
A feltámadás fogalma kettős je-
lentéssel bír az Újszövetségben: je-
lenti a halál utáni testi feltámadást, 
de jelzi már itt e földön az ember 
újonnan születését, lelki megúju-
lását is. (Ján 3,5–7) Pál apostol 
lelkileg feltámadottnak nevezi az 
efézusi gyülekezet tagjait, mert élő 
hitre jutottak, az Ige és a Szentlé-
lek által újonnan születtek. (1Pét 
1,23)

Idén Jób könyvét olvastuk a 
Húsvét előtti napokban, amely 
a harmadik részében felteszi az 
emberi élet talán legfájóbb kér-
dését: Miért?! Miért születtünk e 
világra, ha bármilyen baj utolér-
het bennünket?! Hát nem azért 
születtünk, hogy boldogok le-
gyünk, megtaláljuk a komfortzó-
nánk, vagy legalább is „valahol 
otthon legyünk benne”? (Tamási 
Áron) – Jób iszonyú szenvedéseit 
látva, máshol kell keresnünk a vá-
laszokat.

Ha az apostolnak a fenti idé-
zetben igaza van, s én egyáltalán 
nem kételkedem benne, akkor a 
bibliai válasz meglepő, sőt meg-
rendítő: azért születtünk, hogy 
lelki halálunkkal szembesüljünk! 
A bűneset óta saját terveink és 
akaratunk halálosak: halálos kó-
runk neve pedig nem más, mint 
az önzés.

Bár Jóbot maga Isten mondja 
hívő embernek, mégis átengedi 
egy olyan szakaszon, ahol az élete 

teljesen lenullázódik: minden ter-
ve, minden akarása semmivé lesz. 
Urunk tudja, miért kell az övéit 
átvezetni egy ilyen vagy hasonló 
hullámvölgyön. Át kell élnünk, 
hogy semmink nincs, amire hivat-
kozhatnánk, és semmilyen más 
valódi reményünk nincsen, csak 
egyedül Isten hűséges szeretete! 
„Aki meg akarja tartani az ő éle-

tét (ti. saját kezeiben), az elveszí-
ti azt. Aki pedig elveszíti az életét 
énértem, az megtalálja azt.” (Mát 
16,25) Meghaltál-e földi terveid-
re nézve? Igazodsz-e az Ő sokkal 
jobb terveihez? (Jer 29,11–12)

Jób könyvének másik nagy kér-
dése: Miért tápláltak téged? (3,12) 
Azért, hogy lelkileg meghízz, hogy 
megkövéredjen a szíved? Azért 
vagy istenfélő, hogy többnek 
gondold magad másoknál? – Az 
efézusi gyülekezet tagjai sem azért 
kaptak „tápláló” igehirdetéseket 
az apostolon át, hogy elfelejtsék: 
újonnan születésük, lelki feltáma-

dásuk előtt halottak voltak. Épp 
úgy, ahogy a körülöttük élők és a 
jövendő megtérők!

Mire jó, mi a célja a sok igehall-
gatásnak és igeolvasásnak? Elő-
ször is, hogy lelkileg feltámadj! „A 
hit tehát hallásból van, a hallás 
pedig a Krisztus beszéde által.” 
(Róm 10,17) S ha már őszintén 
énekelni tudod a következő lelki 

éneket, akkor elindultál a lelki 
növekedés útján: „Amerre já-
rok, merre kelek, te légy, Uram, 
a vezérem. Hogy saját tervem, 
akaratom, ne legyen többé én-
nékem. Ne éljek többé már soha 
én, Lelkeddel élj te bennem!” S 
ha már feltámadtál lelkileg, Isten 
a növekedést is megadja hozzá. 
„Míg eljutunk mindnyájan a hit-
nek és az Isten Fia megismeré-
sének egységére, a felnőttkorra, 

a Krisztus teljességét elérő nagy-
korúságra, hogy többé ne legyünk 
kiskorúak, akik mindenféle tanítás 
szelében ide-oda hányódnak és 
sodródnak az emberek csalásától, 
tévútra csábító ravaszságától; ha-
nem az igazsághoz ragaszkodva 
növekedjünk fel szeretetben min-
denestől őhozzá, aki a fej, a Krisz-
tus.” (Ef 4,13–15) 

Ma feltámadottként élni azt je-
lenti, hogy az Ige és a Lélek ve-
zetését kérem és elfogadom az 
életem valamennyi területén! Úgy 
legyen, ámen!

Somogyi László
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Mai feltámadás
„Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt.” (Ef 2,1)
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A nevelés alapvető színtere a 
család. (Dr. Pálhegyi Ferenc írja: 
Útjelző táblák) „Milyen nevelési 
helyszínt ír az ige? Amikor olvasom 
(BIBLIÁT), nem gondolok óvo-
dára vagy iskolára. Nem nevelési 
intézményben vagyunk, hanem 
családban.” Intézményünk a ke-
resztyén együttélés lehetőségét kí-
nálja fel.

Az intézmény valamennyi óvo-
dapedagógusa Jézus Krisztus elkö-
telezett szolgája.

Tudatában vagyunk annak a fe-
lelősségnek, mely a kisgyermekek 
nevelésével és fejlesztésével jár 
(ismeretek átadása, nehezen beil-
leszkedő gyermekek segítése, fel-
zárkóztatása stb.).

Pszichológusok véleménye sze-
rint a gyermekek személyiségének 
kialakulása, ismereteinek megala-
pozása óvodás korban kezdődik 
el. Amennyiben 3–7 éves korban 
a gyermek sivár környezetben nő 
fel, és kreativitását semmi nem fej-
leszti, úgy a továbbiakban nagyon 
komoly gondokat okoz személyi-

ségében (különböző zavarok, elbi-
zonytalanodás, depresszióra való 
hajlam stb.) ez a hiányosság.

A Református Óvodai Keretprog-
ram és az óvoda szellemiségének 
tükrében látjuk a legértékesebb 
személyi tulajdonságok hangsúlyos 
megalapozását:
• másokat toleráló magatartás;
• megértés, azonosulás;
• az egyéni szükségletek felisme-

rése, és az érvényesítést szolgá-
ló megegyezések stratégiájának 
elsajátítása.

Küldetésnyilatkozatunk
„…éljetek méltóan ahhoz az 
elhívatáshoz, amellyel elhívat-
tatok, teljes alázatossággal, 

szelídséggel és türelem-
mel…” (Ef. 4,1-2)

Óvodánk református intéz-
mény, ahol keresztyén szelle-
miségben a keresztyén világ-
kép kialakítása, és a keresz-
tény erkölcs megalapozása a 
legszentebb feladatunk.

„…és ha a gyökér szent, az 
ágak is azok.” (Róma 11,16)

Isten kegyelméből 15 éve 
működik az Olajfa Reformá-
tus Óvoda a Székesfehérvári 
Református Egyházközség 

fenntartásában, és évről évre egy-
re több a beiratkozók száma. Ér-
deklődő szülők gyakran kérdezik, 
hogy mennyivel nyújt többet gyer-
mekeik számára a református óvo-
da, miben rejlik vonzereje?

Természetesen óvó, védő, ne-
velő szerepe mellett számos szol-
gáltatást nyújt, a gyermekek fejlő-
dését elősegítve. Kíváncsiságukat 
kihasználva bővítjük ismereteiket 
környezetükről, igyekszünk fogé-
konnyá tenni őket a „szép” iránt.

Mi is valljuk, hogy a kicsinyek tes-
ti-lelki fejlődését munkálnunk kell, 
„de az Isten adja a növekedést.” 
(1Kor. 3, 6). A keresztyén nevelés 
feladata az óvodás gyermek legfo-
gékonyabb időszakában olyan sze-
retetteljes, bizalmas légkört biztosí-
tani, amelyben megvalósíthatjuk 
a hitre való nyitottságot. Így nyílik 
lehetőségünk az Úrral való kapcso-
latra segíteni gyermekeinket, nap 
mint nap megéreztetni velük az 
Úr Jézus közelségét, szeretetét. Ez 
olyan lelki kincs, ami mérhetetlen 
gazdagságot jelent számukra.

Igyekszünk elhinteni szívükben a 
krisztusi szeretet magvait a közvet-
len környezetükben élők – és álta-
lában embertársaik – iránt.

Mocsáriné Brunner Boglárka
óvodavezető

A gyerMek és AdottságAi 
isten AjándékA!

Térdelj le hamar!

Ha vívod a harcot, térdelj le hamar,
Hulljon minden térdre, ki győzni akar.
Ha bántanak nagyon, szintén térdre hullj!
Más eszközhöz te sose nyúlj.
Ha nyomor vesz körül, ne zúgolódjon szád,
De térdeiden mondd el a hálaadó imát.
A térdeiden nevelj, taníts, ints,
S ne fentről igazíts.
Példának vedd a Megváltót magát,
Ki térdein vívta meg érted a csatát,
Harcolta meg az üdvösséged,
S térdein akar Ő is látni téged!

Ismeretlen szerző

Szeretettel várjuk a beiratkozásra mindazokat a kedves szülőket, 
akik a 2014/2015-ös nevelési évben 
gyermekeik nevelését ránk bízzák.

2014. május 06–07–08-án
8–16 óra között óvodánkban.

Az óvodába beíratható minden olyan kisgyermek,
aki 2014. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét

akinek a gyermeke 2014. augusztus 31. után tölti be 3. életévét, 
kérjük, jelezze felvételi igényét.

„De én olyan vagyok, mint a viruló olajfa, Isten házában lehetek, 
bízom Isten szeretetében most és mindenkor.” (Zsolt.52,10)
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A Megváltott nép boldogságA

Beiratkozás a Talentum Református Általános Iskolában
Időpont: 2014. április 28–29–30., 8–18 óráig

Szükséges iratok:
• iskolaérettséget igazoló óvodai szakvélemény
• a gyermek lakcímkártyája
• a gyermek TAJ kártyája
• születési anyakönyvi kivonat

Szeretettel várjuk a szülőket és gyermekeket!

A megváltottak örömével, Ézsa-
iás Igéjéből kapott bizonyossággal 
szeretnék betekintést adni a Talen-
tum Református Általános Iskola 
életébe, a tavaszi időszak történé-
seibe, megköszönve gyülekezetünk 
tagjainak eddigi imáit, közbenjárá-
sát, melyeknek köszönhetően ott 
ragyog felettünk az Úr, dicsősége 
meglátszik rajtunk.

Minden évben komoly felada-
tunk a nyolcadikosok továbbta-
nulásának előkészítése. Az írásbeli 
felvételi után az egyházi iskolában 
továbbtanulni szándékozók szó-
beli vizsgát is tettek. A gyerekek, 
a szülők és az osztályfőnök egy-
mással együttműködve alakították 
ki a jelentkezési lapon az iskolák 
sorrendjét. Reméljük, Urunk meg-
áldja szándékaikat, és ott folytatják 
tanulmányaikat, ahol eltervezték. 
Miközben a nyolcadikosok útra 
bocsátásával foglalatoskodunk, 
már gondoskodnunk kell az ő 
utánpótlásukról is. Ezért a leendő 
első osztályos tanító nénik Suliváró 
foglalkozásokat tartottak az isko-
lánk iránt érdeklődő gyerekeknek 
és szülőknek. A foglalkozásokon 
mintegy 40 család vett részt nagy 
lelkesedéssel.

Iskolánk pedagógusai elköte-
lezettek a hazafias nevelés iránt, 
ezért mindig színvonalas, megható 
műsorral készülünk nemzeti ün-
nepeink méltó megünneplésére. 
Idén az ötödikesek örvendeztettek 
meg bennünket szép műsorukkal. 
Az 1848-as eseményeket korhű 
ruhákban, versekkel, énekekkel, 
zenével és tánccal elevenítették fel, 
megmutatva, hogy milyen sok mű-
fajban tehetségesek.

Fontos feladatunknak tartjuk a 

szülőkkel való kapcsolattartást, jó 
együttműködés kialakítását. Ennek 
érdekében februárban fogadóórát, 
márciusban pedig nyílt napokat 
tartottunk. Ezeken az alkalmakon 
a szülők megtiszteltek bennünket 
jelenlétükkel, érdeklődésükkel, és 
azt tapasztaljuk, hogy bátran for-
dulnak hozzánk segítségkéréssel, 
bizalommal osztják meg velünk 
örömeiket, gondjaikat.

Egyházi iskolaként továbbra is 
fontosnak tartjuk a gyermekek lel-
ki nevelését, szívünk vágya, hogy 
családjaik is részesüljenek az Úr 
Jézus kegyelméből. Februárban 
a hetedik és a nyolcadik, április-
ban az első és a negyedik osztály 
szolgált családi istentiszteleten. A 
kicsik lelkes éneklését, a nagyob-
bak bizonyságtételeit hallva hálát 
adhatunk Urunknak az ő hitükért. 
Mindig örömmel látjuk, ha egy-egy 
szülő is bekapcsolódik a liturgiába 
igeolvasással, imádsággal. Minden 
hónapban készítettünk alkalmat, 
és továbbra is várjuk a szülőket, 
nagyszülőket közös imádkozás-
ra a hónap első szerdáján. Szülői 
imakörben adunk hálát, és hívjuk 
segítségül Jézus nevét az előttünk 
álló feladatok megvalósításához.

Hálaadással írhatom, hogy az 
intézményünkben zajló ellenőrzé-

sek is eredményesen lezárultak. A 
Kormányhivatal és a Magyar Ál-
lamkincstár ellenőrei is rendben ta-
lálták az iskola gazdálkodását, tör-
vényes működését, nem hoztunk 
szégyent egyházunkra.

Tavasszal több iskola a városban 
tanulmányi versenyeket hirdetett, 
melyeken igyekeztünk a legjobb 
tudásunk szerint helytállni. A Zen-
tais héten monda-mondó verse-
nyen Szölke Richárd, informati-
kaversenyen Hellinger Áron első 
helyezést, Horváth Dániel angol 
műfordító versenyen második he-
lyezést ért el. A Rákóczi vándorku-
pát Nagy Noémi hozta el iskolánk-
nak, kiváló helyesírási eredmé-
nyével. Baross Bence pedig mate-
matikából lett első a Rákócziban. 
A Hétvezér Általános Iskolában 
Hellinger Áron különdíjat kapott 
számítógépen készített rajzával, 
melyen Jézus üres sírját ábrázolta, 
ezzel is hirdetve az evangéliumot. 
Schneider Bence a Földön, vízen, 
levegőben c. rajzpályázaton nyert 
értékes különdíjat, Mayer Katalin 
pedig a Zrinyi matematikaverse-
nyen szerepelt eredményesen. 

Több tanulónk szerepelt a Szent 
István Művelődési Ház művészeti 
versenyén, közülük Rostási-Szabó 
Emma és Trucza Lili jutottak tovább.

Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Bár még sötétség borítja a földet, 
sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Világosságodhoz népek 

jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez. Emeld fel tekinteted és nézz körül! Ézs. 60. 1–4.
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A város vérkeringésébe mi is sze-
retnénk egyre élénkebben bekap-
csolódni, ezért idén már negyedik 
alkalommal hirdettük meg a Talen-
tum Tanulmányi Versenyt, melyet 
mindig a tavaszi szünet első napján 
tartunk. Idén 70 gyermek fogadta 
el meghívásunkat a város több is-
kolájából. Köszönjük az alapítvá-
nyunk segítségét, mellyel a verseny 
megrendezését támogatja.

