnan?

Képzeljünk el magunknak 
egy olyan életet, melyet meg 
sem érint a szorongás. Mi 
lenne, ha félelem helyett alap-
ból hittel reagálnánk a veszé-
lyekre? Ha félelem-mágnest 
hordhatnánk a szívünk fölött, 
amely kihúzná belőle a rette-
gés, bizonytalanság és kétség 
legutolsó szikráit is, akkor mi maradna? Képzeljük ma-
gunk elé azt a napot, amelyen jobban bízunk, és kevés-
bé félünk!
(forrás: www.kiakonyvek.hu)

Berze János

A kommunista diktatúra áldozataira emlékeztek Székesfehérváron
Megrázó erejû film készült hitvallókról és kollaboránsokról

könyVAjánló

Két férfi, Márton Áron katoli-
kus és Tőkés László református 
erdélyi püspök portréján ke-
resztül világít rá filmes eszközök 
segítségével a Kabay Barna–
Petényi Katalin alkotó páros az 
erdélyi magyar-
ság, az egyház, 
a szabadságért 
küzdő emberek 
mindennapjaira 
a román kommu-
nista uralom ide-
jén. Az ügynökök 
és a diktatúrával 
kollaborálók te-
vékenységét sem 
hagyják homály-
ban. A levéltárak 
mélyén pihenő 
dokumentumokat, 
még nem publikált 
archív filmfelvéte-
leket is felvonulta-
tó alkotás, a „Szigorúan ellenőr-
zött életek” című megrázó erejű 
dokumentumfilm első vidéki 
bemutatója a kommunista dik-
tatúrák áldozatainak előestéjén 
volt Székesfehérváron, a Szent 

István Művelődési Házban. A 
rendezvényen megjelent Tőkés 
László Európai Parlamenti kép-
viselő is.

Petényi Katalin, a film egyik ren-
dezője, forgatókönyvírója számolt 

be újságíróknak arról, hogy már a 
70-es évektől kezdve nagy figyelem-
mel követte az erdélyi magyarság 
sorsát, titokban juttattak ki számuk-
ra szépirodalmi könyveket, Bibliá-
kat. Utazásaik során kerültek kap-

csolatba plébánosokkal, református 
lelkészekkel, tanítókkal és paraszt-
emberekkel.

A ceausescu-i falurombolás ide-
jén, 1988-ban a szigorú ellenőrzé-
sek ellenére sikerült átjutniuk Romá-

niába, ahol kamerá-
jukkal felvételt rög-
zítettek az erdélyiek 
mindennapjairól. 
Amikor azt hitték, 
sikerült végre a Se-
curitate eszén túljár-
niuk, akkor vitte el 
őket néhány napra 
a kommunista állam 
titkosrendőrsége.

– Számomra az 
indíttatáshoz hoz-
zájárult a Magyar 
Televízió Panoráma 
külpolitikai maga-
zinjának 1989-es fel-
vétele, amely Tőkés 

László temesvári lelkész megpróbál-
tatásait, elkötelezettségét mutatta be 
– mondta el Petényi Katalin, majd 
arról is beszélt, hogy ennek hatá-
sára kezdtek a kutatómunkához. 
Új filmjük közvetlen előzményének 
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számít a „Hitvallók és ügynökök” 
című alkotás, amellyel lényegében a 
Magyarországon megvalósult kom-
munizmus „látleletét” készítették el. 
A kezdeti szakaszban Gyöngyössy 
Imre filmrendezővel dolgozott, aki 
azonban 1994-ben elhunyt. Pe-
tényi Katalin személyes élményét 
megosztotta az újságírókkal: még 
egészen fiatalon találkozott az ön-
kényuralom igazságtalanságaival, 
és egyben a helytállással, a hit ere-
jével, amely későbbi életére jelentős 
hatást gyakorolt.

– A játékfilmes elemek alkalma-
zása leginkább kényszerűségnek 
számított, hiszen a filmben bemu-
tatott dokumentumok, történelmi 
események, drámai kihallgatások, 
kínzások és megsemmisítő táborok 
légkörét nem is lehetett másképpen 
ábrázolni filmes módon, egyúttal 
képileg is átélhetővé tenni – ezeket 
már Kabay Barna filmrendező, pro-
ducer mondta el. Hozzátette, hogy 
több mint két évig kutattak bukaresti 
archívumokban, dolgozott történész 
csoport Erdélyben és Magyarorszá-
gon annak érdekében, hogy eddig 
sosem látott dokumentumokat, új 
információkat gyűjtsenek össze Ro-
mánia kommunista korszakából. 
– A film fő ereje abban rejlik – fo-
galmazott az alkotó –, hogy olyan új 
és aktuális forrásokra épül, amelyek 
még a filmeseket is meglepték.

