
Amire igazán szükségünk van az 
életünkben a „segíts magadon” 
irodalom helyett, az Jézus gyógyí-
tó jelenléte, aki pünkösdkor „maga 
helyett Szentlelkét küldte le ne-
künk.” (konfirmációi káté)

C. S. Lewis híres keresztyén 
szerző írta a következő megrá-
zó sorokat a szeretetről: „Szeretni 
mindenek előtt azt jelenti, hogy 
sebezhetőnek lenni. Szeress bár-
mit, a szíved előbb-utóbb 
meghasad, és valószínűleg 
össze fog törni. Ha sértetle-
nül meg akarod őrizni, sen-
kinek ne add azt oda, még 
házi kedvencednek sem. 
Körültekintően csomagold 
be azt hobbikkal, luxussal 
és apró, de annál drágább 
kedvteléseiddel. Messze 
kerülj el minden kellemet-
lenséget. Őrizd meg szíved 
biztonságban. Így soha 
nem fog összetörni: sért-
hetetlen, áttörhetetlen és 
megválthatatlan lesz.”

1. Jézust a Szentlélek 
ereje indította gyógyításokra 
az evangéliumokban. Azonban 
az Úr szíve nemcsak Szentlélekkel, 
de szeretettel is tele volt. Amivel tele 
van a szívünk, az fogja cselekedete-
inket mozgatni. Egyszer az ifisekkel 
egy érdekes kísérletet végeztünk 
el alumínium üdítősdobozokkal: 
amelyik üres vagy csak részben 
volt feltöltve, az könnyen behor-

padt és ki lehe-
tett lapítani, de 
a tele dobozok, 
még ha be is 
horpadtak egy 
kicsit, mégis tör-
hetetlenek maradtak! Aki telve van 
Szentlélekkel, az nem törhető össze 
teljesen, még ha vannak is horpa-
dások az életén. Szükségünk van 
erre az Erőre nekünk is, Aki Jézust 

gyógyításra indította. Téged mire 
kellene, hogy indítson a Pünkösdi 
Lélek? „A gonosz követ bajba esik, 
az igaz küldött gyógyulást hoz.” 
(Péld 13,17)

„Amikor Péter valamennyi gyü-
lekezetet végigjárta, eljutott a 
Liddában lakó szentekhez is. Talált 
ott egy Éneász nevű embert, aki 
nyolc éve feküdt az ágyban bénul-

tan. Péter így szólt hozzá: „Éneász, 
meggyógyít téged Jézus Krisztus. 
Kelj fel, és magad vesd be az ágya-
dat!” És azonnal felkelt. Lidda és 
Sáron lakói mind látták őt, és meg-
tértek az Úrhoz.” (Apcsel 9: 32–35)

2. A gyógyításra 
váró embernek nem-
hogy ereje nem volt 
az élet hétköznapi 
dolgaihoz, de fel sem 
tudott kelni ágyából. 
Barátokra, hittársakra 
van szükségünk! A törté-
netben szereplő lebénult 
embernek is segítőre volt 
szüksége. Magától nem 
tudott volna változatni 
sorsán. A főszerep nem 
neki jutott, de mégis 
meggyógyult. Péter hite 
és elkötelezettsége men-
tette őt meg. Be kell lát-

nunk, és akarnunk kell segítséget 
kérnünk a problémáinkban még 
akkor is, ha szorongunk és bizony-
talanok vagyunk. Azt gondoljuk, 
hogy a körülöttünk élőknek ma-
guktól tisztában kellene lenniük az 
igényeinkkel. Annak is tudatában 
kell lennünk, hogy nem minden 
szükségünkben tudnak segíteni. Ne 
várjunk tőlük túl sokat, főleg akkor, 
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ha nem jelezzük, hogy segítségre 
szorulunk. A Szentírás réges-régi 
hagyományai is nagy jelentősé-
get tulajdonítanak a barátságnak. 
Gondoljunk Dávid és Jonatán ba-
rátságára. Ez a kapcsolat mentette 
meg Dávid életét. A bölcsességiro-
dalom így tanúskodik a barátság je-
lentőségéről: „Ha elesnek, az egyik 
felemeli a társát. De jaj annak, aki 
egyedül van, mert ha elesik, nem 
emeli föl senki.” (Préd 4, 10)

Természetes, hogy bizalmatla-
nok vagyunk, hiszen sokszor csa-
lódtunk már. Adjunk lehetőséget 
a barátainknak, hogy reagáljanak 
problémánkra. Fogadjuk el a ba-
rátságot és legyünk készek mi ma-
gunk is barátnak lenni. A lebénult 
ember tragédiája cselekvésre kész-
tette Pétert, az apostolt. Ez nem 
volt könnyű dolog, mozdulni sem 
és segíteni sem. Az életed melyik 
területén van szükséged az Úrra? 
Hol van szükséged gyógyulásra? 
A családi kapcsolatokban szerzett 
sebek miatt? Munkahely, vagy be-
lül a lelkedben zavarodtak össze a 
dolgok? Szenvedélyek? Talán úgy 
érzed, hogy túl messze sodródtál 
el Istentől? Vagy a bűnösségünk 
miatti szégyenérzetünk miatt nem 
merünk az Úrhoz menni? Ezt olyan 

akadálynak látjuk, amin nem lehet 
átmenni?

3. Jézus, amikor gyógyított, 
először a bűnöket bocsátotta 
meg és azután foglalkozott a 
betegséggel: Jézus tisztában volt 
vele, hogy nekünk először bűnbo-
csánatra van szükségünk ahhoz, 
hogy bármit is elfogadjunk tőle. 
Lehet, hogy ezt nem tudod egye-
dül megtenni.

– Ehhez is barátra van szükséged 
(pl. megtérési ima)

– Ne halogasd: „Keressétek az 
Urat, míg megtalálható!” (Ézs 55,6)

– Fordulj el életed gonoszságai-
tól. (Ézs 55, 7)

Ha megtapasztaltad a szabadí-
tást, álmélkodj és adj hálát, de fi-
gyelmeztetlek, ezzel nincs vége a 
gyógyításnak, a rehabilitációdnak. 
Ő elkészítette a továbbvezető utat, 
ami a pusztán vezet át: „Kivittem 
népemet a pusztába, hogy lelkükre 
beszéljek.” (Ézs)

John Claypool keresztyén író 
meséli el következő történetet fia 
gyermekkorából: Fia hetek óta 
dolgozott a gyülekezet kézműves 
gyermekalkalmain, hogy egy aján-
dékot készítsen neki. Úgy döntött, 
hogy egy hamutálat készít, mivel 
apja pipázik. Végül elkészült az 

ajándékkal és nagy örömmel vitte 
haza. Izgalmában futásnak eredt az 
autótól a házukig. Édesapja látta, 
hogy fia boldogan, a kis kezeiben 
szorongatva valami szépen becso-
magolt ajándékot közeledik felé. 
Egyszer csak hopp, megbotlott és 
elesett. Koccanás és halk reccse-
nés jelezte, hogy bizony itt valami 
eltörött! A fiú vigasztalhatatlanul 
elkezdett sírni. Apja megpróbálta 
vigasztalni: – Nem történt olyan 
nagy dolog, minden rendben van. 
Nem számít. Édesanyja azonban 
határozottan így szólt: – De igenis 
számít. Nagyon keményen meg-
dolgozott a fiad, mire elkészült az 
ajándékkal. – Nézd csak, nem is 
tört össze teljesen, talán együtt ösz-
sze tudjuk rakni újra!”

A mi életünkben is vannak idők 
és alkalmak, amikor elesünk, és bi-
zony fáj! Talán úgy érezzük, hogy 
milliónyi darabra tört össze az éle-
tünk. Isten hozzánk is határozottan 
szól: – Gyere, együtt újra összerak-
hatjuk. Isten gyógyulást akar hozni 
életünkbe Krisztussal való kapcso-
latunkon és egymással való közös-
ségünkön keresztül. Ez is a vigasz-
taló Szentlélek munkája! Ámen.

Berze János lelkész

Egy magyar-svájci pályázatnak 
köszönhetően osztályunk 2014. 
május második hetében erdei is-
kolában vehetett részt. A hét prog-
ramját szemléletesen fejezi ki a 
pályázat címe: „Az égig érő tante-
rem”.

A Bakony legszebb tájain kalan-
doztunk. Bázisunk Pénzesgyőrben 
a Pangea házban volt. Első nap 
szüleink segítségével utaztunk le 
Zircre, majd a legszebb vasútvona-
lunkon jutottunk el a Cuha-patak 
szurdokába. Itt egy kalandos és vi-
zes túrát tettünk, majd elfoglaltuk 

szálláshelyünket, ahol már Timi 
néni (Langmár János anyukája) 
várt minket. Ő főzte Márti nénivel 
(aki a matekot szeretné nekünk 
megtanítani) a legfinomabb étele-
ket.

Minden reggel áhítattal indítottuk 
a napot, így ismerhettük meg a hé-
ten Ruth és Boáz történetét.

A rossz idő ellenére nagyon jól 
szórakoztunk, mert nap mint nap 
rengeteg feladat és élmény várt 
ránk. Olyan helyekre jutottunk el, 
mint a Pannon Csillagda Bakony-
bélben, a zirci Természettudományi 

Múzeum és a Kerteskői-szurdok.
A legnagyobb élményben a má-

sodik napon volt részünk. A Cuha-
patak után nem gondoltuk, hogy 
lehet jobban is elázni, de másnap 
megtapasztaltuk, hogy tévedtünk. 
A Gerence-patak vízének minő-
ségét vizsgálva bementünk a szur-
dokba, majd felkapaszkodtunk a 
Judit-forráshoz. Felmenni sem volt 
egy álom, de a lejutás nehézségei 
következtében aznapi ruházatunk 
később édesanyáink mosógépét 
próbára tette, mert időközben el-
áztunk (nem kicsit). Szerencsére a 
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a hEly, ahol szErEtEk lEnni

házban meleg várt minket és finom 
ebéd.

Nagy élményt jelentett a Csil-
lagda is, ahol rengeteg régi és új, 
csillagászattal kapcsolatos eszközt 
ismertünk meg. Csütörtökön volt 
a legrosszabb az időjárás, ezért az-
nap különböző érdekes vizsgálato-
kat végeztünk a házban, például 
megmértük a víz pH értékét, mik-
roszkópon rovarok testrészeit vizs-
gáltuk, majd gyógynövényekkel is-
merkedtünk. Este „Ki mit tud”-dal 
és zenés, táncos játékkal „zártuk” 
az erdei iskolát.

Pénteken szüleink jöttek értünk 
és közösen meglátogattuk a zirci 
Természettudományi Múzeum gaz-
dag kiállítását. Gyönyörködtünk a 
Bakony ásványaiban, a jégkorsza-
ki állatokban, az erdő élőlényei-
ben. Hazautazás előtt még egy jót 
pizzáztunk.