A tanulás mellett a sport és a 
mozgás fontosságára is neveljük 
tanulóinkat. Megtiszteltetésnek 
vettük, hogy iskolánkat is meg-
hívták az ARAK atlétikai verseny 
városi döntőjére, ahol 11 iskola 

csapata mérhette össze tudását. 
Ezen a versenyen a hatodikosa-
ink szerepeltek legjobban, a ne-
gyedik helyezést érték el. Ezúton 
is köszönöm a kísérő szülőknek a 
szurkolást, hogy külön szektorban 
biztatták gyermekeiket nagy lelke-
sedéssel. Az iskolánkban működő 
Talentum Természetjáró Kör tagjai 
négyéves, aktív, kitartó munkájuk-
nak köszönhetően ebben a hó-
napban vehetik át a Fejér megye 
túrázója jelvényt. Alaposan meg 
is dolgoztak érte, hiszen március-
ban két teljesítménytúrát is tettek: 
Tatán 10 km-t, Sukorón pedig 15 
km-t gyalogoltak. Ez 10 éves gye-

rekektől igazán szép teljesítmény!
Tanév végéig a komoly tanul-

mányi munka mellett még szá-
mos esemény megrendezése áll 
előttünk: beiratkozás, sportnap, 
anyák napi ünnepségek, kompe-
tenciamérés, konfirmáció, osz-
tálykirándulások, erdei iskola, a 
dunaalmási otthon meglátogatá-
sa, egyházi iskolák versenyei, bal-
lagás, tanévzárás, nyári táboraink 
szervezése. Mindezek megvalósí-
tásához kérjük a gyülekezet támo-
gatását, imáit, hogy ragyoghasson 
az Úr dicsősége.

Szanyó Gáborné

beszáMoló A hittAnos csAládi nApról 
egy kishitű szervező szemével

Nagy izgalommal vártuk április 
5-ét, a hittanos kirándulás napját. 
A Sárpentelei Parkerdőbe tervez-
tünk egy tartalmas napot, de az 
időjárás-előrejelzés esőt „jósolt” 
nem csak arra a napra, hanem az 
egész hétre is. Kértem Dávidot, 
hogy készítsünk egy „B” tervet is 
eső esetére, de ő azt mond-
ta, hogy nem lesz „B” terv, 
mert nem fog esni. Mire én: 
„Mekkora hited van!!!” És 
kicsit irigykedtem, mert én 
féltem, hogy az idő köz-
beszól. Többször kellett a 
vasárnap délutánjainkat 
odaáldozni, hogy megbe-
szélhessük, mi hogy legyen. 
Éjszakákba nyúlóan ültem 
a gép előtt, és már össze-
folytak a betűk, de még 
mindig nem volt összefésül-
ve A pusztai vándorlás 
vége – Átkelés a Jordá-
non – Jerikó bevétele, vagyis a 
gyorsasági, ügyességi és bibliais-
mereti feladatok pontos szövege. 
Aztán eljött a várva várt nap. 9 
órára hívtuk a családokat, de mi 
már 8-ra kint voltunk, hogy feláll-

junk a helyünkre. (Jaj… Megval-
lom, más szombaton ilyenkor még 
ágyban vagyok…)

Közel 70-en eljöttek az állami 
iskolák hittanosai szüleikkel. Ez a 
nagy létszám annak köszönhető, 
hogy az idei tanévtől megindul-
hatott szélesebb körben az állami 

iskolákban is a hitoktatás, és így 
több kisgyermeket tudunk meg-
szólítani a szüleikkel együtt. Az 1,8 
km-es tornapályán 10 feladatot 
kellett végrehajtaniuk a csapatok-
nak, hogy beérkezzenek a célba, 

s elfoglalhassák Jerikót. A 10 tá-
maszpont az ifisek segítségével 
tudott felállni, akiknek nagyon kö-
szönjük, hogy ránk áldozták szom-
batjukat. 7 csapat indult útnak, 
általában 10 fősek. Körülbelül 1 
óra alatt ügyesen teljesítették az 
akadálypályát, majd beérkeztek a 

tisztásra, ahol egy órát 
pihent a csapat: a kicsik 
labdáztak, a felnőttek 
beszélgettek. 11.30-ra 
kiérkezett az ebéd, amit 
segítő asszonykezek ké-
szítettek el nekünk – ez-
úton is köszönet érte. 
És Rékának is, aki nem 
sajnálta konyhája „fel-
robbantását”, hogy 100 
főre ebéd készülhessen. 
A paprikás krumpli el-
fogyott, a kicsik már a 
desszert után érdeklőd-
tek. Köszönet a szorgal-

mas kezeknek – minden süti is 
elfogyott. Igazán jól felkészült csa-
patokkal álltunk szemben, mert 
a 100 pontból 3 csapat 99 pon-
tot ért el, így ők holtversenyben 
elsők lettek. Nagy volt az öröm! 
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A MegboMbázott keresztyén 
értékrend

Minden kisgyermek csokit-cuk-
rot választhatott magának, és egy 
emlék Igés kártyát is hazavihettek 
a résztvevők. Zoli jóvoltából volt 
egy erős kötelünk, melyet a gyere-
kek nagy lelkesedéssel kötélhúztak 
– volt sok nevetés! ÉS az eső??? 
Van Isten az égben, aki szólt a fel-
hőknek, hogy „Még ne, mert az 
enyéim játszani szeretnének!” – És 
most pityergek, mikor írom ezeket 

a sorokat, mert már megint hitet-
len voltam, pedig erre tanítom a 
rám bízott gyerekeket, hogy bízza-
nak Istenben, mert ma is tud cso-
dákat tenni, nemcsak régen. Rá 
kellett döbbennem, hogy Urunk 
felül tudja írni a meteorológiát is. 
Kezdetben szontyoli volt az idő, 
de a hőmérséklet kellemes volt, 
ebédre viszont kisütött a nap, s 
rövidujjúban! futkároztak a gye-

rekek. Dicsőség legyen az egész 
napért Istenünknek, Urunknak! 
És végezetül egy rejtvény (lásd 7. 
oldalon), amit a csapatoknak meg 
kellett oldaniuk, hogy bejuthassa-
nak Kánaánba. Kívánom, hogy a 
kedves Olvasó is vágyjon Kánaán-
ba: olvassa az Igét, hallgassa Isten 
beszédét, és legfőképpen BÍZZON 
Istenben!!!

Tugyi Istvánné Niki

– Szolgálatunk során nagy hang-
súlyt fektetünk a biblikus világkép 
kialakítására. Arra törekedtünk, 
hogy olyan címet adjunk a kon-
ferenciának, amely figyelemfelhí-
vó jellegű – kezdte a beszélgetést 
Draskóczy Gábor lelkipásztor, 
munkatárs. – A keresztyén világné-
zetet napjainkban is számos táma-
dás éri, ezért is hasonlítottuk bom-
bázáshoz, mert többféle romboló 
eszközzel próbálják meg tönkreten-
ni, megsemmisíteni.

– A Vasárnapi Iskolai Szövetség 
szolgálata során milyen korosztály-
ba tartozó gyermekekkel foglalko-
zik, elsősorban melyik korcsoport 
lelki fejlődését kívánja elősegíteni?

– Nem csupán a megszületett 
gyermekek esetében kezdődik el 
a tevékenységünk. Már a születés 
előtt van feladatunk velük. A csa-
ládomban nyolc gyermekünk van, 
s mindegyikükért még a fogantatá-
suk előtt imádkoztunk. Arra kértük 
Istent, hogy akkor ajándékozzon 

meg bennünket gyermekkel, ha ez 
az Ő terve, és azt is megfogalmaz-
tuk imádságban, amely egyben 
legfontosabb számunkra, hogy Is-
ten gyermekeivé lehessenek. Úgy 
gondolom, és a tapasztalat is ezt 
bizonyítja, hogy életük már na-
gyon korai szakaszában el kell kez-
denünk a biblikus nevelésüket.

– Ilyenkor mit tehetnek a szülők?
– Nagyon sokat számít például 

a szülők imádsága. Összhangjuk, 
harmóniájuk már az anyaméh-
ben sok mindent meghatározhat 
a gyermek fejlődése során. A saját 
életünkben közösen kezdtük el a 
rendszeres családi áhítatokat, kö-
zösségbe, gyülekezetbe jártunk ve-
lük s így nőttek bele fokozatosan, 
folyamatosan a Biblia szerinti gon-
dolkodásmódba.

– Fontos a családban a szülők 
környezetéből idejekorán meg-
szerezett keresztyén életszemlélet 
és ennek gyakorlati alkalmazása, 
hogy később a fiatal az őt érő külső 

támadások alkalmával (amint erről 
a konferencián is hallhattunk) ké-
pes legyen önmaga számára is a 
helyes választ megadni.

– Természetesen nem csak a szü-
lőknek, hanem az egyházaknak, 
gyülekezeteknek is megvan a ma-
guk feladata abban, hogy azok a 
gyermekek, akik bekerülnek egy-
egy közösségbe, ott evangelizáló, 
biblikus tanításban is részesüljenek, 
és ne csupán azért járjanak oda, s 
az legyen egyetlen céljuk, hogy jól 
érezzék magukat. A Vasárnapi Is-
kolai Szövetség (VISZ) elsősorban 
ebben kíván segítséget nyújtani 
a gyülekezetek számára. Ezen túl 
nagyon fontos kérdés a számunk-
ra az is, hogy mi lesz azokkal a 
gyermekekkel, akik nem keresz-
tyén családokban nőnek fel, nem 
kapják meg kezdetben a szükséges 
lelki útravalót, és gyülekezetbe sem 
járnak. Ennek értelmében a VISZ 
feladata, szolgálata, hogy kilépjünk 
a gyülekezeti keretek közül és pró-

Országos konferenciára hívták a pedagógusokat, hitoktatókat Budapestre a Pasaréti Refor-
mátus Egyházközségbe. A Vasárnapi Iskolai Szövetség szervezésében megvalósuló rendez-
vényen a szervezők tartalmas előadások, játékos bemutatók és szemináriumok segítségével 
kívánták felhívni a hallgatók figyelmét napjainkban a fiatalokat érő káros lelki-szellemi ha-
tásokra és ezek lehetséges kivédésére. Erre utalt találóan a rendezvény címe is: „Bombák és 
elhárítások”. A valójában kárpát-medencei szintű találkozón a keresztyén értékelveket val-
ló, a gyermekek bibliai nevelésének fontosságát hangsúlyozó szövetség 25. évfordulójáról is 
megemlékeztek. A szervezet szolgálatáról és a konferencia tapasztalatairól Draskóczy Gábor 
területi munkatárssal, az Örömhír főszerkesztőjével beszélgettünk.
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báljuk megszólítani azokat a gyer-
mekeket, akik nem jönnek be a 
templom kapuján.

– Ebben az évben jubileumához 
érkezett a Vasárnapi Iskolai Szövet-
ség, hiszen több mint 25 éve foly-
tatja szolgálatát Magyarországon. 
Hány fővel és milyen feladatokkal 
foglalkozik hazánk területén?

– A VISZ eredetileg a Child 
Evangelism Fellowship (CEF) 
nemzetközi szervezet része. Ezért 
is volt öröm a számunkra, hogy 
Felvidékről, Délvidékről, Erdélyből 
és Kárpátaljáról is érkeztek testvé-
rek a rendezvényre. Szövetségünk 
tizennyolc főállású munkatárssal 
rendelkezik, rajtuk kívül több száz 
további önkéntes is segíti a szol-
gálatot. A jelenlegi konferencián 
több mint 250 ember van együtt, 
akik fontosnak látják ezt a munkát. 
Magyarországot több régióra osz-
tottuk fel, Budapesten kívül továb-
bi tíz megyében végzik feladatukat 
főállású munkatársaink. Célunk az 
természetesen, hogy az ország va-
lamennyi megyéjében elláthassuk 
ezt a szolgálatot. Az új munkatár-
sakat először egy három hónapos 
vezetőképző tanfolyamra hívjuk, 
amelyet ezen a nyáron Magyaror-
szágon szervezünk. A képzésre a 
Kárpát-medence több országából 
is érkeznek hallgatók. Szándékunk, 
hogy a munkatársaink bibliaiskolát 
is elvégezhessenek. Az önkéntes 
munkatársainkat tanfolyamokon 
készítjük fel a gyermekek között 
folytatott evangelizálásra, emellett 
a tinédzserek és az óvodások taní-
tásának képzésére is gondot fordí-
tunk. Mindezek mellett nyaranként 
„missziós tanfolyamokat” indítunk, 
ezek keretében két hét során kiké-
pezzük a fiatalokat; kipróbálhatják 
a gyakorlatban, hogyan is műkö-
dik a missziói szolgálat, majd visz-
szatérve gyülekezetükbe szabadtéri 
gyermekevangelizációs munkát 
folytathatnak.

– Rendkívül hangsúlyos rész-
nek számított a konferencia azon 

előadása, ahol a kisgyermekeket, 
tiniket érő különféle veszélyekre 
hívták fel a szakemberek a figyel-
met. Önök milyen tapasztalatokkal 
rendelkeznek, mennyire van tisztá-
ban a tizenévesekre leselkedő mai 
veszélyekkel a szülők korosztálya? 
Azért kérdezem, hiszen ismert a 
generációs „szakadék”, az ifjabb 
korosztályok magánéletébe az idő-
sebbek már alig-alig képesek be-
lelátni, nem is szólva arról, hogy 
magánéletüket, kríziseiket is egyre 
kevésbé ismerik…

– Sajnos azt kell, hogy mond-
jam, az ön által felsorolt jelenség 
igaz. Arra kell törekednünk, hogy 
ez a szakadék minél kevésbé mé-
lyüljön. Nagyon fontosnak tartjuk, 
hogy miután a gyermekek kinőnek 
a gyermekcsoportból, azután se 
engedjük el a kezüket. Nagyon oda 
kell figyelni arra is, hogy az egyház-
ból sok esetben „kikonfirmálkozva” 
a világban el ne vesszenek. Ennek 
elkerülése érdekében nagyszerű 
lehetőségnek látjuk a korábban 
már említett nyári missziós képzést. 
Segítségével lehetőségünk nyílik a 
megtért, keresztyénné vált gyerme-
keket bevonni a különféle szolgála-
tokba. Ha feladatokat bízunk rájuk, 
akkor nagyobb a valószínűsége, 
hogy fontosnak érzik magukat, és 
a gyülekezetüktől sem szakadnak 
el. A közösség megtartó ereje segít-
séget jelenthet abban, hogy a gyer-
mekek ne külön kultúrában éljék 
életüket, hanem legyen számukra 
olyan hívő keresztyén példakép, 
egy vezető, aki beleláthat életükbe 
és – ha erre szükség van –, segítheti 
is őket a krízisben.

– A konferencia napja milyen 
főbb pontokból állt?

– Hangsúlyos, hogy igehirde-
téssel kezdtünk, hiszen lényeges 
szempont, hogy a résztvevők talál-
kozhassanak Isten igéjével. Ezt kö-
vetően játékos formában egyfajta 
„reklámmal” (bemutatkozó szol-
gálatokkal, tábori programok és 
rendezvények ismertetésével, tan-

folyamok bemutatásával) találkoz-
hattak a részvevők. Ezt követte a 
„Bombák és elhárítás” című főelő-
adás. A délutáni szemináriumok 
idején a hallgatóság az előadásban 
elhangzott témákat dolgozhatta fel 
abból a megközelítésből, hogy mi-
ként tanítsa helyes életszemléletre 
az óvodásokat, a kisiskoláskorúa-
kat és a tizenéveseket. A program 
zárásaként a „nagy vegyesben” 
visszaemlékezés történt az elmúlt 
25 év szolgálatáról.

– Aki elhívatottságot érez a vasár-
napi iskolai szolgálat iránt, hogyan 
veheti fel a kapcsolatot a szervezet-
tel?

− Honlapunk a www.visz.org cí-
men érhető el, itt megtalálhatók 
a legfontosabb, aktuális kapcsoló-
dási pontok és elérhetőségeink, és 
természetesen több háttér-informá-
ciót, hasznos tudnivalót is megta-
lálhat a szolgálattal kapcsolatosan.
________________

„Fontos, hogy tinédzserek is 
megértsék, a Bibliában Isten szavát 
olvashatják.” A Vasárnapi Iskolai 
Szövetség Budapesten megren-
dezett konferenciájára az ország 
számos pontjáról érkeztek az ok-
tatásban és nevelő munkában 
résztvevő szakemberek. – Hasznos 
gondolatot jelentett számomra a 
konferencián elhangzott buzdítás, 
hogy „tartsak ki” a gyermekek kö-
rében végzett munkában. Ebben 
lelkesítettek is a Vasárnapi Iskolai 
Szövetég munkatársai azáltal, hogy 
hangsúlyozták: munkánk, szolgála-
tunk nem hiábavaló – mondta el 
tapasztalatait honlapunk érdeklő-
désére Balogh Mária Márta.