Tőkés László református püspök, 
Európai Parlamenti képviselő Ézsa-
iás próféta szavait idézte, aki ítéletes 
kritikáját olyan világban fogalmazta 
meg, amikor a jót rossznak mond-
ják, a rosszat jónak, a világosságot 
sötétségnek, a sötétséget pedig 
világosságnak. Felidézte nagyvá-
radi püspök elődje, Papp László 
emlékét, aki ügynökként vezette 
egyházát, amíg kicsivel „odébb”, 
szinte egy időben Közép-Erdélyben 
Márton Áron hitvallóként végez-
te szolgálatát. A katolikus püspök 
neve fogalommá vált Tőkés László 
ifjú korában, a Kolozsvári Protes-
táns Teológiai Intézetben tabunak 

számított még nevének említése is. 
Gyakran idézték róla, hogy kiállt az 
üldözött zsidóság mellett, de azt mé-
lyen elhallgatták felőle, hogy kiállt 
a magyarság oldalán. Mára Erdély 
számára példaértékű az emléke – 
hangsúlyozta a református püspök.

A Párizsi Békeszerződés 1947-
es aláírása előtt az RMDSZ akkori 
elődje, a Magyar Népi Szövetség 
Százas Intézőbizottsága három el-
lenszavazat mellett megszavazta 
Erdély visszacsatolását Romániá-
hoz. Az igazságtalan béke megelő-
zése érdekében Márton Áron élére 
állt annak a mozgalomnak, amely 
memorandumot intézett a párizsi 
tanácskozás szereplőihez, kitartva 
Észak-Erdély Magyarország mellett 
való megmaradásánál.

– Mindezzel a püspök példát mu-
tatott – hangsúlyozta Tőkés László, 
rámutatva, hogy szükséges helyze-
tekben és időben Isten elhívott szol-
gáinak sem szabad hallgatnia. „Mu-
tatis mutandis” – ezt egész Euró-
pára alkalmazhatjuk – fejtette ki –, 
ugyanis Nyugat-Európa szekuláris 
istentelensége semmivel sem jobb, 
mint az ateista ideológián alapuló 
istentelenség.

A képviselő egyúttal köszöntötte 
Székesfehérvárt, megemlékezve ar-
ról, hogy az egykori koronázóváros 
2013-ban ünnepli Szent István Em-
lékévét.

– Az előtt az igazság előtt szeret-
nék most fejet hajtani, amely fon-
tos volt Szent István királynak, s az 
igazság kimondásával évtizedeken 
át megannyi gyalázatot elhordozó 
Prohászka püspöknek, s amelyről 
Krisztus azt mondta: az igazság sza-
baddá tesz benneteket – mondta a 
filmvetítés kezdete előtt a Szent Ist-
ván Művelődési ház zsúfolásig meg-
telt dísztermében Dr. Spányi Antal, 
a Székesfehérvári Egyházmegye ró-
mai katolikus püspöke. Beszédében 
arról szólt, azért jöttek egybe, hogy 
a kommunizmus áldozatai előtt hajt-
sanak fejet, tisztelve azokat, akiknek 
szenvedése, hősies kiállása, életüket 

is kockára tévő bátorsága elvezetett 
oda, hogy mégiscsak változott a vi-
lág rendje.

– Ha látjuk az igazságot, akkor 
képesek leszünk elkerülni, hogy 
engedjük magukat befolyásolni a 
jelentős pénzekkel támogatott rek-
lámfogások által, ehelyett kezdjünk 
el építeni egy jobb világot – emlé-
keztetett a püspök.

A több mint 100 perces megrázó 
erejű filmet a hallgatóság először 
döbbent csenddel fogadta, majd 
kitörő tapssal köszönte meg. A mű-
velődési házban egyúttal a Magyar 
Politikai Foglyok Szövetsége Fejér 
Megyei Szervezetének kiállítását is 
megtekinthették a látogatók. A tár-
laton a kommunista korszak idejé-
ből, valamint a rendszerváltás utáni 
Magyarország emlékeiből származó 
fényképtárlat anyaga kap hangsúlyt.

Szűcs Gábor

Énértem

Jézusom, a keresztúton
sok fájdalom meggyötört.
Vétkeimnek terhe alatt
vérző Szíved összetört.

Nagy szenvedést elvállalva,
hogy bűneim eltöröld;
Haladtál a nehéz úton,
amit Isten kijelölt.

