
Még farsang idején járunk, de 
hamarosan itt van a húsvét ünne-
pét megelőző 40 napos nagyböjt. 
A mi református egyházi gyakor-
latunkban ennek nincs túl nagy 
jelentősége. Mégis ez a réges-ré-
gi éves hagyományos körforgás 
egy nagy életigazságra hívja fel a 
figyelmünket: minden időszak vé-
geztével egy újabb és más szakasz 
indul el az életünkben. A bölcses-
ségirodalom egyik gyöngyszemé-
ben, a Prédikátor könyvében ezt 
olvassuk:

„Mindennek megszabott ideje 
van, megvan az ideje minden do-
lognak az ég alatt. Megvan az ideje 
a születésnek, és megvan az ideje 
a meghalásnak. Megvan az ideje 
az ültetésnek, és megvan az ideje 
az ültetvény kitépésének. Megvan 
az ideje az ölésnek, és megvan az 
ideje a gyógyításnak. Megvan az 
ideje a rombolásnak, és megvan 
az ideje az építésnek. Megvan az 
ideje a sírásnak, és megvan az ide-
je a nevetésnek. Megvan az ideje 
a gyásznak, és megvan az ideje a 
táncnak. Megvan az ideje a kö-
vek szétszórásának, és megvan 
az ideje a kövek összerakásának. 
Megvan az ideje az ölelésnek, és 
megvan az ideje az öleléstől való 
tartózkodásnak. Megvan az ideje 
a megkeresésnek, és megvan az 

ideje az elvesztésnek. Megvan az 
ideje a megőrzésnek, és megvan 
az ideje az eldobásnak. Megvan 
az ideje az eltépésnek, és megvan 
az ideje a megvarrásnak. Megvan 
az ideje a hallgatásnak, és megvan 
az ideje a beszédnek.” (Préd 3, 
1–7.)

Isten is a megszabott időben, az 
idők teljességében Fia által beszélt 
hozzánk: „ezekben a végső idők-
ben a Fiú által szólt hozzánk, akit 
örökösévé tett mindennek, aki ál-
tal a világot teremtette.” (Zsid 1, 
2) Ez volt a világtörténelem legna-
gyobb fordulópontja: Isten maga 

készített utat számunkra, hogy 
megmentsen bennünket elveszett 
állapotunkból, a kárhozatból, és 
már itt a földön új életet, utána pe-
dig üdvösséget készítsen nekünk.

A 22. zsoltár a szenvedő Messiás 
imádsága. Költői formában leírja a 
Messiás szenvedéseit és megdicső-
ülését, úgy, mintha ezeket maga 
a szenvedő és utóbb megdicsőült 
Messiás mondaná el az Istenhez in-
tézett imádságban. A zsoltár mes-
siási jellegét a következő érvek bi-
zonyítják: a) Feltűnő hasonlósága 
Ézsaiás 53. fejezetének nemcsak 
gondolataival, hanem kifejezései-
vel is (v. ö. 22, 7. 8. és Ézs 53, 2. 3; 
21, 23–32. és Ézs. 53, 10–12.) — 
b) Máté (27,35.) és János (19,23. 
24.) evangélisták az Üdvözítő kín-
szenvedésének leírásában a 22. 
zsoltár 19. versére mint az írás 
szavára hivatkoznak, mely Jézus 
ruháinak elosztásában ment telje-
sedésbe. A 22. zsoltár 8. 9. 13–19. 
verse a szenvedő Megváltót gú-
nyoló nép szavaiban betű szerint 
beteljesedett (Máté 27, 39kk; Márk 
15, 29.); ugyancsak annak kezdő 
szavaival fejezte ki elhagyatottsá-
gát a kereszten haldokló Üdvözí-
tő (Máté 27, 46; Márk 15, 34). A 
Zsidókhoz írt levél szerzője (2, 12.) 
a 22. zsoltár 23. versét Jézus Krisz-
tus szájába adja. — c) A pogány 
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népek megtérése és az Isten ural-
ma az egész világ fölött (28–32. v.) 
különlegesen messiási gondolat; 
ugyancsak messiási gondolat a 
sanyargatott választott népnek jö-
vendő boldogsága is (27. v.), mely 
az újszövetségi Egyház kegyelmi 
gazdagságában ment teljesedés-
be. A Messiást magasztalni fogja 
az egész megváltott emberiség. 
(forrás: http://www.biblia-tarsulat.
hu/biblia/)

A farsangi mulatozásból böjt 
lesz, az ünnepi előkészületből 
gyásznap (nagypéntek), de végül 
kitörő öröm Krisztus feltámadá-

sának (húsvét). Tanuljunk ebből, 
mert ennek saját életünkre nézve 
is tanulsága van! Amit mi veszte-
ségként, sőt talán életünk legne-
hezebb időszakaként élünk meg, 
azt Isten hatalmas győzelme és 
szabadítása követheti. Ha több 
figyelmet szentelünk életünk viha-
ros vizeinek, mint a Viharjárónak 
(Jézus), akkor mi is fölkészülhe-
tünk arra, hogy ugyanúgy fogunk 
járni, mint a tanítványok, akik két-
ségbe estek és Péter, aki süllyedni 
kezdett, és teljesen elveszettnek 
érezte magát! (Máté 14, 22–33) 

Nem mindig tőlünk függnek az 

élet viharai, de hogy hová né-
zünk, kire tekintünk, igen! „Ám 
Jézus a viharokban végzi a legcso-
dálatosabb munkáját, mert a vi-
harokban részesül a legodaadóbb 
figyelmünkben!” (Max Lucado: 
Félelem nélkül, KIA 2012) 

Amit az istenellenes erők saját 
győzelmüknek éltek meg, az végül 
a szenvedő Messiás diadala lesz 
és a gonoszság erőinek veresége! 
Az ünnepből szomorúság, de a 
gyászénekből végül győzelmi in-
duló lesz!

Berze János 
lelkész

Az óvodA és A szülők felelőssége

Nevelési évünk feléhez érkez-
ve hálás szívvel gondolunk vissza, 
hogy mennyi áldás volt óvodánk 
életén, nap mint nap tapasztalhat-
tuk az Úr gondoskodó szeretetét, 
hiszen tudjuk, „Gondja van az Úr-
nak az útra, amelyen jártok!” (Bí-
rák 18,6)

Valaki egyszer azt mondta ne-
kem, hogy milyen jó nektek az óvo-
dában, nincs más dolgotok, csak 
hogy egész nap játsszatok a gyere-
kekkel. Az illetőnek igaza van, va-
lóban jó érzés reggelente átlépni az 
óvoda küszöbét, de azért lényege-
sen többről van itt szó, mint csupán 
játékról, még akkor is, ha mindent 
játékba ágyazottan végzünk. Sőt!
Rohanó világunkban egyre több 
feladat hárul az óvodára, hiszen 
amit régebben otthon az édesanyák 
tanítgattak gyermekeiknek – gon-
dolok itt gondozási teendők elsa-
játítására, egészséges életmód ala-
kítására, vagy akár az udvariassági 
formulák használatára –, mára már 
egyre inkább az óvoda feladata.

Legfontosabb feladatunk azon-
ban, hogy Istentől kapott elhívá-
sunknak eleget tegyünk, igyek-

szünk a gyerekek között úgy mun-
kálkodni, hogy az elvetett magok jó 
földbe hulljanak. „Íme itt vagyok, 
hogy teljesítsem a Te akaratodat.” 
(Zsidók 10,9) Naponta rácsodálko-
zom, hogy a gyerekek szíve meny-
nyire nyitott, szinte szívják maguk-
ba a Biblia szavát és igyekeznek a 
hallottakat olykor-olykor alkalmaz-
ni is. Minden reggelünk elcsen-
desedéssel kezdődik, szeretnénk, 
ha ez életformájukká válna, hogy 
mindig az Úrral induljon a napjuk. 
Hálát adok Istennek, hogy együtt 
imádkozhatok a gyerekekkel, néha 
még meg is könnyezem, hogy mi-
lyen őszintén tárják ki Isten előtt 
örömeiket vagy éppen azt, ami a 
szívükre nehezedik.

Bátorítjuk a szülőket is, hogy ve-
gyenek részt alkalmainkon, imád-
kozzanak-énekeljenek együtt gyer-
mekeikkel együtt. A szülők fontos 
feladata, hogy megvédjék gyerme-
küket a világ hatásaitól és kitegyék 
az Úr hatásának. (Mézcseppek – 
Ev. Kiadó)

Végül egy történet, ami ugyan 
megmosolyogtat, de el is gondol-
kodtat:

Játékboltban
A szülők munkából hazafelé ro-

hanva beesnek a játékboltba. Egy-
más szavába vágva kérik az eladó 
tanácsát:

– Tudja, egész nap dolgozunk.
– A gyereknek születésnapja 

lesz…
– … és valamilyen értelmes játé-

kot keresünk neki.
– Aminek örül…
– és amivel sokáig elvan.
– Olyasmire gondoltunk, ami…
– elfeledteti vele az egyedüllétet 

napközben…
A megértő eladó rájuk mosoly-

gott:
– Nagyon sajnálom, de boltunk-

ban szülőket sajnos nem árusí-
tunk…

(H. Hamdorf-Ruddies nyomán – 
Kötőjeles történetek, Kálvin Kiadó)

Köszönjük a gyülekezetnek óvo-
dánkért elhangzott imádáságait!

”Szemeiemet a hegyekre eme-
lem, onnan jön segítségem. Az 
én segítségem az Úrtól van, aki 
teremtette az eget és a földet.” 
(Zsolt.121,1–2)

Róth Róbertné
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vár A TAlenTum IskolA!

Sáriné Rádi Zsuzsa

Osztályunk negyedikes lett, s ez a 
tanév kettős feladatot állított elénk: 
az utolsó együtt töltött évben még 
több tudást, élményt, szeretetet át-
adni tanítványainknak, de közben 
szívünket már fordítani az óvodá-
sok, a leendő első osztály felé.

Szeptemberben lehetőségünk 
volt bemutatkozni az Olajfa Óvo-
da szülői értekezletén. Csupa 
bizalmasan felénk forduló szem-
pár, kíváncsi tekintet, amelyből 
kiolvasható a kérdés: „Talán ők 
lesznek azok, akikre rábízzuk sze-
münk fényét, gyermekünket?” 
Tudjuk, komoly döntés ez minden 
családban. Érvek és ellenérvek, 
tájékozódás több felől, ajánlások, 
beszélgetések és imádkozás. Hit 
abban, hogy az Úr jó helyre viszi 
az övéit.

Aztán beindult a tanév, s Anna 
néni hétfőnként hittanórákat tart a 
nagycsoportosoknak. Ahogy meg-
ismerkednek, egyre jobban megy 
a beszélgetés a Biblia történeteiről, 
a közös éneklés, játék. Egyre köze-
lebb hozzák egymáshoz a kicsinye-
ket és az ifjú tanítót.

Majd novemberben mindketten 
tartunk foglalkozást a két nagycso-

portban. Kicsit iskolásra vesszük a 
stílust: a mese mellett számolunk, 
összehasonlítunk, csoportosítunk, 
verselünk. A gyermekek nagy 
igyekezettel jelentkeznek, velünk 
együtt ők is egyre bátrabbak, köz-
vetlenebbek. Hazatérve az iskolá-
ba a negyedikesek érdeklődéssel 
hallgatják, mi történt az oviban, 
mit üzent nekik régi, kedves óvó 
nénijük. Majd együtt imádkozunk 
azért, hogy a kicsik is úgy meg-
szeressék a tanulást, az iskolát és 
bennünket, mint a mostani osz-
tályunk. Van, aki a kistestvéréről 
kérdez, akit már ismerünk a kirán-
dulásokról, családi együttlétekről, 
s aki most – reményeink szerint – 
bátyja nyomdokába lép. Közben 
negyedikeseinknek budapesti ki-
rándulást szervezünk, ahol a Par-
lament, a Hősök tere és a Közleke-
dési Múzeum élvezetes programja 
várja őket.

Hamarosan elérkezett a követke-
ző lehetőség, hogy a szülők meg-
ismerjék munkánkat: november 
20-án nyílt órákat tartottunk. Há-
lát adtunk a nagyszámú érdeklő-
dő szülőért, akik megtöltötték az 
osztálytermet. Most még csupa 

ismeretlen arc, de reméljük, minél 
többükkel újra találkozunk, amikor 
mellettünk döntenek. A negyedike-
sek tudták, miért volt itt a sok ide-
gen felnőtt, és nagy igyekezettel, 
szépen dolgoztak a matematika és 
olvasásórán.

Januárban összeállítottuk a 
Suliváró kiadványunkat, mely-
ben bemutatkoztunk és hívogat-
tunk. Februárban következnek a 
Suliváró alkalmak: 1-jén és 15-én, 
szombaton 10 órakor várjuk az 
óvodásokat olyan játékos foglal-
kozásokra, ahol már az iskola falai 
között próbálhatják ki, milyen lesz 
majd itt tanulni.

Igen, hosszú az út, míg az új osz-
tály összeáll. Sokszor fordulunk 
Mennyei Atyánkhoz kéréssel: ve-
zesse hozzánk azokat a gyerme-
keket és családokat, akik a tudás 
megszerzése mellett Jézus Krisztus 
megismerését, a keresztény neve-
lést is fontosnak tartják. Hisszük, 
nem hiába imádkozunk érte.

„Az iránta való bizalmunk pedig 
azt jelenti, hogyha valamit az ő 
akarata szerint kérünk, meghallgat 
minket.” (1János 5.14)

Sáriné Rádi Zsuzsa

Székesfehérváron élek férjem-
mel és fiammal, aki Budapes-
ten főiskolai hallgató. 1988-ban 
végeztem a Jászberényi Tanító-
képző Főiskola tanító-népműve-
lő szakán. A Dunántúlra kerülve 
Enyingen éltem és dolgoztam 18 
évig. Ott voltam alapító tanítója a 
Tinódi Református Iskolának. Ek-
kor kerültem kapcsolatba azokkal 
a keresztény értékekkel, amelye-
ket egy egyházi iskola és a mel-
lette álló gyülekezet képvisel. Így 
Székesfehérvárra költözésünkkor 

utam ide, a református iskolába 
vezetett.

Nagy öröm számomra, hogy 8 
éve dolgozhatom ebben a közös-
ségben, idén a második osztályo-
mat indíthatom felső tagozatba. 
KÖZÖSSÉG, így, csupa nagybe-
tűvel, mert nevelő munkámban 
nagy hangsúlyt fektetek az ösz-
szetartó, az egymást szeretettel 
elfogadó és támogató közösség 
formálására. Ezért is osztályunk 
alapigéje: „Ügyeljünk arra, hogy 
egymást kölcsönösen szeretetre 

és jó cselekedetekre buzdítsuk.” 
(Zsid. 10,24)

E célért nem csak az órákon, az 
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Illés Anna

konrád ferenc

,,Ne mondd, hogy fiatal vagy, 
hanem menj, ahova csak külde-
lek, és hirdesd, amit csak paran-
csolok!” (Jeremiás 1:7)

Igaz, hogy hosszú és jelentős pá-
lyafutást nem tudhatok magam 
mögött, hiszen tanító végzettsé-
gemet 2013 júniusában szereztem 
meg, magyar nyelv és irodalom 
műveltségterületen.

Óriási megtiszteltetés számom-
ra és még nagyobb öröm, hogy 
a Talentum Református Általános 
Iskolában kezdhettem meg tanítói 
munkásságomat, ugyanabban az 
osztályban, ahol tavaly 9 hétig a 
gyakorlatomat végeztem.

Vezérigéül azért választottam 
ezt a bibliai idézetet, mert nagyon 
fontos számomra Isten vezetése 
és biztatása. Ennek szellemében 

igyekszem megállni a helyem, fő-
ként munkámban.

Amit elsősorban a gyermekek-
nek szeretnék átadni és számomra 
is a legfontosabb: az istenszeretet, 
a hazaszeretet és az egymás sze-
retete. Erre alapozva fogom – az 
alapvető ismeretek mellett –, a kö-
rülöttünk lévő értékekre, a nyelv 
szépségeire és a zene által okozott 
örömre megtanítani a gyermeke-
ket.

Jelenleg Úrhidán élek szüleim-
mel és két öcsémmel. A székesfe-
hérvári Református Gyülekezet-
nek már születésem óta, azaz 22 
éve vagyok tagja. Az ifjúságban 
és a gyermekmisszióban szoktam 
szolgálatot vállalni. A Budai úti re-
formátus gyülekezet gyermekkó-
rusát vezetem immáron negyedik 

éve, melynek tagjait főleg iskolánk 
tanulói teszik ki. Nyaranta az or-
szág különböző területein szolgá-
lok táborokban, melyekben min-
den alkalommal Isten áldását és 
szeretetét érzem, amit igyekszem 
átadni a körülöttem élőknek.

Jövő tanévben is a magyar tan-
tárgycsoportot fogom tanítani.

iskolában teszünk, hanem nagyon 
sokszor kirándulunk, szervezünk 
iskolán kívüli programokat is. Jól 
esik, hogy ebben segítenek a szü-
lők is, így az általam vezetett Ta-
lentum Természetjáró Kör 3 és fél 
év alatt 30 túrát tett. 

A közösségformáláson kívül 
nagyszerű alkalmak ezek az isme-
retek átadására, a környezeti ne-
velésre, a kitartásra, az egészséges 

életmódra szoktatásra is.
Az oktató munkámban célom a 

stabil alapkészségek kialakítása, 
az egyéni bánásmód, melyben a 
lemaradók segítése mellett a te-
hetséggondozásra is hangsúlyt 
fektetek. Nyolc éve működik a 
matematika szakköröm, melyen a 
versenyekre felkészülés mellett a 
tantárgy érdekes és játékos olda-
lával is találkozhatnak a tanulók.