A székesfehérvári Talentum Re-
formátus Általános Iskola tanítója 
hozzátette: olyan gyakorlati taná-
csokkal is ellátták a hallgatóságu-
kat az előadók, amelyek jól alkal-
mazhatók a hitoktatásban. Ilyen 
gyakorlati tanácsnak számított pél-
dául, hogy milyen módon sikerül-
het a kisiskolások figyelmét lekötni, 
s ezt követően bátran beszélgethet-
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nek velük az evangéliumról, első-
sorban Jézusról bizonyságot téve 
számukra.

A tanítónő hozzátette, a kisisko-
lás és a tinédzser korosztályok taní-
tásáról szóló szemináriumok alkal-
mával az fogalmazódott meg ben-
ne, hogy jobban oda kell figyelnie 
a gyermekek lelki szükségleteire. 
Balogh Mária Márta tapasztalatai 
szerint figyelmet kell fordítani arra 
is, hogy az egyháztörténet oktatása 
során – a hetedikes diákjai számá-
ra – ne csupán érdekessé, de sze-
mélyessé is tegye az elhangzotta-
kat. Így tanóra keretében Lórántffy 
Zsuzsanna, I. Rákóczi György vagy 
éppen a gályarab prédikátorok éle-
tének tanulmányozásakor a pozitív 
példaképek megjelenítésére is sor 
kerülhet.

– A konferencián azt is tanácsol-
ták számunkra, hogy tanítás során 
mindig a Bibliával kezünkben ma-
gyarázzunk a tinédzserek számára. 
Nálunk ez adott, hiszen az egyházi 
fenntartású általános iskolánkban 
a gyermekeknél mindig ott van a 
Szentírás, amelyből rendszeresen 
felolvasunk. Így látják, tapasztal-

ják, és tudatosul is bennük, hogy 
a Bibliából Isten szavát követhetik 
figyelemmel. A kétségtelenül izgal-
masnak csengő „Bombák és elhá-
rítás” című konferencián számára 
tanulságosnak számított az is, hogy 
az előadók kifejtették, milyen mó-
don lehet a tizenéveseket felkészí-
teni, egyúttal ellenállóvá tenni az 
ellenük irányuló, egyre fo-
kozódó szellemi és lelki tá-
madásokkal szemben.

Kérdésünkre, hogy ta-
pasztalható-e az oktató-ne-
velő munka közben, hogy 
a média adott esetben ká-
rosan befolyásolja a gyer-
mekek gondolatvilágát, és 
ennek megelőzésében mit 
lehet tenni, a pedagógus 
úgy fogalmazott: másodi-
kos tanítványaival a „Zárba 
illő kulcs” című, gyermek-
nek szóló bibliai története-
ket tartalmazó könyvet ol-
vassák. Ennek apropóján a 
közelmúltban a tévénézési 
és zenehallgatási szokások 
kapcsán éppen azt a kér-
dést beszélték át, mit en-

gednek be az életükbe.
– Hasznos ilyenkor szót ejteni ar-

ról, hogy melyik korhatárt jelölő, 
„karikákkal” megjelölt filmet néz-
hetik meg, és ajánlott, ha a szülő 
tanácsát megfogadják – összegezte 
a tanítónő.

Szűcs Gábor
(forrás: http://www.fehervarihirek.hu/)

Oldd meg a következő keresztrejtvényt! Néhány betűt segítségül beírtunk. 
A kétjegyű mássalhangzókat (pl. cs) külön kell szedni betűkre: c+s. 

A fekete keretben található megfejtést írd ide: ……………………………………………………………………………

P Ráháb foglalkozása, aki elbújtatta a kémeket

S Ő volt a nép vezére a 40 éves vándorlás során

Ennyi törzs maradt a folyó innenső oldalán

A folyó, mely szétnyílt a nép előtt

E T Ezeket a madarakat ette a nép a vándorlás során

K A T Ezeket tett Isten a nép szeme láttára

Ebben a bibliai könyvben olvashatunk Jerikó elfoglalásának történetéről

B A N Itt vándorolt a zsidó nép 40 éven át

S Korabeli hangszer, melyet a papok fújtak Jerikó falai alatt

F B Ó L Ebből kellett piros színű kötelet fonnia Ráhábnak

!

A kereszt!
A kereszt fájdalom, szenvedés,
A kereszt tanulás, ébredés.
A kereszt alázat, közeledés.
A kereszt erő, átértékelődés.
A kereszt nehéz, de nyereség.
A kereszt nehéz, de reménység.
A kereszt nehéz, de örök élet felé visz.
A kereszt nehéz, de irányt mutat
annak, aki hisz.
A keresztet hordozta érted önzetlen,
A keresztet hordozod te is, vele
könnyebben.
A keresztet hordozta érted, mert
mindenek felett szeret,
A keresztet hordozod te is, ha kéred
JÉZUS KRISZTUS segít neked.

Szabóné Takács Éva
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„… gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben…” (Máté, 6. 20.)

Kincs. Milyen szép szó! Az egyik 
legszebb magyar szó.

És mi kötődik hozzá? Kincses szi-
get, Kincses Kolozsvár, Kincsesbá-
nya, régészeti ritkaság, sok pénz, 
vagy másfelől egy híres ló neve 
(Kincsem), de ezt mondja a fiú a 
lánynak, a lány a fiúnak is.

És milyen jellemző! Többnyire 
materiális értékekhez kötődő foga-
lom ez, bár amikor a szerelmesek 
mondják egymásnak, akkor jóval 
több ennél. De mondja anya is a 
gyermekének, s talán fordítva is el-
képzelhető.

És mire rímel első hallásra? A 
nincsre. Ezt már nem tartjuk olyan 
szépnek, persze, hogy nem, hiszen 
ez a hiányt, a nélkülözést, netán az 
éhezést juttatja eszünkbe. Hallgas-
suk csak Kosztolányit: „Mert nincs 
meg a kincs, mire vágytam, /a 
kincs, amiért porig égtem. / Itthon 
vagyok itt e világban, / s már nem 
vagyok otthon az égben.” (Boldog, 
szomorú dal) Ezek a szép sorok 
figyelmeztetnek arra a bizonyos 
szellemi hiányra, ami nyomaszt-
ja az embert, akinek pedig a földi 
létben szinte minden megadatott. 
Hiszen van kenyere és bora, van 
gyermeke és felesége, és még oly 
sok mindene. És: „Mit eldalolok, az 
a bánat / könnyekbe borít nem egy 
orcát, / és énekes ifju fiának / vall 
engem a vén Magyarország.” És 
mégis érzékeli, érti a hiányt. A vá-

gyott kincs hiányát. Ami csak szel-
lemiekben mérhető. Amit a Hajnali 
részegségben így jelöl: „Bizony ma 
már, hogy izmaim lazulnak, / úgy 
érzem én, barátom, hogy a por-
ban, / hol lelkek és göröngyök közt 
botoltam, / mégis csak egy nagy is-
meretlen Úrnak / vendége voltam.” 
Igen, ez a gyönyörű vendéglét itt, a 
Földön. Hitetlenül hisz Istenben az 
ilyen ember, s ennek az attitűdnek 
akár a Bibliában, akár Ady költé-
szetében ugyancsak megtalálhat-
juk az érintkezési pontjait. Hiszen 
a hívés gyakran váltakozik a nem 
hívéssel, a hit a hitetlenséggel. Köl-
tőnk is küzd, harcol, de valójában 
föl is adja ezt a heroikus küzdelmet. 
Hiszen zsigereiben érzi, s tán tudja 
is, hogy az ismeretlen úr van min-
denek fölött. S van esélye arra is, 
hogy ne csak fölötte, de benne is 
legyen.

Nem tudom, hogy Kosztolányi 
mennyire ismerte ezt az evangéliu-
mi részt arról, hogy: „Ne gyűjtsetek 
magatoknak kincseket a földön, 
…hanem gyűjtsetek magatoknak 
kincseket a mennyben…” Ám biz-
ton állíthatjuk, hogy hatott rá ez a 
felismerés. Akkor is, ha esetleg vi-
tája lehetett vele. Mint ahogy va-
lószínűleg bennünk is munkálnak 
kételyek, ha Jézus ilyen szavait 
halljuk a Hegyi beszédből. Mert 
belénk mar, provokál, óhatatlanul 
is ellenkezésre késztet. Hogy ne 

gyűjtsünk kincset a földi életben, 
hogy ne szerezzünk pénzt, anya-
gi javakat, hogy ne vegyünk au-
tót, hogy ne építsünk házat, hogy 
ne vásároljunk értékes dolgokat? 
Azért ez már mégiscsak fölháborí-
tó, nekünk, a javak fogságában élő 
embereknek.

Másfelől nem hinném, hogy min-
dent szó szerint kéne értenünk eb-
ben a részletben. Mert ha javainkat 
megosztjuk másokkal, akár gazda-
gok vagyunk, akár szegények, ha 
egy pont után tudjuk, hogy „ne 
tovább”, azért akkor mégis más a 
helyzet. Aztán az is érdekes, hogy 
Jézus attól óv, hogy ne eméssze 
meg a kincset a moly és a rozsda, 
ami ugye odaát már ártalmatlan. 
Csak azért ne gyűjtsek, mert ilyen 
veszélyek leselkednek rám és a kin-
csemre? Mással ugyanis nem indo-
kol, hanem rögtön rátér arra, hogy 
a mennyben gyűjtsek. Igen ám, de 
ha Isten országának itt, a Földön 
kell kezdődnie, akkor valószínűleg 
csak akkor gyűjthetek kincset a 
mennyben is, ha már ideát meg-
kezdem e tevékenységet. A rozsda 
és a moly ellenére is.

Biztos azonban, hogy ez a szelle-
mi és lelki kincsgyűjtésre vonatko-
zik. Azt itt is gyűjtenünk kell, ebben 
a néhány évtizedes vendéglétben. 
„Mert ahol a kincsed van, ott lesz 
a szíved is.”

B. I.

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

-  kazettákat és CD-t 
vásárolhat minden kedves érdeklődő.

A húsvéti és a közelgő pünkösdi ünnepkörhöz kap-
csolódó könyvek, kiadványok, képeslapok a Szé-
chenyi úti iratterjesztésben kaphatók.

A Széchenyi utcai gyülekezetünkben a két istentiszteleti alkalmat követően:

Iratterjesztés
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presbiteri hétvége Monoszlón

húszéves A békesség újság

Imádságos szívvel, hálaadással 
és örömmel készültünk már év 
eleje óta erre a hétvégére.

A hely, ahova mentünk, a Bala-
ton-felvidék egyik legszebb része, 
a Káli-medence kapujának őre, 
a Zánka és Monoszló között 337 
méterre magasodó Hegyestű. A 
Hegyestű bazaltkúpjának tetejéről 
csodálatos tájképen figyelhettük 
meg a Balaton-felvidék jellegzetes 
tájrészleteit. Ilyen szép, csendes, 
Isten által teremtett környezetben 
tartottuk a presbiteri hétvégénket 
Monoszlón, a volt erdei iskola épü-
letében. A presbiteri hétvége célja 
az volt, hogy közelebb kerüljünk 
a mi Alkotónkhoz és egymáshoz 
lelkiekben, hogy formálódjon kö-
zösségünk, és beszéljünk gyüleke-
zetünk fontos kérdéseiről. Az estén-
ket és a reggelt ige melletti elcsen-
desedéssel kezdtük. Figyeltünk a 

tanításokban arra, hogy mit kap-
tunk ajándékba a mi Urunktól, ho-
gyan és hol szolgáljunk szeretettel. 
A beszélgetésekben megvizsgáltuk, 
hogy az elmúlt években milyen Is-
tent dicsőítő szolgálatokra szántuk 
oda magunkat, melyek a legfonto-
sabb feladatok, amelyek előttünk 
állnak és milyen odaszánásra van 
szükség a következő időszakban a 
presbiteri munkához. Hálát adtunk 
a szeretetben elvégzett munkákért, 
feladatokért, melyek megvalósul-
tak az iskolában, az óvodában és 
a gyülekezetben. Hálával és öröm-
mel beszéltünk az államilag elin-
dított hitoktatásról, mert sok gyer-
mek kaphat ismét hitbeli nevelést. 
Ennek a lehetősége továbbra is 
fennáll, beírathatjuk gyermekein-
ket ebben az évben is hitoktatásra. 
Éljünk ezzel a lehetőséggel.

Beszélgetéseink során megláttuk 

azt is, hogy mennyire fontos az 
ige tükrében újragondolni a fel-
adatainkat, hogy azon a területen 
szolgáljunk, ahova elhívott a mi 
Urunk bennünket. Fontos felada-
tunk, hogy úgy munkálkodjunk, 
hogy erősödjön gyülekezetünk és 
intézményeink református identi-
tása. Ehhez minden területen kép-
zésekre, továbbképzésekre, misz-
sziói alkalmakra, odaszánásra van 
szükség.

„Viseljetek gondot tehát maga-
tokra és az egész nyájra, amelynek 
őrizőivé tett titeket a Szentlélek, 
hogy legeltessétek az Isten egyhá-
zát, amelyet tulajdon vérével szer-
zett.” (ApCsel 20:28)

A további munkálkodásunkhoz 
ez adjon mindannyiunk számára 
erőt, ráfigyelést, bölcsességet és 
szeretetet.

MG.

A Békesség újságot először 1994-ben adták ki. Ezelőtt is volt már a gyülekezetnek újsága 
”Öröm-Hír-Lap” címmel, amely 1989-ben jelent meg, 1990-től már havi rendszerességgel. Majd 
1994-ben a gyülekezet ifjúsága is kiadott egy újságot „Békesség” címmel. Ezután nem sokkal 
mindkét újságnál szünet következett. A kis kihagyást követően a gyülekezeti lap újraindult, át-
véve a „Békesség” címet. Ezúton jelentetünk meg a Békesség újság 20. évfordulója alkalmából 
a lap első számaiból egy írást.

Békességet hagyok néktek
„Békességet hagyok néktek; az 

én békességemet adom néktek: 
nem úgy adom én néktek, amint a 
világ adja. Ne nyugtalankodják a 
ti szívetek, se ne féljetek!” (János 
14, 27)

Gyülekezetünk ifjúsága lapot in-
dít „BÉKESSÉG” címmel. Ehhez 
az újságcímhez választottam a Já-
nos evangéliumából idézett igever-
set.

Túlzás nélkül mondhatjuk: Talán 
soha nem volt nagyobb szükség 
Jézus békességére, mint éppen a 

mi időnkben. Mert talán soha nem 
volt ennyire nyugtalan az emberi-
ség, mint éppen a mi korunkban.

Nyugtalanná tesz bennünket töb-
bek között az az általános hajszolt-
ság, amelyről oly sokan panasz-
kodnak, s amelyről azt lehet mon-
dani, hogy éppúgy világjelenség, 
mint az ún. urbanizálódás, város-
iasodás. S nem úgy van, hogy ha 
nem tetszik, akkor legfeljebb félre-
állunk. Nem lehet sem leállni, sem 
félreállni. Úgy vagyunk ezzel, mint 
a közlekedéssel: Az előttünk és utá-
nunk jövő forgalom megkíván egy 

adott sebességet. Nem lehet túlzot-
tan óvatoskodni – autós emberek 
különösen jól tudják –, mert hamar 
röpködnek a durva, goromba sza-
vak a magabiztos vezetők részéről, 
de nem lehet félreállni vagy leállni 
sem, mert azt tiltja a KRESZ-tábla. 
Szorít a forgalom. Valahogy így 
szorít bennünket a mai élet lázas 
tempója, így vagyunk benne mind-
annyian az egyetemes hajszoltság-
ban, s ez a hajszolt tempó nem en-
ged senkinek sem nyugalmat.