Szégyenében a lelkem most
fájdalmasan felüvölt;
Sosem tudom megköszönni,
mit a lelkem örökölt.

Mindennapi életemben
szent jóságod testet ölt;
Megváltásért Téged áldjon
szüntelenül ég és föld!

Kurczina Terézia
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Hazánkban több százra tehető a 
polgári életben megszervezett nyug-
díjas klubok, egyesületek száma. 
Ezek rendszerint az egy munkahe-
lyen dolgozókat gyűjtik össze, hogy 
nyugdíjba vonulásuk után se ma-
radjanak magukra, hanem éljenek 
tartalmas, egymást segítő kapcsolat-
ban. Ezek a klubok évenként orszá-
gos szervezésben, megyei elosztás-
ban rendeznek kulturális fesztivált, 
ahol bemutatják tevékenységüket. 
A tagok tehetsége megnyilvánulhat, 
és örömteli tartalmat, sikerélményt 
nyújt számukra ez az alkalom. Az 
egyéni és közös felkészülés még job-
ban összefogja a tagságot a megmé-
rettetésre készülődve.

Református Nyugdíjas Klubunk 
– amelyet inkább Közösségnek kel-
lene neveznünk – immár második 
éve szintén bekapcsolódott Nagy 
János klubvezetőnk szervezésében 
a „Ki mit tud?” rendezvénybe. Ez 
Székesfehérváron, a Szabad Mű-
velődés Házában került most is 
megrendezésre. Itt kiállításként lát-
hatók voltak nyugdíjasaink alkotá-
sai: faragások, hímzések, makettek, 
festmények és egyéb ötletes alkotá-
sok. Ezeket szakmai zsűri értékelte, 
rangsorolta és juttatta tovább köz-
ponti vagy országos kiállításokra.

A mi közösségünk havonként egy-
szeri alkalmának egyik fő tartalma 
az éneklés. Klubvezetőnk szakkép-
zett kántor, kórusvezető. Minden 
alkalommal meglepi a 45–55 fős 
tagságot új énekkel, amelyet meg is 
tanulunk János testvérünk éneklé-
sével és zongorakíséretével. Másik 
fő profilunk irodalmi jellegű. Főként 
hitvalló költemények előadása, fel-
olvasása, időnként író–olvasó talál-
kozón való részvételünk is színesíti 
programunkat. Harmadik, de nem 
utolsó téma: Isten üzenete, amelyet 
igyekszünk a mindennapi élet körül-

ményeire alkalmazni, de megértet-
ve a keletkezése idejében fennálló 
körülményeket, emberi gondolko-
dást. Egészségügyi tájékoztató elő-
adásokat is hallgatunk Dr. Dandé 
Sándor testvérünktől. Ezeket általá-
ban megbeszélés követi.

Nyitottságunkra jellemző, hogy 
néhány civil nyugdíjas klubbal is 
tartunk kapcsolatot. Tagjaink közül 
néhányan üzemi – volt munkahe-
lyi nyugdíjasaikkal is összejönnek. 
Ezek is hasznosak, építők, látókö-
rünket szélesítők.

A „Ki mit tud?”-on való részvé-
telünkre megalakítottuk klubunk 
kórusát Nagy János vezetésével. 
Az elmúlt évben már felléptünk és 
elismerő oklevelet kaptunk a zsűri-
től, de a jelenlévő nyugdíjas társak 
is nagy figyelemmel hallgatták éne-
kelt zsoltárainkat, lelki énekeinket. 
Teljesen „új szín” voltunk a progra-
mok között, hiszen egyházi kórus, 
igei témájú hitvalló énekekkel még 
egyik alkalmon sem lépett fel. Már 
akkor az a megkülönböztetett tisz-
tesség ért bennünket, hogy Nagy 
János versmondással vehetett részt 
a Színházi Gálán, a kórus pedig 
négy számot adott elő a kiszabott 8 
perc alatt. Énekeltünk a Mindenha-
tó Úrról, akinek mindenért hálával 
tartozunk. Előadtuk „Az Úr csodá-
san működik” kezdetű szép lelki 
énekünket. Nagy sikere volt a héber 
himnusz dallamára énekelt „Tüzed, 
Uram Jézus, szítsd a szívemben…” 
kezdetű dalnak. Pünkösdre készí-
tettük lelkünket és hallgatóinkat a 
„Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe, 
igen óhajtunk…” kezdetű énekkel. 
Az énekeket Nagy János karveze-
tőnk választotta ki és tanította be. 
Zongorán egy felkért zongorista kí-
sérte éneklésünket a 2012. évben.