Munkámban fontosnak tartom 
az oktatás és nevelés harmoni-
kus egységét. Felelősnek érzem 
magam tanulóim értelmi-érzelmi 
fejlődéséért. Bízom benne, hogy 
tanítványaim érzik azt a bizalmon 
és következetességen alapuló sze-
retetet, amellyel viszonyulok hoz-
zájuk.
Jövő tanévben is a matematika 
tantárgycsoportot fogom tanítani.

1967-ben születtem Székesfe-
hérváron. A hitoktatóit Pécsen, a 
tanítói szakot Nagykőrösön végez-
tem el. 

1999-ben tértem meg. Tizen-
nyolc éve tanítom a hittant, ebből 
nyolc éve főállásban. 

Számos általános iskolában ta-
nítok: Sziget Utcai, Tolnai Utcai, 

István Király, Vasvári, Vörösmar-
ty, II. Rákóczi Ferenc és Hétvezér 
Általános Iskola.

Úgy vélem, hogy a hit- és er-
kölcstan óra a lelki magvetés szín-
tere. Az órákat ennek szellemében 
tartom, játékos formában.

Konrád Ferenc

HITTAnokTATóInk bemuTATkozásA 2.
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kedves szülők Az állAmI IskolákbAn!

szécHenyI úTI, IlleTve közös AlkAlmAInk

Ma már köztudott, hogy 2013 
őszétől a Köznevelési törvény lehe-
tővé tette – felmenő rendszerben 
–, hogy ne csak délutánonként, a 
szakkörök idősávjában, hanem a 
délelőtti tanrenden belül is választ-
ható legyen heti egy óra hit- és er-
kölcstanoktatás.

Aki élni szeretne ezzel a lehető-
séggel, az a hivatalos tavaszi 
beiratkozási időben kérheti a 
hitoktatást az ősszel induló el-
sős, másodikos, ötödikes vagy 
hatodikos évfolyamba járó 
gyermeke számára. Az egyházi 
iskolákban marad az eddigi rend, 
az órarendbe iktatott heti két hit-
tanóra valamennyi évfolyamon.

Aki nem él a törvény adta le-
hetőséggel, annak a gyermeke 
általános etikai alapképzésben 
fog részesülni ebben a tanórá-
ban. Fontos tudni viszont, hogy 
amelyik tanuló eddig világi 

erkölcstanra volt beíratva, az 
új tanévtől átíratható hit- és 
erkölcstan oktatásra! Amint a 
neve is mutatja, ez a képzés is ad 
etikai ismereteket (pl. a jellemről, 
a tiszteletadásról, a becsületről, 
stb.), de elmondja mindezek okát 
és célját is (Isten óvó szeretetéről 
és az ember felelősségéről), hogy 
értsék a gyerekek, miért jó és ál-
dott dolog erkölcsös emberként 
élni. Ébredő hitük által pedig cso-
dálatos erőforrásuk lesz mindah-
hoz, ami még éri őket az életben, 
illetve ha élő hitre jutnak, elnyerik 
az örök életet! (Zsoltár 50,15; Já-
nos 3,16)

A többi évfolyamba járó gyer-
mek számára továbbra is lehetőség 
marad a délutáni (ún. fakultatív) 
hitoktatás, oda a szülőknek majd 
szeptemberben kell beíratniuk a 
gyermekeiket. Szeretettel biztatunk 
minden református Szülőt, akinek 

ősszel elsős, másodikos, ötödikes 
vagy hatodikos gyermeke lesz, 
hogy írassa be őt az ún. kötelezően 
választható református hittancso-
portba! A törvény szerint a szülők 
teljesen szabadon dönthetnek eb-
ben a kérdésben, akkor is, ha a 
gyermekük nincs megkeresztelve, 
vagy máshol keresztelték, de mégis 
ebbe a közösségbe szeretnék járat-
ni a gyermeküket. Éljenek a lehető-
séggel! A hetedikeseket és nyolca-
dikosokat pedig szeretettel várjuk a 
konfirmációi előkészítő alkalmakra 
a Gyülekezeti Központba!

„Jézus magához hívta őket, 
és így szólt: Engedjétek hoz-
zám jönni a kisgyermekeket, 
és ne akadályozzátok őket, 
mert ilyeneké az Isten orszá-
ga.” (Lukács 18,16)

a lelkészek és hitoktatók nevében: 
Somogyi László lelkipásztor

Szeretettel hívjuk fel a Test-
vérek figyelmét az alábbi 
rendkívüli alkalmakra, ame-
lyeket a következő Békesség 
újság megjelenéséig terve-
zünk. Emellett mindenkit 
hívunk nagyszámú állandó, 
illetve különböző rendsze-
rességgel visszatérő alkal-
mainkra, amelyeket az újság 
utolsó oldalán, valamint a 
www.albaref.hu/istentiszte-
letek internetcímen lehet fo-
lyamatosan megtekinteni!

2014. 02. 22. Bibliaiskolai alkalom 9:00

2014. 03. 21–22. Presbiteri hétvége  

2014. 03. 31.  Külmissziói beszámoló 
(Keszi Krisztina) 16:00

2014. 04. 05. Hittanos nap, kirándulás 9:00

2014. 04. 06. Családos istentisztelet 
iskolások szolgálatával 8:30

2014. 04. 13. Családos istentisztelet 
óvodások szolgálatával 8:30

2014. 04. 15. Presbiteri gyűlés 19:00

2014. 04. 20. Húsvét 8:00, 10:00, 18:00

2014. 04. 21. Húsvét hétfő 8:30, 10:00, 18:00
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előadások és beszélgetések az 
Isten akarata szerinti házasságról

Köszönöm Istennek és minden-
kinek, előadónak, ötletgazdának, 
szervezőnek, a gyülekezetnek, hogy 
vannak ilyen alkalmak, amelyek se-
gítenek bennünket, hogy Isten aka-
rata szerinti életet élhessünk.

2013. február 9-én elindult egy 
szombati sorozat Páratlan Páros 
címmel a Széchenyi úti gyülekezeti 
központban havi rendszerességgel. 
A Páratlan Páros nekem az egye-
dülálló, rendkívüli párkapcsolatot 
jeleníti meg, amelyet csak akkor 
tudunk jól megélni, ha elsősorban 
Istenre figyelünk. Mindenkinek 
szüksége van arra, hogy kapcsola-
tait gondozza, nemcsak akkor, ha 
baj van, akkor is, ha úgy gondoljuk: 
„jól megy minden”, és arra is szük-
ség van, hogy őszinte beszélgetés-
ben épülhessünk egymás hite által a 
házasság terén is. A Békesség újság 
2013. februári számában még arról 
olvashattak a testvérek, hogy közel 
húsz résztvevője volt ennek az alka-
lomnak, decemberben sajnos már 
csak öten voltunk együtt. Pusztán a 
számokból nem akarok messzeme-
nő következtetést levonni arra vo-
natkozóan, hogy csak három csa-
ládban van törekvés az Isten szerinti 
házasság titkainak megismerésére, 
hogy a Mennyei Atyánktól kapott 
szeretetet jól éljük meg a legközvet-
lenebb emberi kapcsolatunkban. 
Azt sem feltételezném, hogy a há-
zasságra készülőkben nincs vágy 
arra, hogy tudatosan építsék fel ezt 
a szeretetkapcsolatot leendő há-
zastársukkal. Inkább buzdításként 
írom, hogy nagyon bensőséges és 
építő beszélgetések alakulhattak ki 
a testvérekkel és a lelkész házas-
párral, nem utolsó sorban Istennel, 
majd ennek folytatásaként otthon 
egymással is.

Sajnálom, hogy mi sem néztünk 
előbb utána a gyülekezet honlapján 

a hirdetéseknek, mert akkor már 
az elejétől végigkísérhettük volna a 
sorozatot, amelyben láthattuk Dr. 
Pálhegyi Ferenc (www.bhsz.hu) 
képekkel, ábrákkal és személyes 
bizonyságokkal tűzdelt előadása-
it. Mindig konkrét igeszakaszokra 
alapozva fejtette ki Istentől kapott 
mondanivalóját, teljesen hétközna-
pi módon, gyakorlatias megközelí-
tésekkel. Az előadások után pedig 
különösen őszinte, személyes be-
szélgetések részesei lettünk.

Az előadások külön-külön témá-
kat dolgoztak fel, így nem volt prob-
léma, hogy csak a sorozat felénél 
tudtunk bekapcsolódni, minden 
egyes előadás önállóan is érthető 
volt, de érzem, hogy van még mit 
tanulni. A testvérek segítségét ké-
rem. Biztos vagyok benne, hogy 
nemcsak a mi családunk épülését 
szolgálná, ha folytatódna ez a soro-
zat és meghallgathatnánk az elmu-
lasztott előadásokat vagy egy másik 
előadássorozatot ebben a témában.

A lelkész házaspár feltette a kér-
dést, hogy folytassák-e. Kérem a 
testvéreket, hogy mondjuk el a kör-
nyezetünkben mindenkinek, hogy 
van ilyen alkalom is, és az érdeklő-
dők jelezzék részvételi szándékukat 
a lelkész felé. Páratlan és egyedül-
álló lehetőség és itt van közel, csak 
oda kell szánni a havi két órát, hogy 
a sok teendő mellett törődjünk a 
párkapcsolatunk gondozásával is 
és valódi örömünk legyen ebben az 
ajándékban, úgy, ahogy Mennyei 
Atyánk elkészítette számunkra.

Amikor kevesen voltunk az al-
kalmon, azt találgattuk, miért nem 
jönnek mások; talán azt gondol-
hatták, hogy házassággondozásra 
csak azok járnak, akiknek baj van a 
házasságukkal, vagy megbélyegzik 
őket a „rossz a házasságuk” bélyeg-
gel, ha a környezetük megtudja, 

hova járnak.
Találgatás lenne ezt fontolgat-

ni, bízom abban, hogy mindenki 
tisztában van vele, hogy a testünk 
napi gondozásánál is fontosabb a 
lelkünk napi gondozása és ehhez 
hozzátartozik az élet minden terüle-
te, a házasság is. A házasságunkat is 
felveri a gyom, ha nem gondozzuk, 
mint ahogy a legjobb és legtisztább 
termőföldet is. Azért nem jöttek 
mások, mert nem értesültek? Hát 
vigyük a hírt!

Családommal 2011 telén köl-
töztünk Székesfehérvárra, mert itt 
kaptam munkát. Feleségemmel, 
Szilviával a hétközi alkalmakra já-
runk alkalomszerűen a Széchenyi 
úti gyülekezetrészbe, amikor mun-
kánk engedi és az óemberünket 
sem engedjük előhozakodni „ha-
laszthatatlan” ügyekkel. A vasárnap 
délelőttöt rendszerint a gyermek-
kori gyülekezetemben, Sárszent-
mihályon töltjük. Külön öröm volt 
számomra, hogy a Páratlan Páros 
alkalma szombatra esett, mert ez 
volt az egyetlen nap, amikor mind-
ketten ráértünk és együtt tudtunk ott 
lenni. Hálás vagyok azért is, hogy 
befogadtak bennünket a testvérek. 
A szombati nap a héten az egyetlen 
nap, amikor a hobbimmal tölthet-
ném az időmet, ezért lemondással 
jár akár egy szombati alkalom is. 
Meg kell vallanom, hogy volt már 
nem egy gyülekezeti alkalom, ami-
re emiatt nem mentem el, de nem 
tudtam, mit veszítek. Utólag mindig 
megbántam, mert nem úgy alakult 
az a szombat, ahogy én terveztem, 
és hiba volt kihagynom a lehető-
séget, hogy Isten megszólítson má-
sok által közvetített szavával, mert 
akárhányszor félretettem a világi 
dolgokat és ott voltam az alkalmon, 
mindig kaptam személyes üzenetet. 
Mindenkinek ajánlom, magányo-
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saknak, házasságra készülőknek és 
házasoknak. Talán túl hosszú lesz az 
írásom, amiért elnézésüket kérem, 
de szeretnék pár gondolatot meg-
osztani a testvérekkel az általam hal-
lott három előadásból, hogy ne csak 
az én gondolataim szerepeljenek.

Férfivá és nővé teremtve az 
Efezus 5:21–33 alapján: A szakasz 
az egyházról beszél, de vonatkozik 
az emberi kapcsolatainkra is. Isten 
kiábrázolása a férfi és a nő közötti 
szeretetkapcsolat, a hívők házassá-
ga nem magánügy, hanem élő ige-
hirdetés, ez a küldetésünk. A keresz-
tyének feladata ebben is a világi ár-
ral szemben evezni. Isten ehhez egy 
védőrendszert állított fel, amelyben 
Krisztus a férj feje és a család ura (I 
Kor.11:3) A férj az asszony feje és 
a gyerekeknek tekintély – a feleség 
a férj segítőtársa és a gyerekeknek 
tekintély – a gyerekek engedelme-
sek a szülőknek (Ef. 6:1). A férfi és a 
nő nem értékében, hanem testi-lelki 
alkatában és szerepkörében külön-
bözik egymástól. Isten a páromért 
ugyanannyit fizetett, mint értem – 
„Krisztusnak a vérén” (1Péter 1:18–
19). A férfi vezető szerepe nem 
zsarnokságot jelent, hanem szolgá-
latot és felelősséget (Ef. 5:23, Márk 
10:45). „Úgy szeressetek felesége-
teket, ahogyan Krisztus” (Ef. 5:25), 
azaz kezdeményezően, feltétlen 
elfogadással és önátadással, tettek-
kel, szavakkal, egész valónkkal, de 
nem mártírhalált kell halni az asszo-
nyért, hanem élni érte. Mennyit ér 
számodra a párod? 
Ér-e annyit, mint a 
tested, a hobbid, a 
szakmád…?

„Engedelmesked-
jenek az asszonyok” 
(Ef. 5:24). Nem 
szolgai engedel-
mességről van szó, 
hanem a saját érde-
keiről való lemon-
dásról férje javára, 
tehát hűség, előzé-
kenység, hajlandó-

ság, rugalmasság, alkalmazkodás, 
szeretnivalóság, kellemesség jelle-
mezze, nem gyengeség, nem ala-
csonyabb-rendűség, nem identitás-
feladás és nem szolgalelkűség. Tö-
kéletlenségünkben vigasztalásunk, 
hogy az értékünket nem a teljesít-
ményünk adja meg, hanem az Atya 
megváltó szeretete Jézusban.

Megbántódás, megbántás és 
megbocsátás a Máté 18:21–35 
alapján: A király elszámoltatja a 
szolgát és könyörületes hozzá, de 
a szolga nem engedi el szolgatársa 
tartozását, így az adósok börtöné-
be vetik, ahonnét még reményte-
lenebb rendeznie adósságát. Az 
ember megromlott, a bántás része 
természetünknek, ezért figyelmeztet 
a Biblia, hogy a nap le ne menjen a 
mi haragunk felett. A bántások le-
rakódnak, mint a por, ha hagyjuk, 
érzékennyé válunk, bántásra bántás 
rakódik és már csak a rosszat látjuk, 
olyat feltételezünk a másikról, ami 
nem igaz és ördögi kör alakul ki. 
A haragot tápláljuk, ami agresszió, 
keserűség vagy netán gyűlölet for-
májában mérgezi kapcsolatainkat. 
A mérgezés következménye lehet 
a „nem vagyok jó” érzése, az ala-
csony önértékelés, a megtorlás, az 
önbántás, önbecsapás, inaktivitás, 
kompenzáció (alkohol), fölösleges-
ség érzése és a depresszió is. „Tégy 
le a haragról” figyelmeztet az ige 
(Zsolt 37:7–8) és amit Isten mond, 
azt meg is tudjuk tenni az Ő erejével 
(Mt. 5:25, Ef. 4:32). Isten elindít a 

bántó személy felé (Ézs. 40:31) és 
a megbeszélés-megbocsátás útján 
megkapjuk a megbékélést is.

Lehet parancsra szeretni, bá-
tornak lenni?: „Légy erős és bá-
tor” (Józsué 1:6) – bátor az, aki a 
félelme ellenére azt teszi, amit kell, 
cselekszik. Józsué tudott bátor lenni 
az Úr parancsára, mert Őt követte. 
Jézust követni emberfeletti és ter-
mészetfeletti élet és Isten ezt készítet-
te nekünk, ez az örök élet keskeny 
útja. Aki azonnal és gyorsan akarja 
jól érezni magát, az nem ezen az 
úton jár. Testben élünk, de nem test 
szerint, nem indulat és nem érzelem 
szerint. Jézus az Atya parancsa sze-
rint cselekedett irántunk való sze-
retetből. A szeretet parancsa nem 
érzelemre vonatkozik, hanem cse-
lekvésre. A szeretetből bizalom fa-
kad és elfogadás, induljunk szeretni 
és jön majd az érzés is ráadásként. 
Viseljétek el egymást szeretetben! A 
szeretet néha áldozattal és önfelál-
dozással jár.

A szeretet nem szeretetvágy, nem 
szerelmi lángolás, nem testi élve-
zettel járó kívánság-szeretet (erosz), 
nem kölcsönös rokonszenv (filia). 
Sem az erosz, sem a filia nem mű-
ködik parancsra, Isten az agapé 
szeretetre ad parancsot. Az agapé 
asztalközösség és életközösség, Is-
ten ezt vállalta velünk és ezért vál-
lalhatjuk mi ezt egymással.