Az erdei iskola nagy sikert ara-
tott, az osztály tagjai tízfokú skálán 
húszasra értékelték. Reméljük, a 

következő évben is hasonlóan jó 
kirándulásban lesz részünk. Kö-
szönjük osztályfőnökünknek, Már-
ta néninek, Fülöp Márti néninek, 
Szanyó Ildikó néninek, Langmár 
Timi néninek a rólunk való gon-
doskodást, és pénzesgyőri házigaz-
dáinknak, Virágnak és Vincének a 
segítőkészségüket. Köszönjük szü-
leinknek a sok élelmiszerfelajánlást 
és segítséget az utaztatásban!

Minden este hálát adtunk a Jó-
istennek, hogy a rossz idő ellenére 
megőrzött bennünket egészség-
ben, hálásak vagyunk azért, hogy 
vigyázott ránk, hogy testben, lé-
lekben és osztályközösségünkben 
megerősödve térhettünk haza az 
erdei iskolából.

Hellinger Áron és 
Lovász Gábor, 5.o.

„Szerintem azért volt nagyon jó 
az erdei iskola, mert sok új és ér-
dekes dolgot láttunk, tanultunk. 
Megtapasztalhattuk, hogy mennyi-

re szép, értékes és sérülékeny a ter-
mészet, hogy milyen csodákat rejt 
a patak és az erdő, hogy mennyire 
kell vigyázni rá.” (Csókás Flóra)

„Jó volt, hogy öt napot tölthet-
tem egy ilyen szép helyen a „má-
sodik családommal”. Fantasztikus 
volt átélni, ahogyan egymást segít-
ve, csúszva, mászva küzdöttük le 
az akadályokat.” (Polgár Abigél)

„Nagyon jó volt, mert sokat ját-
szottunk és sok új dolgot tanultunk, 
megismertünk gyógynövényeket, 
megtudtuk, melyik mire jó, a víz-
ben érdekes lárvákat találtunk. So-
kat változott a közösségünk össze-
tartása.” (Csetényi Zsolt)

„… a víz is csodálatosan szép 
volt és tele volt élettel!”   
(Érsek Boglárka)

„Még az ökológiáról is tanul-
tunk, amiből fogócska is volt.” 
 (Langmár János)

Sok szép helyen szeretek lenni, de 
az a hely, ahol mégis a legjobb, 
az az iskola. Mielőtt még valakik 
butának tartanának, hogy az 
iskolát írom, elmagyarázom, hogy 
hogyan lehetséges ez.
Én csak hatodik osztálytól járok 
ebbe az iskolába. Azt érzem, hogy 
amikor belépünk ebbe az iskolába, 
egy védőburok veszi körül ezt 
az intézményt, és a belépő 
emberek (legfőképpen gyerekek) 
feltöltődnek szeretettel.
Míg a másik iskolában ez a szeretet 
egyáltalán vagy csak kevésbé 
nyilvánul meg. Ezek a keresztény 
iskolák valahol mindig másabbak 
lesznek a többinél. És az, hogy 
hallhatunk Jézus Krisztusról, 
egészen fantasztikus dolog!
Bár én már kisebb koromban 

is hallottam az ilyen fajta 
dolgokról, mert a református 
óvodába jártam. Sajnálom, hogy 
nem a Talentumban kezdtem 
tanulmányaimat. Kár, hogy 
alsóban nem hallottam 
Isten igéjét, mert akkor 
történt egy családi 
trauma, és én is kezdtem 
félni a haláltól, de most 
már tudom és hiszem, 
hogy a halál után is van 
élet.
Végül is ebben az 
iskolában azért szeretek 
lenni, mert itt minden 
egyes élőlényt a virágtól 
az emberig szeretet 
tölt meg. Jó ebbe az 
iskolába járni még azért 
is, mert hallhatom Isten 

igéjét, ezáltal sok olyan dolgot 
felfoghatok, amit egy nem hívő 
pogány ember nem ért meg.

Hortobágyi Axel, 8.o.

Te
Te vagy benne mindenik dalomban, 
Tőled van, hogy a szó lángra lobban, 
Téged dicsér hiány-jel és kérdés, 
Benned ér véget aggodalom, féltés. 
Te vagy az, ki megnyitod szívemet, 
vigasz és balzsam, mind Tőled ered, 
léted személyre szóló ajándék, 
nekem ígért, megtestesedett szándék.

Schrenk Éva
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az igazi kincs

a koldus és királyfi is Ellátogatott a 
székEsfEhérvári talEntuM rEforMátus 

általános iskoláBa

Szerintem ez nagyon fontos kér-
dés, hogy kinek mi a legértékesebb 
kincse.

Fizikailag a kincs lehet arany, 
ezüst, gyémánt, melyekre a büszke 
tulajdonosaik vigyáznak.

Az életben azonban nem a kéz-
zel fogható dolgok a legfontosab-
bak.

Számomra mindig is a család, a 
barátok jelentették a támaszt, az 
igazi kincset. Ők voltak, akik min-
dig és még most is velem vannak. 
Ők minden helyzetben támogattak 
és tanítottak engem, hogy minél 
jobb ember lehessek. Boldogan 

mondom, hogy egy összetartó és 
szeretetteljes családban születhet-
tem. Nem voltam kitéve a világ go-
noszságainak és csábításainak.

Később aztán rájöttem, hogy a 
családom mellett a hitem a legfőbb 
kincs az életemben. Olyan szabad 
érzés, hogy feltétel és megfelelési 
kényszer nélkül, bárhol fel tudom 
vállalni, hogy ki vagyok, és mit hi-
szek Jézusról.

Régen szomorkodtam, mert csú-
foltak, és elítéltek, mivel ők nem 
így gondolkodtak. Mesélték nekem 
a társaim, hogy még soha nem 
hallottak a Megváltóról a szüleiktől.

Innen indul minden. Nekem az 
anyukám és apukám is hívő ke-
resztény, és engem is erre neveltek. 
Büszke vagyok arra, hogy nekem 
az Úr az én pásztorom, életem al-
kotója. A kincsemet a családom ál-
tal találtam meg, és köszönöm ne-
kik mindazt a sok jót és áldozatot, 
amit értem hoztak.

Órákig, sőt talán napokig is tud-
nék erről mesélni, de röviden ez 
az én életem boldogsága. A csa-
ládom, és az, hogy valaki, az Úr, 
feltétel nélkül, tiszta szívéből szeret 
engem.

Ligeti Boglárka, 8.o.

A színházbarátok számára meg-
hirdetett közönségtalálkozók rend-
szerint nagy népszerűségnek ör-
vendenek, az ilyen programokat ál-
talában jelentős érdeklődés követi 
a teátrum falain belül. Egy-egy kul-
turális jellegű találkozó, fórum még 
jelentősebb üzenetet hordoz akkor, 
ha a szervezők arra is odafigyel-
nek, hogy programjukkal kilépje-
nek a színház falain kívülre. Amint 
ez történt nemrégiben, amikor is 
a székesfehérvári Talentum Refor-
mátus Általános Iskolában láthat-
ták vendégül Mark Twain Koldus 
és királyfi című regénye színpadi 
változatának két főhősét. Szurdi 
Miklós rendezésében a Vörösmarty 
Színházban nagy sikerrel bemuta-

tott rendkívül cselekményes musi-
cal ifjú főszereplői, Börcsök Olivér 
és Lehotai Miksa (a történetben 
Edward, az angol trónörökös és 
Tom Canty megformálói) a negye-
dik osztályos tanulókhoz voltak hi-
vatalosak „közönségtalálkozóra”.

– Márciusban az egyik vasárna-
pon láttam a színházban a Koldus 
és királyfi című előadást, amely 
annyira megtetszett, hogy a kö-
vetkező héten már a negyedikes 
diákjaimmal közösen néztük meg. 
Hamarosan utánanéztem a két 
főszereplőnek a Facebookon, kí-
váncsi voltam rájuk, hol tanulnak, 
mi az érdeklődési körük. Olivérrel 
sikerült üzenetet váltanunk a da-
rab kapcsán – mindezeket már Illés 

Anna, a székesfehérvári református 
általános iskola tanárnője meséli el 
kérdésemre. Az internetes levélvál-
tások során már szóba került, hogy 
a két fiút meghívnák az osztályba 
egy kis beszélgetésre, ismerkedés-
re.

A kérdésemre, hogy a fiúk miként 
reagáltak az iskolai meghívásra, Il-
lés Anna elmondja, hogy számára 
úgy tűnt, osztályközösségből ko-
rábban még nem kaptak ilyen jel-
legű felkérést, és az is érezhető volt, 
hogy a tizenöt éves Börcsök Olivér 
és a nála egy esztendővel idősebb 
Lehotai Miksa számára újnak szá-
mítanak ezek a tapasztalatok.

– Az is bizonyos, hogy a megkere-
sés jólesett a számukra, kedvesnek 

Mark Twain halhatatlan remekének, a Koldus és királyfi történetének két főszereplője, Tom és Edward 
gondolt egyet és ellátogatott Székesfehérvárra, a Talentum Református Általános Iskolába egy tanórára. 
Komolyra fordítva szót, a Vörösmarty Színházban legutóbb színpadra vitt és nagy sikerrel bemutatott zenés 
darab főszereplői, Börcsök Olivér és Lehotai Miksa rendhagyó közönségtalálkozóra látogatott el az egyházi 
intézmény falai közé és osztotta meg darabbéli élményeit az ifjú közönséggel, nem csekély érdeklődést 
kiváltva a diákok körében.
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érezték és legalább akkora izga-
tottsággal várták a találkozót, mint 
maguk a tanulók, így rövid időn 
belül igent mondtak a felkérésre – 
teszi hozzá nevetve a tanárnő.

A megszervezést, pontosabban 
a találkozó kivitelezését némikép-
pen bonyolította, hogy miközben 
Börcsök Olivér a megyeszékhelyen 
a Vasvári Pál Gimnázium tanuló-
jaként úgymond „helyben” meg 
tudta oldani a részvételét, Lehotai 
Miksának ez nehezebben ment, 
hiszen neki Zalaegerszegről kellett 
megoldania ugyanezt. A bő egy 
hónapos előkészületeket követően 
április 25-én valósult meg a talál-
kozó.

A gyermekek szó 
szerint az „ajtóban 
lógtak”, csillogó sze-
mekkel és nagy ér-
deklődéssel vártak 
a vendégekre, akiket 
kolléganője, Sáriné 
Rádi Zsuzsanna kí-
sért az osztályterem-
be.

A találkozó kez-
detén igyekezték a 
hangulatot oldani, 
éppen ezért a fiatal-
embereket elsőként 
arra kérték meg, 
meséljenek maguk-
ról, és hogy miként 
kerületek bele a da-
rabba, hogyan em-
lékeznek vissza a szereplőváloga-
tásra. A gyermekek részéről érezni 
lehetett egy kis bátortalanságot, de 
a lámpaláz elmúltával hamarosan 
szinte özönvízszerűen záporoztak a 
kérdések a színészpalánták felé.

– Tudni kell, hogy Mark Twain 
műve komoly műfajt képvisel, ép-
pen ezért nehéz regénynek számít 
– mondja. A darab a negyedik osz-
tályosainak, azaz a 9–10 éves korú 
diákjainak igencsak elnyerte a tet-
szését. Teljes mértékben átérezték 
a mű lényegét, üzenetét, monda-
nivalóját. A pedagógusnak arról 

is van tudomása, hogy egyik diák-
ját annyira lenyűgözte a színházi 
produkció, hogy később otthon a 
szüleivel is nekiláttak olvasni a re-
gényt, így a színdarab az olvasóvá 
nevelés folyamatához is hozzásegí-
tett.