Aztán nyugtalanná tesz bennün-
ket az időhiány is. Ez a panasz is 
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gyakran elhangzik: „Nincs időm!”
Nincs időnk az igazi kikapcsoló-

dásra: a testünket-lelkünket meg-
újító, regeneráló pihenésre. Kiesett 
életünkből a hetedik nap megszen-
telése, s vele együtt kiesett ennek 
a napnak a nyugalma, amelyről 
pedig Isten nagyon jól tudta, meny-
nyire szükségünk volna rá. De mi 
lett a hetedik nap nyugalmából? 
Sokaknál a második, harmadik, 
vagy ki tudja, hányadik műszak, a 
hétközben elmaradt munkák pót-
lása, a hétvégi telkeken való kerti 
munkák, vagy éppen a hétvégi tár-
sas építkezés. S nem csoda, hogy 
előbb-utóbb kidőlünk ebben a haj-
szoltságban.

És nincs időnk arra sem, hogy úgy 
végezhessünk el mindent, ahogyan 
szeretnénk. Így aztán gyűlnek a kü-
lönféle gondok, megoldatlan prob-
lémák, gyűlnek-szaporodnak az „el-
maradt dolgaink”, a restanciáink. 
A titusi levél elején olvashatjuk: „A 
hátramaradt dolgokat hozd rend-
be!” De éppen az a nyugtalanító, 
hogy képtelenek vagyunk rendbe 
hozni! Mert akadnak olyan helyre-
hozhatatlan mulasztásaink, amelye-
ket soha nem tudunk rendezni.

S íme, ebben a mi nyugtalan vi-
lágunkban és személyes életünk 
nyugtalanságában szólít meg ben-
nünket Jézus ezzel a biztatással: 

„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek!” 
De nemcsak szól, nemcsak biztat, 
hanem adja a megoldást is. Olyan 
gyógyszert kínál fel, amelyik jobb 
bármely nagyhatású gyógyszertári 
nyugtatónál. Az ő békességét kí-
nálja fel így: „Békességet hagyok 
néktek, az én békességemet adom 
néktek.”

Milyen volt az ő békessége? Nem 
függött a körülötte élők magatar-
tásától. Őt nem tudta „kiborítani” 
még az emberi szívtelenség sem. 
Samárián átmenve nem fogadták 
be sehol tanítványaival. Azok „tüzet 
kértek” volna a samaritánusokra, 
Jézus pedig így szólt: „Nem tudjá-
tok, minémű lélek van bennetek!” 
De Jézus békessége nem függött 
emberi nagyságoktól és hatal-
masságoktól sem. Amikor Pilátus 
– hatalmára hivatkozva – megfe-
nyegette, ő nagy békességgel fe-
lelte: „Semmi hatalmad sem volna 
énrajtam, ha felülről nem adatott 
volna néked.” Pilátus akkor annyi-
ra megrendült ettől a békességtől, 
hogy – azt olvassuk – ettől fogva 
igyekezett Jézust szabadon bocsá-
tani.

Jézus azt mondja az ő békessé-
géről: „Nem úgy adom azt nék-
tek, amint a világ adja.” Miért? A 
világ hogyan adja? Úgy, hogy ha 
adja is, csak ingatag békességet 

tud adni. A nemzetközi élet szám-
talan szomorú példát ad erre. S a 
világ legtöbbször csak milliók vére 
és könnye árán tudja adni a maga 
békességét.

Jézus békessége nem ingatag 
békesség, hanem szilárd. Ő olyan 
rendíthetetlen békességet ad, ami-
lyenről Ézsaiás által szólt az Úr: 
„Békességem szövetsége meg nem 
rendül, így szól könyörülő Urad.” 
És a Jézus Krisztus által felkínált 
békességért nem a mi vérünknek 
kellett hullania. Ezért ő maga vé-
rezett, s így lett valósággá, amiről 
Pál apostol így vallott: „Békességet 
szerzett nekünk az ő keresztjének 
vére által.”

Megváltó Urad most neked kí-
nálja az ő békességét. Neked, aki 
bűneiddel harcolsz, aki tele vagy 
nyugtalansággal, feszültséggel, s 
aki éppen emiatt nem tudsz igazán 
örülni. Nyisd meg hát szívedet őe-
lőtte, s fogadd el az ő megnyugtató 
békeségét! Hidd el, ő szeret téged, 
s kegyelmével úgy emel föl, s úgy 
vesz körül, hogy te is tudd elmon-
dani az énekíróval:

„Bánt a sok gond, űz a bánat,
Tört remény vagy félelem:
Ő nem hágy el, biztatást ad,
Békesség van énvelem.” Ámen.

Bányai László lelkipásztor

Indulás előtt nagy gondot for-
dítottam az utazásom megterve-
zésére. Elhatároztam, hogy most 
időben kell érkeznem. Nem kés-
hetek. Cseténybe menet Zircen 
át kellett szállnom, a várakozási 
idő közel fél óra volt. A gyönyörű 
reggeli napsütés és az izgatottság 
boldogsággal töltött el. A padon 
ülve észleltem egy Budapest felé 
induló buszt, de a fejemben nem 

raktam össze a tényeket. Elha-
lasztottam a felszállást. Majd nyo-
más nehezedett rám, elégedet-
len voltam magammal szemben. 
Az elhatározás kudarcba fulladt. 
Majd csüggedten vártam tovább. 
Pár perc múlva egy idős, 80 év 
körüli néni foglalt helyet mellet-
tem. Beszélgetni kezdtünk, ő ép-
pen templomból tartott hazafelé. 
Az öregség jeleit hordozó ráncos 

arca és szemei felragyogtam előt-
tem. Meghatóan, teljes bizalom-
mal szólt hozzám. Magamban így 
szóltam: Uram, köszönöm a cso-
dálatos reggelt, köszönöm, hogy 
sokkal jobbat terveztél nekem, 
mint amit kigondoltam – hálás 
voltam. Majd telefonos segítséget 
kérve, rövid buszozás után értem 
jött a kétfős „felmentősereg”. A 
csendeshétvégén tapintható volt 

hálA és köszönet
Fiatalok csetényi hétvégéje
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Isten jelenléte. A közös beszélge-
tésekkor, istentiszteleten. Témánk 
az újjászületés, megtérés 
volt – kimeríthetetlen „té-
makörök”, minden válasz-
ból újabb és újabb kérdések 
adódtak. Munkával telt a 
délutánunk, közben pedig 
egymást is építettük. Beszél-
getéseink során közelebb 
kerültünk egymáshoz. Va-
sárnap a Gaja-szurdokban 
megtett kirándulás zárta le a 
hétvégét. Bátorkodom min-

denki nevében megfogalmazni a 
felismerésem: Uram, emlékszem 

az első napokra, amikor eldön-
töttem, hogy követőd leszek. Kö-

szönöm Neked azt a napot, 
amikor kimentettél a bű-
nökből. Azért imádkozom, 
hogy újítsd meg bennem/
bennünk a tiszta szívet és 
az igaz lelket. Kérlek, hadd 
legyen lelkesedésem/lelke-
sedésünk a te dolgaid iránt 
olyan, mint a kezdeti idő-
szakban volt. Ámen.

Tóth Anett Blanka

szolgálAt jézus szeretetével és erejével
Dr. Keszi Krisztina orvos-misszionárius vetített képes beszámolója

(Széchenyi út, 2014. 03. 30)

„Zambia, az igazi Afrika” – csalo-
gat a prospektus. Klímája elviselhe-
tő (a forró évszakban is csak 46–48 
fok, csekély páratartalommal), cso-
dálatos állatvilága van, napfelkel-
téi-naplementéi ámulatba ejtenek, 
és a vízesések… Ami áldás ezen 
felül: a lakosság 85%-a keresztény. 
Igaz, ebből csak 4–5% az álDO-
zATKész.

„Igazi Afrika” – olyan értelem-
ben is, hogy itt a legmagasabb az 
AIDS-fertőzöttség. A Tbc is gyako-
ri. Nem ritka, hogy a legsúlyosabb 
agyi maláriával hoznak beteget 
(szinte élőhalott). S van úgy, hogy 
két nap múlva talpra áll és haza-
megy. CSODáKAT élnek át a 
missziói klinikán. Egy más jelen-
téssel bíró csodát is láthattunk: kí-
gyó a szobában… Áramkimaradás 
után előkúsznak este hat óra után 
– ekkor sötétedik –, az utakon le-
het találkozni nagyobb kobrákkal 
is. „Uram, én rettegek a kígyóktól.” 
Minderről mégis a legnagyobb ter-
mészetességgel beszélt a törékeny, 
derűt sugárzó előadó. Isten a 91. 
zsoltárral (Az Istenben bízók bátor-
ságáról és reménységéről) bátorí-
totta és bátorítja.

De hogyan is lett ő misszio-
nárius és miért éppen Zambi-
ában? – erről is beszélt.

Vallásos családban nőtt fel, hitt 
a gondviselő Istenben. 35 éves 
korában, amikor eljutott egy 
csendeshétre, akkor értette meg a 
Golgota titkát. áTADTA ÉlETÉT. 
„Úr Jézus, itt az életem, azt teszel 
vele, amit akarsz”, majd a másna-
pi csendességében a Máté: 19-ben 
Jézus követéséről szólt hozzá az 
Ige. Pál Rómabeliekhez írott leve-
lében, a 15. rész 16–17. versében 
útmutatást kapott arra nézve, hogy 
mire szánja életét. („Hogy legyek 
Jézus Krisztus szolgája a pogányok 
között, munkálkodván a Krisztus 
Evangéliumában.”) Ezután hívta a 
Liebenzelli Misszió magyar ága, a 
Molnár Mária Alapítvány.

Mégis 16 éVET VÁRT. „ Légy 
csendben, várj az Úrra”, „Nem 
késik az ígéreteivel az Úr” – KAP-
TA KözBEn A BÁToRíTÁsT. 
Majd Isten világossá tette számára: 
Afrika és Zambia. Igent mondott 
az elhívásra. „AMIKOR NEHÉZ, 
AMIKOR KESKENY AZ ÚT, nagy 
megerősítés számomra ez, mint bi-
zonyosság: a helyemen vagyok.”

Így került Krisztina testvérnő a 
német Liebenzelli Misszió (Die 
Liebenzeller Mission) által alapí-
tott klinikára, Mungwiba. Immár 8 
éve dolgozik itt, mint egyetlen or-
vos (20 nővér segíti a munkáját). 
80–100 ezer beteget látnak el. Van 
úgy, hogy 200 km-ről is jönnek be-
tegek.

Hogyan folyik a gyógyítás? 
Gyógyszer és orvosi műszer mellett 
IMáDSáGGAl. „Megvizsgálom, 
anyanyelvén (bembául) röviden 
mondok egy imát, majd ajánlok 
egy bibliai témájú könyvet a köl-
csönkönyvtárból. Így olvashatta 
egy súlyos beteg AIDS fertőzött 
anyanyelvén a „Meg vagyok vált-
va” c. könyvet.

– „Doktornő, rólam van szó.”
– „Mi a következő lépés?” – kér-

deztem.
– „Szeretném követni Jézust!” – 

mondta.
Megkapó diaképek árulkod-

nak a kórtermekről. Rokonok 
ápolják a betegeket (ők a földön 
fekszenek gyékényen). Közö-
sen főznek egy nagytűzhelyen. A 
járóbeteg részleg folyosója is zsú-
folásig tele van: a földön is ülnek 



BÉKESSÉG12

maláriatesztre várva. Van, aki 2 
napi bicikliút után érkezett meg, 
egy éjszakát egyszerűen az út szé-
lén alszik. „néHA KéREK KéT 
PERCET, HOGY IMáDKOZ-
zAM” – így a doktornő.

Szabadidejében Krisztina LELKI 
SZOlGálATOT végez.

Mungwiban, a városban van 
gyülekezet, az erdőben pedig 4 
szórvány. Mosolygó, vidám, fiatal 
tekintetek… Ha valaki tud olvas-
ni, körülötte házi csoport alakul. 
Beszélő képek és rajzok segítenek 
a történetek megértésében. Mo-
solyra fakasztott bennünket, hall-
gatókat az 5 elszáradt citromfa tör-
ténete: száraz évszakban ültették 
őket közösen. Az öntözés elmaradt, 
ezért nem volt jutalom eperpalán-

ta. Így akarja már fiatalon megtaní-
tani nekik: „A keresztény élet-
hez hozzátartozik az áldozat-
hozatal”.

A missziói körzetben lakók élete 
nem egyszerű. Láthattuk, amint 
asszonyok a hátukra kötött kis-
gyermekkel kapálják a kukoricát, 
amit aztán kézi erővel megtörnek 
és napjában kétszer kásaként fo-
gyasztják. Ehhez társul a bab, az 
édesgyökér és a tök párolt levele. 
Érdekesség, hogy már a gyerme-
kek is a fejükön viszik a terhet (pl.: 
a vödör vizet). Lakóhelyül szolgáló 
kicsi házikóik tetejét fű borítja tető 
gyanánt.

Mi imádsággal (pl.: Isten ad-
jon ébredést a klinika egészségügyi 
dolgozói között) és adakozással 

segíthetnénk a Misszió munkáját. 
„Lesa amipale!”, „Isten áldjon!” 
– e szavakkal köszönt el tőlünk 
előadónk. Még hozzátette: „Áldás 
nem az, amit Isten ad. Isten maga 
az Áldás.”

Inczéné Kati

engedelMeskedjek? kinek?

E címszó alatt gyülekeztünk ösz-
sze várakozással mi, lányok, asszo-
nyok a gyülekezeti otthonunkban 
április 5-én, szombat délután.

Klucsikné Ilonka vezetésével a 
Legyen csak úgy, ahogyan Te kívá-
nod kezdetű lelki éneket tanultuk 
meg, ezzel és imádsággal hango-
lódtunk rá Isten üzenetének meg-
hallgatására.

Ellenbruckné Arankának a Jób 
könyve napi szakaszához (9. 
1–12.) fűzött gondolataiból ezek 
ragadtak meg:

Az engedelmesség aktív elfoga-
dása annak, hogy a Mindenható 
Isten az Úr. Bizony, naponta meg 
kell küzdenünk azzal, hogy ne a mi 
akaratunk legyen meg. A passzív 
elfogadás az, amikor átéljük, hogy 
mindenestül ki vagyunk szolgáltat-
va Istennek, amikor a dolgok „csak 
úgy” megtörténnek velünk.

Jób elvesztette vagyonát, gyer-
mekeit, reagálása: „Az Úr adta, 
az Úr vette el. Áldott legyen az Úr 
neve!” (1. 21.) Majd betegséggel 

próbáltatott meg: „Ha a jót elfo-
gadtuk Istentől, a rosszat is el kell 
fogadnunk.” (2. 10.). Vagy nézzük 
Éli pap esetét! Amikor megismerte 
Istennek a háza népére vonatkozó 
ítéletét, ezt mondta: „Ő az Úr, te-
gye azt, amit jónak lát.” (1Sám 3. 
18.)

És mi? Szorongunk, féltjük Isten-
től az érdemtelenül, meghatározott 
időre Tőle kapott ajándékokat, 
amelyekben feladatot adott ne-
künk? Bizony – gondoltam tovább 
–, ma még sietni tud a lábam, tenni 
a kezem, gondolkodni az agyam… 
ma még! De mi lesz, ha eljönnek 
a „nemszeretem” napok? Amikor 
majd mindent mástól kell elfogad-
ni. „A leghétköznapibb igényeimet 
sem tudom kielégíteni.” – jutott 
eszembe az öregotthonba került 
hívő asszony próbája. „Ha oda 
visznek, ahova nem akarok?” – jött 
fel a másiké, akinek önálló életvi-
telét kellett feladnia. És folytathat-
nám a sort.