„Jézus születése=Isten szeretet-
cselekvése”

Faragó József

Nyílt előadássorozat
Február 27-től március 2-ig (csütörtöktől vasárnapig) nyílt előadássorozatot 

tartunk a Maroshegyi Református Imaházban (Batthyány u. 9.) 
   A hét témája: Hazatérés.
   Február 27. (csütörtök) 18 óra – Eltévedve
   Február 28. (péntek) 18 óra – Megtalálva
   Március 01. (szombat) 18 óra – Mindenem a tiéd!
   Március 02. (vasárnap) 9 óra – Hazavárlak!
   Előadó: Polgár Tibor, a magyaralmási református gyülekezet lelkipásztora.

Mindenkit nagy szeretettel hívunk és várunk az alkalmakra!
A belépés ingyenes. Bővebb információ: www.albaref.hu
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beszámoló A szécHenyI úTI gyülekezeTrész 

szIlveszTeréről

„Halj meg önmagadnak és élj 
Krisztusnak” lehetett volna a mot-
tója annak a vágynak és szándék-
nak, ami vezérelte a szervezők 
szívét az eltelt év szilveszteri prog-
ramjának szervezésekor. Nem a 
magam akaratát cselekszem, nem 
a magam kedvében járok, hanem 
Annak akaratát, aki szeretett és 
szeret engem ma is, és odaadta 
életét értem, hogy megváltson. 
Hogy az Övé legyek.

Ugye, kedves testvérek, ti is így 
látjátok és gondoljátok?

Ez a szándék és ez a vágy töl-
tötte be az Úr Jézus egész életét: 
„NE AZ ÉN AKARATOM LE-
GYEN MEG, HANEM A TIED” 
(Mt 26,39).

Nagyon nehéz lehetett Neki eze-
ket a szavakat kimondani földi 
élete utolsó óráiban vért verejté-
kezve, de Érted és Értem vál-
lalta.

„Óráját” mindig az Atya aka-
ratához és tervéhez igazította, ez 
éltette és töltötte be egész földi 
életét.

Erről a teljesen átadott életről 
tett bizonyságot Pál apostol, ami-
kor azt mondta, „élek többé nem 
én, hanem él bennem a Krisztus” 
(Gal 2,20). Mindent feltett egy 
lapra.

Ezt vallottuk meg a konfirmáci-
ós fogadalomtételünkkel, amikor 
kimondtuk: „nem a magamé va-
gyok, hanem az én hűséges meg-
váltómé”. Ó, bárcsak értenénk 
és lennénk tudatában annak, 
hogy Isten és gyülekezet előtt mit 
mondtunk és mondunk ki fogada-
lomtétel gyanánt.

Komolyan figyelmeztet mind-
nyájunkat Péter apostol az első le-
velében: „Bizony, elég volt ab-
ból, hogy a múltban pogányok 

szokása szerint, kicsapongá-
sokban, kívánságokban, ré-
szegeskedésekben, dorbézo-
lásokban, tivornyázásokban 
és szentségtelen bálványimá-
dásokban éltetek” (1Pét 4,3).

Ha komolyan gondolom, 
hogy az övé /keresztyén/ va-
gyok, akkor nem élhetek úgy, 
ahogyan korábban tettem.

Az elmúlt szilveszteri együttléte-
inken nagyobb hangsúlyt fektet-
tünk a kötetlen játékos együttlét-
re, idén inkább az Úr Jézusra és 
egymásra való odafigyelés igénye 
merült fel bennünk. Volt, aki meg-
jegyezte, filmet otthon is lehet néz-
ni, de egymásra figyelni, egymást 
meghallgatni, jobban megismerni 
sokkal fontosabb (hozzáteszem, 
ez személyes véleményem, az első 
keresztyének naponta találkoztak, 
és átélhették annak örömét, hogy 
Élő Uruk van, aki nem hagyja ma-
gukra az övéit egy pillanatra sem).

Nagyon hálás vagyok Isten-
nek, hogy Miklós András missziói 
gondnok testvérünket arra indí-
totta, hogy elvállalja az új énekek 
tanítását, melyek a Halleluja éne-
keskönyvből lettek kiválasztva. 
Mondanivalójuk Istenünk előtti 
hódolatra és leborulásra kész-
tettek.

Ezt a célt szolgálta a Somo-
gyi lelkipásztor testvérünk ál-
tal hozott játék is, ami rámu-
tatott arra, hogy időnként mi-
lyen nagy terheket hordozunk 
úgy, hogy közben nincs kivel 
azokat megosztani, pedig 
közösségben élünk. Ugyan-
ez elmondható az átélt örö-
meinkről. Hatalmas Istenünk 
van, aki ma is munkálkodik, 
kegyelmének nyomai ott van-
nak sokunk életében. Hála 

legyen neki mindezekért! Isten 
megparancsolta ószövetségi nép-
ének, hogy állítsanak emlékoszlo-
pokat, melyeknek hirdetni kell az 
utókornak az Ő nagyságát. Azt is 
megparancsolta, hogy mondják 
el a fiaiknak, hogyan szabadította 
meg őket.

Ez alkalommal elmaradt a szo-
kásos virslifőzés abból az elgon-
dolásból, hogy senkinek ne kelljen 
távol lenni, még egy kis időre sem. 
Ez nem azt jelenti, hogy elmaradt 
volna a közös vacsora, hiszen az 
általunk hozott sok finomságot 
volt módunk elfogyasztani hálás 
szívvel, sőt amint az ötezer ember 
megvendégeléséről szóló bibli-
ai történetben olvassuk, ha nem 
is tizenkét teli kosár, de elég sok 
megmaradt, amit éjfél után volt 
módunk elfogyasztani.

Hálás vagyok Istennek a kapott 
igéért, amit a szilveszteri együtt-
létünkön jelenlévő minden részt-
vevő nevében köszönünk szépen 
Miklósné Mártikának.

Jézus mondja: „Ahogyan engem 
szeretett az Atya, úgy szeretlek én 
is titeket: maradjatok meg az én 
szeretetemben” (János 15,9).

Incze Sándor

Imádni…
Imádni csak Egyet lehet,
csak Egy az imádnivaló,
aki teremtette az Eget és a Földet,
aki a Mindenható.

Azt az Egyet, aki a Szeretet,
aki nélkül nincs rossz, se jó.
Aki maga az Eredet,
akinek ereje a Szó.

Schrenk Éva
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IsTenről nIncs A bIblIánál ponTosAbb 

InformácIó

„– Egy-egy feladatra való al-
kalmasság nem csupán em-
beri adottságoktól függ. A hi-
vatást ott tudjuk csak megfe-
lelően betölteni, ahová Isten 
a terve szerint elhelyez ben-
nünket. A Teremtő pontosan 
tudja, hogy adott helyen, idő-
ben kit akar szolgálatba állí-
tani” – ezeket a gondolatokat 
Somogyi László re-
formátus lelkipász-
tor fogalmazta meg a 
Királykút Emlékház-
ban rendezett beszél-
getésen. A tíz éve a 
Székesfehérvári Re-
formátus Egyházköz-
ségben szolgálatát 
végző lelkészi elnök 
szólt az elmúlt évti-
zed tapasztalatairól 
és kifejtette nézeteit 
a közelgő egyetemes 
imahétről, a feleke-
zetek közötti további 
párbeszéd lehetősé-
géről is.

Jubileumi beszélgetés So-
mogyi László református lel-
kipásztorral

A beszélgetés kezdetén, mint-
egy ráhangolódásként Cserta Gá-
bor gitárjátékában Bódás János 
egykori református lelkész-költő 
imádságos versét hallhatták a szép 
számban megjelent érdeklődök a 
Királykút Emlékházban. A beszél-
getést Bakonyi István irodalomtör-
ténész kezdte naplójából felidézve 
a tíz évvel korábbi, Somogyi László 
lelkipásztor székesfehérvári szolgá-
latának kezdeteit: „2004. január 
4-e, vasárnap. A Széchenyi utcai 
református templomban az óbudai 
lelkész, Somogyi László hirdet igét. 
Nem véletlenül. A Németh Tamás 

távozása után megüresedett hely-
re hívta meg a presbitérium, s ő 
maradt állva. Két hét múlva lesz a 
választás. Hiteles, nyitottabb szelle-
miségű igehirdetőt látok a 43 éves 
férfiúban. Ha megválasztják, jól jár 
vele a sok vihart megélt fehérvári 
gyülekezet. A mai istentiszteleten 
kicsinek bizonyult a templom. So-
mogyi László főleg arról beszélt, 

hogy Jézusnak minden és minden-
ki előtt elsőnek kell lenni az éle-
tünkben”, majd „2004. április 12., 
hétfő. Húsvét hétfő délután a Szé-
chenyi utcában. Somogyi László, 
az új református lelkész beiktatása. 
Előbb Márkus püspök hirdeti az 
igét, azután Péntek esperes végzi 
a beiktatást. A Fehérvár Tv-vel mi 
is ott vagyunk. A fehérváriak sokat 
várnak a most ide került lelkipász-
tortól.”, „Május 30., vasárnap. Itt 
van ismét a szép pünkösd ideje. A 
Szentlélek ünnepén most először 
közvetíti a Fehérvár Tv a reformá-
tus istentiszteletet a Széchenyi utcai 
templomból. Somogyi László szép 
igehirdetését követi az úrvacsora, 
tele a templom.”

– Bódás János verse és a nap-
ló üzenete megerősítettek abban, 
hogy sosem gondoltam arra, hogy 
egyszer még a nagy előd lelki-
pásztor szószékére fogok felmenni 
– kezdte a beszélgetést Somogyi 
László, a Székesfehérvári Refor-
mátus Egyházközség lelkészi el-
nöke hozzátéve: abban, hogy bu-
dapesti gyülekezeti szolgálatából 

váltania kellett, saj-
nos hozzájárultak 
magánéleti nehéz-
ségei, számos pró-
batétel és az, hogy 
hamarosan egye-
dül, feleség nélkül 
maradt. Tudta, ko-
rábbi, óbudai kö-
zössége továbbra 
is szeretettel gondol 
rá, de megértette: 
szükséges tovább-
lépnie, újat kezde-
nie. Akkoriban, a 
kétezres évek ele-
jén barátokkal, lel-
kipásztortársakkal 

imádkozni kezdtek annak megvá-
laszolására, hogyan legyen tovább. 
A legnagyobb meglepetésükre ha-
marosan megjelent egy székesfe-
hérvári küldöttség a parókián és 
közölték, hogy megüresedett a lel-
készi állásuk. Az egybeesés nagy-
szerű időzítés volt.

„Mindeddig megsegített ben-
nünket az Úr!”

Olyan kedves testvéri benyo-
mást tett Somogyi Lászlóra a kül-
döttség, hogy az idő közben meg-
ismert feleségével, Marával úgy 
látták meg, hogy nem egyszerűen 
csak emberi gondolatokkal, elkép-
zelésekkel állnak szemben.

S hogy miként találtak a lelkész-
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re Székesfehérvárról? A kérdésre a 
hallgatóság soraiból érkezett a vá-
lasz, Miklós Gábor, egykori missziói 
gondnok, jelenleg az egyházközség 
főgondnoka részéről, aki felidézte: 
elsősorban egy fiatal lelkipásztort 
kerestek, akiről meggyőződhettek, 
hogy hívő lélek. Akkoriban húsz-
harminc „esélyes” név is felmerült 
az ország több pontjáról a lelkészek 
közül. Számos helyszínre kilátogat-
tak az egyházközség önkormány-
zati testületében munkálkodó pres-
biterek. Végül a fővárosban élő 
hívektől kaptak információt, így 
indultak el Somogyi Lászlót felke-
resni.

– Érdekesek Isten útjai – fogal-
mazott a lelkipásztor, hiszen maga 
is megláthatta, hogy olyan élet-
eseményeken át vezette, amelyek 
tapasztalatára később Székesfehér-
váron nagy szüksége lett. Példa-
ként említette korábbi nagy gyüle-
kezeti szolgálatait, s egyházi iskolai 
feladatok ellátását. Mindez akkor 
vált számára világossá, amikor 
megtudta, hogy több gyülekezet-
részből álló, óvodát és iskolát egy-
aránt működtető egyházközséghez 
hívják. A felkérés nagy kihívást 
jelentett, a naponkénti rendszeres 
bibliaolvasás során azonban kikris-
tályosodott számára, hogy itt lesz a 
következő munkaterülete.

– A sokféle jelölt közül lehetséges, 
hogy lett volna nálam alkalmasabb 
személy is, ugyanakkor egy-egy 
feladathoz való alkalmasság nem 
csupán ember adottságoktól függ. 
A hivatást ott tudjuk megfelelően 
betölteni, ahová Isten az Ő terve 
szerint elhelyez bennünket – ma-
gyarázta a lelkész, majd hozzátette: 
a Teremtő pontosan tudja, hogy 
adott helyen és időben kit akar 
szolgálatba állítani. A korábbi élet-
szakaszában bekövetkezett esemé-
nyekre is igaz, hogy „mindeddig 
megsegített bennünket az Úr”. S ez 
az isteni segítség gyülekezeti, csalá-
di és egyéni szinten egyaránt meg-
tapasztalható volt számára.

„Az igazán nagy öröm Isten 
bűnbocsátó szeretetének meg-
élése"

A 2004. évi pünkösdi televíziós 
istentiszteletet követően akkoriban 
fel is hívta az egyházközség hívei-
nek figyelmét, hogy a képernyőről 
megítélve kevésbé látszott örömte-
linek és vonzónak a közösség.

Gyakori a kritika, mondván, egyes 
tengerentúli gyülekeztek zenés-tán-
cos vidám alkalmaihoz viszonyítva 
az európai, s főleg a magyar temp-
lomokban egyfajta komor, szomo-
rúbb keresztyén hangulat uralkodik, 
amelyről valóban nehéz megállapí-
tani, hogy vonzó lenne. A szószék-
ről hirdetett örömhír ezért nem iga-
zán látszik a híveken.

Somogyi László hangsúlyozta, 
hogy az igazi nagy öröm elsősor-
ban Isten bűnbocsátó szeretetének 
megéléséből fakad, vagyis amikor 
arra döbben rá az ember, hogy 
méltatlansága ellenére még is van 
bűnbocsánat a számára.

A beszélgetés során felelevened-
tek az elmúlt évtizedek emlékezete-
sebb pillanatai. A Talentum Refor-
mátus Általános Iskola elindításnak 
„hőskorszakába” is bepillanthatott, 
amikor még a második évfolyam 
bontogatta a szárnyait. Láthat-
ta az elszánt pedagógusokat, akik 
együttműködve a presbitériummal, 
alulról építkezve teremtették meg 
egy általános iskola alapjait, mű-
ködési feltételeit.

– Nagyszerű lehetőségként érté-
keltem, hogy együtt imádkozhat-
tunk, gondolkozhattunk a tanárok-
kal, kiket is hívhatunk be a közös 
munkákba a tantestület kiépítése 
során. S e szolgálat gyümölcseként 
láthatjuk, és örömmel telik meg a 
szívünk, amikor az 5–6. osztályos 
diákok őszinte szavait hallhatjuk. 
Ők hívják fel a felnőttek figyelmét 
arra, hogy bízzanak Istenben! A 
diákok dicsérik Őt és szívükből fe-
jezik ki örömüket, hogy Hozzá tar-
tozhatnak.

Ezzel együtt a hullámvölgyek-

ben is átélhették Isten szeretetét. 
Somogyi László felelevenítette az 
intézmény egy válságos idősza-
kát, amikor az iskola újraindulása 
második tanévének végére a refor-
mátus iskola fenntartásához szük-
séges állami támogatások jelentős 
mértékben leapadtak. Azokban a 
hónapokban olyan gondolatok is 
megfogalmazódtak, hogy az intéz-
mény fenntartását egy alapítvány-
nak adják át.

– Döbbenetes volt számomra át-
élni, amikor egy presbiterem felke-
resett és azt mondta: „Figyelj rám! 
Imádkozzunk és beszéljük át még 
egyszer az iskolával kapcsolatos 
a lehetőségeket.” Imádkoztunk, 
majd azt kérdezte tőlem, mit szól-
nék, ha meghirdetnénk egy „intéz-
mény-pártolói tagságot”?

A mentőötlet valójában egy spe-
ciális adakozási formát jelentett, 
amelyben az aláírók kinyilvánítot-
ták, hogy az iskola éves működ-
tetését bizonyos önként meghatá-
rozott összeg erejéig folyamatosan 
támogatni fogják. A felajánlások-
ból aztán pontosan annyi (még-
hozzá milliós nagyságrendű) pénz 
gyűlt össze, amennyire szükség 
volt. A református iskola így ma-
radhatott meg a gyülekezet szá-
mára és a város javára.

„Egymás iránti szeretetben 
és Jézus iránt való hűségben”

A közelgő egyetemes imahét 
kapcsán elhangzott, hogy erre az 
esztendőre a kanadai kereszténye-
ket kérték fel, fogalmazzák meg 
az ökumenikus napok közpon-
ti üzenetét. Ők Pál apostolnak a 
korinthusi gyülekezethez írt első 
leveléből idéztek: „Avagy részekre 
osztható-e a Krisztus?”

A rövid válasz az, hogy nem! 
Jézus Krisztus minden keresz-
tény egyház feje, ura, megtartója 
és pásztora, ebből következően 
Ő nem osztható meg. A követői 
azonban sajnos megosztottak.

– A felekezetek között valóban 
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léteznek bizonyos látáskülönbsé-
gek, amelyek az évszázadok során 
kialakultak, s így teológiai kérdé-
sekben különbségek rejlenek, de 
ezek a különbségek senkit sem 
jogosítanak fel a szeretetlenségre 
– emlékeztetett a lelkészi elnök. El-
mondta: valójában ezek a felismert 
és megfogalmazott különbözősé-
gek indították útjára kb. száz éve az 
ökumenikus mozgalmat.