Felelevenítette, hogy a tanulók 
elsősorban kulisszatitkokról kér-
dezték Olivért és Miksát, vagyis 
hogy mennyi idős koruk óta éne-
kelnek, ki fedezte fel a tehetségü-
ket, hogyan képesek összeegyez-
tetni a tanulmányaikat a próbák-
kal. Kíváncsiak voltak a nebulók 
arra is, hogyan épül fel a színházi 
próba, melyek számítanak az első 
lépéseknek.

Az egyik fiú számára például az 
éneklés tűnt könnyebbnek, hiszen 
már évek óta gyakorolja, a má-
sik számára pedig az irodalom, a 
szövegtanulás és a szerepjátszás 
számított egyszerűbb feladatnak – 
folytatja a tanárnő. Olivér számára 
még az első komolyabb színházi fel-
lépésnek számított ez a darab. Mik-
sa korábban, két éve, Nyilas Misi 
szerepében lépett a közönség elé a 
Légy jó mindhalálig című színházi 
bemutatón Zalaegerszegen.

És hogy milyen volt a szereplők 
benyomása, tapasztalata első kö-

zönségtalálkozójuk nyomán?
Miksa olyan titkokat is elárult, 

hogy például a próbák során miért 
tört össze az egyik díszlet eleme, és 
azt is elmesélték, hogyan sminkel-
ték ki őket. A technikai műveletre 
azért volt szükség, mert a történet 
szerint ők ikrek, de mivel a valóság-
ban nem azok (s kicsit sem hason-
lítanak egymásra), szükséges volt, 
hogy az egyik szakember mestersé-
gesen „közös vonásokat” alakítson 
ki a fiatalok arcán. Amikor ennél a 
témánál jártak, a srácok már kap-
tak is a mobiltelefonjuk után, hogy 
„ez meg is van képen, megmutat-
hatjuk?” – s a telefon fotógalériáját 
a diákok örömmel át is böngészték.

A „talentumos” 
tanulók kérdéseik 
nagy részében azt 
tudakolták, hogy 
bizonyos jelenetek 
hogyan készültek. 
Így például választ 
vártak arra, hogy 
Hendon, Edward 
herceg védelme-
zőjének megos-
torozási jelenete 
hogyan készült, 
vagy a Buckin-
gham palotában 
zajló étkezési je-
lenetben Miksa 
valódi csirkehúst 
fogyasztott-e.

A fiúk beszéltek 
arról is, hogy a darabban számos 
jól ismert és országszerte is nagy 
népszerűségnek örvendő „profi” 
színművész szerepelt. Tőlük is kap-
tak jó tanácsokat, amelyet az ifjak 
nagyra értékeltek, így nem csupán 
a rendezői utasításokat hajtották 
végre. 

A tanárnő úgy véli, a fiatal, ese-
tünkben tinédzser közönség szá-
mára teljes egészében befogad-
ható, követhető darabról van szó, 
amelyet zenei betétekkel, hatásos 
tánckoreográfiával, humoros jele-
netekkel, poénokkal színesítettek.
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Mindezzel Szurdi Miklós rendező-
nek kétségtelenül sikerült a gyer-
mekek szívéhez-lelkéhez közel vin-
ni a történet üzenetét, gondolatvi-
lágát.

– Osztályunk nagyon szereti a 
zenét, számos tanulónk muziká-
lis, többen járnak zeneiskolába, 
és játszanak hangszereken is. Őket 
egyértelműen „megfogták” a fel-
csendülő dalbetétek.

A találkozó végén Olivért és Mik-
sát arra is sikerült „rábírni”, hogy 
a darab fináléjában elhangzó dalt 

az osztályteremben is hajlandóak 
legyenek elénekelni.

– A találkozó hatalmas élményt 
jelentett számomra is. Úgy gondo-
lom, a jövőben is érdemes lesz eh-
hez hasonló programot szervezni – 
meséli a tanárnő, hozzátéve, hogy 
tény: sok időt, energiát felemészt, 
számos egyeztetést igényel, izga-
lommal jár mindkét fél részéről a 
megvalósítás, de ugyanakkor fe-
ledhetetlen meglepetéseket is rejt 
valamennyi résztvevő számára.

Az iskolai vendégek nem távoz-

tak üres kézzel. A negyedikesek 
saját készítésű ajándékait vihet-
ték el magukkal: két papírlapra 
színes koronát és lyukas cipőket 
ragasztottak – amellyel a koldust 
és a királyfit kívánták jelképezni. A 
gyermekek üzeneteiket fogalmaz-
ták rá néhány rövid mondatban, 
és rajzocskákkal is díszítették. Illés 
Anna azzal zárta a beszélgetést, 
bizonyos benne, hogy a jövőben 
a színház mint kulturális program 
nem fog kimaradni az életükből.

Szűcs Gábor

az idEi évBEn konfirMálandó fiatalok 
hétvégéjE – csEtény

Bizonyára sokunk-
nak ismerős ez az Ige, 
s a most konfirmálan-
dó fiatalok hétvégé-
jének vezérigéje is ez 
volt.

2014. május 23-án, 
péntek délután egy 
Cseténybe tartó hely-
közi buszra préseltük 
fel magunkat 25, a 
konfirmáció előtt álló 
fiatallal. Egy órás, cso-
magokon való utazás 
után megérkeztünk a Bakony szí-
vébe, és azonnal birtokba vettük 
a gyönyörű környezetben fekvő 
szállásunkat. Rövid terepbejárás 
után a csetényi református gyüle-
kezeti házba vonultunk át, ahol rö-
vid ismerkedős játék után énekek-
kel hangolódtunk rá az áhítatra. 
Fehérvári Dávid Isten hatalmas 
szeretetéről beszélt nekünk, amit 
a Szentíráson kívül, a mindenna-
pokban is tapasztalhatunk, hiszen 
Istennek mindezek mellett csodá-
latos terve van az életünkkel! Ezt 
négy kis csoportban, bővebben és 

konkrétabban fejtettük ki, minden-
ki a saját tapasztalatára támasz-
kodva szólt hozzá a témánkhoz. 
Mi hatan voltunk a csoportban és 
ez a családias légkör elősegítette 
azt, hogy a fiatalok megnyíljanak 
egymásnak és őszintén elmondják 
gondolataikat, ami még jobbá tet-
te a beszélgetést.

Esténket a Végtelen hit c. film-
mel koronáztuk meg, aminek se-
gítségével az áhítaton hallottakat 
a gyakorlatba ültetve élhettük 
át. Már számtalanszor láttam, de 
mindig más és más jelenet ragadt 
meg bennem, a különböző élet-

helyzeteim miatt.
Szombat délelőtt 

azzal a ténnyel kellett 
szembenéznünk, ami 
talán mindannyiunk 
számára a legnehe-
zebb; bűnös voltunk-
kal, konkrét bűneink-
kel és annak velejáró 
következményeivel. 
A csoportban elbe-
szélgettünk arról, 
hogy egy golyóstoll 
ellopása, vagy em-

bertársunk megbántása bűn Isten 
szemében, melyből csak egy kiút 
vezet…

Az egyik fiatallal sikerült sze-
mélyesen beszélgetnem, melyből 
kiderült, hogy komolyan elgon-
dolkodott a hallottakon, és Isten 
munkálkodik benne. Nagyon há-
lás vagyok azért, hogy őszintén el 
merte mondani, milyen érzések 
kavarognak benne, és meg tudta 
fogalmazni, hogy mi az, ami Isten-
től elszakítja, ami közéjük áll.

Délután lelkünk felüdítése után 
testünket frissítettük fel fociban, 

,,Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen!” (János 3,16.)
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tEljEs Bizonyossággal vallották MEg, 
hogy jézus tulajdonai

számháborúban és más, különbö-
ző közösségi játékokban, melyek 
kiváló lehetőséget adtak egymás 
megismerésére, és ami rengeteg 
nevetéssel, jó kedvvel járt.

Este újból elcsendesedtünk, s 
Jézus haláláról hallhattunk, mely 
a délelőtti témát folytatva reményt 
és választási lehetőséget nyújtott 
nekünk. Ezután kis sétával mé-
lyedhettünk el gondolatainkba. 
(Közben hulló csillagokban is gyö-
nyörködhettünk, azaz hogy csak 
egyet láttunk, de az is éppen elég 
a boldogsághoz.)

Vasárnap Isten mellett való elkö-
teleződésről és erről a döntésről be-
szélt Laci bácsi. Ennek súlyát, fon-
tosságát, jelentőségét és komolysá-
gát hangsúlyozta. A híd c. kisfilm-
mel mutatta be nekünk, hogy Isten 
mit is tett értünk. A filmben egy 
hídmesternek egy drámai döntést 
kell hoznia; a kisfia beesik a veze-
tékek közé, de neki le kell engednie 
a hidat, hogy a vonat akadálytala-
nul áthaladhasson rajta. Hagyja a 
vonaton utazókat meghalni, csak-
hogy a fiát mentse, vagy inkább 
megmenti az utasokat, de közben 

veszni hagyja a fiát…? A válasz 
megrendítő. Ha az eddig hallottak, 
látottak nem is, de ez a film biztos 
tudatosította bennük, hogy Jézus 
értünk, helyettünk és miattunk halt 
meg. És ott van az örömhír, hogy 
feltámadt és kopog a szívünk ajta-
ján. Nekünk csupán az a dolgunk, 
hogy megnyissuk előtte és kérjük, 

hogy életünk irányítását Ő vegye 
át.

Bízom benne, hogy a 31-ei kon-
firmációs vizsgán mindegyik fia-
tal őszintén mondhatja ki: ,,Nem 
a magamé, hanem az én hűséges 
Megváltómnak, a Jézus Krisztus-
nak a tulajdona vagyok!”

Illés Anna

Fiataljaink gondolatai a tábor után:

• A délutáni közös játékok nagyon tetszettek, főleg Laci bácsival.
• A barátságomat megerősíthettem.
• Az áhítatok témája jó volt.
• A beszélgetések közül a 3. tetszett a legjobban, melynek témája 

az volt, hogy mit akarunk az életünkkel kezdeni.
• A filmek tetszettek, nagyon elgondolkodtatóak voltak utána a 

beszélgetéssel együtt.
• Nekem a közös áhítatok utáni beszélgetések tetszettek.
• Jó volt megismerni a másik csoportot.
• Tetszettek az áhítatokon levetített kisfilmek.
• A szabadidős programok érdekesek voltak: számháború, foci. 

A tanárok is beálltak focizni, ez nagyon jó volt!
• Az Annával való beszélgetés fontos volt számomra, a biztatása.
• Felejthetetlen lesz a sok nevetés.
•	 Felejthetetlen	a	sok	szeretet,	amit	a	másik	csoport	adott	nekünk.