Neked, drága Testvérem, mi 

most a próbád? Én az enyémet, 
a mostanit Isten előtt hordozom, 
és ezen a délutánon is erősített a 
kapott igekártyáról: „Ha segítségül 
hívtok… akkor meghallgatlak ben-
neteket. Megtaláltok engem, ha ke-
restek, és teljes szívvel folyamodtok 
hozzám.” (Jer. 29. 12–13.)

Megnyugtató annak tudata, hogy 
Isten felel mindenért, ami körülöt-
tünk és velünk történik. A terem-
tettség örömmel engedelmeskedik, 
és ez megszégyenít minket. (Már a 
szépségével is dicsőíti az Istent, hát 
még a madarak éneke, napkelte 
előtt!) Akkor tudunk engedelmes-
kedni mi is, ha dicsérjük, és jónak 
tartjuk az Ő munkálkodását a mi 
megválásunkért.

Miklósné Ibolya a hit és az enge-
delmesség témában Jézus Krisztus 
példáját állította elénk: „megalázta 
magát, és engedelmeskedett mind-
halálig.” (Fil. 2. 8.)

Isten megalkotta az embert a 
saját képmására, társat adott mel-
lé, feladattal bízta meg. (1Móz 1. 



BÉKESSÉG 13

„örvendezzünk és vigAdjunk 
minden mi időnkben” (Zsolt. 90: 14b)

26–28.) A bűneset miatt felbomlott 
a kapcsolat, az isteni rend, de Jézus 
Krisztus által, a kegyelem által visz-
szaállhat minden egyes ember éle-
tében, csak engednünk kell Annak, 
bíznunk kell Abban, Aki a legjob-
bat akarja nekünk! A sok drága ige 
felsorakoztatásával meggyőződ-
hettünk róla, hogy nőkként akár if-
jak vagyunk, akár idősebbek; akár 
házastársak, akár özvegyek; akár 
szülők, akár gyermekek; akár ál-
lampolgárok, beosztottak vagy ve-
zetők, a Szentírásban minden hely-
zetre vonatkozóan megtalálhatjuk 
azokat a tanácsokat, amelyek Isten 
gyermekeként eligazíthatnak min-
ket a mi szerető Istenünk tetszésére, 
és javunkra! (ld. Róma 13., 1Kor 
11. 3., Ef 5–6., Kol. 3–4., 1Thessz 
5., 1Tim 5., Tit 2., 1Pt 3. részek)

A lelket megelégítő gazdag terítés 
után testünket is felüdíthettük teá-
val, finom falatokkal, majd kisebb 
csoportokban folytatódott együtt-
létünk. A „Tudod-e, miért élsz?” 
– „Hiszed-e, hogy Isten kijelentette 
akaratát a te életedre vonatkozó-
an?” – „Hol keresed életed nehéz-
ségeiben a megoldást?” – kérdés-
csoport mellett egyéni bizonyság-
tételre, közös beszélgetésre nyílt 
alkalom. A rendelkezésre álló idő 
sajnos gyorsan elszaladt.

E kérdéseket most szeretettel to-
vábbítom minden kedves Olva-
só felé, és hadd válaszoljam meg 
magamra vonatkozóan. Tudom 
és vallom: „Uram… Te formáltál 
anyám méhében… Könyvedben 
minden meg volt írva, a napok is, 
amelyeket nekem szántál, bár még 

egy sem volt meg belőlük. Mily 
drágák nekem szándékaid, Iste-
nem…” (Zsolt 139.)

„Most… ti, akik egykor „távol” 
voltatok, „közel” kerültetek a Krisz-
tus vére által.” (Ef 2. 13.) „Mert az 
ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus 
Jézusban jó cselekedetekre terem-
tett, amelyeket előre elkészített, 
hogy azok szerint éljünk” (Ef 2. 
10.)

„hogy magasztaljuk dicsőséges 
kegyelmét” (Ef 1. 6.)

„Isten a mi oltalmunk és erőssé-
günk, mindig biztos segítség a nyo-
morúságban.” (Zsolt 46. 2.) „Áldott 
legyen Isten, mert nem utasította el 
imádságomat, szeretetét nem von-
ta meg tőlem.” (Zsolt 66. 20.)

Benkóné Sz. Mária

A hívő keresztyén ember felada-
ta az evangélium, az örömhír hir-
detése. Isten szabadító, megváltó 
kegyelméről nemcsak szóban, 
hanem elsősorban életünkkel kell 
bizonyságot tennünk. A hívő éle-
te örömteli élet, még akkor is az, 
hogyha bajok, bánatok, betegsé-
gek látogatnak meg bennünket, 
mert a szorongattatások között is 
biztosan tudjuk, hogy van kihez 
fordulnunk segítségért. „… meg-
kerestem az Urat, és meghallgatott 
engem, és minden félelmemből ki-
mentett engem.” Ha pillanatnyilag 
úgy tűnik is, hogy késik a segítség, 
soha nem marad el. Néha nem 
úgy, ahogy mi gondoljuk, de ké-
sőbb nyilvánvalóvá lesz, hogy úgy 
volt jó és üdvösséges, ahogyan az 
Úr akarta.

„Örvendeznek az én ajkaim, 
hogy énekelhetek néked, és lel-
kem is, amelyet megváltottál” – 
írja Dávid a hetvenegyedik zsol-

tárban. Az evangélium, az öröm-
hír erről szól. Isten megkönyörült 
a világon, és elküldte az Ő egyszü-
lött Fiát, az Úr Jézus Krisztust, aki 
kereszthalálával bűnbocsánatot 
szerzett, megváltott bennünket. 
Általa örök életünk van. Az Ő fel-
támadása bizonyosság a mi feltá-
madásunkra. Krisztus áldott keze 
oltalmára földi életünkben is min-
dig számíthatunk, mert „Ő meg-
győzte a világot”. Ezt a bizonyos-
ságérzetet csak örvendező lélekkel 
tudjuk kinyilvánítani. „Az igazak 
világossága vigassággal ég.” (Péld. 
13: 9) Hogyan lehetne máskép-
pen kívánatos a többi ember előtt 
a keresztyén élet? Csak úgy, hogy 
ha látható rajtunk Isten szabadító 
kegyelmének öröme. „És örömet 
találj mind abban a jóban, amelyet 
ád néked az Úr, a te Istened, és a te 
házad népének.” (5Mózes 26: 11) 
Az öröm és a szeretet éltet és épít. 
A rosszindulat és a harag rombol 

és öl. Az örvendező szív gyógyít, 
hiszen „a vidám elme jó orvos-
ság”. Miben nyilvánuljon meg a 
mi örömünk a hétköznapokban? 
A mások iránti, személyválogatás 
nélküli szeretetben, segítőkészség-
ben, békességszerzésben, megbo-
csátásban, szelídségben, alázat-
ban, kedvességben. A mosolyunk 
belülről fakadjon, ne üres, lélek 
nélküli arcjáték legyen, mint az 
amerikai mosoly, amely szokás-
sá fajult. Ne járjunk felelősségre 
vonó, megrovó, szigorú ábrázat-
tal sem, mint aki megítéli a mási-
kat. Nincs jogunk hozzá. Krisztus 
örömét hirdetni, evangélizálni vi-
szont kötelességünk. Ránk is vo-
natkozik az, amit Pál apostol írt a 
Korintusbelieknek szóló második 
levelének a nyolcadik rész máso-
dik versében: „a nyomorúság sok 
próbái közt is bőséges az ő örö-
mük”.

Szabóné Éva néni
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• Az igehirdetések meghallgathatók: www.albaref.hu/igehirdetesek
• Feliratkozás e-mail hírlevélre: berze.janos@gmail.com

Programnaptárunkból

Húsvéti alkalmak
• Nagypénteki istentiszteletünkön meghallgatjuk Gárdonyi Zsolt 

„Krisztus hét szava a kereszten” című orgonaművét és úrvacso-
rai közösséget is tartunk 18:00 órakor!

• Idén először tartunk feltámadás-istentiszteletet az altemplomi ur-
natemetőben húsvét vasárnap 17:00 órakor!

– Április 16. (Sze) 18:00 Nagyszerdai bűnbánati előkészítő
– Április 18. (P) 18:00 Nagypénteki úrvacsorás istentisztelet
– Április 20. (V) 10:00 Húsvéti úrvacsorás istentisztelet
– Április 20. (V) 15:00 Húsvéti úrvacsorás istentisztelet a börgöndi kápolnában
– Április 20. (V) 17:00 Feltámadás-istentisztelet az altemplomi urnatemetőben
– Április 21. (H) 10:00 Húsvéti úrvacsorás istentisztelet
– Éléskamraprogram! Folyamatosan várjuk a tartósélelmiszer-felajánlásokat 
   rászoruló családosok és idősek részére! 

Tavaszi programjainkból
• Április 25–26. (P–Szo) Ifjúsági hétvége a Balaton felvidéki Monoszlón (Bővebb információ a honlapun-

kon! Jelentkezés: Berze János 30/676-3570)
• Május 18. (V) 17:00 Budai Úti Zenés Esték: a Musica Bella zenekar koncertje
• Május 25. (V) 10:00 Gyermek-istentisztelet: vendégünk a Habakuk bábszínház, utána közös ebéd, csa-

ládi és sportdélután

budai úti hírek

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

Merjük bátrAn hAsználni 
az istentől kapott erőket!

Mindannyiunk élete erők és 
ellenerők hatásában zajlik. 
sokszor azt hisszük, hogy ját-
szik velünk az élet, vagy éppen 
próbál, netalán nyomorgat. 
Mintha nálunk hatalmasabb, 
nem mindig pozitív erők irá-
nyítanának minket, és nekünk 
nincs is beleszólásunk saját 
életünkbe. Mindennapjaink 
körülményei nem azt jelen-
tik, hogy a jóra vagy a rosszra 
lennénk predesztinálva. Ép-
pen ellenkezőleg, azt jelzik, 

hogy döntési lehetőségünk 
van – ezen gondolatok jegyé-
ben fogalmazta meg üzenetét 
vasárnap délelőtt a Budai úti 
református templomban Haj-
dú Szabolcs Koppány lelki-
pásztor.

A Budai úti református temp-
lomban megrendezett családi is-
tentiszteletet, amely egyben az 
„Erők, ellenerők” című nyílt elő-
adássorozat nyitóalkalmának is 
számított, Berze János lelkipásztor 
nyitotta meg köszöntőjével. Ezt 

követően Lukács evangéliuma 9. 
fejezete alapján Hajdú Szabolcs 
Koppány, a Lovasberényi Refor-
mátus Egyházközség lelkipásztora 
hirdette az evangéliumot.

Üzentében azt fogalmazta meg: a 
Biblia arra biztat valamennyiünket, 
hogy merjük bátran használni az 
Istentől kapott erőnket arra, hogy 
teljes és boldog életünk legyen, 
amely nem problémamentes, de 
győztes életet jelent! Idézett az 
ószövetségi Zsoltárok könyvének 
8. fejezetéből, amely az embert 
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MAroshegyi kieMelt AlkAlMAk

gondolAtok

úgy jellemezi, hogy „Kevéssel 
tetted őt kisebbé Istennél, dicső-
séggel és méltósággal koronáztad 
meg.” Ha ez így van – folytatta 
–, akkor csodálatos és hatalmas 
dolgokra vagyunk képesek! A kér-
dés az, hogy elhisszük-e ezt, vagy 
megelégszünk a szegény, kiszol-
gáltatott, „ez van, ugyan mit is 
tehetnék, én kisember vagyok” – 
szereppel.

– Nem a világ cserélődik le körü-
löttünk, s nem is a körülményeink 
változnak meg egy csapásra, ha-

nem Jézus mai tanítványai lesznek 
képesek olyat is megcselekedni, 
amelyet korábban nem, de csak 
az Isten közelében – hangsúlyozta 
Hajdú Szabolcs Koppány.

A lelkipásztor arra is felhívta 
hallgatósága figyelmét, hogy Jé-
zus elhozta számunkra Isten Or-
szágát, amely jelen van közöttünk 
itt és most! Mégis mi vagyunk 
azok, akik saját magunknak gene-
ráljuk életünk nehézségeit. Meg-
határozzák életünket az „örökölt”, 
hamis gondolkodási formák, s 

ezért éppen mi vagyunk saját ma-
gunk „önsorsrontói!” – fejtette ki, 
hozzátéve, hogy Jézus megmutat-
ta, hogy van kiút mindebből. Más 
utat mutat nekünk, mint az eddigi 
megszokott rossz útjaink, vagyis 
Nála nincs lehetetlen!

Az alkalom végén egyházközsé-
günk Talentum Református Általá-
nos Iskolájának első osztályos di-
ákjai kedveskedtek szolgálatukkal 
a hallgatóságnak.

Sz. G.

Amely áldást Isten ad az ember-
nek, azt Ő bármikor vissza is vehe-
ti, ha úgy látja jónak.

Idősödésünk során először a 
szépséget, aztán az egészséget, 
majd az életerőt veszi vissza tőlünk 
a Teremtőnk. Végül pedig visszave-
szi a lelkünket is, hiszen azt is Tőle 
kaptuk.

Halálunk óráján azt a jócseleke-
detet fogjuk bánni, melyet nem tet-
tünk meg.

Az örök élet Istennek hatalmas 
ajándéka az ember számára, me-
lyet csak hittel meg kell ragadnunk 
és hálával elfogadnunk.

Nem megfelelő párválasztással 

életre szólóan mindent el lehet ron-
tani – legalábbis erre a földi életre 
vonatkozóan. Hozzánk illő házas-
társat csak Isten adhat.

Gyermekeink hibás nevelésének 
következménye még az unokáink 
életében is megmutatkozik.

Minden történés mögött Isten 
megengedő vagy tiltó akarata áll.

Nem értem, némelyeknek miért 
könnyebb elhinni az evolúciós el-
méletet, mint a teremtéstörténe-
tet, holott az összes teremtmény 
szavak nélkül is mind az élő Isten 
hatalmát, dicsőségét hirdeti. Nem 
véletlenszerű keletkezésről, sokkal 
inkább bölcs tervezésről, rendezett-

ségről tanúskodik.
Némely elbizakodott ember így 

beszél: ha majd odakerülök Isten 
elé, én megmondom neki a ma-
gam véleményét! Számonkérem 
tőle: miért engedte meg az éle-
temben a sok nehézséget. Az 
ilyen bölcstelen hencegésről az jut 
eszembe: olyan, mintha a szobám 
sarkában egy hangya büszkén ki-
húzná magát és fenyegetőzne. A 
világot teremtő és fenntartó hatal-
mas Isten jelenlétében az ember 
csak porszem. Alkotója elé kerülve 
még dadogni sem mer.

Szabó Tiborné

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

Együtt a szeretetben Testmozgás a Reformátusokkal (ESZTER-nap). Május 1-jén (csütörtök) 9 
órától fórumbeszélgetéssel, közös énekléssel, sporttal, kirándulással egybekötött bográcsos vidám napot 
tartunk. Fiatalok, családok, idősek, egyedülállók és minden testvérünk részvételére számítunk. 
Helyszín: Maroshegyi Imaház (Batthyány u. 9.). Téma: szerelmes történet.

Férfinap. Május 18-án, szombaton 15 órakor minden kedves férfitestvérünket szeretettel várjuk az 
Imaházba egy közös beszélgetésre, amelyen egymás hite által erősödhetünk.

További információ: Ujvári Sándor Csaba
Tel.: 30/366-2156;  E-mail: ujvari.sandor@albaref.hu
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isten téged is hAzAvár!

versekben és zenében gAzdAg délután

Egy jól ismert, ám mégis min-
dig új üzeneteket (is) hordozó 
igerészt, A tékozló fiú történetét 
(Lukács 15: 11–32) hozta Polgár 
Tibor magyaralmási lelkipász-
tor a gyülekezet elé a maroshegyi 
evangélizációra. A 2014. február 
27. és március 2. között megren-
dezett előadássorozat érdeklődői 
minden alkalommal megtöltötték 
az imaházat.