„A Bibliánál pontosabb in-
formáció nincs Istenről”

Somogyi László szólt arról is: 
Jézus Krisztusnak célja és terve, 
hogy az egymás iránti szeretetben 
és iránta való hűségben mutassuk 
meg, hogy keresztyének vagyunk. 
Hisszük és valljuk – fogalmazott –, 
hogy azok az ószövetségi próféták 
és Jézus környezetében élő apos-
tolok, akiket az Isten kiválasztott, a 
legjobban ismerik, mi a kedves a 
Számára. A reformáció óta ismét 
hangsúlyossá vált, amit az őske-
resztyének megfogalmaztak: a Bib-
liánál pontosabb információ nincs 
és nem is kell Istenről! A kerekasz-

tal-beszélgetés alkalmával végeze-
tül szóba került annak kérdése is, 
hogy ha valaki szeretné megérteni, 
hogy miért nincsenek sok kérdés-
ben a római katolikus és protestáns 
teológusok azonos állásponton, 
akkor a rövid válasz az, hogy míg a 
protestánsok kizárólag a Szentírás-
ra alapozzák gondolataikat és tan-
rendszerüket, addig a katolikusok 
nem kizárólag a Szentírásra építve 
fejtik ki saját hitrendszerüket.

A lelkipásztor az elkövetkezen-
dő időszak lehetőségeiről szólva 
elmondta: minden keresztyén fe-
lekezet előtt kihívást jelent a gya-
korlatban a helyes és a helytelen 
egészséges szétválasztása.

– Lehet ragaszkodni az igazság-
hoz, amelyet megismertek és igaz-
nak tartanak, ugyanakkor az is 
fontos, hogy ez a ragaszkodás sze-
retetben valósuljon meg. (Ef 4,15) 
Sokaknak meg kell tanulniuk: Ha 
valaki másként fogalmazza meg 
a hitvallását, vagy nem csupán a 
Biblia az egyedüli hitforrása, attól 
még kötelesek vagyunk őt szeretni!

Nos, ez az a terület – vélekedett 

a lelkipásztor –, amelyen még sok 
a fejlődnivaló. Gyakran két véglet 
felé sodródnak maguk a lelkészek 
is. Egyfelől vannak, akik – miköz-
ben ragaszkodnak elődeik akár 
vérrel is megpecsételt hitvallásához 
– a szeretet parancsolatáról feled-
keznek el. S vannak olyanok is, 
akik – miközben a szeretetre hivat-
koznak – készek olyan hitigazságo-
kat feladni, amelyeket hitvalló elő-
deik egyszer már megfogalmaztak. 
Mindebből érdemes azt a tanulsá-
got levonni, hogy nagyon veszé-
lyes lehet a szeretetre hivatkozva 
igazságokat feladni. Nem mindegy, 
mit hiszünk, és főleg, hogy kiben 
hiszünk, végső soron azért nem, 
mert egy élő személlyel van dol-
gunk! Nem szabad elfeledni, hogy 
az Élő Istennek létezik egy konkrét 
terve az üdvösségünkre és a boldo-
gulásunkra nézve. Ő pontosan tud-
ja azt, hogy Szerinte mi a jó, s mi 
nem az, hogy Számára mi kedves 
és mi nem. Erről adott kijelentést a 
prófétái és apostolai által a Bibliá-
ban. (Ef 2,20)

Szöveg és fotó: Szűcs Gábor

ökumenikus imahét 2014.
„Hát részekre szakítható-e Krisztus?” (1 Kor 1, 13)

Immár negyedik alkalom-
mal vettem részt Székesfehér-
váron az ökumenikus imahé-
ten, amely január 19-től 26-
ig tartott. Ez alkalommal a 
kanadai keresztyének állítot-
ták össze az imahét anyagát, 
választ keresve és adva a hét 
témájául választott igevers 
kérdésére: „Hát részekre sza-
kítható-e Krisztus?” (1 Kor 1, 
1–17 alapján).

Az imanyolcad estéin több 
olyan gondolat is elhang-
zott, amelyet érdemes magunkkal 
vinnünk, tovább gondolnunk, sőt 
a mindennapokban megvalósíta-
nunk.

Isten számára elkülönítettek va-

gyunk, szentek, akik Isten szere-
tetének népeként élhetik meg az 
egységet, hiszen az Ő szeretete 
mindnyájunkat átölel.

Mindannyian megkaptuk a ke-
gyelmet Jézus Krisztusban, ame-

lyet nem érdemeltünk ki. 
Ez a kegyelem átformálja 
teljes lényünket, ezáltal töb-
bé már nem lesz akadály a 
tökéletlenségünk a szolgála-
tunkban.

Az egyház Krisztus teste, 
Jézus élete. Az egyház mi 
vagyunk, amelyben külön-
böző lelki ajándékainkkal 
szolgálunk Isten dicsőségé-
re. A szolgálatunk, életünk 
legyen örömteli, hogy az 
vonzani tudjon másokat, ne 

pedig taszítson.
Közösségben vagyunk egymás-

sal. Ha fölfedezzük a másik ember-
ségét, akkor már közelebb érezzük 
egymást. Elválasztó erő tud lenni 
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együTT krIszTusHoz TArTozunk

A Krisztushívők egysé-
gében tartott ökumenikus 
imahét hetedik napján a 
baptista imaházban gyűl-
tek össze a különböző fe-
lekezetekből érkező hívek 
Székesfehérváron. Ezen 
az estén a város lelkipász-
torainak imái és az igehir-
detés témája is az „Együtt 
Krisztushoz tartozunk” 
bibliai gondolat köré épül-
tek fel. Révész Lajos bap-
tista lelkész köszöntötte a 
megjelenteket és az imaal-
kalom bevezetőjében hang-
súlyozta: „Mi mindannyian 
együtt azért kaptuk életün-
ket, hogy megismerjük Jézus 
Krisztust és Őhozzá tartoz-
zunk.”

A köszöntő után a város lelki-
pásztorai olvastak fel a Bibliából, 
megerősítve azt, hogy Isten egy-
ségbe szólít minket – mint ahogy 
a testet is egyben teremtette meg 
–, és összeköti azokat, akik Jézus 
nevében cselekednek, szeretetben 
élnek.

A közös istentisztelet igehirde-
tője Somogyi László református 
lelkészi elnök volt, aki beszédében 
a Jézus követéséről szóló Máté 

evangéliumának 10. fejezetét idéz-
te. „Ne gondoljátok, hogy békét 
jöttem hozni a földre. Nem békét 
jöttem hozni, hanem kardot. […] 
Aki nem veszi vállára a keresztjét, 
s nem követ, nem méltó hozzám. 
Aki meg akarja találni életét, el-
veszíti; aki azonban elveszíti ér-
tem életét, az megtalálja.” Sokan 
nem gondolják, hogy ez az ige-
rész arról szól, Jézust bárkinél és 
bárminél jobban kell szeretnünk. 
Aki valóban az Övé, azt semmi 
és senki sem választhatja el Krisz-
tustól. Sem a kapcsolataink, sem 
a hétköznapi életünk – mondta a 
lelkész. Majd hozzátette: Sok teo-
lógus tette fel a kérdést, mikortól, 
hogyan, meddig vagyunk keresz-
tények vagy keresztyének, vagyis 
Krisztushoz tartozók. „Számít-e 
az, hogy mi a református nézet? 

Nincs igaza a reformátusok-
nak sem, és egyik felekezetnek 
sem, mert csak az a fontos, 
hogy az Úr Jézus Krisztus mit 
mond. Ő maga az igazság. 
(Ján 14,6) Mindjárt közelebb 
kerülünk egymáshoz, ha nem 
arra figyelünk, kinek milyen 
külön véleménye van” – mu-
tatott rá a lelkipásztor.

Merthogy Jézus Krisztus-
nak van véleménye rólunk és 
az életünk dolgairól, – ezt kell 

keresnünk, ezért vagyunk együtt. 
Ő azt mondja: Aki mindennél és 
mindenkinél jobban szeret engem, 
az tartozik hozzám – fogalmazott a 
lelkész. Beszéde végén pedig arra 
figyelmeztetett: sokszor azt gon-
doljuk, hogy jelekkel, jelvényekkel 
elintézzük a Krisztushoz tartozást, 
vagyis akit megkereszteltek vagy 
bemerítettek, aki konfirmált vagy 
bérmálkozott, az „automatikusan” 
Őhozzá tartozik. Úgy véljük, hogy 
aki az egyházban szolgál, harcol 
érte, aki sokakat megtérít Krisztus-
hoz, sokat adakozik, esetleg kül-
misszióba áll, az biztosan keresz-
tény. Pedig: Az Úr Jézussal meg-
feszített jobb oldali lator melyiket 
csinálta meg ezek közül? Egyiket 
sem!! Mégis: „Még ma velem leszel 
a Paradicsomban”, mondta neki 

az, amiben különbözünk, ezért 
inkább arra törekedjünk, hogy 
a lelki ajándékokat lássuk meg a 
másikban. A bennünk élő Krisztus 
köt össze minket. Jézus Krisztus 
az ökumené, aki asztalközösséget 
vállal velünk.

Együtt vagyunk Jézus körül, mert 
Jézus elhívott mindannyiunkat, 
hogy vele járjunk a világosságban.

Egyházainknak megvannak a 
sajátos lelki ajándékai, amelyeket 
nem szabad feloldani az ökumené 
érdekében. Ahogyan a férfi és a nő 

különbözőségeik ellenére kiegészí-
tik egymást és új életet teremtenek, 
úgy a mi krisztuskövetésünk külön-
bözősége is lehet termékeny.

Mindannyiunk örömének alapja 
és küldetésünknek forrása Jézus 
Krisztus. Aki munkatársaivá, ba-
rátaivá fogadott bennünket, hogy 
együtt hirdessük az evangéliumot. 
Törekedjünk az egységre, amit a 
Sátán talán nem tud hazudni. Az 
imádság, a megbocsátás, a köl-
csönös tisztelet és a megbecsülés 
révén valósíthatjuk meg ezt az 

egységet. Isten Szentlelke adjon 
ehhez nekünk új lendületet.

Mindezeken túl számomra az 
egyik legjobb pillanat az volt, ami-
kor a Ciszterci templomban lelké-
szek, papok, presbiterek, szolgálók 
együtt beszélgettünk arról, hogy 
ki, mikor és hogyan találkozott 
először életében az ökumenével. 
Áldott beszélgetés volt ez, amelyet 
a jövőben is szeretnénk folytatni. 
Addig is hirdessük együtt az evan-
géliumot!

Ujvári Sándor Csaba
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Jézus. Nem volt semmi cselekedet, 
szertartás, amit megtett volna ez a 
bűnös ember, „csak” hitt és bűnbá-
natot tartott! (Luk 23,41–42) 

Az igehirdető lelkipásztor végül 
ezekkel a szavakkal zárta elmélke-
dését: „Én tényleg szeretlek Téged 
– mondja az Úr Jézus, – döntsd el 

a szívedben, akarsz-e mindenkinél 
jobban szeretni engem? Mert ak-
kor hozzám tartozol!”

A közösen elmondott Úr imája 
után az istentisztelet végén a lel-
kipásztorok a Krisztusban meg-
valósuló testvéri egységért, Krisz-
tus erejéért imádkoztak és kérték, 

hogy a különböző felekezetek ke-
resztényei az Ő nevében alázattal 
szolgálhassanak testvéreik között 
és a társadalomban.

a  Székesfehérvári Római Katoli-
kus Egyházmegyei Híradó alapján

Fotó: Szűcs Gábor

lelkI fITTnesz
Hagyd otthon a tornacipődet!

Tudod, én rájöttem, hogy…:
… Isten szeretet…

… Isten él és jelen van…
… Istennel képes vagyok rá…

… bármi is történik ma, Isten velem van…
… különleges, csodálatos és szerethető vagyok…

… ha Isten szerethetőnek, értékesnek és alkalmasnak tart, akkor nincs értelme vitatkozni…
… fájdalmas tanulsághoz vezet mások elismeréséért feladni Isten útját…

… az élet célja nem a mennybe jutni, hanem megtanulni az Isten szerinti szeretettel szeretni…
… nem aggódni kell, hanem imádkozni…

… el kell hagyni a komfortzónámat ahhoz, hogy a hitem fejlődhessen…
… az önzésből fakadó imára nincsen válasz…

… nem válaszokat kell kérni, hanem jó kérdéseket kell feltenni…
… a bűnbánat nem bűntudat, hanem hála…

… az elválás gyakran találkozás…
… az érintésben hatalmas erő van…

… a jó nem mindig győzedelmeskedik a rossz felett, de a rossz csak jóval győzhető le…
… nem a földi éveid száma, hanem az Istennel átélt tapasztalatok tesznek bölccsé…

… a halál nem büntetés, hanem hazatérés…
… ezekre Isten által jöttem rá…

Te mire jöttél rá?
Gyere, mesélj, kérdezz, beszélj, vitatkozz, énekelj, vagy egyszerűen csak hallgass.

Lelki fittneszedzések, avagy Fiatal Felnőttek alkalom
Amit tervezünk: rendszeres találkozók, kirándulások, közös programok

Helyszíne: Székesfehérvári Gyülekezeti Központ
Időpontja: minden szombaton

Ami lesz: tea, süti, vidám társaság
Amit hozz: magadat

Edző: Isten
A jobbkeze: Szentlélek

Témavezető: Fehérvári Dávid
Nyugalom! A könnyű élet ritka!

Ifjúsági istentiszteletek:
– febr.23., 10h Budai út
– ápr.13., 9h Maroshegy
– máj.11., 10h Széchenyi u.
   FiFe hétvége: márc. 28–30.
   Nyári ifjúsági hét: július 20–26.
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Altemplomi urnatemető nyitva tartása:
Szerda, péntek: 15:00–17:00, vasárnap 9:00–12:00
2014. március 30-tól nyári időszámítás van:
Szerda, péntek: 16:00–18:00, vasárnap 9:00–12:00
Ha másképp nem hirdetjük, az állami ünnepnapokon is a 
vasárnapi rend érvényes!
Ünnepi nyitva tartások:
Március 15. (szombat): 9:00–12:00
Április 18. (nagypéntek): 16:00–18:00
Április 20. (húsvétvasárnap): 9:00–12:00
Április 21. (húsvéthétfő): 9:00–12:00

Az igehirdetések meghallgathatók: www.albaref.hu/igehirdetesek

Feliratkozás e-mail hírlevélre: berze.janos@albaref.hu

budai úti hírek
„Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.” (Zsidók 13: 8)

Eseménynaptárunkból:

Dátum Esemény Időpont Helyszín

2014. 03. 02. Úrvacsorás istentisztelet: bibliavasárnap 
alkalmából adakozás a bibliakiadásért és terjesztésért

Vasárnap 10 óra Budai út

2014. 03. 16. Mai kérdések: előadás és beszélgetés 
egy fontos életkérdésről

Vasárnap 17 óra Budai út

2014. 03. 
21–22. Közös presbiteri hétvége Péntek du.–

Szombat du. Monoszló 

2014. 03. 30. Istentisztelet (böjt 4.): közösségi batyus ebéd 
(húsmentes!)

Vasárnap 10 óra
(nyári időszám.) Budai út

2014. 04. 06.
CSIT, Istentisztelet (böjt 5.) Talentum 1. o. szolgálata
Vendég igehirdető: az evangelizátor, zenés szolgálat, 
szeretetvendégség 

Vasárnap 10 óra Budai út

2014. 04. 
07–09. Evangelizáció (szeretetvendégséggel esténként) Hétfő–Szerda 18 

óra Budai út

2014. 04. 12. Húsvéti kézműves délután Szombat 15 óra Budai út

2014. 04. 13.
Virágvasárnapi Istentisztelet: CSIT 
családi istentisztelet az Olajfa Református Óvoda 
gyermekeinek szolgálatával

Vasárnap 10 óra Budai út

2014. 04. 13.
Budai Úti Zenés Esték 1. – Virágvasárnapi kon-
cert: Székesfehérvári Honvéd Helyőrségi Zenekar
Igehirdető: Steinbach József püspök (szeretetvendéggel)

Vasárnap 16 óra Budai út

2014. 04. 16. Bűnbánati úrvacsorai előkészítő Szerda 18 óra Budai út

2014. 04. 18. Nagypénteki istentisztelet: passió orgonajáték
 (Gárdonyi Zsolt műve alapján)

Péntek 18 óra Budai út

2014. 04. 20. Húsvét I. úrvacsora (ünnepi zenés-énekes szolgálat) Vasárnap 10 óra Budai út

2014. 04. 20. Szórvány-istentisztelet úrvacsorával Vasárnap 15 óra Börgönd – 
Kápolna

2014. 04. 21. Húsvét II. úrvacsora (ünnepi zenés-énekes szolgálat) Hétfő 10 óra Budai út
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 „… és Tudok bővölködnI Is…” (Fil. 4.12)

Mire ez a cikk megjelenik, te ta-
lán a maroshegyi evangelizáció 
alkalmán töltődsz fel az ige meg-
szólító, újraindító erejével. Az is 
lehet, hogy közeledve a Húsvét-
hoz az Istennek kedves böjtön el-
mélkedsz. Ilyenkor visszatekinteni 
a szilveszterre szinte fájdalmas. 
Mégis ez a szilvesz-
ter – a maroshegyi 
– számunkra fontos 
mérföldkő. Isten 
üzent nekünk az 
Ézsaiás 43. 18–21-
en keresztül, s ennek 
a valósága bevilágí-
totta az éjszakánkat. 
Ahogy az óév sötét-
ségére az újév haj-
nala virradt, Isten 
úgy vigasztalt és bá-
torított bennünket, 
örömöt és lendüle-
tet adott a szűkölkö-
dés ideje után. Ennek a pecsétje 
volt ez a szilveszteri ünnep. Ő volt 

a Rendező, én szolgálócsapatának 
tagja.