Nyolc felnőtt konfirmált fiatal Jé-
zus Krisztussal megélt kapcsolatáról 
hallhattak a lelkipásztorok, presbi-
terek és érdeklődő egyháztagok az 
áprilisi ünnepi fogadalomtétel és 
közös úrvacsoravétel előtti napon 
református egyházközségünk Szé-
chenyi utcai gyülekezeti központjá-
ban. Biztosan állítható, az elhang-
zott őszinte hitvallások nyomán a 
hallgatóság sorai között szem nem 
maradt szárazon, miközben a Hei-
delbergi Káté üzenete személyes 
életsorokon keresztül is megeleve-
nedett: „Nem a magamé, hanem 
az én hűséges Megváltóm, Jézus 

Krisztus tulajdona vagyok”.
A konfirmálók első úrvacsora-

vételével egybekötött ünnepi is-
tentiszteleten Somogyi László, a 
Székesfehérvári Református Egy-
házközség lelkészi elnöke igehirde-
tésében arra hívta fel a hallgatóság 
figyelmét: egyik-másik családban, 
de néha még gyülekezetekben is 
meglepetést vált ki, amikor azzal 
szembesülnek emberek, hogy lé-
tezik olyan felnőtt, aki komolyan 
gondolja, hogy személyes élete 
többé már nem saját magáé, ha-
nem valaki másé. A hitre jutás, 
vagyis a régi élettől való elfordulás 

és megtérés bizonyos mértékben 
megrázó élményt nyújthat környe-
zete számára.

„– Mi ez az egész? – kérdezik so-
kan, s azzal folytatják, hogy van 
valaki, aki egyszeriben fontosabbá 
válik egy családban, mint a hitves, 
a gyermekek, netán a szülők? S 
mindezek után kevésbé fogják sze-
retni a saját családtagjaikat?” – tette 
fel a kérdést a gyülekezet lelkipász-
tora, majd a feleletet is megadta rá: 
teljes meggyőződéssel vallhatjuk, 
hogy nem, sőt! De egyúttal arról 
is bizonyságot kell tenniük, hogy a 
szeretteiket is jobban szeretik, mint 
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Presbiterek bizonyságtétele
Könyvek Könyve

eddig. Egyvalakihez azonban min-
denkinél jobban ragaszkodnak, 
mégpedig ahhoz a valakihez, akié 
az életük.

– Sajnos hazánkban is felnőtt 
már több generáció, akiknek a leg-
alapvetőbb fogalmaik is hiányo-
sak, semmit sem 
tudnak Isten szere-
tetéről. Számukra 
természetesen fur-
csán hathat az a 
mondat, hogy „már 
nem a magamé, ha-
nem Jézus Krisztusé 
vagyok, s mert az 
Övé vagyok, bűn-
bocsánatot és örök 
életet nyertem el” – 
hangsúlyozta a lelki-
pásztor.

Sokaknak külö-
nösnek tűnik az is, 
hogy a templom-
ban megszólalnak fiatal emberek, 
akik úgymond „semmit sem tettek 
le még az asztalra”, éppen hogy el-
indultak egy lelki úton, s ők fogal-
mazzák meg, hogy „Jézus Krisztusé 
vagyok, tudok a bűneim bocsána-

táról és az örök életre komolyan 
számítok”.

– Igen, kedves testvérek, minden 
erről szól! S hogy erre a hitre mind-
nyájan, akik itt vagyunk, el tudjunk 
jutni, valójában egy dologra van 
szükség: meg kell ismerni Istent 

annak, ki Ő valójában – mond-
ta el Somogyi László, majd Jézus 
szavait idézte fel János evangéliu-
mából: „Bizony mondom néktek, 
aki az én beszédemet hallja, és hisz 
annak, aki engem elküldött, annak 

örök élete van és nem megy az íté-
letre, hanem átment a halálból az 
életre”.

Hozzátette: a nyolc felnőtt kon-
firmáló testvér elindult útján, Te-
remtő Atyjára bízta életét, és senki 
se csodálkozzon azon, hogy ha a 

jövőben teljesen új nye-
reségeknek örül majd, 
hiszen akik Istené, Krisz-
tusé, azok új örömökben 
találják meg a boldogsá-
gukat: a kegyességben, 
a helyes istenimádatban, 
a megelégedésben és a 
hálaadásban. Elmondha-
tó, hogy életük a legjobb 
kezekbe került, hiszen 
„Örökkévaló Isten az Úr, 
Ő a földkerekség teremtő-
je, nem fárad el, és nem 
lankad el, értelme kifür-
készhetetlen” (Ézsaiás 
40,28)

Képünkön a felnőtt konfirmált fia-
talok: Déry Patrícia, Dreska Eszter, 
Király Nóra, Litvik István, Réti Ró-
bert, Réti-Horváth Szilvia, Rostási-
Szabó Rita, Tóth Tamás

Szöveg és fotó: Szűcs Gábor

Jézus mondta: „Nem csak ke-
nyérrel él az ember, hanem min-
den igével, amely Isten szájából 
származik.” (Mt 4:4)

Olyan jó volt számomra olvas-
ni Jézus szavait egy könyv elején. 
Megerősítette bennem azt a gon-
dolatot, hogy a lélek tápláléka a 
naponként olvasott igeszakasz. 
Nagyon fontos, hogy a testünk 
táplálása mellett a lelkünket is 
tápláljuk arról a terített asztalról, 
melyet a mi Urunk készít a szá-
munkra mindennap. Ezekkel a 
táplálékokkal lesz elegendő erőnk 
és lelki erőnk a mindennapi terhek 

hordozásához, munkáink, felada-
taink ellátásához és mások segíté-
séhez is. Az olvasott, megértett és 
megélt ige erősíti a hitünket.

„Hit nélkül pedig senki sem lehet 
kedves Isten előtt, mert aki az Is-
tent keresi, annak hinnie kell, hogy 
ő van; és megjutalmazza azokat, 
akik őt keresik.” (Zsid 11:6)

„A hit tehát hallásból van, a hal-
lás pedig a Krisztus beszéde által.” 
(Róm 10:17)

A missziói megbeszéléseken és 
a presbiteri gyűlésen, amikor a 
2014-es év missziói prioritásairól 
beszéltünk, meghatároztuk, hogy 

ez az év legyen mindenki számára 
a hitben való megerősödés éve, 
és a gyülekezeti közösség(ek) épí-
tésének éve. A gyülekezeti prog-
ramok, evangelizációk, ifjúsági tá-
borok, családos hitmélyítő hétvé-
ge, gyülekezeti hitmélyítő csendes 
hét stb. mind ezen gondolat alap-
ján szerveződnek ebben az évben.

Arról szeretnék bizonyságot ten-
ni, hogy számomra milyen fontos 
a hitben való erősödéshez a rend-
szeres igeolvasás, az ige megérté-
se és annak elfogadása. „Lábam 
előtt mécses a te igéd, ösvényem 
világossága.” (Zsolt 119:105)
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Isten igéjéből megismerhetjük 
teremtő Istenünket, az ő Fiát és az 
elküldött Szentlelket, aki mindig 
velünk van. 

„Megtaláltok engem, ha keres-
tek és teljes szívvel folyamodtok 
hozzám.” (Jer 29:13)

Isten igéje tanít megismerni ön-
magunkat a Biblia tükrében. A 
mi segítségünkre íródott a Biblia, 
hogy közölje velünk Isten akara-
tát, útmutatásait. Vegyük komo-
lyan és fogadjuk el hittel a Szent-
írás szavait hitelesnek, hiszen Isten 
szól hozzánk az ő igéje és Szentlel-
ke által.

„De keressétek először az ő or-
szágát és igazságát …” (Mt 6:33)

Olyan jó, hogy rá figyelhetünk 
és szól hozzánk elcsendesedése-
inkben, mi pedig imádságainkban 
válaszolunk, és hálát adhatunk 
azért a nagy és ingyen kegyele-
mért, amelyet a Golgotán kihullott 
vére árán szerzett a számunkra. 

Isten igéje jó hír, örömhír mind-
annyiunk számára. Kapaszkod-
junk Jézus Krisztusba, az ő igé-
jének erejébe és fogadjuk el az ő 
ajándékait és kegyelmét.

Az	 alábbi	 verssel	 buzdítok	 min-
denkit	a	rendszeres	bibliaolvasásra.

Miklós Gábor
főgondnok

Mészáros Sándor 

Könyvek Könyve 

Van egy drága könyvünk, 
Boldog, ki forgatja, 
Mert megszentelt annak 
minden sora, lapja.

Csodálatos erő 
Árad ki belőle, 
Békességet, reményt, 
Vigaszt nyerhetsz tőle.

Ezért ha könnyet csal 
Szemedre gond, bánat, 
Ne csüggedj, nyisd meg e 
Könyvet: Bibliádat!

S minden fájdalomra, 
Jajra, könnyre, sebre, 
Gyógyító balzsamot 
Fogsz találni benne.

De ha jól megy sorod, 
Öröm éri szíved, 
Akkor is vedd elő 
Ezt a drága könyvet.

S ha minden áldott nap 
Olvasod, meglátod, 
Megsokszorozódik 
A te boldogságod!

nyári lElki PrograMok 
(hétvégék, kirándulások és táborok)

A nyári táborokba ne feledkezzünk el időben jelentkezni a szervező lelkészeknél vagy a 
lelkészi hivatalban (22/312-785)! (Bővebb információ a húsvéti Békesség újság 18. oldalán „Nyári 
programok, különleges lelki alkalmak” című tájékoztatóban!)

– Július 04–06. (P–V): REND (Református Egyházi Napok Dunántúl). Helyszín: Őriszentpéter 
(előregisztráció szükséges a lelkészi hivatalban!). Szervezünk gyülekezeti buszkirándulást a REND pénte-
ki és szombati napjaira. Még 16 üres hely van a szállásra és buszra!

– Július 14–18. (H–P): Angol és Biblia napközis tábor. Idén újra a Talentum Ref. Ált. Iskola ad 
otthont gyermektáborunknak! (Részletek a plakátokon és a szórólapon, jelentkezés Berze János lelkész-
nél, 30/676-3570)

– Július 20–26. (V–Szo): Ifjúsági tábor. Helyszín: Piliscsaba. Konfirmandusoktól kezdve az egyete-
mistákon át a fiatal felnőttekig bárki jelentkezhet. (Jelentkezés Fehérvári Dávidnál.)

– Június 23–27. (H–P): Ászáf egyházmegyei zenei tábor. Helyszín: Mór. Lehet hangszere-
ken (dob, szintetizátor, gitár) tanulni, játszani, lesznek műhelymunkák és közösségi játékok. (Érdeklődni 
Habléné Nagy Viktóriánál lehet. Tel.: 30/822-6596, e-mail: nagyviki7@gmail.com)

– Augusztus 1–3. (P–V): Hitmélyítő családos hétvége a Mátraházi Ref. Üdülőben – gyermek-
felügyeletet biztosítunk. A hétvégére elsősorban fiatal családokat várunk.

– Augusztus 11–17. (H–V): Hitmélyítő csendeshét a Balatonfüredi Siloám Ref. Üdülőben. 
Felnőtt, szolgáló vagy szolgálni vágyó testvérek jelentkezését várjuk.