Az előadások során mi magunk is 
lelki utakat járhattunk be a történet 
szereplőivel együtt. Az első két estén 
a kisebbik fiú helyébe képzelhettük 
magunkat – „Eltévedve”, majd 
„Megtalálva”. Ahogy az igehirdető 
elmondta: rólunk is szól a történet, 
Isten minket is hazavár. Amíg tart 
a kegyelmi idő, Hozzá mindig van 
visszatérő út, bármilyen mélyről is 
jövünk.

A harmadik alkalommal („Min-

denem a tiéd!”) a nagyobbik fiú 
szemszögéből tekinthettünk rá az 
eseményekre. Az idősebbik testvér 
semmivel sem különb öccsénél, 
de az apa őt sem hagyja magára. 
Ahogy a kisebbiknek elébe ment, 
úgy a nagyobbiknak utánamegy. 

A történet befejezetlen – a döntés a 
mi kezünkben van: mi mit tennénk 
az idősebbik testvér helyében?

A vasárnapi istentiszteleten egy 
harmadik fiú, Jézus Krisztus kerül 
a középpontba („Hazavárlak!”). 
Isten azért küldte a Fiút, hogy mi 

hazataláljunk. Drága árat fizetett a 
mi üdvösségünkért. Ennyire szeret 
bennünket a mi Urunk…

Az előadásokon bizonyságtevő-
ket és versmondókat is hallhattunk 
a magyaralmási gyülekezetből, 
ami megerősítette az igei üzenetet. 
Szombaton a Csomasz Tóth Kál-
mán Kórus lélekemelő szolgálata 
tette teljessé az estét. Aznap szeretet-
vendégség is hívogatta a testvéreket 
a további együttlétre, beszélgetésre.

Polgár Tibor az evangélizáció so-
rán feltette a kérdést: neked van 
már történeted? A kisebbik vagy a 
nagyobbik fiú helyzetébe tudjuk-e 
magunkat képzelni? Bárhogy is 
van, az Úr mindegyikünket haza-
vár. Egyikünk sem érdemli meg, 
Isten mégis feltétel nélkül szeret 
bennünket. Induljunk el bátran az 
atyai ház felé!

Ujváriné Császár Boglárka

Schrenk Éva „Új Úton” 
című verseskötetének be-
mutatójára került sor már-
cius 16-án a Maroshegyi 
Imaházban. A Budai úti első 
bemutató után mi is nagyon 
örültünk annak, hogy helyet 
biztosíthattunk a verseskötet 
bemutatójának. Az alkalmat 
áhítattal kezdtük meg, az ige 
a Máté 24, 45–51 versekből 
szólt hozzánk, amelyben a 
hűség vált hangsúlyossá. A hűség 
mögött nagy bizalom húzódik meg. 
Hű ember az, akire rábízhatom 
magamat. Dávid és Jonatán kiváló 
példa az egymás iránti hűségre. Ha 
van egy ilyen hű barátunk, akkor 
azért hálásak lehetünk Istennek. 
Isten pedig tőlünk várja el, hogy 
hűségesek legyünk Őhozzá, akik 

számára Jézus a legnagyobb kincs, 
sőt maga az élet.

Majd a verseket Schrenk Éva és 
Szabóné Miklós Eszter testvére-
ink tolmácsolásában hallhattuk. 
Mind a versek üzenete, mind az 
előadásmód nagyon megraga-
dott bennünket, amit mindannyi-
an hatalmas ajándékként éltünk 
meg. A versek között Pisch Anikó 

adott elő gyönyörű énekeket 
(Buba Éneke [Vári Ferenc 
feldolgozása Weöres Sándor 
versére], Grieg: Solvejg dala 
[II. Peer Gynt szvitből Op.55 
No4], Balakirev: Álmomban 
hallgatom), amelyeket Tugyi 
István kísért zongorán. To-
vábbá a következő zenemű-
vek is felhangzottak: Rimsky-
Korsakov: Dongó, Beetho-
ven: Holdfény szonáta I., 

Schubert: Szerenád, Schubert: 
Asz-dúr impromptu.

Az alkalom végén Schrenk Éva 
verseskötetéből lehetett vásárolni, 
közben sütemény, pogácsa és tea 
mellett beszélgetésre volt még lehe-
tőségünk. Áldott verses-zenés dél-
utánban volt részünk.

Ujvári Sándor Csaba
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a maroshegyi imaház bővítésének múltbeli és 
jövőbeli tervei

Már a II. világhá-
ború előtt nagysza-
bású tervek készültek 
templom, kultúrház 
és parókia építésére 
Maroshegyen. Az ál-
dozatos anyagi hoz-
zájárulásoknak kö-
szönhetően 25–30 
ezer téglát vásároltak 
a maroshegyiek temp-
lomépítés céljára. A 
II. világháború ide-
jén azonban a tégla 
egy része eltűnt, így a 
templomépítésből sem lett sem-
mi. A háború után a maroshegyi 
iskolában tartották az istentiszte-
leteket, egészen addig, amíg Is-
ten kegyelméből és a hívek újbó-
li adományainak köszönhetően 
1950-re el nem készült az imaház. 
Az imaházat 1950. július 2-án 
szentelték fel.

Az 1960-as években Bányai 
László lelkipásztor vezetésével si-
került az imaházat kibővíteni egy 
előtérrel, lelkészi szobával, tüzelő-
anyag-tárolóval, mellékhelyiség-
gel. A tervben egy torony is sze-
repelt, de az már pénz hiányában 
nem tudott megvalósulni. A ki-
bővített és megszépült imaházért 
1964. december 13-án adtak há-
lát Dr. Bakos Lajos püspök jelen-
létében a testvérek.

Az imaház további bővítésének 
gondolata Wagner Tamás lelki-
pásztor szolgálatának idején, az 
1990-es évek végén, illetve 2000-
es évek elején fogalmazódott meg: 
jó volna egy maroshegyi gyüleke-
zeti központot létrehozni, amely 
toronnyal és haranggal is rendel-
kezne. Egy templomról, gyüleke-
zeti házról és parókiáról lett volna 
szó. Ennek érdekében pályázatot 
írtak ki. Több pályamű is beérke-

zett. Időközben az egyik szomszéd 
családi ház eladóvá vált, amely-
nek a megvásárlásával könnyeb-
ben meg lehetett volna valósítani 
a maroshegyi gyülekezeti köz-
pontot. A gyülekezeti adományok 
mellé a cél elérésére az egyház-
kerülettől is érkezett támogatás, 
de sajnos nem sikerült megvásá-
rolni az ingatlant, és 
egyéb okok miatt az 
imaház bővítése is 
elmaradt.

2013-as évben a 
tetőcsere kapcsán 
újra előtérbe került 
az imaház bővítésé-
nek gondolata. Ha 
nem is templomot, 
gyülekezeti közpon-
tot vagy parókiát 
szeretnénk építeni, 
de mindenképpen 
egy sokkal nagyobb, 
legalább 150 fő be-
fogadású gyüle-
kezeti termet. Erre 
szükségünk is lenne, 
hogy a nagyobb ün-
nepeken, rendez-
vényeken kényel-
mesen elférjünk, és 
ne kelljen az embe-

reknek az előtérben 
vagy a konyhában 
is állniuk. Továbbá 
szeretnénk egyszerre 
több korosztálynak is 
alkalmat biztosítani 
vasárnaponként és 
a hét többi napján. 
Misszió szempontjá-
ból is fontos lenne, 
hogy láthatóbbá és 
hívogatóbbá váljon 
az imaház az ott élők 
számára.

Reméljük, hogy en-
nek a megvalósítása a tetőcserével 
együtt 2–3 éven belül el is kezdőd-
het. Addig is kérjük a testvéreket, 
hogy hordozzák terveinket imád-
ságban, hogy a terv ne csak terv 
maradjon, hanem ha Isten is úgy 
akarja, meg is valósulhasson.

Ujvári Sándor Csaba

Háttérben állók

Vannak, kik rejtve, szinte észrevétlen
szolgálnak itt e próbált földi téren.
A jobb kezük nem tudja, mit a bal tud,
de megnyugszik az ISTEN LELKE rajtuk,
és életükből KRISZTUS útja épül,
míg hazatérnek csendben rajta végül.
Áldottak ők, s bár csak háttérben állnak,
méltóbbak is, mint akiket csodálat
övez talán: dícsértek, fényes elmék,
s bár ők kötik le annyiónk figyelmét,
ISTEN szeme bizonnyal látva látja,
mit tesz, mit ér sok szürke fia, lánya.
S a mennyben tán majd mindnyájunknak 
ATYJA
legszebb ruháit nékik tartogatja.

Füle Lajos
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30 éves A csoMAsz tóth kálMán kórus

nyári progrAMok, különleges lelki AlkAlMAk

„Jó dolog dicsérni az Urat és éneket mondani a Te nevednek, oh Felséges” (92. zsoltár)

Ez az Ige tartja életben minden 
gyarlóságunk ellenére is 30 éve 
kórusunkat.

1984 Húsvét vasárnapján szólalt 
meg újjászervezett énekkarunk. 
Az eltelt 30 év alatt több száz al-
kalommal énekeltünk dicsérve Is-
tenünket.

Gyönyörű, de nagyon nehéz ez 
a szolgálat, amit végzünk. Renge-
teg áldással, ugyanakkor kemény 
küzdelemmel (főleg saját gyen-
geségeink, kényelemszeretetünk 

ellen) jár. Földi életünk velejárói, 
a nehézségek, betegségek, csalá-
di életünk hétköznapjai az ének-
kar tagjait éppúgy sújtják, mint 
valamennyiünket. Az a tény, hogy 
szolgálatunk közben „észrevétle-
nül” szaladnak el az évek, évtize-
dek, nehezíti helyzetünket.

Ne haragudjanak meg a kedves 
Testvérek, ha leírom: végveszély-
ben van kórusunk! Fiatal han-
gokra lenne szükségünk, olyan 
fiatalokra, akik szeretnek énekelni, 

áldozatot tudnak hozni az ügyért, 
szeretik és nem tartják ósdinak, 
divatjamúltnak gyönyörű éneke-
inket.

Szeretettel várunk minden éne-
kelni szeretőt, főleg, de nem ki-
zárólagosan fiatalt! Jó lenne, ha 
megszépült épületeinket pezsgő 
hitélet és ezen belül lelkes énekka-
ri munka töltené be! Imádkozzunk 
ezért!

Testvéri szeretettel:
Dóczi István

A Békesség legutóbbi számában 
megjelent „Evezz a mélyre” című 
tájékoztatót foglaljuk most össze 
röviden. Kérjük és bíztatjuk a gyü-
lekezetet, hogy ki-ki a szabadsá-
gát és anyagi lehetőségeit igazítsa 
ezekhez az alábbi, áldott lehetősé-
gekhez!

Június 23–27-ig (hétfő–pén-
tek) valamennyi hittanos gyer-
mek számára (1–6. évfolyam) ter-
vezünk napközis tábort, amely-
nek iskolánk biztosít majd hely-
színt. Felelős vezetője Laki Zita ta-
nárnő-hitoktató testvérünk, segítői 
a hitoktatásban szolgálók lesznek.

Július 14–18-ig (hétfő–péntek) 
Angol bibliai napközis tábort 
szervezünk a Szentírás Szövetség 
munkatársai segítségével. Jelent-
kezni Berze János lelkész testvé-
rünknél lehet.

Július 20–26-ig (vasárnap–
szombat) ifjúsági tábort tartunk 
Piliscsabán a konfirmandus kortól 
(7. o.) egészen az egyetemista, illet-
ve fiatal felnőtt korig. A hét felelős 
szervezője Fehérvári Dávid test-
vérünk, konfirmációra vagy ifikbe 
járó fiatalokat, de minden érdeklő-
dőt nagy szeretettel hívunk és vá-

runk erre az ifjúsági együttlétre!
Augusztus 1–3-ig (péntek–

vasárnap) hitmélyítő családos 
hétvégét tervezünk a Mátrahá-
zi Református Üdülőben, ahol 
gyermekfelügyeletet biztosítunk. 
A hétvégére általános iskolai korú 
gyerekekkel rendelkező, hitben élő 
családokat vagy szülőket várunk, 
illetve fiatal, még gyermektelen há-
zasokat is.

A hétvége költsége fürdőszobás 
szobákban 3 éves korig ingyenes, 
3–14 éves korig 5.300 Ft, efölött 
10.600 Ft/fő (+ felnőtteknek IFA). 
A résztvevők jelentkezését április 
30-ig várjuk a Lelkészi Hivatalban, 
ahol a 14 évesnél idősebb jelent-
kezőnként 7 ezer forint előleget ké-
rünk befizetni.

Augusztus 11–17-ig (hétfő–
vasárnap) hitmélyítő csendes-
hetet szervezünk Balatonfüredre 
a Siloám Református Üdülőbe, 
ahova felnőtt, szolgáló testvéreket 
várunk, illetve olyanokat, akik nem 
régen hitre jutva, vagy gyülekeze-
tünkhöz csatlakozva keresik Isten 
odaszánt szolgálatának lehetőségét 
a közösségünkben.

A héten 29 ezer forint/fő részvé-

teli díjjal kell számolnunk. Erre az 
alkalomra is április 30-ig lehet je-
lentkezni, személyenként 7 ezer fo-
rint előleg befizetésével.

A legidősebb korosztály számára 
is szervezés alatt áll egy csendeshét 
lehetősége, amelynek lebonyolítá-
sáért nyugdíjas Klubunk vállalt 
felelősséget.

Minden korosztálynak szól a 
REND az Őrségben, amelyre 
július 4–6-ig (péntek–vasár-
nap) kerül sor Őriszentpéteren. Az 
utazás és a szállás megszervezését 
Csepregi Tibor testvérünk vállal-
ta. A hazaindulást 5-én, szomba-
ton estére tervezzünk, hogy még 
éjfélig mindenki hazaérhessen. A 
jelentkezéseket a Lelkészi Hivatal-
ban várjuk. Egyéni utazásokkal is 
részt lehet venni az alkalmon, akár 
a vasárnapi záró rendezvényig, de 
a szállásról mindenkinek magának 
kell gondoskodnia.

Kérjük a Testvéreket, hordozzák 
imádságaikban a tervezett alkal-
makat, hogy Urunk „mélyre evez-
zen” velünk a hitünkben, s gazda-
gon gyümölcsöző életre elevenít-
sen meg bennünket!

Somogyi László
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Egy olyan könyvet olvastam 
a minap, ami megszégyenített, 
ugyanakkor lelkesített és örömmel 
töltött el.

Wrede Matildról szól, aki az 
1800-as évek második felében élt 
Finnországban, arisztokrata szár-
mazású volt (bárónő), de megté-
rése után egész életét a börtönök-
ben senyvedő raboknak szentelte. 
Vitte nekik az Igét, a szeretetet, 
és nem félt egyedül maradni egy 
cellában a legmegátalkodottabb 
gonosztevővel sem. Törékeny, 
beteges adottsága ellenére, azt 
meghazudtoló energiával végezte 
munkáját: a lelkigondozást, a té-
rítést.

Nem hagyta magára a börtönből 
kikerülteket sem, biztosított nekik 
munkát, lakhatást, megélhetést.

Maga is úgy öltözött, mint a ra-
bok, s ugyanolyan keveset költött 

ételre, mint ők. Így is kö-
zel akart hozzájuk kerül-
ni, nem akart kívülálló-
ként feljebb valónak tűn-
ni. Akikkel foglalkozott, 
a „barátainak” nevezte 
azokat, és úgy is törődött 
velük.

Wrede Matid szeretete 
olyan volt, mint a tűz. „Azért jöt-
tem, hogy e világra tüzet bocsás-
sak” – mondotta az Úr. „S ez a tűz 
csak így terjedhet tovább: szívről – 
szívre, hitből – hitbe, szeretetről – 
szeretetre… Akié lángol, az szikrát 
dob a többi szívbe is. Hulló szik-
rák, pattogó lángocskák: moso-
lyok, jó szavak, szolgáló életek… 
Áldott tűzvész, szent ragály!”