Ahogy olvasom mások visszajel-
zéseit az alkalomról, igék villannak 
fel előttem. Egy megélt pillanat 
– egy Ige; egy személyes megta-
pasztalás – egy isteni megerősítés. 
Ezt nyújtom át.

Szívesen tettem eleget Sa-
nyi meghívásának, örültem, 

hogy a maroshegyiek gondol-
tak rám is. Mindenki az ő fele-
barátjának kedveskedjék annak 
javára, épülésére.(Róm 15.2)

Hívtak máshova is, de na-
gyon szerettem volna Krisz-
tusban hívő testvérek közt 
búcsúztatni az elmúlt évet s 

nagyon jól tettem, 
hogy Veletek tar-
tottam, Istennek 
hála ezért a ma-
roknyi közössé-
gért! Mi pedig min-
denkor hálaadással 
tartozunk az Istennek 
ti érettetek atyámfiai, 
a kiket szeret az Úr, 
hogy kezdettől fogva 
kiválasztott titeket Is-
ten az üdvösségre, a 
Lélek szentelésében 
és az igazság hitében.
(2Thessz 2.13)

Mindenki nyitottan állt az 
esthez, családias és vidám 

•	 Nyílt	előadássorozat	(evangélizáció). Február 27–március 2. között böjti evangélizációt tartunk az imaházban, 
vendég igehirdetőnk Polgár Tibor magyaralmási lelkipásztor lesz.

•	 Verses–zenés	délután. Március 16-án (vasárnap) 16 órakor Schrenk Éva verseskötetének újabb bemutatójára 
kerül sor, amelyen Szabóné Miklós Eszter, Pisch Anikó és Tugyi István is közreműködik.

•	 „Szeretettel”	–	dalok	és	gondolatok. Április 12-én (szombat) 16 órakor Szvorák Katalin és Kudlik Júlia 
lemezbemutató alkalmára várunk sok szeretettel minden érdeklődőt.

•	 Ifjúsági	istentisztelet. Április 13-án (vasárnap) 9 órakor.

•	 Húsvét	hajnali	 istentisztelet. Április 20-án 5 órakor közösen várjuk és ünnepeljük igékkel, énekekkel és 
úrvacsorával a feltámadott Úr Jézus Krisztust.

•	 Együtt Szeretetben Testmozgással Reformátusok (ESZTER-nap). május 1-én. Kirándulással egybekötött 
bográcsos vidám nap. Idősek, fiatalok, családok, egyedülállók és minden testvérünk részvételére számítunk.

     További információ: Ujvári Sándor Csaba, 30/366-2156.

mArosHegyI kIemelT AlkAlmAk
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volt a hangulat, mindenki jól 
érezte magát. Viszonzásul pe-
dig, mint gyermekeimhez szólok: 
tárjátok ki ti is szíveteket. (2Kor. 
6.13)

Sok közösségépítő, elgondol-
kodtató, mulattató, szórakoz-
tató játék, feladat, program 
volt. Vigasztaljátok tehát egymást, 
és építse egyik a másikat, ahogyan 
teszitek is. (1Thessz 5.11)

Játszottam, táncoltam és be-
szélgettem… – szóval mindent 
szívesen csináltam. Minden 
tiszta a tisztának, de a fertőzöttek-
nek meg a hitetleneknek semmi 
sem tiszta, sőt szennyes mind az 
elméjük, mind a lelkiismeretük. 
(Tit.1.15)

Az este minden pillana-
ta szuper volt, változatos és 
ugyanakkor építő jellegű. Úgy 
érzem, jobban megismerhet-
tük egymást és önmagunkat 
az együtt töltött idő során. 
A testvéri szeretetről pedig nem 
szükséges írnom nektek, hiszen ti-
teket is az Isten tanított az egymás 
iránti szeretetre. (1Thessz 4.9)

Szívesen vettem részt a kö-
zösségi játékokban, és öröm-
mel tapasztaltam, hogy ezzel 
mindenki más is így volt. Örül-
jetek az Úrban mindenkor; ismét 
mondom, örüljetek! (Fil 4.4)

Ha legközelebb mennék, ak-
kor sem hagynám ki a finom 
krémest. :) Nem kellett újabb 
adag virslit főznünk, mert a 
sok finom saláta, amit a jelen-
lévők hoztak, bőven kielégí-
tette étvágyunkat. Mindnyájan 
ettek, és jóllaktak, azután össze-
szedték a maradék darabokat hét 
tele kosárral. (Mt 15.37)

Azt csináltuk, amihez ked-
vünk volt és mégis mindent 
meg tudtunk csinálni, amit el-
terveztünk. Ha az Úr nem építi a 
házat, hiába fáradoznak az építők. 
(Zsolt 127.1)

Minden korosztály, idősebb, 
középkorú és fiatal egyaránt 

kitűnően szórakozhatott, és 
épülhetett hitében. Ugyanúgy, 
ti ifjabbak: engedelmeskedjetek az 
idősebbeknek, egymás iránt pedig 
valamennyien legyetek alázato-
sak, mert az Isten a gőgösöknek 
ellenáll, az alázatosaknak pedig 
kegyelmet ad. (1Pt 5.5)

Nagyon örültem, hogy meg-
tisztelt minket lelkipásztor 
testvérünk, Berze János. A ki-
rály így felel majd nekik: Bizony, 
mondom néktek, amikor megtet-
tétek ezeket akárcsak eggyel is a 
legkisebb atyámfiai közül, velem 
tettétek meg. (Mt 25.40)

Nem gondoltam, hogy ilyen 
kevés ember ilyen jól mulat-
hat! Mert sokan vannak az elhí-
vottak, de kevesen a választottak.
(Mt 22.14)

Éreztem az összhangot a 
közösségben, pedig jómagam 
és az éjfél után érkezett ven-
dégeink személyében voltak 
nem megszokott arcok is, 
de a közösség befogadó volt. 
Örültem, hogy számomra új 
testvéreket ismerhettem meg. 
Legyetek egymáshoz vendégsze-
retők, zúgolódás nélkül.(1Pt 4.9)

Vonzott mindenkit az Újévi Úr-
vacsora lehetősége.

Az Úrvacsora vétele a meg-
terített asztalnál kegyelemtel-
jes volt. Az Úrnak e vendégsé-
ge által megerősödtem abban, 
hogy Jézus halálával bocsána-
tot adott bűneimre, feltámadá-
sának ereje pedig alkalmassá 
és késszé tesz arra, hogy ezen-
túl Őt követve Istennek min-
denben engedelmeskedjek, 
és Isten dicsőségére éljek. Az 
öröm könnyei voltak Úrvacso-
ra után a szemeimben. És vette 
a kenyeret, hálát adott, megtörte 
és e szavakkal adta nekik: Ez az 
én testem, amely tiérettetek ada-
tik: ezt cselekedjétek az én emlé-
kezetemre. (Luk 22.19)

Köszönöm Ujvári Sándor 
szolgálatát. Aki a legnagyobb 

közöttetek, olyan legyen, mint a 
legkisebb, és aki vezet, olyan le-
gyen, mint aki szolgál. (Lk 22.26)

Ha legközelebb mennék… 
derékmelegítőt is vinnék és a 
gyerekeimet is, de csak akkor, 
ha megint ilyen jó program 
lesz, mint most. Nem szeret-
ném, ha unatkoznának. Áron is 
megvegyétek az alkalmatosságot, 
mert a napok gonoszok.(Ef 5.16)

Én másokat is hívogatnék, 
továbbadva az első alkalom jó 
tapasztalatait. Meglepődtem, 
hogy mindenki az alkalom vé-
géig maradt, fiatalok és idő-
sek egyaránt, fél 5-ig együtt 
voltunk. Ne nézze ki-ki a maga 
hasznát, hanem mindenki a máso-
két is. (Fil 2.4)

A szervezés nagyon jó volt, 
éppen a pontosság és a kötet-
lenség tökéletes aránya miatt, 
örülök, hogy többen is kivet-
ték a részüket belőle. Ki milyen 
lelki ajándékot kapott, úgy szolgál-
jatok azzal egymásnak, mint Isten 
sokféle kegyelmének jó sáfárai. 
(1Pt 4.10)

A hét órai kezdés szerintem 
megfelelő volt. Mindennek ren-
delt ideje van, és ideje van az ég 
alatt minden akaratnak. (Préd 3.1)

Az alkalomra gondolva min-
dig az öröm és a hála érzése 
tölt el. Jó volt együtt ünnepel-
ni a testvérekkel, és hálás va-
gyok Istennek, hogy ez az al-
kalom megvalósulhatott. Mert 
én újat cselekszem, most kezd 
kibontakozni, majd megtudjátok! 
Már készítem az utat a pusztában, 
a sivatagban folyókat fakasztok. 
Még a mezei vadak is dicsőíte-
ni fognak engem, a sakálok és a 
struccok is, mert vizet fakasztok a 
pusztában és folyókat a sivatag-
ban, hogy inni adjak választott né-
pemnek, a népnek, amelyet ma-
gamnak formáltam, hogy hirdesse 
dicséretemet. (Ézs 43. 19–21)

Nagy Miklós Imréné
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„evezz a mélyre, és vessétek ki 
hálóitokat fogásra!”

(Lukács 5,4)

Urunk segítségében bízva és ál-
dásaiért imádkozva idén nyáron 
több rétegalkalmat tervezünk, 
amelyek elsődleges célja az lesz, 
hogy a már hitben élő gyülekeze-
ti tagjaink tovább erősödjenek, a 
szolgáló életre elköteleződjenek, 
illetve találják meg konkrét kül-
detésüket és feladataikat Isten or-
szágának köztünk élő szegletében. 
Azért imádkozzunk, hogy misszi-
ónk megerősödjön, teljen meg friss 
élettel és örömmel, hogy a hívők 
szolgálatai által Isten szaporíthassa 
a gyülekezetet – akár naponta – az 
üdvözülőkkel! (vö.: ApCsel. 2,47)

Kérjük és bíztatjuk a Testvéreket, 
hogy ki-ki a szabadságát és anyagi 
lehetőségeit igazítsa ezekhez az ál-
dott lehetőségekhez!

Június 23-tól 27-ig (hétfő–
péntek) a hittanos gyerekek szá-
mára (1–6. évfolyam) tervezünk 
napközis tábort, amelynek a 
Talentum Iskola biztosít majd hely-
színt. Szervezői és szolgálói az ál-
lami iskolákban, illetve a saját is-
kolánkban hitoktatással szolgáló 
testvéreink lesznek.

Július 14-től 18-ig (hétfő–pén-
tek) idén is szeretnénk megtartani 
az Angol bibliai napközis tá-
bort, részben iskolánk területén, 
részben a Gyülekezeti Központ-
ban. Idén is a Szentírás Szövetség 
munkatársai adják a szolgálatok 
gerincét, de ehhez helyi önkénte-
sek is csatlakoznak majd.

Július 20–26-ig (vasárnap-
szombat) ifjúsági tábort szerve-
zünk Piliscsabán a konfirmandus 
kortól egészen az egyetemista, illet-
ve fiatal felnőtt korig. A teljes költ-
ség várhatóan 22 és 25 ezer forint 
között lesz útiköltséggel együtt, de 
presbitériumunk határozata szerint 

résztvevőnként 10 ezer forint segít-
séget kérhetnek a rászoruló csalá-
dok. A hét felelős szervezője Fehér-
vári Dávid testvérünk, konfirmáci-
óra vagy ifikbe járó fiatalokat, de 
minden érdeklődőt – akár összesen 
50 főt – nagy szeretettel hívunk és 
várunk erre az ifjúsági együttlétre!

Augusztus 1–3-ig (pénteken 
14 órától lehet a szállásokat el-
foglalni, s vasárnap 15 és 16 óra 
között kell elhagyni) hitmélyítő 
családos hétvégét tervezünk a 
Mátraházi Református Üdülőben, 
ahol a délelőtti és a délutáni alkal-
mak alatt is gyermekfelügyeletet, 
illetve igei gyermekfoglalkozásokat 
biztosítunk. Aki kirándulni is sze-
retne, azoknak a jelzett időpontok 
előtti (pl. péntek reggeltől), illetve 
utáni időszakot ajánljuk szeretettel. 
A hétvégére általános iskolai korú 
gyerekekkel rendelkező, hitben élő 
családokat vagy szülőket várunk, 
de fiatal házasokat is, akik ezen a 
hitmélyítő alkalmon szeretnének 
felülről erőt és vezetést kapni jö-
vendő gyülekezeti szolgálataikhoz, 
– illetve lelki felfrissülésre vágynak 
a mindennapi hívő élethez.

A teljes ellátás összköltsége (az 
útiköltségen kívül) fürdőszobás 
szobákban, igen kulturált körülmé-
nyek között 3 éves korig ingyenes, 
3–14 éves korig 5.300.- Ft, efö-
lött 10.600.- Ft/fő (+ felnőtteknek 
IFA). Az üdülő befogadó képessé-
ge 63 fő.

A résztvevők jelentkezését április 
30-ig várjuk a Lelkészi Hivatalban, 
ahol a 14 évesnél idősebb jelentke-
zőnként 7 ezer forint előleget kérünk 
befizetni. A hétvégén a gyermek-
munkásokon kívül a lelkipásztorok 
szolgálnak majd, a tematikát Berze 
János testvérünk állítja össze.

Augusztus 11–17-ig (hétfő–
vasárnap) hitmélyítő csendes-
hetet szervezünk Balatonfüredre 
a Siloám Református Üdülőbe, 
ahova felnőtt, szolgáló testvéreket 
várunk. Összesen 42 hely áll ren-
delkezésre (fürdőszobás szobák-
ban), ezért elsősorban olyanok 
jelentkezését várjuk, akik már ak-
tívan bekapcsolódtak egy-egy szol-
gálati ágba (pl. a többgeneréciós 
táborokban korcsoportot vezet-
tek, tagjai a missziói, diakóniai, 
katechetikai stb. munkaközösség-
nek), illetve nem régen hitre jutva 
vagy gyülekezetünkhöz csatlakoz-
va keresik Isten odaszánt szolgála-
tának lehetőségét a közösségünk-
ben.

A héten 29 ezer forint/fő részvé-
teli díjjal kell számolnunk. (Ez azért 
csak ennyi egy frekventált üdülő-
helyen, mert igénybe tudjuk venni 
egyházkerületünk támogatását.) A 
hét programját e sorok írója tervezi 
összeállítani. Erre az alkalomra is 
április 30-ig lehet jelentkezni, sze-
mélyenként 7 ezer forint előleg be-
fizetésével.

A legidősebb korosztály számára 
is szervezés alatt áll egy csendeshét 
lehetősége (valószínűleg Velen-
cén), amelynek lebonyolításáért 
Nyugdíjas Klubunk, illetve Tóth 
Sándor ny. lelkipásztor testvérünk 
vállalt felelősséget.

Minden korosztálynak szól a 
REND az Őrségben, amelyre 
július 4–6-ig kerül sor Őriszent-
péteren. Külön buszt szervez az 
utazáshoz Csepregi Tibor testvé-
rünk, amely a terveink szerint 4-én 
korán reggel indul majd, hogy a 
nap folyamán egy őrségi kirándu-
lásban is részesülhessen a csoport. 
A hazaindulást 5-én, szombaton 
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nem pénztárca, hanem szív kérdése

Már a szüleim életében láttam, 
később saját tapasztalataim iga-
zolták: Isten szeretete bátran kipró-
bálható abban is, ahogyan adako-
zunk! Mennyei Atyánkat valóban 
próbára lehet tenni úgy, ahogyan 
Ő maga ajánlja: „Hozzátok be a 
raktárba az egész tizedet, hadd 
legyen eleség a házamban, és így 
tegyetek próbára engem – mondja 
a Seregek Ura. Meglátjátok, hogy 
megnyitom az ég csatornáit, és 
bőséges áldást árasztok rátok. El-
riasztom tőletek a sáskákat, nem 
pusztítják el földetek termését, nem 
teszik tönkre szőlőtöket a határban 
– mondja a Seregek Ura. Boldog-
nak mond benneteket minden 
nép, mert gyönyörű lesz országo-
tok.” (Malakiás 3,10–12)

Az adakozás nem pénztárca, ha-
nem szív kérdése: Ha már átéltem 
és hittel megragadtam, hogy Ő mit 
tett értem, mennyi mindent adott és 
ad nekem, akkor nem kényszerré, 
hanem hálaadásom szerves részévé 
lesz az adakozás! S nem a mennyi-
séget, hanem a mértéket nézem: 
javaim, bevételeim tizedét szívesen 
visszaadom az Úrnak, legyen az a 
gyakorlatban egy kisebb vagy egy 
nagyobb összeget kitevő adomány. 
Hiszen hogyan tudnám valaha is 
igazán meghálálni azt, amit Ő ér-
tem tett! „Hiszen még az igazért is 
aligha halna meg valaki, bár a jóért 
talán még vállalja valaki a halált. 
Isten azonban abban mutatta meg 
rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus 
már akkor meghalt értünk, amikor 
bűnösök voltunk.” (Róma 5,7-8)

Gyülekezetünk adakozó jókedve 

igen változatos képet mutat. Van-
nak, akik a fenti Ige szerint éves 
jövedelmük tizedét, vagy akár en-
nél többet is odaszánnak Isten or-
szágának épülésére, konkrétan a 
gyülekezet fizikai gyarapodására, 
illetve lelki növekedésének anya-
gai fedezetére. Mindegy, hogy 
nyugdíjasok vagy sikeres vállalko-
zók, Isten kegyelme iránti hálájuk 
erre indítja őket. S a számok ön-
magukért beszélnek: ezek miatt a 
céladományok, illetve egyházfenn-
tartói járulékok miatt lehetséges, 
hogy gyülekezeti épületeink folya-
matosan szépülnek, az alkalmazot-
tak (pl. a lelkipásztorok, akik ma-
guk is adakozók) megkapják havi 
jövedelmüket, a rezsiköltségeket 
rendezni tudjuk és intézményeink 
is részesülnek kiegészítő támoga-
tásban a fenntartó egyházközség 
részéről. Köszönet és hála minden 
adakozónak, – a dicsőség pedig 
illesse könyörülő és gondviselő 
Urunkat mindörökké!