BÉKESSÉG10

törEdékként
Morzsákat hordozok ma-

gammal. Idézettöredékeket, 
szóösszetételeket, ige-morzsá-
kat, félmondatokat, amelyek 
időről időre eszembe jutnak 
és szurkálnak, megnyugtatnak, 
felkavarnak és lecsendesítenek. 
„… ne csak majdnem, hanem na-
gyon is…” (Apostolok cselekedetei 
26,29) – az egyik legfrissebb. Pál 
szájából hangzik el Agrippa király 
irányába, mivel a király így nyilat-
kozott: „Majdnem ráveszel engem, 
hogy keresztyénné legyek” És ez a 
majdnem az, ami szemet szúr.

Avagy mondhatnánk úgyis, 
hogy: szinte, épphogy, csaknem, 
kis híján stb. Ledöbbentem. Mivel 
ez azt feltételezi, hogy közel voltam 
hozzá, és már-már sikerült volna, 
megtettem az út nagyrészét, de va-
lami folytán mégsem járom végig. 
Persze mindig jöhetnék a jól bevált, 
gondosan összeillesztett és végig-
gondolt kifogásaimmal, hogy miért 
nem, de valójában ez egyáltalán 
nem számít. Az igéből sem derül ki 
számunkra a miértre a válasz.

Úgy gondolom, mostanában so-
kat vergődöm ilyen majdnem hely-
zetekben, majdnem kereszténység-
gel, majdnem sikerekkel, harcokkal 
és ebből következően majdnem 
győzelemmel. És a legtöbbször ész-
re sem veszem, vagyhát venném, 
ha hasonló töredékek fel nem üt-
nék a fejem. Simán belekezdek sok 
mindenbe, aztán ha lankadna a 
lelkesedés, vagy hosszúra nyúlna 
a folyamat, akkor meggyőzöm ma-
gam ügyesen jónak tűnő érvekkel, 
lelkiismeretfurdalást lenémítva, és 
úgy teszek, mintha ennek igenis 
így kellett volna lennie! Sőt, a leg-
csodásabb, amikor még valahogy 
Isten akaratát is ráhúzom a dolog-
ra. Döbbenet!

Istennek, úgy gondolom, nem 
elég a majdnem. Tőlem sem tel-
het csak ennyire. Jézus sem szállt 
le a keresztről. Megteheti és sokszor 
meg is teszi, hogy ezeket kipótolja 

és kerek egésszé formálja, de 
nem foltozgattathatom folya-
matosan saját lemaradásai-
mat, életem üregeit.
Mindez azért, hogy azután 

koppanjon az áll, és könnyesedjen 
a szem, és rájöjjek, hogy miközben 
a majdnemtől a nagyon is-ig le-
het, hogy sokszor nem ugrándozós 
az út, sőt vannak időszakok, ami-
kor kifejezetten nehéz vagy mono-
ton, van, Aki meg és ki tud tartani 
mellettünk, hosszan és lankadatla-
nul, és ezt az utat nem az én cse-
kély erőforrásaimból kell megten-
nem, hanem az Övéiből.

A nagyon is a leglegebb, a ma-
ximum, a legtöbb, ami belőlem 
lehetséges, és amit Ő tud belőlem 
kihozni. Nem szeretnék ennek út-
jába állni. „… amelyek mögöttem 
vannak, elfelejtve, azoknak pedig, 
amelyek előttem vannak, nekife-
szülve célegyenest futok Isten felül-
ről való elhivatásának jutalmáért, 
amely Krisztus Jézusban van.” (Fi-
lippi 3,13–14) Teljesen.

Tóth Dorottya

• Istentisztelet után minden vasárnap kávézás-teázás az 
előtérben!

• Az igehirdetések meghallgathatók:    
www.albaref.hu/igehirdetesek 

• Feliratkozás e-mail hírlevélre:     
berze.janos@gmail.com

Programnaptárunkból:

• Június 15. (V) 10:00 Hittanos tanévzáró istentisztelet: 
bizonyítványosztás és fagyizás

• A bibliakör szünetel július és augusztus hónapokban!
• Augusztus 24. (V) 10:00 Úrvacsorás istentisztelet:  

nemzeti ünnep és új kenyér alkalmából
• A Kereszt-kérdések előadássorozatot – hitünk nagy témáiról – ősszel, szeptember közepén fog-

juk indítani! (azokat is várjuk, akik felnőttként szeretnének konfirmálni!)
• A tervezett közösségi kirándulásunkat is ősszel fogjuk megtartani! Indulás autókkal lesz az 

istentisztelet után, kirándulást és bográcsozást tervezünk!
•	 Éléskamra program a rászorulók részére: folyamatosan	várjuk	a	tartósélelmiszer-felajánlásokat!

Budai Úti hírek

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

virágvasárnaPi zEnés áhítat

Virágvasárnap előtti 
szombaton „Virágvasárna-
pi családi nap” volt a Bu-
dai úti templomban.

Az alkalom első részében 
a húsvét üzenetét hallgatták 
és dolgozták fel interaktív 
formában a kicsik (ovisok) 
és a nagyok (iskolások) 
külön csoportban. Mind-
két csoportnál fizikailag is 
megjelenítődött az üres sír 
a maga felülmúlhatatlan 
örömüzenetével, hogy tud-
niillik Krisztus feltámadt a 
halálból! A nagyok az alkalom vé-
gén kaptak egy-egy üres dobozt, 
amibe olyan tárgyat kellett tenni-
ük, ami a húsvét üzenetét fejezi ki 
számukra. Ezeknek a dobozoknak 
a tartalmát Berze János ismertette 
másnap az ovis istentiszteleten.

Ezt követően a gyerekek a temp-
lomudvarban előre eldugott keresz-
teket kereshették meg. Az össze-
gyűjtött kereszteket csokira lehetett 
cserélni. Idén még több asztalnál 
alkothattak kedvükre a résztvevők 
díszes műanyag tojásokat, anyag-

tojásokat, tojásalátéteket, anyag-
ból babát, színes ehető anyagból 
figurákat, előre sütött díszes mé-
zeskalácsot stb. Az idei év nagy 
újdonsága és egyben talán legnép-
szerűbb helye az arc-/kézfestés és a 
barkácssarok volt, ahol két apuka 
felügyeletével – és szükség esetén 
segítségével – a repülőtől a csörgőn 
át a madáretetőig sokféle tárgyat 
lehetett készíteni faanyagokból. 
Kicsiknek és nagyoknak egyaránt 
nagy élvezetet nyújtott az alkotás 
öröme. Emellett volt, aki semmit 
sem alkotott, „csak” jót beszélgetett 

olyan emberekkel, akiket 
talán lát hétről hétre a va-
sárnapi istentiszteleteken, 
de akikkel már régen nem 
tudott két szónál többet vál-
tani. Ez a délután erre is jó 
alkalom volt.

Aki az alkalom közben 
megéhezett, bőséges kíná-
latból választhatott: az almá-
tól és sárgarépától kezdve a 
különböző, ételallergiás em-
berek számára is fogyaszt-
ható „sütikig” igen nagy volt 
a kínálat. Hozzá ki-ki kedve 

szerint friss, meleg teát, vizet vagy 
kávét fogyaszthatott.

A jó hangulatot szerintem a részt-
vevők mindegyike érezte. A távol-
maradóknak azzal tudnám legjob-
ban szemléltetni, hogy az alkalom 
este 7-ig volt meghirdetve, de 
sokan még utána is szívesen ma-
radtak volna. Ez úton is köszönöm 
mindenkinek, aki részt vett a szer-
vezésben és a lebonyolításban, il-
letve aki bármivel is hozzájárult eh-
hez a szép és tartalmas délutánhoz.

F. E.

Áhítat és zene! Ezt hirdette 
a meghívó plakátja, amely a 
Budai úti református temp-
lom alkalmára hívott 2014. 
április 13-án, virágvasárnap. 
Lehet ez? Úgy látszik, so-
kak érdeklődését felkeltette 
ez a kérdés, mert tele volt a 
templom a kezdéskor. Áhí-
tat? Igen, mondta Steinbach 
József, a Dunántúli Egyház-
kerület püspöke, aki rövid 
igemagyarázatában arról be-
szélt, hogy mindennapjainkban 
szorosan együtt élhetünk ezzel, ha 

Isten Igéjére figyelünk. Igen, bizo-
nyította Juhász Illés színművész, 
aki az aktuális virágvasárnapi 

üzenetet tolmácsolta a bibliai 
történet szuggesztív előadá-
sával. Zene? Igen, adták meg 
a választ a Székesfehérvári 
Helyőrségi Zenekar tagjai Ruff 
Tamás őrnagy vezényletével, 
akik az elmondott bibliai igék-
re egy-egy ismert zeneszer-
ző által írt művet szólaltattak 
meg. A jó pásztor bemutatása 
után felelevenedtek a Biblia 
lapjaira írt történetek: Jézus 
bevonulásáról Jeruzsálem-

be, a keresztre feszítésről, Jézus 
feltámadásáról, majd tanításáról 
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kórus és zEnEkar

Wagner, Hidas Frigyes, J.S.Bach, 
Massenet művei alapján.

A Biblia szavai és a zene har-
monikus egységet jelentett a hall-
gatóknak. Magas szintű előadás 

és magas szintű zene adott örö-
met a hallgatóknak. Jézus értünk 
hozott áldozata, a remény, hogy 
amennyiben bízunk benne, lehe-
tőségünk van a megváltásra, nagy 

örömet jelent a nyugalmat, békes-
séget kereső embereknek. Éljünk 
tehát a Biblia és a zene gyógyító 
erejével.

Szabó Balázs presbiter

A csodálatos akusz-
tikájú Budai úti refor-
mátus templom lehe-
tőségeit kihasználva 
folytatódott a Budai 
Úti Zenés Esték soro-
zat. 2014. május 18-
án egy olyan koncert-
re került sor, amely 
egyedülálló volt. Egy 
csupa ifjakból (ponto-
sabban gyerekekből) 
álló vonós zenekar 
(nevük: Musica Bella) 
és egy felnőtt kórus 
(Ars Musica Vegyes 
Kar) vezetői határozták el, hogy 
közös koncertet adnak. A helyszín 
adott volt, hiszen a zenekar veze-
tője ifj. Szabó Balázs, aki a Budai 
úti református templom kántora, a 
kórus vezetője pedig testvére, Sza-
bó Adrienn református egyházta-
gunk. A zene azonban egyetemes, 
mindenkinek szólt.

Köszöntésként Berze János, a 
Budai úti egyházrész lelkipásztora 
arról beszélt, hogy életünk szerves 
része és örömökkel szolgáló le-
hetősége a hangszeres és énekes 
zene.

A zenekar Dobszay, Telemann és 
Bach műveivel indította az elmél-

kedést, majd a kórus egy gyönyö-
rű, békét óhajtó kánonnal (Dona 
nobis pacem), aztán Pretorius, 
Byrd műveivel, és a Pünkösd kö-
zeledtére gondolva Gárdonyi Zol-
tán Pünkösdi dicséret című művé-
vel örvendeztette meg a földszintet 
teljesen megtöltő közönséget. Bár-
dos Lajos Boldogasszony anyánk 
c. kánona elsöprő sikert aratott, 
majd hangulatváltással Bárdos 
Tábortűznél műve egy nyugodt, 
békés nyári este hangulatát hoz-
ta elő. Young Alleluja c. műve az 
öröm érzetét tárta elénk.