Wrede Matild élete végén sú-
lyos, fájdalmas betegségben szen-
vedett. De ekkor is rendelkezésére 
állt a rászorulóknak. Mindig ő volt 
az, aki vigasztalt, a saját bajaival 
nem foglalkozott. „Itt a földön ma-
gamért kevés könnyet hullattam, 
mondta egyik álmatlan éjszaká-
ján – de annál többet másokért. 
A világ nyomorúsága ránehezedik 
lelkemre, Isten ráhelyezte.”

„Matild megtagadta magát és 

felvette a keresztjét” – mondta 
temetésekor egyik búcsúztatója. 
„Súlyos, de csodálatos kereszt 
volt. Ő azokat vette gondjaiba, 
akiket mindenki megvetett és 
semmibe vett.”

Sógora pedig így szólt róla: 
„Annyira tudjuk földi küldeté-
sünket betölteni, amennyire nem 
magunknak élünk, hanem máso-
kért, az egész emberiségért. Csak 
így készülhetünk fel az örökkéva-
lóságra. Matild számára ez nem 
elméleti tudás volt, meg is valósí-
totta. Követte Mestere lábnyoma-
it. Azoknak kívánt szolgálni, akik 
legjobban rászorultak segítségére. 
Nemzeti vagy hitbeli hovatartozás 
neki nem jelentett korlátot.”

Élete bizonyságtevő élet. Még 
most, ennyi év után is megérinti, 
megdobogtatja a szíveket az az 
önfeláldozó szeretet, mely követ-
kezetesen szolgálta a „legkisebbe-
ket”.

Vizsgáljuk meg életünket, kedves 
testvérek: miben követhetnénk 
Wrede Matild példáját? A szükség 
óriási. Merjük-e odaszánni életün-
ket?

Schrenk Éva

nyugdíjasaink újból találkoztak…

Könyvismertető:
Farkas Zoltán: Foglyok angyala

Képek Wrede Matild életébõl

2014. április 4-én ismét emléke-
zetes volt a megjelentek számára 
a Református Nyugdíjas Klub al-
kalma.

Pétervári István, a klub vezetője 
köszöntötte a jelenlevő testvére-
ket. Imádkoztunk és elénekeltük 
az „Isten szívén megpihenve” 
zsoltárt. Sívó Zsuzsa előadásá-
ban Túrmezei Erzsébet „Mint a 
madár szárnya” című versét hall-
gathattuk meg. Ezután Szőnyegi 
Hajnalka helyismereti könyvtáros 
ismertetőt tartott arról a sokrétű 
munkáról, amit ő és munkatársai 
végeznek. Újságokból, könyvek-
ből összegyűjtik a megyére vonat-

kozó cikkeket, adatokat, felteszik 
az internetre, és ott olvashatják 
azok, akik ez iránt érdeklődnek. 
Iskolákban előadásokat tart a ta-
nulóknak olyan témakörökben, 
amelyeket a pedagógusok kérnek, 
író-olvasó találkozókat szervez. 
Meghívást kaptunk június 13-ára 
a könyvtárba, ahol Simek Valériá-
val beszélget életéről Bakonyi Ist-
ván irodalomtörténész.

Hajnalka, köszönjük neked, 
hogy gazdagítottad ismereteinket, 
úgy gondolom, hogy szívesen se-
gítesz azoknak, akik hozzád for-
dulnak szakmai tanácsért.

Lehetőség van a jövőben is Bu-

dapesten az opera-előadások lá-
togatására.

Az áhítaton az ige üzenetét Nt. 
Ujvári Sándor adta át a jelen levő 
testvéreknek Józsué könyve 24. 
részének néhány versét olvasva és 
magyarázva. Imádkoztunk, majd 
a „Mint a szép híves patakra” zsol-
tárt énekeltük.

Ezzel a zsoltárrészlettel köszönök 
el azoktól a Testvérektől, akik a 
cikket elolvassák.

„Érezzétek és lássátok meg, hogy 
jó az Úr. Boldog az az ember, aki 
Őbenne bízik.”

Ruprechtné Rajkó Mária
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ziMányi józsef lelkipásztor élete (1917-1998)
Tűzoszlopoddal jéghegyek között című könyve alapján

Sztálin meghalt 1953-ban, Zimá-
nyi József a lágerből visszatérve még 
1990-ben a magyar parlamentben is-
tentiszteletet tartott.

„Istenem, Te tanítottál ifjúkorom óta,
mindmáig hirdetem csodáidat.
Istenem, ne hagyj el késő vénségem-
ben sem, míg csak hirdethetem hatal-
madat, nagy tetteidet a jövő nemze-
déknek.” (Zsolt 71:17–18)

1917. október 16-án Törökszent-
miklóson született.

„Csendben, magányomban elgon-
doltam, hogy csak énhozzám az Isten 
mennyire irgalmas volt egész élete-
men át. 5 éves koromban az anyám 
rohant a patikába. Azt mondta az or-
vos: „nem érdemes elmenni, de fel-
írom. Úgyse éri meg a gyerek, hogy 
bevegye.” És az Isten megtartotta az 
életemet az élet hosszú folyamain ke-
resztül. A kisebb dolog volt, hogy a 
testi életemet megtartotta. Nagyobb 
az, hogy hitetlen anya és apa mellett 5 
éves koromban már a szívembe oltot-
ta, hogy keressem Őt.

Elbújtam istállókba, kazlak mögé. 
Udvarunkon óriási lóvásár volt. Ku-
pecek bérelték az udvart. Elbújtam a 
szalmakazalba, és kerestem az Istent, 
hívtam. Apám kinevetett, anyám nem 
tudott felelni, akkor még nem volt 
hívő. Anyámat a sok szenvedés tör-
te meg, és hitre jutott később. Apám 
agyonlőtte magát. De a szívemben ott 
volt egy hang, amelyre valamit mon-
dani kellett.”

1925-ben Hollandiába került a 
Nemzetközi Vöröskereszt útján, mert 
vészesen vérszegény volt.

1927-ben szülei elváltak, apja ön-
gyilkos lett. Egy tanár 6 hónapra 
magához fogadta. 1928–31 között 
Budapesten baptista árvaházban ne-
velték. 1931–35 között keresztapja 
gondoskodott róla. 1935-ben a ke-
reskedelmi érettségi után különbözeti 
vizsgát tett, és 1936-ban gimnázium-
ban újra érettségizett.

1936-ban alakult meg felvidéki te-
rületen a Baráti Kör, melynek tagjai a 

lelki ébresztést végezték. Amikor Kár-
pátalja és Felvidék orosz megszállás 
alá került, a Csap-Ungvár vonalán 
meghúzott határ a korábbi összefüggő 
területet két részre osztotta. Így Nyu-
gati Baráti Kör és Keleti Baráti Kör jött 
létre.

1937-ben felvették Debrecenben 
a teológiára. Megismerkedett a CE 
Bethánia Egylet munkájával, mely 
Magyarországon 1903-ban alakult. 
Vezérszava: CE – Krisztusért és Egy-
házáért. Nagy ébredés indult Debre-
cenben Stewart Jakab angol futballis-
ta evangelizátor szolgálatai hatására 
is. Aktív tagja a debreceni Bethánia 
mozgalomnak. Több írása, cikke 
megjelent a Mustármagban, vagy ön-
álló füzetként.

1941-ben segédlelkész lett és a deb-
receni Bethánia tagja.

1942–43-ban Munkácson segédlel-
készként dolgozik.

1939–43 között vőlegény volt. Do-
bos Margitka, a jegyese lett az árva-
anya Debrecenben, melyet Müller 
György árvaházi beszámolója hatá-
sára együtt hoztak létre erre az Igére 
alapozva: „Árváknak atyja, özvegyek 
védője az Isten, szent hajlékában.” 
(Zsolt 68:6)

1943-ban kárpátaljai missziói lel-
kész lett, és a Keleti Baráti Kör 13 
tagja tizedéből élt. Az Egyháztól nem 
kapott fizetést, de a házasságkötését 
most már engedélyezte Révész Imre 
püspök úr, mert bejegyzett állása volt 
ez. 1943-ban házasságot kötött Do-
bos Margittal.

1944-ben megszűnt a fizetése En-
csencsen, ahol segédlelkész volt. Az 
oroszok megszállták Ukrajnát, és 
1945-ben Mezőgecsére költözött.

Levelet írt lelkésztársával Sztálinnak, 
amit a KGB-n egy őrnagy vett át.

Levél sztálinnak
„Hatalmas Sztálin! Isten a német fa-

sizmust sok orosz és más nép fiainak 
vérével törte le. Te a győzelem dicső-
ségét is magadnak tulajdonítottad. 
Mindenben Isten helyére helyezted 

magad. Hatalmas búzamezők mellett 
nagy táblákon hirdette a dicsekvő fel-
írás: Isten nélkül és imádság nélkül, de 
műtrágyával és traktorral! Ezért az Úr 
meg fog alázni, mint Nabukodono-
zort. Saját fiaid fognak megvetni té-
ged. Amíg időd van, szállj magadba, 
adj dicsőséget a felséges Istennek! Ez 
a népednek is a javára lesz. A gőgös 
Belsazár egy éjszaka birodalmával 
együtt elveszett.

Zimányi József és Horkay Barna”

A fogság évei
1947. október 13-án a Hóseás 

könyve 2. részének 21–23. verseit ol-
vasva nagyon megrendült, és biztos 
volt benne, hogy életében egy nagy 
próba következik.

„Eljegyezlek magamnak örökre, el-
jegyezlek magamnak az igazság és a 
törvény, a szeretet és az irgalom aján-
dékával. Eljegyezlek magamnak a hit 
ajándékával, és megismered az Urat.” 
(Hóseás könyve 2: 21–22.)

1947. október 16-án, 30. születés-
napján letartóztatták, és börtönbe ke-
rült. Rafajnaufalu, Beregszász, Ungvár 
börtönei után Lemberg, Krasznojarszk 
elosztólágerei, Dugyinka, Norilsz 
kényszermunkalágerei következtek. 
Atombombagyár-Láger I. No. 475. – 
kubikos volt 1,5 évig – mosodai mun-
kás 0,5 évig Rézgyár – (aranygyár) – 
Láger II.

Norilszk – száműzetés – kubikus, 
majd a munkavezető személyes szol-
gálatára rendelte.

A kényszermunkalágerből szabadult 
1953. január 3-án 0 órakor.

Raktárosként dolgozta le a többi 
időt (28 hónapot).

1955. május 13-án szabadult a 
száműzetésből, és letelt a 92 hónap, a 
teljes fogság ideje.

1955. október 16-án kapott enge-
délyt a gyülekezeti szolgálatra Gö-
dényháza, Királyháza, Tekeháza he-
lyeken.

1959. április 29-én Magyarországra 
települt, és 8 hónapig oroszt tanított.

1960. Kokadi református gyüleke-
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zeti szolgálatának kezdete
1965. Álmosdi református gyüleke-

zeti szolgálatának kezdete
1990-ben 73 éves korában nyugdíj-

ba vonult.
Ez év nyarán feleségét magához el-

szólította az Úr.
Utána Nyíregyházára költözött. Az 

Úr gondoskodó szeretete egy három 
szobás lakást utalt ki számára. Egy 
lelkésztársa kisgyermekeinek leendő 
lakását ajánlotta fel arra az időre, míg 
a gyermekek fel nem nőnek.

Az egész ország területén igehirde-
tést, kazettamissziót és levélmissziót 
teljesített.

1990 őszén a Parlamentben hirdette 
az Igét.

Vallotta, hogy nincs nyugdíjas kor 
Isten munkájában, és a Tőle kapott 
erővel és hatalommal hirdette tovább 
az Örömhírt.

„Azért mondom ezeket el, mert mi 
mindannyian különösképpen meg-
áldott emberek vagyunk. Egy olyan 
korszakban élünk, ahol borzasztóan 
felgyorsult az idő. Megrövidült az élet, 
mert az események úgy felgyorsul-
tak. Éppen ezért, mert nagyon rövid, 
nekünk nagyon ki kell használnunk 
minden percet, minden órát. Ma már 
a világ tékozló életet él. Pocsékolják 
magukat, az időt, az erőt, a szerel-
met, mindent az emberek, a pénzü-
ket, javaikat. Olyan sokan égnek el a 
bűnnek a belső lángjaiban. Nekünk 
megadatott az, hogy érezzük az Isten 
szeretetének a melegét. Én nem tu-
dom nektek átadni, de talán sikerülni 
fog, ha Isten megadja, meg fog jelenni 
könyvben röviden az életem. A címe 
ez lesz: „Tűzoszlopoddal jéghegyek 
között.” A fő gondolatai megvannak, 
és nem tudom másként kifejezni a 
mondanivalót, csak úgy, hogy a „tűz-
oszlop”, amely vezette Izráelt, világí-
tott, melegített, fénylett nekik, ahogy 
pogány, vad törzsek között kellett 
haladni. És később ki-ki tapasztalja a 
maga életét is, ha hitre jutott, micsoda 
„jéghegyek” között vagyunk. Beme-
gyek az iskolába hittan órára, kiabál 
utánam a gyerek: bejött a csuhás, és 
nevet. Nekem szeretettel kell rá vissza-
nézni. Ha gyűlölettel nézek rá, akkor 
elvesztettem az Uram tekintélyét. Lát-

ja az ember az óriási szakadékokat, a 
sötétség erőit.

Mikor az Úr Jézus a Földön járt, ak-
kor minden démon különösképpen 
mozgósítva volt. Soha annyi megszál-
lott ember nem volt, mint akkor. És 
most, ahogy közeledik a visszajövete-
le, most is túlóráznak a démonok. Túl 
vannak hajtva.

Új feladatok, a sátán új 
kihívásai

Minden Ördög angyala próbál mi-
nél több embert megfogni és hívőket, 
a többi úgyis a kezében van. Miránk 
van vigyázásuk és törekvésük. És 
ahogy annakidején Amálek a ván-
dorló Izráelből a lemaradt utócsapatra 
tört rá, a fáradtakra, a gyöngékre és 
azokat vágta le. Isten meg is büntet-
te, megbosszulta. De most is így van, 
hogy aki hitében elernyedt, imádsá-
gában meglankadt, Istentől elszakadt, 
van egy halott, élettelen kereszténysé-
ge, ezt tartja kezében.

Sokszor elmondtam, de mondani 
kell, hogy mekkora fájdalom, hogy ez 
a kicsi Magyarország első a világon az 
öngyilkosság listáján, és messze első 
a 16 éven aluliak öngyilkossági listá-
ján. Messze legelöl vagyunk. Utánunk 
következő két országban nincs annyi 
öngyilkosság, mint nálunk.

Van kenyér, van ruha. Meleg ott-
hon. Akinek nincs, annak adnak. És 
nem kell az élet.

Emlékeztek rá, ezt is mondtam 
többször, ezt a rettenetes éneket fia-
talok énekelték kórusban: „Mindenütt 
jó, de legjobb sehol.”

Hát igen, Krisztus nélkül sehol.”

1995-től rendszeresen hirdette Is-
ten Igéjét a budapesti Zsidó Misszió-
ban is, közismertebb nevén az Éjféli 
Kiáltás Misszióban.

A Rádió Monte Carló hullámhosz-
szán igehirdetései eljutottak az Evan-
gélium által addig elzárt területekre 
is.

Levél és kazettamissziója kibővült 
Új-Zélandtól Ausztráliáig.

Katolikus papok figyeltek fel kris-
tálytiszta igemagyarázataira, és fel-
vették vele a kapcsolatot előbb levél-
ben, majd személyesen is.

Fogadalma
Még a börtönben tett Istennek egy 

fogadalmat:
„Ha kiszabadít engem, minden 

egészséges, bibliai alapú közösségnek 
testvére és tagja leszek, beírva és nem 
beírva; és mindenhova elmegyek, 
ahova elhívnak.”

„Barátja vagyok mindazoknak, akik 
istenfélők, és megtartják utasításai-
dat.” (Zsolt 119: 63)

Ezért látogatom a reformátusokat, 
az evangélikusokat, a metodistákat, a 
baptistákat, más testvérgyülekezeteket 
is, és a többi keresztyén közösségeket 
is, ahova csak Jézus nevében hívnak!”