Arról is szólnunk kell viszont, hogy 
vannak, akik még az igen szerény, 
a közegyház által ajánlott (keresőn-
ként évi 11 ezer, nyugdíjasonként 
7 ezer forint) mértékben sem járul-
nak hozzá egyházközségünk anyagi 
életének fenntartásához. Sőt, évről 
évre csökken az adakozók összlét-
száma, illetve elsősorban azok szá-
ma, akik évente egyszer jelennek 
meg a lelkészi hivatalban, hogy egy 
igen szerény adományt helyezzenek 
el a gyülekezet pénztárába. Feléjük 
is őszinte köszönettel tartozunk, de 
látnunk kell, hogy ők valami miatt 
nem kaptak a megváltás evangéli-

umának lelki gazdagságából, nem 
tapasztalják a gyülekezethez tar-
tozás örömét, illetve az itt kiáradó 
szeretet-gesztusokat. Tennünk kell 
értük, imádkozni kell értük, menni 
kell utánuk, – ide kell szeretnünk 
őket! Tudjuk és valljuk: A misszió 
nem a pénztárcájukról szól, hanem 
arról, hogy a Megváltó személyes 
megismerése híján el ne kárhozza-
nak! Ezért kell megkeresnünk őket! 
(Márk 16,16) De az is tény, hogy aki 
az Ige és a Lélek által újjászületett 
keresztyén lesz (János 3,5–7), an-
nak szívkérdéssé válik az adakozás. 
Nem azért, mert mondják, vagy 
bárki is elvárná, hanem önként 
és hálából Isten kimondhatatlan 
ajándékáért: a bűnbocsánatért és 
az örök életért! (2.Kor 9,15; 1.Pét 
1,8–9)

Nagy feladatok, komoly anyagi 
kihívások állnak idén is gyülekeze-
tünk előtt: Tudunk-e még hitokta-
tót alkalmazni az ősztől várhatóan 
tovább növekvő hitoktatói felada-
tok ellátására? Tudjuk-e támogatni 
azokat, akik vágynak a nyári prog-
ramok valamelyikére, de anyagi 
okokból nem mernek jelentkezni? 
Tudunk-e legalább tiszteletdíjat 
adni a kántorainknak? Akarunk-e 
a missziói programokra többet 
fordítani? Merjük-e támogatni a 
gyülekezet szegényeit, a valóban 
szociálisan rászorulókat, ha lakbér 
vagy akár napi betevő falat gond-
juk támad? Tudjuk-e a templomfel-
újításra felvett nagykölcsönt idén is 
törleszteni? Gyülekezetrészeink, 
temetőink ingatlanjait képesek 
leszünk-e fejleszteni, a szükséges 

estére tervezzünk, hogy még éjfé-
lig mindenki hazaérhessen. Egyéni 
utazásokkal is részt lehet venni az 
alkalmon, akár a vasárnapi záró 
rendezvényig, de a szállásról min-
denkinek magának kell gondos-

kodnia.  (Pl: www.ligethotel.hu) 
A közösen utazó csoport várható 
költségeiről később adunk tájékoz-
tatást.

Kérjük a Testvéreket, hordozzák 
imádságaikban a tervezett alkal-

makat, hogy Urunk megdicsőítve 
önmagát „mélyre evezzen” velünk 
hitünkben, s gazdagon gyümölcsö-
ző életre eleveníthessen meg ben-
nünket!

Somogyi László
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A nyugdíjAs klub éleTéből

karbantartásokat elvégezni? Az 
immár eladott, 18 éves kisbuszt 
tudjuk-e valamilyen módon pó-
tolni? A számlákat és havi járan-
dóságokat vajon mind ki tudjuk-e 
fizetni?

Hittel vallom: mindez nem pénz-

tárca, hanem szív kérdése! Imád-
kozzunk mindig hálaadással, s kér-
jünk gyermeki bizalommal. Isten 
ma is az ő Igéje szerint cselekszik és 
megdicsőíti önmagát! „Semmiért 
se aggódjatok, hanem imádság-
ban és könyörgésben mindenkor 

hálaadással tárjátok fel kéréseite-
ket Isten előtt.” (Fil 4,6) Mert „aki 
tulajdon Fiát nem kímélte, hanem 
mindnyájunkért odaadta, hogyne 
ajándékozna nekünk Vele együtt 
mindent?” (Róm 8,32)

Somogyi László

Istennek legyen hála, klubunk 
idén is működik tovább. Összejö-
veteleinket ezután is a hónap első 
péntekén tartjuk. Igyekszünk min-
den alkalomra valami új progra-
mot becsempészni.

Januári alkalmunkon egyik test-
vérünk vezetésével tréfás művelt-
ségi vetélkedőt rendeztünk. Most 
a februári alkalmon Tóth Tamás 
rk. esperes-plébános úr vetítettké-
pes beszámolót tartott az argentin 
misszióban tett látogatása alkal-
mával átélt élményeiből. A márci-
usi összejövetelünket F. Dőry Mag-
dolna előadó teszi színesebbé. A 
városi „Kortárs Ki Mit Tud?”-on 
Miklós Eszter testvérünk versmon-
dással képviseli gyülekezetünket 

és a klubot.
Terveink között szerepel egy bu-

dapesti kirándulás, a hagyomá-
nyos tavaszi sóstói pörköltfőzés.

Sívó Zsuzsa testvérünk szervezé-
sében többen is 
kedvezményesen 
opera-e lőadá -
sokon vehetnek 
részt.

Természetesen 
hitünk ápolásá-
ra is gondot for-
dítunk, Nt Tóth 
Sándor lelkipász-
tor testvérünk tart 
minden alkalom-
mal igemagyará-
zatot.

A klubunk nyitott, tehát bárkit, 
aki közösségre és az Ige hallgatá-
sára vágyik, szeretettel hívunk és 
várunk.

Pétervári István

Amit tudok és hiszek

Azt tudom, hogy anyám méhében fogantam.
Azt is tudom, hogy apám keze kérges volt.
Arra emlékszem, hogy anyám a templomba küldött
Míg apám a betevőért küszködött.
Tavaszra nyár jött akkor is és őszre tél
Forgott az idő kereke és kecsegtetett a remény.
Szép volt a „bűnös” ifjúság kora
Azt hittem, sokáig tart;
De jött a megcsalatkozás
Az elfelejtés borúja.
Majd eltemettem szüleim és testvéreim,
Felneveltük gyermekeink.
Azt gondoltam, ennyi az élet,
Mindent elértem és megtettem…
Hogyan tovább, már csak az emlékezés?
Nincs kit szeressek, nincs ki szeressen?
De van számomra ígéret és ezt elhiszem!
„Örök szeretettel szerettelek
Ezért vontalak magamhoz hűségesen!
Fölépítelek még és fölépülsz…” (Jer. 31: 3–4)
Köszönöm Istenem!

Deréki Lajosné

-  Szentírást
-  bibliai 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:

Iratterjesztés



BÉKESSÉG20

Keresztség

Tisztában vagy-e keresztséged je-
lentőségével? Ez közel olyan hord-
erejű kérdés, mintha azt kérdez-
ném, hogy tisztában vagy-e keresz-
tyénséged jelentőségével. A téma 
fontosságát jól jellemzi, hogy vagy 
közömbösség, vagy heves vita 
veszi körül ezt a fontos kérdést. A 
református, templomba járó hívek 
között sokféle véleményt lehet hal-
lani, de még lelkészek között sincs 
egységes vélemény.

„Ez a keresztségről írt tanulmány 
kiváló tömörséggel, mindenki szá-
mára érthető módon, ugyanakkor 
teológiai magasságokban foglalja 
össze a téma kapcsán felmerülő 
kérdéseket, nem megkerülve a ké-
nyes pontokat sem:
– Szükség van-e a keresztségre?
– Csecsemőkeresztség vagy 

felnőttkeresztség?
– Vízkeresztség vagy Lélek-kereszt-

ség?
– Meghintés vagy bemerítés?
– Van-e értelme az újrakeresztelés-

nek?
Az aktuális, nehéz kérdéseket bib-
likusan, közérthetően, példákkal, 
képekkel szemléltetve teszi befo-
gadhatóvá. A tanulmány nagy ér-

téke, hogy 
itt a szerzőn 
k e re s z t ü l 
egysze r re 
szól a nagy 
tudású te-
ológus, az 
élő hitű ke-
resztyén, a 
református 
lelkész, aki 
mindenek-
előtt az egy szent és egyetemes ke-
resztyén Anyaszentegyház tagja. Jó 
lelkiismerettel ajánlom ezt a mun-
kát minden keresztyénnek és min-
den érdeklődőnek.” – Steinbach 
József.

(forrás: www.kiakonyvek.hu)

könyvAjánló

Az Ige a lélek tápláléka

A fenti cím a hitben élő testvé-
rek számára fontos meghatározás. 
Ahhoz, hogy Jézus követői lehes-
sünk, szükséges a napi táplálékot 
magunkhoz venni, mely erősíti hi-
tünket.

A lelki táplálék a hívő ember szá-
mára ugyanolyan fontos, mint a fi-
zikai erőnléthez a rendszeres táplál-
kozás. Csak úgy fejlődhet, mozog-
hat, gondolkodhat az ember, ha 
ezek az életfeltételek biztosítottak.

A Biblia ezt így summázza: „Nem 
csak kenyérrel él az ember, hanem 
minden igével, amely Isten szájá-
ból származik.” (Mt 4,4)

Igen, minden igével, mert ahogy 
naponta olvassuk a Bibliát, a lel-
künk is kap nap mint nap újabb 
és újabb megerősítést. Így válik az 
IGE lelki táplálékunkká. Az olva-
sottak átgondolásával, megtartásá-
val átformálódunk:

– tudunk jót tenni másokért,
– szeretni válogatás nélkül,
– türelmesebbnek, megértőbb-

nek lenni…
El kell hinnünk a Biblia tanításait, 

mert csak Isten segítségével lehet 
kijutni ebből az erkölcsi válságból, 
amibe az emberiség belekénysze-
rült.

Továbbgondolva a fentieket: … 
hogyan lehetne erősíteni, frissíteni 
gyülekezetünk hitéletét?

Fontos lenne, ha Jézus misszió-
jába egyre többen tudnánk bekap-
csolódni. A keresőket, nyitott szívű-
eket ráébreszteni az igék igazsága-
ira, beszervezni őket egy csendes 
hétvégére. (pl. Cursillo…)

4 évvel ezelőtt én Monoszlón ju-
tottam élő hitre, hisz: „Amint halott 
a test lélek nélkül, úgy halott a hit 
cselekedet nélkül (Jk 2,26)

Mekkora igei igazság ez is! Ahogy 
erőnk, időnk engedi, próbál-
kozzunk a megújulással, az 
átformálódással Jézus Krisz-
tusban, örök Megváltónkban.

„… mert az IGE ma is élő 
és ható…”(Zsid 4,12)

Akik pedig Isten akaratát 
értő, imádkozó, bibliaolvasó 
testvérek, azok vonzó szolgá-
ló közösséggé formálódnak 

az IGE erejével.„Mindenre van 
erőm a Krisztusban, aki engem 
megerősít” (Fil 4,13)

Fejlődni, hitben megerősödni az 
a gyülekezet képes, amelyik akar 
épülni. Istennek hála, a vasárnapi 
igehirdetések is kiemelten ezt a célt 
szolgálják. A hívő ember várja a 
vasárnapot.

Az teszi számára ünneppé, hogy 
felkeresi az Isten házát és az Ige 
lelki táplálékából erőt merít a min-
dennapok gondjainak megoldá-
sához. Életét példaként éli mások 
elé, hogy kövessék azon az úton, 
melyet csak az élő Isten mutathat 
az idők végezetéig.

Szabóné Miklós Eszter

Gondolataim Füle Lajos elgon-
dolkodtató versével zárom:

Ingyen kegyelme őrködik felettem,
azért ingyen, mert megfizethetetlen,
hisz érte semmit sem tettem s tehetnék,
de hálás lennem mindenkor lehet még.
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„Az életünk minden üzenetnél többet hirdet”

– Berke Sándor tenkei re-
formátus lelkésszel beszélget-
tünk –

A keresztyén élet a teljesség 
élete, ezért aztán nem tehet-
jük meg, hogy pontosan mi 
maradjunk ki a társadalmat 
átformáló üzenet továbbadá-
sából. Ha kivonulunk, akkor 
ne is csodálkozzunk, ha ez 
a társadalom nem ismeri és 
nem kívánja meg általunk az 
evangéliumot. Úgy tűnik, nap-
jainkban szavakkal már alig-
alig érünk el valakiket, de az 
életünk többet hirdet minden-
nél – fogalmazott interjúnk-
ban Berke Sándor. Az erdélyi 
Tenkéről érkezett református 
lelkipásztorral az elmúlt év 
végi evangelizáció üzenetéről, 
a keresztyén közéletiségről, 
a szülőföldön történő helyt-
állásról beszélgettünk és arra 
is kértük, mutassa be egyház-
községét.

Az evangelizációs alkalmon 
számomra az a gondolat szá-
mított hangsúlyosnak, amikor 
gondolatban az ókori Jeru-
zsálembe utazhattunk vissza. 
Jézus a Bethesda tónál épí-
tett tornácoknál haladt el, s az 
egyik pillanatban felfedezte a 
38 év óta betegeskedő férfit, 
aki már szinte reményvesztet-
té vált a gyógyulását illetően. 
Reménytelensége azonban ha-
marosan reménnyé változott, 
sőt új élet is fakadt…

Jézus Jeruzsálembe történt 
elmenetele hallatán arra gon-
dolhatunk, hogy mivel abba a 
városba érkezett, amely a népe 
lelki központját jelenti, ebben az 
esetben bizonyára egyenesen a 
templomba megy, s megéli velük 
a közösség örömét. Ezzel szem-

ben a történetből azt olvassuk 
ki, hogy Jeruzsálemben volt egy 
„nem jeruzsálemi” rész is, vagyis 
egy hatezer négyzetméteres, mes-
terséges, „Bethesda” nevezetű tó, 
amely annyit jelent, hogy az „Ir-
galom háza”. Itt sok beteg ember 
várakozott. Nem véletlen az sem, 
hogy Jézus pontosan a békesség, 
a nyugalom napján ment Jeruzsá-
lembe, ahol az elesett embereket 
kereste meg. A tó egy igen külö-
nös sajátossággal rendelkezett: 
egy alászálló angyal rendszeresen 
felkavarta a vízét, s aki elsőként 
lépett a felkavart tóba, szabadu-
lást kapott. Ez annak üzenetét is 
jelzi a számunkra, hogy szabadu-
lás igenis lehetséges, s még in-
kább azt, hogy maga a Szabadító 
is létezik! Itt jön a kérdés, hogy 
mi legyen azzal, aki mindig utol-
só, akinek a legkevesebb esélye 
van arra, hogy életében komoly 
fordulat következzen be. Nos, Jé-
zus éppen ezért állt meg ennél az 
embernél. Felteszi a kérdést szá-
mára: „Akarsz-e meggyógyulni?” 
Ez egyáltalán nem egy felesleges, 
hanem inkább lényegi kérdés. Az 
ember képes annyira beleszokni 

rossz helyzetébe, szabadulásának 
reménytelenségébe, hogy talán 
már az is megfordul a fejében, 
nincs is értelme életének. Teljesen 
vízszintesre helyezkedik és ott is 
akarna maradni. De az embert Is-
ten függőleges irányba teremtette. 
A megkérdezett férfi mindössze-
sen annyit felelt magyarázkodóan, 
hogy nincs embere, aki beemelje 
a vízbe, amikor az felkavarodik. 
Érvelése egyébként érthető, még-
is felelete a kérdés megkerülésé-
nek tűnik. Embere valóban nincs, 
azonban Jézussal itt következik 
be a fordulat, amikor bebizonyít-
ja számára, hogy Istene azonban 
van. Amikor Jézus azt mondja 
neki, hogy keljen fel, vegye fel az 
ágyát, vagyis uralkodjon felette és 
kezdjen el járkálni ide-oda, azaz 
vigye tovább a szabadulásának jó 
hírét, ez által a puszta megjelenése 
is azt tükrözi, hogy van szabadu-
lás. Létezik a szabadító Isten, aki 
örömre tudja hangolni a legeleset-
tebb gyermekének életét is.

Ennek ellenére mégsem örül 
mindenki a meggyógyított fér-
finak…

Az öröm helyett, amellyel az új 
ember életét fogadni kellene kör-
nyezetének, a zsidók összesen any-
nyit jelentenek ki, hogy szombat 
van! Kijelentették: „Nem szabad 
néked az ágyat hordozni!” Mind-
ez igen lehangolóan hatott! Érde-
mes megfigyelni a szombat, mint 
a nyugalom napjának fogalmát: 
mi fontos egy közösségnek? Egy 
napot tartanak csupán nyuga-
lomnak? Akkor inkább a temető 
csendjének a nyugalma van ben-
nük. Vagy pedig ott áll szemben 
a pezsgés, a meggyógyult ember 
örömszava. Az igazi békesség at-
tól alakul ki egy emberben, hogy 
– mint korábban fogalmaztam – a 
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jelenlétével példázza a Szabadí-
tó csodálatos erejét. Feltehetjük 
a kérdést, hogy a nyugalom egy 
nap csupán, vagy az egy olyan 
állapotot jelent, amellyel kiléphe-
tünk a hétköznapokba is? Az igazi 
közösség nem olyan hely, ahol az 
egyik fő savanyítja a másikat, mint 
a hordóban a káposzták egymást. 
Éppen ellenkezőleg: az az igazi 
közösség, ahol egyik tag képes 
megörvendeztetni a másikat. S 
itt láthatunk egy kisebb tanítást a 
tékozló fiú történetének esemény-
sorából is, amikor a megtérő fia 
láttán az Édesapa örömünnepet 
rendez számára. Ezt nevezhetjük a 
valódi nyugalom örömének.