Ismét a zenekar következett, 
amely Papp Lajos művében tanú-
bizonyságot tett sokoldalúságáról, 

hiszen a vonós és pengetős 
művek előadásával mara-
dandó élményt nyújtott. 
Ezt követte Csajkovszkij jól 
ismert Régi francia dal c. 
műve, majd a slágerszám-
nak számító Óz, a csodák 
csodája c. musical ismert 
számát adták elő.

Záró számként a zene-
kar és a kórus közös szá-
mot adott elő: Eszterházi 
Pál Harmonia cölesztis c. 
művéből a Pange lingua 
és a Veni creator spiritus 
pünkösdöt köszöntő mű-

veit hallgathattuk meg. A lelkes 
közönség tapsainak sürgetésére 
az együttesek ráadásként a Veni 
creator spiritus c. mű megismét-
lésével köszönték meg az érdeklő-
dést.

Köszönet a fellépő együttesek-
nek, hiszen ez a délután is mara-
dandó örömet adott a jelenlevő 
mintegy 250 fős hallgatóságnak. 
Dicsőítő köszönet Urunknak, Is-
tenünknek, aki vágyat ébreszt a 
szervezőkben és a hallgatókban a 
koncerten való részvételre.

Szabó Balázs
presbiter

2014-es kiemelt adakozási céljaink
1. A Széchenyi úti templom felújítására felvett ún. „nagykölcsön” törlesztése.      

Ez éves szinten 3.300.000 Ft-ot jelent.
2. A Budai úti templomtér fűtését szolgáló elavult kazánok cseréje korszerű energiatakarékos kondenzációs 

kazánra. Tervezett költsége 1.500.000 Ft.
3. A Sóstói temető ravatalozójának külső felújítása. Várható költsége 2.500.000 Ft.

Presbitérium
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szErEtEttEl – dalok és gondolatok

kalandozások noé BárkájáBan

Több mint egy hónap-
pal a gyermeknap előtt 
összejött a csapat, hogy 
ötleteket gyűjtsünk a ki-
csiknek-nagyoknak szer-
vezett programmal kap-
csolatban. Az egyetlen fix 
pont az volt, hogy meg-
hívjuk a soproni Haba-
kuk Bábszínház társulatát 
és az általuk előadott da-
rab mondanivalója adja 
a gyermeknap tematiká-
ját.

A gyermeknap előtti 
este nagy vihar söpört 
át Székesfehérváron és 
az előrejelzés is esőt mutatott, így 
csak az Ő kegyelmében bízhat-
tunk. Vasárnap reggel 9 órától 
rendeztük a templomteret és az ud-
vart, hogy mindennek legyen meg 
a helye. A templomba lépve meg-
kapták a gyermekek a névre szóló 
pontgyűjtőfüzetet, névjegytáblát, 
fagylaltos bónt. Az igehirdetés és 
igemagyarázat Noé történetének 
mai üzenetét hordozta 1. Mózes 6 
fejezetéből.

Két gyermekemmel együtt bi-
ciklivel mentünk az istentiszteletre, 
vittünk labdát, sapkát, innivalót és 
egy kis nasit is. Megérkezésünkkor 
a bográcsozáshoz a tűz már ropo-
gott a templom hátsó részében. A 
személygépkocsikat a parkolóban 
kisebb-nagyobb sikerrel igyekez-
tük úgy irányítani, hogy a gyerek-
seregnek legyen helye játszani a 
befüvesített templomkertben. A 
bábszínházi előadás mindkét gyer-
mekemnek nagyon tetszett. „Noé 

és Noémi” ügyesen 
bevonták a gyerkő-
cöket a műsorba, a 
gyümölcsszüretbe, 
a hajóépítésbe, az 
állatok összeszedé-
sébe. Az igehirde-
tést és a bábszínházi 
előadást követően a 
templom udvarában 
az állomásokat ár-
nyékos helyen jelöl-
tük ki, ahol a gyer-
mekek a Noé törté-
netéhez kapcsolódó 
feladatok teljesítését 
követően a kiosztott 

füzetekbe pecsétet kaptak.
A programot színesítette a fagyis 

Miklós érkezése, a lufihajtogatós 
bohóc és a hagyományőrző íjászok 
jelenléte. Fagyi mindenkinek jutott, 
aki kért, még hármat is kapott, de a 
kicsiknek a két gombóc még sok is 
volt a nagy melegben. Élmények-
ben gazdagon, apró ajándékokkal 
tértünk haza, melyek a gyülekezeti 
gyermeknap emlékét idézik vissza.

Béres Imre

2014. 04. 12-én a Maroshegyi 
Református Imaházban ren-
dezték meg Szvorák Katalin 
Kossuth-díjas népdalénekes és 
Kudlik Júlia televíziós bemon-
dó, újságíró lemezbemutató-
ját. Hálát adtam Istennek ezért 
az alkalomért, ugyanis férjem-
mel együtt szeretjük a nép-
zenét, népdalokat és szemé-
lyesen sem találkoztunk a két 
művésszel. Családias, szerető 
közösség fogadott bennünket.

Rövid áhítat után köszöntötte 
Ujvári Sándor lelkész a meghívott 
vendégeket. Kudlik Júlia őszintén 

beszélt közös munkakapcsolatuk-
ról és a megjelent CD kapcsán 
megfogalmazta hitvallásukat. Azt 
tanácsolta, ha otthon hallgatjuk 
a lemezt, azt megszakítás nélkül 

tegyük, kikapcsolva a külvilág 
zaját. Valóban így jött át a mű-
soruk során is az a harmónia, 
azok a gondolatok, amiket az 
idézetek, a népi és egyházi éne-
kek egybefonódása közvetített.

Kudlik Júlia saját gondolatai 
hangzottak el a szeretetről egy-
házi és világi megközelítésben, 
és ehhez kapcsolódtak az éne-
kek. Már a felvezetésben me-
lengette a szívemet Pál apostol 

korinthusiakhoz írt első leveléből 
megszólaltatott Szeretet Himnu-
sza. A következő dalokat hallhat-
tuk:      
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,,Miért keresitek az élőt a halottak között? 
nincs itt, fEltáMadt.” (lk. 24,5–6.)

1. A tavaszi szép időnek, 2. Assi-
si Szent Ferenc Naphimnusza, 3. 
103. zsoltár/részlet, 4. A mennybe 
vitt leány balladája, 5. 42. zsoltár, 
6. Csillagoknak Teremtője 7. A 
pünkösdi rózsa, 8. Mindazt mondja 
a viola, 9. Sirass, anyám, 10. Add 
fel, Isten azt a napot, 11. Bánat, 
bánat, 12. Várlak, édes rózsám, 
13. Esti dal.

A dalok között megfogalmazott 
gondolatok közül kiemelnék né-
hányat. Fontos, hogy felismer-
jük, ajándéknak tekintsük azokat 
a képességeket, amiket Istentől 
kaptunk. Talentumnak nevezett 
ajándékot mindenki kapott kivétel 
nélkül, csak nem egyforma mér-
tékben, mert Isten dönti el, hogy 
kinek mit és mennyit ad. Ilyen 
ajándéknak tekinthető, ha valaki-
nek szép énekhangja van, mások 
a kézműves alkotásban tudnak 
különleges képességet felmutatni. 
Van, aki a tánc művészetét kapta, 
mások a szólás, beszéd képességét 
és sorolhatnánk még. Továbbgon-
dolván, fontosnak tartom, hogy 
talentumainkat, bármilyen keve-

set kaptunk, fel kell használnunk, 
Krisztus szolgálatába kell állíta-
nunk.

Rokon gondolat volt, hogy szót 
emelt a család védelme érdekében, 
mivel napjainkban a családok szét-
esőben, válságban vannak. Megfo-
galmazta az otthon szerepét, a csa-
lád funkcióját. A családi közösség 
nagyon egyedülálló és csodálatos 
alkotása Istennek, ahol a felnőttek 
és gyerekek megkapják benne azt, 
amire szükségük van.

Nagyon tanulságos volt a vad-
ludakról szóló lecke is. Megtanul-
hatjuk a vadludaktól, hogy kö-
zösségben sokkal hatékonyabbak 
lehetünk. Szintén továbbgondol-
tam a dolgot. Isten arra teremtett 
minket, hogy együtt dolgozzunk, 
együtt szolgáljunk, bátorítsuk és 
támogassuk egymást. Amikor ösz-
szefogunk és segítjük egymást, 
nem csak többre vagyunk képe-
sek, de kevesebb stresszel és ne-
hézséggel jár a munkánk.

További sok-sok lélekemelő 
bölcsességet hallhattunk a műsor 
során. A dalok rendkívül benső-

ségesek, lelkünket mélyen meg-
érintették. Megerősítette a művész-
pár számomra, hogy a mai zajos, 
manipulált világban bármennyire 
nehéz szeretetet közvetíteni, bármi-
féle értéket őrizni, továbbörökíteni, 
Isten segítségével nem lehetetlen.

A lemezbemutató végén a hely-
színen dedikált CD-t megvásárol-
hattuk. Jókai Anna így vall a meg-
jelent lemezről: „Két, megszen-
vedett tisztaságú lélek ajándéka. 
A kicsorduló szeretet: szóban és 
énekben. A szeretet Istentől árad 
és az emberi Én kelyhe fogadja 
magába. Töltekezzünk belőle, és 
osszuk meg a szomjazókkal.”

A gyülekezet végül szeretetven-
dégségre hívott minden érdeklő-
dőt, hálásan köszönjük ezt a ked-
vességüket. Szeretettel közreadom 
a saját lemezünket azoknak, akik-
nek nincs lehetőségük hozzájutni 
és szívesen meghallgatnák.

Nagyon jót tett a lelkemnek ez 
a délután. Soli Deo Gloria! Áldott 
lemezhallgatást kívánok minden-
kinek.