Ebben az évben János testvérünk 
közös megegyezés alapján ismét 

bejelentette kórusunk fellépését. 
A szervezőbizottság elfogadta és 
február 27-én – Nagyböjt 2. vasár-
napján – elő is adtuk műsorunkat. 
A 18. sz.-ban megalakult német 
Hernhuti Testvérközösség csodála-
tos énekével kezdtünk: „Én lelkem, 
zengj szép zsoltárt”, majd az „Isten 
hord karjain” c. énekkel folytattuk. 
Harmadikként Sibelius finn zene-
szerző dallamára dr. Domján János 
volt budapesti lelkész versét énekel-
tük: „Jöjj béke, légy már úr a föld 
felett” kezdő sorral. Záróénekünk 
egy fergeteges ritmusú Händel-dal-
lamra született felhívás volt: „Ör-
vendj világ, eljött az Úr”. Ezen a 
bemutatón Tugyi István, gyüleke-
zetünk orgonistája kísérte a kórust, 
nagy szakmai gyakorlattal. A jelen-
lévő szépszámú közönség vastaps-
sal köszönte meg éneklésünket. A 
háromtagú szakmai zsűri ez évben 
is oklevéllel jutalmazott bennünket. 
A zsűri elnöke értékelésében külön 
kiemelte az énekesek feltűnő lelke-
sedését, karnagyukra figyelő csillo-
gó tekintetét, és az átélést, amellyel 
minden éneket átérezve, hitből ad-
tunk elő. Bakonyi István tanár test-
vérünk mint a zsűri irodalmi szak-
embere külön megköszönte előadá-
sunkat, és hangsúlyozta, hogy nem-
csak csodás dallamokat adtunk elő, 
hanem – a jól érthető szövegekkel 
– küldetést teljesítünk mint kórus, 
amire korunkban rendkívül nagy 
szükség van.

Nagy örömünkre a zsűri értékelése 
alapján a szervezők az idei Színházi 
Gálára is meghívták kórusunkat. Az 
énekkar – 21 fő – többsége hölgy, 
néhányan a CSTK gyülekezeti kó-
rusban is énekelnek, de köztünk volt 
két nyugdíjas férfi lelkész, három fér-
fi presbiter, néhány volt pedagógus 
testvérünk és jó hangú klubtagjaink.

A gálán két éneket adhatunk elő: 

réSZVételünk A nyuGdíjAS 
„kI mIt tud?” BemutAtón
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az „Én lelkem, zengj szép zsoltárt” 
és az „Örvendj világ, eljött az Úr” 
kezdetűeket.

Nagy örömünkre a zsűri Szabó-
né Miklós Eszter pedagógus testvé-
rünk csodálatos átéléssel előadott 
versmondását is nagyra értékelte, 
és benevezte a gála programjába. 
Ez Túrmezei Erzsébet A Harmadik 
c. mindig időszerű verse, amely az 
isteni szeretet győzelmét hirdeti a ki-
csinyes önzés felett. Kívánjuk, hogy 
Eszter testvérünk több klubtársával 
együtt folytassa ezt a felemelő iro-
dalomórát, és gyönyörködtessenek, 
építsenek lelkiekben sokakat!

A Békesség újság ez évi 1. szá-
mában olvastunk a Nyugdíjasklub 
megalakulásának körülményeiről. 
Munkaprogramunkhoz hozzákap-
csolhatjuk a 92. zsoltár 14–16. ver-
seit: „Az Úr házában vannak elültet-
ve, ott virulnak Istenünk udvarain. 
Öreg korban is sarjat hajtanak, dús 
lombúak és zöldek maradnak, és 
hirdetik: Igaz az Úr”.

Hívunk és várunk minden nyug-
díjas testvért együtt épülni, énekelni 
és szeretettel szolgálni a jócseleke-
detek gyümölcseivel Isten dicsősé-
gére, sokak javára.

Tóth Sándor ny. ref. lelkész

mAroSHeGyI 
mISSZIóS Hét
A maroshegyi gyülekezetrész 

nemrégiben felvette a kapcsolatot 
az Evangéliumot Minden Otthon-
ba Alapítvánnyal (EMO). 