Az erdélyi Tenke reformá-
tus egyházközségéből érkezett 
Székesfehérvárra az örömhírt 
elmondani. Korábban megemlí-
tette, hogy 1590 óta „él” a tele-
pülésen, hiszen családfáját egé-
szen a 16. századig tudja visz-
szavezetni. Mesélne az elmúlt 
korszakok örökségéről?

Elődeim már jóval korábban 
Tenkére költöztek. Amint a refor-
máció Érmelléken és körzetében 
kibontakozott, néhány család a 
tenkei erdőségbe és a Kőrös-partra 
húzódott, hiszen olyan nyomás ne-
hezedett rájuk a hitük miatt, ame-
lyet már nem tudtak más módon 
elhordozni. Írásbeli dokumentu-
maim vannak annak bizonyításá-
ra, hogy a család már 1590-ben 
Tenkén élt. Az akkori név szerint 
említett ősöm, Berke Dániel.

Abban az időben bizonyára 
számos viszontagságot kellett 
átélniük a hitvalló ősöknek.

Tenke meglehetősen „huzatos” 
helynek számított akkoriban, na-
gyon sok sereg járt arra, így 1690-
ig mintegy 104 alkalommal kény-
szerültek elmenekülni a közösség 
lakói a környező erdőségekbe. 
A települést feldúlták, felégették, 
földig rombolták, de az emberek 

újra és újra visszatelepültek és új-
jáépítették otthonaikat. Az 1940 - 
es években a szomszédos faluból 
elszármazott földrajztudós, Fodor 
Ferenc egy monográfiát írt Tenké-
ről és Bélfenyérről. Már a címe is 
beszédes: „Az el nem sodort falu”. 
A kötetben utal a két település 
részben megmaradt közösségeire. 
Ez pontosan ellentéte Szabó Dezső 
„Elsodort falujának”, utalva arra, 
hogy itt egy el nem sodort közös-
ségről beszélhetünk. Persze azért 
nem ennyire rózsás a történet. A 
2200 lelkes közösségben 1883-ra 
elkészült a jelenleg is látható, mint-
egy 1200 férőhelyes templom. 
A nagy lélekszáma azt is jelezte, 
hogy jelentős gyülekezeti élet folyt 
akkoriban. Ugyanakkor az „ame-
rikázás” is számos családot elvitt, 
jöttek-mentek az emberek az anya-
ország és az Újvilág között, többen 
közülük kinn maradtak és nem is 
térhettek vissza az első világhábo-
rú befejezéséig. Voltak, akik csak 
a harmincas évek elején érkeztek 
vissza. Sokan így morzsolódtak le. 
Az első világháború után a győztes 
hatalmak a Partiummal együtt Ten-
két is Erdélyhez sorolták. Akkor a 
tenkei magyar értelmiség nem tet-
te le esküjét a Román Királyságra, 
hanem átjött Magyarországra, csu-
pán a katolikus és református pap 
maradt helyben. Mindehhez jött 
még az is, hogy a második bécsi 
döntést követően Tenkét, bár föld-
rajzilag Észak-Erdélyhez kellett vol-
na csatolni (hiszen a Fekete-Kőrös 
kelet-nyugati irányú folyásához vi-
szonyítva északon található), mégis 
Romániának ítélték.

S ez jelentős mértékű válto-
zást vetített előre a jövőt te-
kintve…

A település további sorsát a ma-
gyarság, a reformátusság tekinte-
tében bizonyosan. Fiatal generá-
ciók jelentős része települt át az 
anyaországba. A második bécsi 
döntés a közhangulatot negatív 

mértékben befolyásolta. Kialakult 
egy olyan nézet, amely szerint „Mi-
nek szüljünk, nemzzünk rabszolgát 
a többséginek?” Az „egy gyermek 
vagy egy sem” elgondolás megha-
tározóvá vált. A helybéliek persze 
mindezt jóval keményebb szavak-
kal fogalmazták meg.

Ez a negatív folyamat napja-
inkra milyen eredmény hozott 
az Önök térségében?

A hatvanas években megalakí-
tott kollektív mezőgazdaság ha-
tására tömegek vándoroltak be 
a városokba, s még ugyanabban 
az évtizedben a gyülekezet létszá-
ma 1600 fő. Harminc év múltán, 
a kilencvenes évek elejére a hívek 
lélekszáma 750 főre apad. Napja-
inkra a gyülekezet létszáma már 
csupán 410 fő. Az idők során sok 
református települt be a térség-
be, így szinte kicserélődtek az ott 
élők, s mára két-három családon 
kívül alig maradtak tősgyökeres 
tenkeiek. Létezik olyan kritikus ha-
tár, amely alá ha tovább csökken 
egy közösség létszáma, akkor visz-
szafordíthatatlanná válik a negatív 
változás. Mondok erre egy példát: 
ha egy tízezres létszámú gyüleke-
zetből ezer ember, azaz egytizede 
távozik, alig látszik a változás. Ha 
egy ezerfős gyülekezetből százan 
mennek el, érezni a csökkenést, 
de a közösség még életképes ma-
rad. Amikor száz főből tíz ember 
megy el, a különbség már nagyon 
meglátszik, s nem beszélve arról, 
amikor tíz főből egy ember tűnik 
el. Pedig az arány minden eset-
ben ugyanaz. Közösségünk 500 
fős létszámánál már tudtuk, hogy 
további csökkenés esetében min-
den ember különös értéket jelent, 
minden egyes tagért külön-külön is 
meg kell küzdeni. Úgy látom, hogy 
– jelképesen szólva – mi már nem 
azt az időt kaptuk kegyelemi aján-
dékként, amikor nagy aratásokra 
nyílik lehetőség a hívek között, ha-
nem amikor minden egyes gabo-
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naszemért le kell hajolni és egyen-
ként kell bevinni a tárházba. Ennek 
öröme bízatott ránk.

A gyülekezeteken belüli 
nagyarányú népességcsökke-
nés, az elvándorlás, a külföl-
di államokban történő lete-
lepedés folyamata egyaránt 
tapasztalható úgy az anyaor-
szági, mint a határon túl élő 
magyarság körében…

Azért azt el tudnám képzel-
ni, hogy ha tényleg felelősséggel 
élünk, akkor a külföldre „elgurult 
gabonaszem-testvéreknek” utá-
na mennénk és ott megkeresnénk 
őket. A Krisztussal való közösség 
örömében szolgálatba állásukban 
segíteni, támogatni kellene őket, 
hogy ne vesszenek el, s ha nem is 
tud a mi közösségünk tagja lenni, 
akkor ott kapcsolódjon be gyüle-
kezetbe. Mindez persze komoly 
áldozattal is jár, hiszen, mint a régi 
rómaiak már megfogalmazták: aki 
hazát cserél, szívet is cserél.

Hogyan kezdődött a lelki-
pásztori szolgálata?

1978. október elsejével kezd-
tem el lelkipásztori szolgálatomat. 
Nagyvárad-Velencén tizennégy 
hónapot szolgáltam segédlelkész-
ként, később kihelyeztek Szemlak-
ra, egy Arad megyei német közös-
séghez 22 hónapra. Ezt követően 
Apátkeresztúr–Vedresábrány társ-
gyülekezethez kerültem, ahol 18 
hónapot, majd az újabb állomás-
helyemen, Kusajban négy év, há-
rom hónapot töltöttem el. A három 
középső gyermekünk is itt született. 
Később Völcsökre helyeztek át 
bennünket, ahol három esztendőt 
éltünk meg. Tenkére 1990. április 
végén érkeztem meg a családom-
mal a gyülekezet hívására.

Könnyen fogadta a gyüleke-
zet „hazahívását”?

Bevallom, először nemet mond-
tam a megkeresésükre, mert 

Völcsökön olyannyira beindult a 
lelki élet, hogy azt gondoltam és 
azt is mondtam, ott még biztosan 
lesz feladatunk. A gyülekezet újabb 
meghívására már nem mertem ne-
met mondani, hiszen időközben 
egyértelművé vált a számomra, 
hogy ebben az Úr szava van benn. 
Nem is bántam meg, hogy igent 
mondtam. Szerettem volna, hogy 
kapjon még egy evangéliumi esélyt 
a tenkei gyülekezet.

Ez egészen pontosan mit je-
lent?

Nagyon jó lelkipásztorai voltak 
korábban is, de Isten Igéjét és az 
evangélium közelségét nem tudták 
igazán közel hozni a hívek szívé-
hez. Én csak remélem, hogy sikerül 
a Krisztust úgy ajánlani és megélni 
eléjük, hogy nem megutálják ezt a 
lehetőséget, hanem ha lehet, in-
kább azt kérdezzék meg: „Hol van 
ez az Úr, és ki is Ő valójában?”, 
„Hogyan lehet Vele igazi és élő 
kapcsolatot kialakítani?” Azt kell, 
hogy mondjam, a tenkeiek nagyon 
igényes igehallgatók. Ez azt jelenti, 
hogy nem hallgatnak meg akármi-
lyen prédikációt. Három-négy perc 
múlva olyan zizegés támadna a 
templomban, hogy az igehirdető-
nek előbb-utóbb oda kell figyelnie. 
Még a hosszabb templomi istentisz-
teletet is elfogadják, ha az megala-
pozott, befogadható a számukra és 
érzik az üzenet hitelességét.

Kérem, mutassa be az egy-
házközségét!

Gyülekezetünk nagyobb része 
idősebbekből áll. 1963-ban kilenc 
éves voltam, amikor a család mi-
attam, hogy sikeresebb tanulmá-
nyokat folytathassak, beköltözött 
Nagyváradra. Huszonhét évvel 
később hívott vissza a presbitéri-
um és a gyülekezet lelkészének. 
Én egyszerre vagyok a helyemen 
próféta és úgy is mondhatom, 
hogy hazaérkeztem. A „visszahí-
vás” idején a családommal, négy 

gyermekkel érkeztünk meg. Az 
ötödik, legkisebb 22 évvel ezelőtt 
született. 1990 karácsonya óta 
„rávezetett” az Úr, hogy egy gyü-
lekezeti szintű, 23 fő befogadására 
alkalmas szeretetotthont építsünk 
fel. Három és fél év építkezést kö-
vetően 1994. május 29-én nyitot-
ta meg kapuját. Az eltelt 20 évben 
mindig telt házzal működött.

Mi ennek az otthonnak a sa-
játossága?

Elsősorban szeretetet és otthont 
kíván adni azok számára, akik egy 
„last minute” lehetőséget kapnak 
Istentől. Állami támogatásban 
nem részesül. Ami felajánlásokat 
alkalmanként megkap, azt javí-
tásra, esetenként tűzifavásárlásra 
használjuk fel.

A beszélgetésünkben arról 
is szólni kell, hogy az evangé-
lium hirdetése mellett komoly 
hangsúlyt fektetnek a közélet 
és kultúra gyarapítására is. 
Ezt miért tartja fontosnak?

Négy éve, egy hosszabb építke-
zési ciklus befejezése után egy ko-
rábbi iskolaépületből művelődési 
központot sikerült kialakítani és el-
indítani. Erre azért is volt szükség, 
hiszen a településünkön 19 éve 
minden hónapban megrendezés-
re kerül egy ismeretterjesztő kör, 
ahol irodalmi, történelmi, földraj-
zi témákat beszélünk meg. Mára 
gyülekezeti életünk szerves rész-
éve vált. A helység otthont biztosít 
férfi és női csendeshetek számára 
is. Az elmúlt időszakban több mint 
tízezer fiatal fordult meg ifjúsági 
táborainkban és a hétvégéken, 
amelyeket rendszeresen megszer-
vezünk. Tevékenységünk, szolgá-
lataink szerteágazóak és messze 
túlnőttek gyülekezetünk méretén, 
jellegén. Minden kegyelem, ezt 
napról napra láthatjuk.

Egy korábbi interjúban kifej-
tette, hogy a hívőknek egyben 
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kultúrembereknek is lenniük 
kellene. Ezzel a kijelentéssel 
talán a keresztyén közéleti 
szerepvállalásra kívánt utal-
ni?

A keresztyén élet a teljesség élete, 
ezért aztán nem történhet az meg, 
hogy pontosan mi maradjunk ki, 
amikor az egész magyar társada-
lom létfenntartó üzenetét hordoz-
zuk. Ha tehát kivonulunk a társa-
dalomból és nem is próbáljuk meg 
azokat csatornákat megtalálni, 
amelyekbe beléphetünk hozzájuk, 
vagyis hogy nem járkálunk ide-
oda, és nem visszük a szabadulás 
örömhírét, akkor ne is csodálkoz-
zunk azon, ha ez a társadalom nem 
ismeri és nem kívánja meg általunk 
az evangéliumot. Így azonban a 
társadalmi létünk is evangelizál. 
Amit megkapunk üzenetet az Úr-
tól, tovább is adhatjuk a többiek 
számára. Mindez egyúttal azt is je-
lenti, hogy igyekeznünk kell bekap-
csolódni napjaink közéleti-politikai 
életének helyes értékelésébe, pon-
tosabban kiértékelésébe.

Azonban a tapasztalat azt 
bizonyítja, hogy a keresztyén 
hívő körökre hangsúlyozottan 
is jellemző a távolságtartás és 
az óvatosság az aktív politizá-
lástól, de még az egyszerűbb 
közéleti szerepvállalástól is…

Ha nem is napi politikai folyama-
tokban, de mindenképpen a poli-
tikai élet jelenségeinek értékelésé-
ben szerepet kell vállalnunk. Lehet, 
hogy elsősorban nem pártpolitiká-
ban kell gondolkoznunk, de a poli-
tikában ott kell lennünk. A „polis”, 

azaz a városállam javát szolgáló tu-
dományág a politika. Messze eltor-
zulva élnek sokszor vissza vele az 
idők során, vagy akár napjainkban 
is, de aki nem dolgozik a város ja-
váért, az a közösséget sem szereti. 
Lehet önző, nagy tervek megvaló-
sítója, és megörökíthetik a nevét 
márványba faragva vagy bronz-
ba öntve, de nem biztos, hogy a 
közösséget reálisan szolgálta. Aki 
azonban képes beépülni társadal-
mának viszonyai közé és viszi az Ő 
Urának az örömhírét, akkor már 
misszionálja a közösségét. Könnyen 
lehet, hogy kortársai közül majd 
többen visszakérdeznek: „Honnan 
van neked erre erőd?”, „Mit kapsz 
te azért, hogy itt vagy?”. Minden 
társadalmi munkában nekünk kel-
lene elsőként jelentkezni és utolsó-
ként befejezni azt. És azt se feled-
jük, hogy a nap miattunk is kel fel, 
hiszen Isten gyermekei fontossága 
ebben világban ennyire meghatá-
rozó. Fel kellene vállalnunk a Jézus 
Krisztusban meghirdetett különféle 
társadalmi megjelenést, szerepvál-
lalást. A bajt abban látom, amikor 
megjelenik egy már-már pletyka 
szintre lesüllyesztett Krisztus-hir-
detés, amikor már a „csapból is 
a vallás folyik”, s közben az éle-
tünk a félelmet, az anyagiasságot 
és különböző érdekeknek történő 
megfelelést tükrözi. Ez pontosan 
ellentmond annak, amit továbbad-
ni szeretnénk. Úgy tűnik, manap-
ság szavakkal már alig-alig érünk 
el valakiket, de az életünk többet 
hirdet mindennél. Figyelnünk kell 
arra, hogy ne tegyük értéktelen-
né szavainkkal Jézus személyét és 

szolgálatát. Az 1950-es években 
hatalmas tisztogatás zajlott az ak-
kori szocialista táboron belül. Az 
1956-os forradalom utórezgéseire 
hivatkozva tömegeket, közöttük az 
erdélyi magyar értelmiség színe-ja-
vát is letartóztatták. Mindenki, aki 
valamilyen szinten vezetője lehetett 
volna egy közösségnek, szinte bizo-
nyosan börtönbe került, kivéve, ha 
meg nem alkudott az elvtársakkal. 
Mert ott sem csak buta embereket 
alkalmaztak, voltak közöttük szép 
számmal értelmes, okos, de megal-
kuvó emberek is, akik a karrierjük 
miatt vagy az életben maradásu-
kért vállaltak el bizonyos feladatot. 
De egy percig sem akarnám őket 
elítélni. Tehát ebben az időben be-
került valaki a román börtönbe, 
akit még a fegyőrök is gúnyosan, 
később annál nagyobb tartalom-
mal csak „I. Korintus 13-nak”, azaz 
a szeretet himnuszának neveztek, 
hiszen annyira megtestesítette, és 
valósággal meg is élte a krisztusi 
parancsolatot. Így értem én is a 
keresztyén ember politikai jelenlé-
tét. Azt mondom, hogy áldassék az 
Úr neve, aki egész társadalmunkra 
szólóan nyújt világos evangéliumi 
látást és ad szent bátorságot arra, 
hogy képviseljük őt hiteles keresz-
tyénséggel.