Csepregi Tiborné

A	 húsvéti	 ünnepek	 közeledtével	
időt	 szánunk	 a	 tavaszi	 nagytakarí-
tásra,	 a	 sütésre-főzésre,	 a	 rokonok	
meglátogatására,	 és	 még	 sorolhat-
nám,	 mennyi	 mindenre,	 miközben	
időnként	megfeledkezünk	az	ünnep	
igazi	 lényegéről,	 üzenetéről!	 Ar-
ról,	 hogy	 Valaki	 szeretett	 annyira,	
hogy	 eljött	 és	meghalt	 értem,	 csak	
azért,	hogy	én	életben	maradhassak.	
Arról,	 hogy	 ez	 a	 Valaki	 feltámadt	
azért,	hogy	nekem	 legyen	 remény-
ségem	 és	 tudjam,	 hogy	 az	 életem	
nem	céltalanul	rohan	a	semmi	felé.	
Számtalan	 gyülekezeti	 alkalom	 is	
segít	 minket	 abban,	 hogy	 újra	 és	
újra	 megemlékezzünk	 erről	 a	 ke-
gyelemről,	 erről	 a	 húsvéti	 csodá-
ról	 és	ne	vesszünk	el	 a	készülődés	

forgatagában.	Ezek	egyike	a	tavaly	
Maroshegyen	 indult	 feltámadás	
napi,	 hajnali	 istentisztelet,	 Húsvét-
vasárnap	 reggelén.	 Már	 akkor	 na-
gyon	 szerettem	 volna	 részt	 venni	
rajta,	 de	 sajnos	 egy	 erős	 betegség	
megakadályozott	ebben,	így	nagyon	
örültem,	 hogy	 az	 idén	 –	 szűk	 csa-
ládi	körben	–	 részese	 lehettem	egy	
nagyon	áldott,	meghitt	alkalomnak.	
Különösen	hálás	voltam	azért,	hogy	
fel	 tudtam	 ébredni	 hajnali	 4-kor!	
(nagyon	nem	szeretek	korán	kelni).
Az	imaházba	érkezésünkkor	gyer-

tyafény	fogadott	minket	a	majdnem	
teli	imateremben.
5	 órakor	Ujvári	 Sándor,	 a	maros-

hegyi	 gyülekezetrész	 lelkipásztora	
köszöntötte	 a	 jelenlévőket.	 Ifjúsági	

dicsőítő	dalokkal	kezdtük	az	 isten-
tiszteletünket,	 majd	 a	 gyülekezet	
tagjai	 helyükön	 maradva,	 bibliai	
verseket	olvasva	 idézték	 fel	Krisz-
tus	feltámadásának	körülményeit	és	
történéseit.	Őket	 hallgatva	 és	 a	 te-
remben	körülnézve	az	jutott	eszem-
be,	 hogy	 nincs,	 ami	 jobban	 össze-
köthetné	az	embereket,	csak	Krisz-
tus.	 („Mindnyájan	 egyek	 vagyunk	
Krisztusban!”	 –	Gal3,28)	 Sem	 po-
litika,	 sem	 gazdaság,	 sem	 ideoló-
gia,	sem	semmilyen	közös	ügy	nem	
képes	 olyan	 egységbe	 kovácsolni	
bennünket,	mint	Ő.	Őbenne	testesül	
meg	minden,	ami	értékes,	ami	igaz	
és	helyes. Minden	szó,	minden	ének	
az	Ő	nagyságát	és	dicsőségét	hirdeti.	
Az	 igei	 alkalomban	elhangzottakra	
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EsztEr-nap
Együtt a SZeretetben TEstmozgás a Reformátusokkal

utalva	–	Jézus	a	fény,	Ő	az	egyetlen,	
aki	bevilágíthatja	életünk	sötét	sza-
kaszait	 –	 egy	 közös,	 nagy	 gyertya	
lángjából	 gyújtottuk	 meg	 saját	 kis	
gyertyáinkat	és	annak	fényénél	ké-
szítettük	 fel	 testünket-lelkünket	 az	
Úrvacsorára.	Az	Úrvacsorára,	 ahol	
ismét	 közösségben	 lehettünk	 egy-
mással	 és	 érezhettük,	 hogy	 mind-

annyian	egy	 test	 tagjai	vagyunk.	A	
friss	 kalács	 és	 a	 bor	 elfogyasztása	
tehát	nem	csak	Jézus	halálára	való	
emlékezés,	hanem	közösség	a	feltá-
madott	és	élő	Krisztussal	és	közös-
ség	egymással	is.
Ez	 a	 hajnali	 együttlét,	 a	 közösen	

vett	 Úrvacsora,	 a	 mindnyájunkra	
áradó	közös,	krisztusi	fény	azt	erősí-

tette	meg	bennem,	hogy	a	Húsvétot	
minden	 nap	 ünnepelnünk	 kellene,	
hiszen	olyan	valamit	adott	nekünk,	
aminek	az	elnyerése	után	boldogan	
mondhatjuk,	 hogy	 Krisztus	 feltá-
madt,	Krisztus	él,	és	vele	együtt	én	
is	élhetek!	Ámen.

Illésné Molnár Zsuzsanna

Idén is megrendezték 
Maroshegyen a hagyo-
mányos ESZTER-napot 
május 1-jén. Gazdag 
program, finom ebéd, sü-
temény és testvéri szeretet 
várta a résztvevőket.

A nap áhítattal indult, 
melyet lelkészünk, Ujvá-
ri Sándor Csaba tartott. 
Ezután fórumbeszélgetés 
következett, melyben két 
házaspár tett bizonyságot 
életükről, annak fény- és 
árnyoldalairól. Szerel-
mes történet – ez volt a beszél-
getés címe. Rezsnyák Zoltán és 
felesége, Rezsnyákné Kató Tün-
de és Czimmermann Sándor és 
Czimmermanné Tímea beavattak 
minket családjuk történetének bi-
zalmas részleteibe. Őszintén tárták 
fel előttünk azt, hogy a mindenna-
pi élet küzdelmeiben hogyan sike-
rül mégis megmaradni és egymás-
nak szeretetet adni. Tanulságos, 
építő és elgondolkodtató együttlét 
volt.

Közben a kicsik az udvaron kö-
zösségi játékban vehettek részt, fo-
cizhattak, tollasozhattak, hintázhat-
tak és nem maradt el a nagy ked-
venc sem, a ping-pong. Az ifisek a 
felnőttek beszélgetésébe egy rövid 
műsor erejéig be is kapcsolódtak. 
Szórakoztató jelenetekben mutat-
ták be, hogyan látják szüleiket a 
hétköznapokban. 

Görbe tükröt mutattak; nagyokat 
nevettünk éleslátó megfigyelései-
ken, illetve – mondjuk ki őszintén 
– saját magunkon.

A fórumbeszélgetést ebéd követ-
te az udvaron. Hálásak voltunk a 
jó időért és a finom pörköltért, no 
meg a frissen sült kenyérért. Az étel 
Magda Balázsné Marika vezetésé-
vel készült el, Széchenyi úti és Bu-
dai úti asszonyok együtt segédkez-
tek a bogrács mellett. Nem győztük 
dicsérni a finomságokat. A résztve-
vők is hozzájárultak batyujukkal a 
terített asztal bőségéhez, ebéd után 
sokféle süteményből válogathat-
tunk.

Bár kezdetben még lógott az eső 
lába, sikerült az udvaron tölteni az 
összejövetel további részét. Egy 
csodálatos, napsütéses, szabadtéri 
énekes bizonyságtételt hallgathat-
tunk a kertben. Burcsik László, 
keresztyén zenei szolgáló testvér 

három gyermekével és 
feleségével érkezett a 
gyülekezetbe. Dalait Dóri 
lányával együtt szólaltat-
ta meg. Szép volt látni, 
hogy apa és lánya milyen 
csodálatos harmóniában 
léteznek együtt a rögtön-
zött színpadon, az imaház 
teraszán. Mi is megpró-
báltunk bekapcsolódni, 
magával ragadott minket 
Isten dicsérete. Nagyon 
megható volt.

A közös éneklés után 
a Mikulás cukrászdában minden-
kit meghívtak egy fagyira, amit a 
Sóstói kirándulás közben fogyasz-
tottunk el. Mező Pál vállalta a tú-
ravezetést. Segítségével körbejár-
tuk a természetvédelmi területet, 
és rövid felolvasást hallgattunk a 
vidék élővilágáról.

Annyira jól éreztük magunkat, 
hogy az igazat megvallva nem is 
akartunk még hazamenni. Vissza-
mentük az imaházba, és kora estig 
ping-pongoztunk, mielőtt rászán-
tuk magunkat, hogy elköszönjünk. 
Hálásak voltunk a lehetőségért a 
kikapcsolódásra, és most is azok 
vagyunk. Ezúton is szeretnénk 
mindenkinek köszönet mondani, 
aki segített a szervezésben és a 
megvalósításban. Mindnyájatok-
nak köszönjük! Szuper volt!

Nagy Katalin
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tan – tanÚ – tanulság

Ez a három fogalom jellemezte az 
ESZTER-napi pódiumbeszélgetést. 
Az igék (Tan) alapján két házaspár 
(Tanú) bátorodott fel, hogy őszin-
tén megosszák velünk életük egy-
egy szeletét, mi pedig levonhattuk 
a következtetéseket (Tanulság).

A következő szerelmi történetből 
indultunk ki:

A királyi édesapa menyasszonyt 
keres a fiának. A fiú teljesen meg-
bízik királyatyjában, tudja, hogy a 
legjobb menyasszonyt fogja meg-
kapni. Elmegy, megküzd a sárkány-
nyal és győz. A menyasszony, aki 
kicsapongó életet élt – a sárkánnyal 
– látva ezt az erőt, szeretetet és ha-
talmat rádöbben, hogy a sárkány 
csak kihasználta, és a fiú mellett 
dönt. Készíti magát az 
esküvőre. A vőlegény 
pontosan jókor érke-
zik, seregei élén, fehér 
lovon vonul be, majd 
a menyegző elkezdő-
dik.

Ismerős a történet. 
Ez a Biblia. Szerelem-
ről szól, leírja, hogyan 
szeret bennünket a 
Mennyei Atya. A Je-
lenések könyve pedig 
biztosít arról, hogy ez 
a frigy létrejön. Egy 
kérdés maradt: Te is 
ott leszel a mennyei ünnepen?

A Jézus Krisztusban való hit kap-
csot teremt Isten és az ember lelke 
között. Isten gyakran a házassági 
viszony analógiája segítségével írja 
le a Közte és a keresztény hívők kö-
zött létrejött egységet. (Ef. 5. 32.)

Ezért is olyan fontos a szerelmi 
történet, melyet a másik emberrel 
megélhetünk. Különleges élmény, 
egész életre szóló szerelmi kapcso-
lat, amit Isten a feleségnek és a férj-
nek szánt. Az Ő gondolatában szü-
letett meg az emberek által ismert 

minden gyönyörűség természetes, 
egészséges és kielégítő formája. Is-
ten alkotta meg a házasságot, és Ő 
találta ki a szerelmet.

Két házaspár bátorodott fel, hogy 
megosszák velünk a saját történe-
tüket. Fontos, hogy bárhol tartunk, 
elinduljanak bennünk azok a vál-
tozások, amelyek célunk elérésé-
hez kellenek, ami a Jézus jellemére 
való kiformálódás.

Arra vállalkoztak, hogy hitele-
sen, felelősségteljesen beszéljenek 
örömeikről, de nehézségeikről is. 
Jellemzőjük, hogy tudatosan építik 
a kapcsolatukat egymással és gyer-
mekeikkel. Hatalmas tapasztalati 
előnyük, hogy nem könyvek, ha-
nem a mindennapi élet, a felülről 

remélt és elfogadott segítség ad ne-
kik bölcsességet.

Mivel alaptermészetét illetően 
sem Isten, sem ember nem vál-
tozott az idők kezdete óta, ezért 
a Bibliában megfogalmazott élet-
igazságok teljes egészében érvé-
nyesek a mai házasságokra is. A 
Mózes I. könyve 1. része beszél az 
ember megteremtéséről, a máso-
dik rész pedig felfedi azt a folyama-
tot, ahogy a Teremtés végbement.

„Teremti tehát az Isten az embert 
az ő képére, Isten képére teremti 

őt: férfiúvá és asszonnyá teremti 
őket.” (I. Móz. 1.27.)