Közben fáradhatatlanul eleget tett 
szibériai fogadalmának.

Evangélizáló heteket tartott az or-
szág különböző pontjain felekezeti 
határokra való tekintet nélkül, ahová 
csak meghívták.

Könyvei jelentek meg az Éjféli Kiál-
tás Misszió és a Hírek Izráelből gondo-
zásában, majd itt, a misszióban vezette 
össze útját az Úr második feleségével, 
Piros Erzsébettel. Isten bizonyságaival 
megpecsételve kötöttek házasságot, 
és innentől együtt szolgáltak az Úrnak 
szellemben és igazságban egészen a 
Hazahívó szóig, ami 1998. szeptem-
ber 10-én következett be.

Minden dicsőség a Kegyelem Uráé 
legyen érte!

Zimányiné Piros Erzsébet folytatja 
a szolgálatot. Sáfára férje közel 2000 
igehirdetésének, 25 könyvének, ka-
zettáknak, CD-knek, a www.zimanyi.
hu weblapnak.

Zimányi József: Tűzoszlopoddal 
jéghegyek között – részlet az Utószó 
befejező részéből:

„Isten kifürkészhetetlen akaratából 
én lehettem az, aki az utolsó méterek-
re adatott, mint szellemi társ ebben a 
szolgálatban. Láthattam és megélhet-
tem a mindennapok próbáiban egy 
olyan embernek az életét, aki megélte 
azt, amit prédikált. Egyszerű ember 
volt, akit a kegyelem tartott életben.

Szíve nagyon gyenge volt, pulzu-
sa olyan gyakran kihagyott, hogy 
naponta a halál révén álltunk, de 
megtapasztaltuk mindig, hogy „Éle-
tem ideje kezedben van” (Zsolt 31: 
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16), és amíg az Úrtól rendelt idő el 
nem jött, győztesen jött ki minden 
megpróbáltatásból. Nagyon szerette 
Megváltóját. Megfigyeltem, ha telefo-
non beszélt testvérekkel és az Úr Jé-
zusról kezdett beszélni, szíve mindig 
túlcsordult és könnyek jelentek meg 
a szemében.

Azon a szeptemberi hajnalon, ami-
kor ott a kórházi ágyon érte jött Meg-
váltója és én lecsuktam szemét - lát-
tam, ahogy a halott szemből könnyfo-
lyam jön ki. Előtte pár órával olvastam 
Carl Eichhorn „Isten műhelyében” c. 
napi áhítatos könyvében ezt a monda-
tot: „Ugyanekkor meglátja Istenének 
végtelen türelmét és hosszútűrését is, 
és ekkor megerednek a könnyei”.

A pécsi baptista testvérek üzenetét 
időzítette még az Úr az utolsó napra; 
képeslapjukon a 23. zsoltár volt „Még 
ha a halál árnyékának völgyében já-
rok is, nem félek, mert Te velem vagy”.

Elmenetele előtt két órával azt 
mondta, hogy „Valaki bejött a szo-
bába”. Ekkor a Szent Léleknek olyan 
ereje volt jelen, ami felkészített, erőt 
adott és megjelentette a bekövetke-
zendőket. Szívében békével ment 
el és üzent a patakzó könnyek által, 
hogy meglátta Megváltóját, Akit szol-
gálhatott. Ama nemes harcot meg-
harcolta, futását befejezte, megérke-
zett. Mindezért Istené legyen minden 
dicsőség!

Zimányiné Piros Erzsébet
Budapest, 2005 októberében”

1995-ben, 78 évesen ezt mondta:
„Most van legfőbb ideje az akti-

vitásnak. Nincs nyugdíjas állapot, 
nincs munkanélküliség, nincs nyug-
díjas kor és nincs tétlenség. Nincs 
alvás!”

Másik helyen azt írja: „Bibliámban 
van egy Ige, én írtam be a végébe:

„Háború idején nem engednek 
szabadságra senkit.” (Préd 8: 8)

Most háború van! Minél közelebb 
Jézus jövetele, annál fokozottabb a 
harc. Úgy van, mint az első eljövete-
lekor, amikor a földön volt, rengeteg 
megszállott ember volt, démonok 
serege. Most megint ez van. És há-
ború van, nincs szabadságolás.” 
(Lásd: Efezus levél)

Tűzoszlopoddal jéghegyek között 
című könyvéből egy részlet:

„Annak a szemében vagyok a leg-
értékesebb, aki hat órán át nagy tu-
sában harcolt értem, és ott maradt a 
szegeken hűségesen – így szerzett meg 
magának. Kiválasztott születésem 
előtt, és egész életemen át bátorított, 
vigasztalt. Az én feladatom az Istennek 
való feltétlen engedelmesség; és ha én 
engedelmeskedem az Ő akaratának, 
akkor a többit bízzam Rá. Isten meg-
nevelt, és amikor eljött az idő, hogy 
a Sztálinnak szóló levelet meg kellett 
írni, addigra már nem féltem. Nincs 
jobb, mint Istennek a jóban engedel-
meskedni. A harmincadik születés-
napomon éppen egyik gyermekem 
ágya mellett térdeltem, és köszöntem 
meg Istennek életemet, amikor értem 
jöttek. Két hatalmas KGB-legény állt 
mögöttem…

92 hónapig nem láttam a felesé-
gemet, gyermekeimet. […] 8 hóna-
pig voltam a beregszászi börtönben, 
utána Ungváron. Majd elindultunk a 
„jéghegyek” felé, a „tűzoszlop” veze-
tésével. Az Ő tűzoszlopa világított az 
egész úton, egész idő alatt, és olvasz-
totta körülöttem a jeget. Ezt a tűzosz-
lopot láttam meg az északi fényen át 
sugárzó csillagok ragyogásában is.

Ezek nem kitalált történetek, való-
ban megtörténtek. Életem felől Isten 
másként határozott, nem engedte 
meg, hogy a pusztító erők szándéka 
teljesedjen be, hanem az Ő gondo-
latai, mely „lélek és élet”, és a szaba-
dulások kivitelezésében benne van 
az Uramnak csodálatos gyöngédsé-
ge, a vigyázó szeretetének védelme-
ző akarata. Isten megmutatta, hogy 
sokszorosan is veszélyben vagyok, 
nem én vigyázok magamra, hanem 
Ő vigyáz reám. Ma is minden nap 
hálát adok Neki, hogy ezeket a sza-
badításokat megtapasztalhattam, és 
szeretetével minden nap „lehajolt 
hozzám”. Azonnal figyelmeztetett a 
veszélyekre, és a pusztító minden 
cselvetését áthúzta.

Kinek van ilyen Istene, mint ne-
künk, Jézus követőinek?

Hol van ennyi szeretet, ennyi tü-
relem, és kire vár akkora örökség, 
mint ránk?

Az örökhagyó halála révén örö-
költünk, és majd örökre együtt élünk 
Vele, amiért áldott legyen Isten.”

1. Hány hívő érte el az égi célt, Hű 
volt, kitartott, harca véget ért:

Ó, Jézus, áldva légy e szentekért! 
Halleluja! Halleluja! Halleluja!

2. Kőszáluk, váruk voltál szüntelen, 
Míg tartott itt lenn a nagy küzdelem.

Fény voltál, csillag a vak éjjelen. 
Halleluja! Halleluja! Halleluja!

3. Bár vívná harcát minden gyer-
meked Oly híven, bátran, mint e 
győztesek,

És velük zengné majd az éneket: 
Halleluja! Halleluja! Halleluja!

4. Mert már itt halljuk harcon, éjen 
át Győzelmi ének távol dallamát.

Új erőt hányszor ez az ének ád! Hal-
leluja! Halleluja! Halleluja!

5. Ó, áldott egység! Boldog szent 
sereg! Még mi lent küzdünk, ők Fent 
fénylenek.

Mind egyek mégis Benned és Veled, 
Halleluja! Halleluja! Halleluja!

6. Fent zeng az ének, lent még 
könny pereg; Mi lent küzdünk, ők fent 
fénylenek;

S majd, ha Krisztus napja győz az éj 
felett: Akkor eggyé lesz majd mind a 
két sereg.

7. Jön minden tájról, együtt énekel, 
És együtt ujjong, együtt ünnepel,

Ó, hálaének, szállj az Égbe fel! Hal-
leluja! Halleluja! Halleluja!

„Ama nemes harcot megharcoltam, 
futásomat elvégeztem, a hitet meg-
tartottam, végezetre eltétetett nekem 
az igazság koronája, amelyet megad 
nekem az Úr, az igaz bíró ama napon, 
de nemcsak énnekem, hanem mind-
azoknak is, akik várva várják az Ő 
megjelenését.” (2Tim 4:7–8)

Dicsőség és hála az Úré!
„Az igazak emlékezete áldott!” (Pél-

dabeszédek 10:7a)
Maranatha!

M. R.

Zimányi József, illetve Gulácsy ny. 
kárpátaljai püspök bizonyságtételei 
a honlapunkról megnézhetők, meg-
hallgathatók. Hordozzuk imádság-
ban kárpátaljai testvéreinket is a je-
lenleg zajló ukrajnai eseményekkel 
kapcsolatosan is.
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léteznek, élnek és tovább dolgoznAk

Bár kezdetben leginkább az egyhá-
zi lapok munkatársai képviseltették 
magukat benne, mára ez az arány 
változott, s a tagság jelentős része 
kiterjed a világi sajtóban dolgozó 
újságírók felé is. A Protestáns Újság-
írók Szövetsége (PRÚSZ) a Magyar-
országi Egyházak Ökumenikus Taná-
csának székházában tartotta tisztújító 
közgyűlését, ahol megemlékeztek a 
szervezet fennállásának tizedik évfor-
dulójáról is.

A rendezvényt Dr. Fischl Vilmos, 
a Magyarországi Egyházak Ökume-
nikus Tanácsának főtitkára nyitotta 
meg áhítatával, amelyben Pál apos-
tolnak a Timóteushoz írt levelét idéz-
ve hangsúlyozta: az újságírói hivatás 
valójában egy olyan szolgálati út, 
amelynek során nemcsak az objektív 
hírközlésen, hanem Krisztus igéjének 
következetes képviseletén is jelentős 
hangsúly van.

– Az előző évre vonatkozó szám-
adásnál leginkább a hála szó fogal-
mazódik meg bennem. Öröm meg-
tapasztalni, hogy szervezetünk egy-
re több irányban tudja tevékenysé-
gét kifejteni, egyre több szervezettel 
dolgozik közösen. A pályázati úton 
szerzett támogatások újabb lehe-
tőséget nyújtanak tevékenységünk 
bővítésére” – ezeket a gondolatokat 
már Novotny Zoltán, a Protestáns 
Újságírók Szövetségének elnöke 
mondta el.

A szervezet elmúlt évi tevékenysé-
gei közül kiemelte az Ökumenikus 
Gálán történt Ráth Mátyás-díj átadá-
sát, a Házasság Hetén való részvételt 
és T. Pintér Károly, az Evangélikus 
Élet főszerkesztőjének a Korrektúra-
díj zsűrijében való tagságát.

Novotny Zoltán egyúttal emlékez-
tetett arra is, hogy a szervezet immár 
kettőszáz, nagy részben aktív média-
munkát végző tagsággal rendelkezik. 
Megemlítette: a Protestáns Újságírók 
Szövetsége fennállásának tizedik 
évfordulóját az esztendő folyamán 

többféle és sokszínű rendezvénnyel 
kívánják emlékezetessé tenni.

– A hagyományos eseményeken 
túl május 28-án gálaesttel adunk 
hírt a PRÚSZ 10. születésnapjáról. 
Az ünnepségen a szakma, a közélet 
és a szövetséget támogató egyházak 
vezetőinek jelenlétében kívánunk 
köszönetet mondani mindazok szá-
mára, akik az elmúlt évtized során 
a szervezet éltetői voltak – említet-
te meg az elnök, majd hozzátette, 
szeptemberben rendhagyó konfe-
renciára, decemberben pedig a már 
hagyományosnak számító adventi 
vacsorára készülnek.

Novotny Zoltán szót ejtett a ké-
szülőben lévő évfordulós újságíró 
évkönyv előkészítő munkálatairól, 
felhívva a figyelmet, hogy az új an-
tológiából egyetlen tagtársuk írását 
sem szeretnék kihagyni. Rövid visz-
szapillantásban megemlékezett arról, 
hogy miközben a szövetség kezdet-
ben az egyházi lapok munkatársai-
ból formálódott, mára már tagságuk 
jelentősen kiterjedt a világi sajtóban 
dolgozók felé is. A szövetség tagjait 
egyúttal arra kérte, a továbbiakban 
is segítőkészen dolgozzanak tovább.

A tisztújító közgyűlést követően az 
új elnökségben Kiss Sándor, a Refor-
mátusok Lapjának munkatársa tölt 
be tisztséget. Elnökségi tagok Csoma 
Áron, dr. Lakatos Judit és Nagy Imre 
lettek. A titkári feladatokat továbbra 
is T. Pintér Károly, míg az alelnöki 
tisztséget Faggyas Sándor látja el. A 
Protestáns Újságírók Szövetségének 
régi-új elnöki tisztét pedig Novotny 
Zoltán látja el a jövőben.

– Három esztendővel ezelőtt, 
2011-ben indította útjára hat refor-
mátus lelkipásztor és egy lelkésznő 
a Dunántúli Református Közélet 
blogját, a „Reposzt”-ot – ismertette a 
PRÚSZ közgyűlésen Köntös László, 
a Dunántúli Református Egyházke-
rület főjegyzője, a Dunántúli Refor-
mátus Lap szerkesztője. A Google 

analizátor programja segítségükre 
volt egy kis statisztika összeállítás-
ban, amelyből meg lehet tudni, hogy 
a honlap országos látogatottsága 
mára meghaladja a 180 ezret. Az ol-
vasottsági mutatók azt is jelzik, hogy 
2012. január hónaptól kezdődően 
naponta több mint 400-an látogatják 
a blogoldalt.

– A Reposzt esetében egy nem te-
matikus blogról beszélünk, azaz a lel-
kipásztor szerzők számára szabadon 
adott, hogy milyen témában publi-
káljanak. Egy feladatnak kell meg-
felelniük, nevezetesen annak, hogy 
a hét szerzőnek adott napon publi-
kálnia kell egy-egy írást. Az egyház-
politikai kérdések mellett a közélet 
és a házasság kérdése is napirendre 
kerül – fejtette ki Köntös László, aki 
egyben figyelemreméltónak tartja, 
hogy a református egyház hivatalos 
honlapjának „blogfigyelője” is rend-
szeresen szemlézi írásaikat, ahogy a 
mandiner.hu keresztény melléklete 
is.

Olvasótáborukban a református 
felekezetű középkorosztályon kívül a 
fiatal generációk éppen úgy megta-
lálhatók, mint az egyházi élettől egy-
előre távolságot tartók. Ugyanakkor 
érdekes, hogy ebben a csoportban a 
magukat „hagyományosan” temp-
lomba járóknak vallók száma keve-
sebb.

– A blog létrejöttét jelentős áttö-
résnek nevezném – véleményezte a 
lelkipásztor, aki azt is elmondta, hogy 
korábban szokatlannak számított az 
a „stílus”, hogy az egyházi személyek 
reagálnak, válaszolnak, állást foglal-
nak politikai-közéleti kérdésekben. 
Köntös László szerint miközben a 
blogoldalon megjelenő publikációk 
önkritikusak, a Reposzt-ot semmi-
képpen sem nevezné a Magyaror-
szági Református Egyház hivatalos 
internetes fórumának.

Szűcs Gábor
(forrás: http://www.fehervarihirek.hu/)
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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: 16:00–18:00 Lelkészi hivatali órák az altemplomi 

imateremben (személyes beszélgetés, tanácsadás és 
lelkigondozás) 

 18:00 Bibliakör: 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! 