Felhívjuk Tisztelt Olvasó-
ink figyelmét, hogy a Ten-
kén megrendezésre kerülő 
csendesnapokról az alábbi 
honlapon tájékozódhatnak: 
www.tenkeireformatus.ro.

Szöveg és fotó:
Szűcs Gábor

Meghívó
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt 

március 16-án 16 órakor Schrenk Éva ,,Új úton” című verseskötetének 
újabb bemutatójára a Maroshegyi Imaházba.

Közreműködik versmondással Szabóné Miklós Eszter, 
zenével Tugyi István és Pisch Anikó.
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kárpáTAljA

Kárpátalja (ukránul 
Закарпатська область, 
vagyis „Kárpátontúli te-
rület”) Ukrajna nyugati, 
Magyarországgal, Szlo-
vákiával, Romániával 
és egy kis szakaszon 
Lengyelországgal szom-
szédos régiója. A térség 
sok tekintetben eltér 
Ukrajna többi vidéké-
től. Ez leginkább annak 
a következménye, hogy 
bár lakosságának nagy 
részét a ruszin nemzeti-
ségűek teszik ki, a II. vi-
lágháborúig Kárpátalja 
Ukrajnától függetlenül 
fejlődött, mintegy ezer 
esztendeig Magyaror-
szág, majd a trianoni 
békeszerződés után Csehszlo-
vákia, illetve 1945-től 1991-ig a 
Szovjetunió ukrajnai részeként.

Területe 12 800 km². Négyötöde 
hegyvidék, egyötöde alföld (beregi 
és ugocsai Tiszahát). Az itteni Kár-
pátok három nagyobb hegyvonu-
lata: a Beszkidek és a Gorgánok 
a voltaképpeni földrajzi határon 
és a vízválasztón húzódnak, a me-
gye középső és keleti részét foglal-
ják el a Poloninák és a Vihorlát-
Gutini hegylánc. A vidék délkeleti 
részére benyúlnak a Máramarosi 
havasok. Kárpátalja – és egyúttal 
Ukrajna – legmagasabb pontja a 
2061 m magas Hoverla. Legna-
gyobb folyója a Tisza, hossza a te-
rület határán belül 200 kilométer. 
További nagyobb folyói: a Tarac, 
a Talabor, a Nagy-ág, a Borzsa, a 
Latorca és az Ung. Legnagyobb 
tava az Ökörmezői (Mizshirja) já-
rásban található Szinevéri-tó.

Lelki élet:
Sztálin a magyar kérdést „va-

gonkérdésként” határozta meg. 

Több tízezer embert deportáltak. 
Az elhunytaknak a Szolyván talál-
ható park állít emléket.

A deportálásokra a kárpátaljai 
magyarság a beletörődés, beol-
vadás, elvándorlás helyett hitbe-
li választ adott: A legnehezebb 
időkben sem történt öngyilkosság, 
mert a magyarság többsége Is-
tenbe és igéjébe kapaszkodott, és 
élni akart. A szenvedéseket Isten 
nevelő, fegyelmező tanításaként 
fogadta el. Az államhatalmi terror-
ra nagyszámú gyermekvállalással 
válaszolt. Isten, igéjének megbe-
csülésére lelki ébredéssel ajándé-
kozta meg a kárpátaljai magyar-
ságot, ami napjainkban is tart. Az 
istentiszteletek általában telt temp-
lomokban zajlanak. A közösségi 
alkalmak is magas részvétel mel-
lett és erőteljes lelki buzgalommal 
zajlanak. A külső szegénységet lel-
ki gazdagság kompenzálja.

A legutóbbi időkben a Kárpát-
aljai Református Egyházkerület 
olyan missziós stratégia kidolgozá-
sába fogott, amelynek keretében a 
templomi közösséggel csak lazább 

vagy semmilyen kapcsolatot nem 
tartók elérését célozza.

Ugyancsak komoly szolgálat fo-
lyik a nagyszámú cigányság felé. 
Több helységben is külön temp-
lomok, imaházak épültek, ahol a 
cigányság kultúrájának figyelembe 
vételével, sajátos liturgiával, de hir-
dettetik a Jézus Krisztus evangéliu-
ma Isten dicsőségére, és a cigány-
ság üdvösségére és javára, amely 
az egész település számára áldás. 
Öröm látni az evangélium hatására 
átalakult cigány emberek megtisz-
tult tekintetét, örömtől csillogó te-
kintetét. Ezen falvakban a bűnözés 
is erőteljesen visszaszorult.

Történelme:
Egyes források vitatott állítása 

szerint a területre még a honfogla-
lást megelőzően kalandozó székely 
magyarok érkeztek a mai Erdély 
felől (kettős honfoglalás elmélete). 
Az általánosan elfogadott álláspont 
szerint azonban Árpád hadai 895-
ben (vagy 896-ban) léptek a terü-
letre a Vereckei-hágón át. 

Az I. István idején megszervezett 
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45 vármegye közül Borsova (ké-
sőbb Bereg) és Ung vármegye Kár-
pátalján található. Ettől kezdve Kár-
pátalja a Magyar Királyság szerves 
részét képezte. Az Árpád-korban a 
terület különböző (főleg Halics felé 
induló) hadjáratok kiindulópontjá-
vá vált. A 11. században többször 
került sor itt kun, illetve besenyő 
támadásra is egészen 1085-ig, ami-
kor I. (Szent) László kiverte a betörő 
besenyő seregeket.

1233-ban kötötte meg II. Endre 
magyar király és Jakab pápai le-
gátus a beregi egyezményt, amely 
a zsidók és izmaeliták ellen tett lé-
péseket, és garantálta a katolikus 
egyház jogait, kiváltságait és jöve-
delmeit. IV. Béla uralkodásának 
kezdetén indult meg a terület be-
népesítése magyar katonákkal és 
kisnemesekkel, ám az 1241-es ta-
tárjárás nagy pusztításokat végzett 
ezeken a területeken, így később 
már német telepesek érkeztek, 
majd megindult Halics felől a ru-
szinok áramlása is. Az Árpád-ház 
kihalásával a területen elhatalma-
sodtak a kiskirályok (Aba Amádé 
és Borsa Kopasz). Károly Róbert 
ellenük folytatott harcai során az 
oligarchiákhoz hű magyar kisne-
messég elvándorolt. Nagy Lajos 
uralkodása során kezdett felvirá-
gozni a Máramaros-vidéki sóbá-
nyászat.

Kárpátalja a három részre sza-
kadt országban kezdetben a 
Habsburg-ház által uralt Királyi 
Magyarországhoz tartozott, illetve 
1567-től egy részét az Erdélyi Feje-
delemség vette birtokába. A Bocs-
kai István-féle szabadságharcot le-
záró bécsi béke során Ung várme-
gye kivételével egész Kárpátalja az 
Erdélyi Fejedelemséghez került, 
majd 1648-ig több megszakítással 
ott is maradt. 1632-ben II. Ferdi-
nánd I. Rákóczi György erdélyi fe-
jedelemnek ajándékozta Munkács 
várát. A Thököly-szabadságharc 
során a végsőkig küzdő Zrínyi Ilo-
na három évi ostrom után 1688-

ban végül feladta Munkács várát. 
A Rákóczi-szabadságharc során 
Kárpátalja mindvégig a kurucok 
oldalán állt. Innen indultak 1703 
májusában II. Rákóczi Ferenc 
hadműveletei.

Az 1848-49-es szabadságharc so-
rán Kárpátalja lakossága (beleértve 
a ruszin kisebbséget is) a felkelők 
oldalán állt, az ellenállás 1849. au-
gusztus 26-áig megmaradt. 1864-
ben kezdte el működését az első 
ruszin szervezet, az ungvári Szent 
Bazil társulat, amely 1912-ig állt 
fenn. 1916-ban Kárpátalja görög 
katolikus és ortodox vallása is át-
vette a Gergely-naptárt.

1918. november 9-én Ungváron 
megalakult a Magyarországi Ru-
tén Néptanács, majd a Károlyi Mi-
hály-kormány megalapította itt a 
Ruszka Krajna autonóm területet. 
Az 1920. június 4-én megkötött 
„trianoni békeszerződés” szerint 
Podkarpatská Rus néven Kárpát-
alja Csehszlovákia részévé vált, 
ám autonómiát csak 1938 szept-
emberében kapott ismét a terület.

Az 1938. november 2-ai bécsi 
döntés értelmében Kárpátalja déli 
része is (így Ungvár, Munkács, Be-
regszász) Magyarországhoz került. 
1939. március 15-én a magyar 
hadsereg elfoglalta az egész vidé-
ket és így Kárpátalja teljes területe 
Magyarországé lett. 1944 októbe-
rében a szovjet hadsereg foglalta 
el a vidéket, majd 1945. június 
29-én a Szovjetunióhoz csatolták 
a területet. Ekkor indult meg a kár-
pátaljai magyarság kitelepítése, il-
letve deportálása a gulágokba. 
Ekkor hangzott el az a kijelentés, 
hogy a „kárpátaljai magyar kérdés 
csak vagonkérdés”.

Egyes feltételezések szerint Nyi-
kita Hruscsov 1955-ben gesztust 
gyakorolva felajánlotta Kárpátalja 
egy részét Magyarországnak, de 
akkori pártvezetőink nem fogad-
ták el ezt a felajánlást.

A Szovjetunió felbomlása után 
Kárpátalja az 1991. augusztus 14-

én függetlenné vált Ukrajna része 
lett. 1991. december 6-án kötöt-
ték meg a magyar-ukrán állam-
szerződést, amely többek között 
a kisebbségek jogainak kölcsönös 
biztosításáról szólt, és kimondta 
azt is, hogy a szerződő feleknek 
nincs egymással szemben területi 
követelésük.

A kárpátaljai ruszinok 2008. 
október 25-én Munkácson meg-
tartott II. Európai Kongresszusa 
határozatban követelte Kárpátalja 
számára a saját önkormányzattal 
rendelkező ruszin autonóm terü-
let létrehozását, amennyiben ezt 
a megyei tanács 2008. december 
1-ig nem fogadja el, a ruszin ki-
sebbséget képviselő kongresszus 
kikiáltja a független ruszin köztár-
saságot. Követelésüket egy 1991-
ben megtartott népszavazásra épí-
tették, amely eredményeképpen 
a kárpátaljai lakosság 78%-a az 
autonómia mellett döntött. A kö-
vetelést egyesek komolytalannak 
tartják, mások az orosz kormány 
kezét látják benne.

Népesség:
Az 1910-es népszámlálás során 

Kárpátalja 605 942 lakosa közül 
185 433 (30,6%) vallotta magát 
magyar anyanyelvűnek, míg ru-
szin, ukrán és orosz nemzetiségű 
ebben az időben 330 010 (54,5%) 
fő volt. Ugyanezen népszámlálás 
során a nagyobb városokban a la-
kosság többsége magyarnak val-
lotta magát (Ungvár 73,3%, Mun-
kács 59,3%, Beregszász 96,4%).

Az 1921-es csehszlovákiai nép-
számlálás adatai szerint Kárpátal-
ja összlakossága kb. 14 000 fővel 
nőtt, ugyanakkor a magyar la-
kosság 73 000 fővel csökkent. Ez 
azzal magyarázható, hogy az izra-
elita vallásúakat a zsidó nemzeti-
séghez sorolták. Számuk ekkor 80 
132 főt (12,9%) tett ki. Kárpátalja 
népessége a 2001-es népszámlá-
lás adatok alapján 1 254 160 fő 
volt. A megye és az egyes telepü-
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lések népességéről évenként nyil-
vántartás készül, ám a nemzetiségi 
viszonyokról csak a népszámlálási 
adatok adnak tájékoztatást. 

Ukrajnában a legfrissebb nép-
számlálás 2001 decemberében 
zajlott. Ennek végleges eredmé-
nyei 2003. január 18-án kerültek 
napvilágra, mivel az adatok fel-
dolgozása, összesítése hosszabb 
időt vesz igénybe. Ezért néhol az 
előzetes eredményekben szereplő 
adatok szolgálnak alapul. A nép-
számláláskor rákérdeztek az adat-
közlők nemzetiségére és anyanyel-
vére is. A kettő nem minden eset-
ben egyezik meg. Például a cigány 
nemzetiségűek jelentős részének 
nem a cigány, hanem a magyar 
vagy az ukrán az anyanyelve.

Kárpátalja népességének nem-
zetiségi és anyanyelv szerinti ösz-
szetétele (a 2001. népszámlálás 

végleges eredménye alapján):

Nemzetiség fő  %
Ukrán 1 001 149 79,89

Magyar 151 533 12,09
Orosz 31 318 2,50
Román 31 183 2,49
Cigány 14 631 1,17
Szlovák 5 645 0,45
Német 3 578 0,29
Zsidó 2 419 0,19

Belorusz 2 821 0,23
Egyéb 8 883 0,71

Összesen 1 253 160 100

Megjegyzés: a ruszinokat nem 
ismerik el önálló nemzetiségként 
Ukrajnában, így az ukránok közé 
vannak besorolva.

Vallási megoszlás:
A lakosság vallási hovatartozá-

sát tekintve a görög katolikus, a 
római katolikus, a református és 
az ortodox egyház is meghatározó 
a térségben. 

A Kárpátalján élő magyarok 
többsége református, a görög ka-
tolikus pedig a ruszinok nemzeti 
vallásának számít. A II. világhá-
borúig a vidéken jelentős zsidó la-
kosság is élt. Az evangélikus vallás 
legkeletibb bástyája is itt van, ke-
letebbre nincsenek, csak új szerve-
ződésű protestánsok. Legnagyobb 
és legerősebb az ortodoxia (bizán-
ci rend szerinti görög-keleti keresz-
tyén vallás).

Ezen a vidéken van Huszt vá-
rosa, mely város református gyü-
lekezetével egyházközségünk test-
vérkapcsolatot épít.

szzds

„És amit csak kértek majd az 
én nevemben, megteszem, hogy 
dicsőíttessék az Atya a Fiúban…” 
(Jn 14,13).

Nem minden hívő tanult még 
meg Krisztus nevében imádkozni. 
Az imádságnál pedig nagyon fon-
tos, hogy ne csak Krisztus érdemé-
ért kérjünk valamit, hanem az Ő 
nevében, mintegy Tőle nyert fel-
hatalmazással is kérjünk dolgokat. 
Bizonyára nem fogunk hiábavaló-
ságokat kérni, ha Krisztus nevében 
könyörgünk, mert ezzel gonoszul 
káromolnánk áldott nevét. Csak 
úgy merjük odatenni imánk végé-
re a nevét, ha igaz ügyért könyör-
günk. Ilyenkor viszont bizonyosak 
lehetünk, hogy Isten meghallgat 
minket.

Imáink akkor érik el leginkább 
céljukat, ha általuk az Atya meg-
dicsőíttetik a Fiúban. Így dicsőül 

meg igazsága, hűsége, hatalma és 
kegyelme. 

A Krisztus nevében mondott 
imádság meghallgattatása kifejezi 
az Atya Krisztus iránti szeretetét, 
és azt a nagy tisztességet, amellyel 
Fiát felruházta. Krisz-
tus és az Atya dicső-
sége olyan szorosan 
összefonódik, hogy 
míg a kegyelem az 
egyiket dicsőíti, a má-
sikat is magasztalja. 

A folyót bővizű for-
rása teszi híressé, a 
forrást pedig a fo-
lyó miatt becsülik, 
amely belőle fakad. 
Ha imádságaink be-
teljesülése szégyent 
hozna az Úrra, nem 
imádkoznánk, mivel 
azonban imáink Őt 
dicsőítik meg, szün-

telenül imádkozunk annak drága 
nevében, akiben Isten és az Ő 
népe gyönyörködik és akivel kö-
zösségünk lehet.

C. H. Spurgeon

A név kezeskedIk
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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
Szerda:     18:00 Tanítványként Élni a Gyülekezetben (TÉGy) 
Csütörtök: 17:00 Gyülekezeti bibliaóra 
Csütörtök: 19:00  Gyülekezeti bibliaóra (előtte 18.15-től imaközösség)
Péntek:      17:00  Biztos Szikla Klub (kisifi)
Péntek:      18:00 Tabuk nélkül
Péntek:      19.00 Fiatal nők köre
Szombat: 18:00 Fiatal felnőttek (Ex-Aktívifi)
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: 20:00 Futó kockák klubja
Minden hó 2. szombatján: 15:00 Páratlan páros (házassággon-
dozás)
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
                   (ovisoknak és kisiskolásoknak külön csoportokban)
Szerda: 15:00–17:00 (nyári időszámítás szerint 16:00–18:00) 
 Lelkészi hivatali órák az altemplomi imateremben (szemé-

lyes beszélgetés, tanácsadás és lelkigondozás) 
 17:00 (nyári időszámítás szerint 18:00)  Biblia-kör
  a Zsoltárok könyvének mai üzenetei

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 beosztott lelkész
Fehérvári Dávid segédlelkész

Diakónus: Somogyiné Gyüre Mária
Adminisztrátor: Sárkány Anna 

Bankszámlaszám: 
UniCredit 10918001-00000021-42850004

– Hit, Remény, Szeretet Alapítvány –
Székesfehérvár, Széchenyi út 16. 

Tel: 22/312-785

Bankszámlaszám: 
Unicredit 10918001-00000053-90940017
Adószám: (Szja 1 %-hoz) 18501317-1-07

Céljai 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 hoz-
zájárultak a Széchenyi úti templomunk külső és belső felújítá-
sához! A költségek kb. felét csak kölcsönből tudtuk rendezni, 
amit 2012. januárjától 5 éven át kell törlesztenie egyházközsé-
günknek. Szeretettel kérjük, hogy hordozzák imádságaikban, 
és továbbra is támogassák adományaikkal ezt a nemes ügyet! 