Június elején egy héten keresz-
tül szeretnénk gyülekezeti és ala-
pítványi önkéntesekkel bejárni 
Maroshegyet, hogy megszólítsuk 
az ott lakókat, elvigyük az evan-
géliumot minden otthonba, és 
meghívjuk őket egy maroshegyi 
programra. Várjuk mindazok je-
lentkezését, akik örömmel részt 
vennének ebben a szolgálatban 
önkéntesként, valamint azon 
maroshegyi testvérek jelentke-
zését is, akik szállást és étkezést 
tudnának biztosítani az alapítvá-
nyi önkéntesek számára. A konk-
rét időpontról nemsokára hírt 
adunk. Kérjük, hogy a testvérek 
hordozzák imádságban szolgála-
tunkat!

Elérhetőség: 
Ujvári Sándor Csaba  
e-mail: ujvari.sandor@albaref.hu, 
telefonszám: +36 30 366 2156.

Újjászületés (II.)
Lélegzetemre omlanak a falak, 
forró, puha érzés szívem alatt, 
ereimben dalolva csobog a vér, 
szerveim kivárják, míg odaér.

Regenerálódnak, egyre jobbá válnak... 
A halálról mások hiába kárálnak. 
Újjászületés! Feléledés! 
Új életre, hitre ébredés!

Szívem Élettel tele. 
Ez a Lélek ereje! 
Gyönyörű álom: béke, szerelem... 
Mindez valóság: az Isten velem.

Schrenk Éva

Három férfi dolgozik egy torony-
ház tetején.

Hirtelen arra lesznek figyelmesek, 
hogy valami ég! Már késő! Lángba 
borult az egész ház. A tűz minden 
menekülési útvonalukat elzárta. 
Megpróbálják felhívni magukra a 
figyelmet.

Torkuk szakadtából kiabálnak 
segítségért. De ki tudná őket meg-
menteni ilyen magasból? A fal le-
omlással fenyeget. Óriásira nőtt a 
veszély. Ekkor érkezik meg a tűzol-
tóság. Megpróbálják a lehetetlent. 
Felnyitják a tűzoltólétrákat.

A parancsnok mászik fel először. 
Ő a létra tetején már látja azt, amit 
a lent állók nem láthatnak: a létrák 
nem érik el a tető szélét. Látja maga 
fölött a három férfi kétségbeesett 
arcát. Félelem, halálfélelem tük-
röződik rajtuk. Ekkor a tűzoltópa-
rancsnok hallatlan dologra szánja el 
magát. Kiegyenesedik, és felsőtestét 
előre löki. Sikerül a terve. Kezével a 
tető szélét fogja, lába a létra legutol-
só fokán.

A három férfi rögtön megérti a 
bátor parancsnok tettét. Az első 
megkockáztatja a dolgot, és igénybe 

veszi a mélység fölött képzett eleven 
hidat. A második és a harmadik is 
felbátorodik, és követi a példáját. 
Miközben a megmenekült férfiak 
botorkálnak lefelé a létrán, alulról 
kiáltás tör fel sok-sok szájból. A pa-
rancsnok lezuhant! Nem volt képes 
többre, ereje elfogyott. Tűzoltótársai 
elszállítják a halottat. Temetésén 
ezt mondta a tűzoltóság igazgatója: 
„Ilyen hősiességre nincsenek sza-
vak. Isten veled, példaképünk!”

Isten Fia a Golgotán haldokolva 
így kiáltott fel: „Elvégeztetett!” Az-
óta újból remélhetnek a nagy nyo-
morúságba jutott emberek, mint 
történetünkben ez a három férfi is. 
Ebben az órában, ott a Golgotán 
Jézus hidat vert az embereket Isten-
től elválasztó szakadék fölé. Minden 
megtörtént, ami csak szükséges volt 
ahhoz, hogy egy olyan nyomasztó 
múltú ember előtt, mint te, feltárul-
jon az atyai ház kapuja.

A szakadék fölött ívelő híd olyan 
erős, hogy akkor sem inog, amikor 
egy ember elrontott élete egész ter-
hével, halálfélelemben menekül át 
rajta

(Forrás: Ethos)

A kereSZt – Híd A SZAkAdék fölött
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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 második szombatján: 9:30 Páratlan páros (házasság-
gondozás)
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 16.00-18.00
Urnatemető nyitva a téli időszámítás alatt: 
szerda, péntek: 16-18, vasárnap: 9-12

8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 16.
Hivatali órák: 

Hétfőtől - Péntekig: 8,30 - 12,30; 
Vasárnap: 8,30 -10,00 11,00 -12,00
Tel.: 22/312-785; Fax: 22/398-719; 

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

Lelkipásztorok:
Somogyi László, Berze János 

Ujvári Sándor Csaba, Varga Tünde beosztott lelkészek
Fehérvári Dávid egyetemi lelkész

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! 