A Mindenható Isten szerető, le-
nyűgöző találékonyságával kigon-
dolta a férfit és a nőt – a hímnemű 
és nőnemű lényeket –, hogy ily 
módon örömöt hozzon az életünk-
be. A különbségek vonzanak egy-
máshoz, utána meg megőrjítenek.

Tanulság: Aki nem hajlandó 
örömmel észrevenni a férfi és 
a nő közötti különbséget, az 
sohasem fogja megízlelni a 
házasság Istentől kapott za-
matát.

„És monda az Úr Isten: Nem jó 
az embernek egyedül lenni; szer-
zek néki segítő társat, hozzá illőt.” 
(I. Móz. 2.18.)

Isten a házassággal 
megoldja az emberi-
ség első problémáját, 
a magányt. Az ember 
még a Paradicsom-
ban is magányos – 
egyedül. Az ember 
társas lény, szüksége 
van a másik emberre, 
elsőrendben a másik 
nemre.

Tanulság: Ami-
lyen mértékben a 
társad nem tölti 
be lelki, intellek-
tuális, érzelmi és 

testi szükségleteidet, annyi-
ban most is egyedül vagy. És 
viszont…

„Bocsáta tehát az Úr Isten mély 
álmot az emberre, és ez elaluvék. 
Akkor kivőn egyet annak oldalbor-
dái közül, és hússal tölté be annak 
helyét. És alkotá az Úr Isten azt az 
oldalbordát, a melyet kivett vala az 
emberből, asszonnyá, és vivé az 
emberhez.” (I. Móz. 2.21–22.)

Isten mély álmot bocsát az ember-
re, ebből a mély álomból születik 
meg a társa. Nem nehéz felfedez-
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nünk a szerelem lényegének leírá-
sát: A szerelem olyan, mint a mély 
álom, amelyben ráébred az ember 
a másikra, az Ő-re. Ő az és senki 
más. Csak ő lehet életem kiegészí-
tője, a másik, a jobbik felem, akivel 
kiteljesült emberré válhatok.

„És monda az ember: Ez már 
csontomból való csont, és testem-
ből való test: ez asszonyembernek 
neveztessék, mert emberből véte-
tett.” (I. Móz. 2.23.)

Mint az első násznagy, maga az 
Úr viszi a férfihez a nőt, a hozzá-
illő segítőtársat. Ekkor hangzik el 
a világ első szerelmi dala. Vala-
hogy így: „Végre megtaláltam azt, 
aki teljessé tehet, aki megszünteti 
magányomat, és olyan drága lesz 
számomra, mint a saját testem. 
Milyen gyönyörű, teljesen hozzám 
illik. Ő minden, amire valaha is 
szükségem lesz!” Örömmel és bol-
dogsággal mondta ezt.

Tanulság: Minden fárasz-
tó iga ellenére a házasság a 
mi örömünkért és boldogsá-
gunkért jött létre és Isten el-
gondolása sohasem változott 
meg.

„Annak okáért elhagyja a férfiú 
az ő atyját és az ő anyját, és ragasz-
kodik feleségéhez: és lesznek egy 
testté. Valának pedig mindketten 
mezítelenek, az ember és az ő fe-
lesége, és nem szégyenlik vala.” (I. 
Móz 2.24–25.)

Ez három részből álló parancs. A 
házasságnak minden más kapcsolat 

elhagyásával kell kezdődnie ahhoz, 
hogy maradandó kapcsolatot te-
remtsen férfi és nő között.

Tanulság: Mindaddig, amíg 
nem vagy hajlandó minden 
mást elhagyni, soha nem fo-
god élvezni azt az egységet a 
kapcsolatotokban, amit Isten 
minden házaspárnak terem-
tett.

A házasság férj és feleség elvá-
laszthatatlan összekapcsolódását 
igényli egy életen át. Ragaszkodik: 
összeforr, nem lehet újból szétvá-
lasztani anélkül, hogy mindkettő 
ne roncsolódna. (Oldhatatlan.)

Tanulság: A ragaszkodást 
két dolog jellemzi: a rendít-
hetetlen hűség és a kezdemé-
nyező, kitartó szeretet, amely 
kivédi az eltávolodást.

A házasság a legteljesebb érte-
lemben vett egységet jelenti, mely-
be a szégyenérzet nélkül vállalt testi 
egyesülés is beletartozik. A nemi 
élet lehetséges – Isten tervének há-
tat fordítva – házasság, sőt szere-
lem nélkül is. De nemi élet nélkül 
nem lehet szerelemben élni a há-
zasságot. A testi életnek ez az élmé-
nye annak a lelki kapcsolatnak az 
intenzitását érzékelteti, amelyet az 
ember (akár férfi, akár nő) létesít 
Istennel, amikor Jézus Krisztus által 
újjászületik.

Tanulság: A házasság végte-
lenül több, mint a szexualitás, 
ezért idő kell hozzá, mint a jó 
borhoz.

A szerelem felismeri a szeretett 
személy egyedülálló értékét és el-
határozza, hogy mindig erősíti ezt 
az értéket benne. A szeretet nem 
könnyű és nem egyszerű művé-
szet. A házasság művészi alkotás. 
Meg kell tanulni, képesek vagyunk 
rá, egész életünket igényli. Nem 
jön természetesen, ára van:

• odaadás,
• önfegyelem,
• napi gyakorlás,
• légy kész a tanulásra.
A kereszténységet nagyon rosszul 

reklámozzák az olyan „keresztény 
házasságok”, amelyek nem jobbak 
annál a házastársi kapcsolatnál, 
amit a mai világ értékei uralnak és 
pusztán emberi energiák működ-
tetnek. Nemcsak magunknak, de 
házasságunknak is szüksége van 
a megtérésre. Ha házasságunkkal 
hatékonyan akarjuk bemutatni 
Krisztus szeretetét és erejét, akkor 
először rá kell jönnünk, nem elé-
gedhetünk meg kevesebbel, mint 
teljes (szellemi, lelki, testi) egységre 
való tudatos törekvéssel.

Összeállította: 
Nagy Miklós Imréné

Irodalom: 
Dr. Ed Wheat–Gloria Okes Perkins: 
Szerelemről minden házaspárnak, 
KIA, Bp., 2001.
Lawrence J. Crabb, Jr.: Egybeszer-
kesztve, KIA, Bp.,1997.
Josh McDowell–Paul Lewis: Neked 
milyen szerelem kell?, PRIMO, Bp.

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

-  kazettákat és CD-t 
vásárolhat minden kedves érdeklődő.

A pünkösdi ünnepkörhöz kapcsolódó könyvek, ki-
adványok, képeslapok a Széchenyi úti iratterjesz-
tésben kaphatók.

A Széchenyi utcai gyülekezetünkben a két istentiszteleti alkalmat követően:

Iratterjesztés
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éPüljünk EgyMás hitE által
17. férfinaP MaroshEgyEn

2014. 05. 18-án a Maroshegyi 
Imaházban Isten kegyelméből le-
hettünk közösségben a férfitestvé-
rekkel. Az alkalmat megelőzően 
már január hónaptól egy kisebb 
létszámú csapat megkezdte az elő-
készületeket. A fenti igére támasz-
kodva lehettünk egymás épülésé-
re áldott beszélgetésekben. Mivel 
a gyülekezetünk missziói évének 
is alapgondolata a közösségépítés 
megerősítése, így ezeken az alkal-
makon szintén ennek aktualitása 
volt a prioritás.

Cseri Kálmán írja A kegyelem 
harmatja című könyvében: „Aki 
Isten gyermekévé lett, az testvére-
ket is kapott és csak velük együtt 
növekedhet. Magányosan nem le-
het növekedni a hitben. A börtön-
be és lágerekbe zárt keresztények 
is keresték társaikat, hogy tudják 
egymást erősíteni, vigasztalni, bá-
torítani, inteni. Nincs Robinson-
kereszténység. Aki egészségesen 
akar fejlődni a hitben, keressen 
olyan gyülekezetet, ahol az igét 
tisztán hirdetik és legyen annak ak-
tív tagja! Legyenek olyan lelki test-
vérei, akikkel kölcsönösen tudják 
egymást erősíteni. Pál apostol azt 
írja, a hívők olyanok, mint a test 
tagjai: Csak együtt életképesek. 
Egy kisujj külön a testtől levágva 
halott. Péter apostol élő kövekhez 
hasonlítja a keresztényeket, akik 
együtt épülnek fel lelki házzá. A 
közösség akadályait le kell győz-
nünk. A testvéreim között merjek 
megnyílni, fokozatosan megbízni 
a többiekben. Ne szégyelljem a 
hitemet, a kereszténység nem ma-
gánügy, hiszen még az Isten an-
gyalai is örvendeznek, ha megtér 
egy bűnös. A közösség gyakorlá-
sára idő is kell, de megéri rászán-

ni. És ne féltsük magunkat, hadd 
derüljön ki lassan, kik vagyunk, 
mi is a másikkal beszélgetve is-
merjük meg önmagunkat. El kell 
fogadnunk a testvéreket, a család-
tagjainkat sem magunk választot-
tuk meg. Alázat, szeretet, készség 
a megbocsátásra – ez mind felté-
tele a jó közösség létrejöttének. Ez 
tartja frissen és erősíti a hitünket, 
mint ahogyan egy fahasáb csak 
akkor lángol, ha együtt ég a töb-
bivel. Ha kivesszük a tűzből és fél-
retesszük, előbb-utóbb kialszik és 
elhamvad.”

Személyesen megélt bizonysá-
gok kerültek felszínre, ahol kide-
rült: „valamikor mi is esztelenek, 
engedetlenek, tévelygők voltunk, 
különféle kívánságok és élvezetek 
rabjai, gonoszságban és irigység-
ben élők, egymástól gyűlöltek és 
egymást gyűlölők…” (Tit 3,3)

Az Úr rámutatott gyengesége-
inkre, ugyanakkor megerősítette: 
„… járuljunk tehát bizalommal a 
kegyelem trónusához, hogy irgal-
mat nyerjük és kegyelmet talál-
junk, amikor segítségre van szük-
ségünk” (Zsid 4,16)

Őszintén el kell mondanom, 
felmerültek nézetkülönbségek is 
a beszélgetéseink során – mivel 
egyazon Szövetségbe tartozunk, 
szeretettel meg tudtuk beszélni és 
elfogadni a másik érveit, amivel 
erősítettük egymás hitét.

A férfinapra három fő vállalta 
bizonyságtételét, ahol három kü-
lönböző sors kapcsán betekintést 
kaptunk az ő életükbe. Hallhat-
tuk, mennyire fontos számukra 
a mennyei Atyánk családjába 
való tartozás, ahol vérrokonok 
vagyunk – a kereszten kifolyt vér 
által. Elhangzottak személyes 

megtapasztalások családi háttér-
történetről, összetörettetésről, ke-
gyelemről, szeretetről.

Az alkalmon lehetőségünk volt 
a gyülekezetrész kántorára, Nagy 
János testvérünkre emlékezni 
az őáltala a nyári táborainkban 
megtanított énekeken keresztül, 
amiket a délután során „szeretet-
ben összeforrva, egy közös test 
tagjai…”-ként tudtunk elénekelni.

A csoportbeszélgetések során 
volt, ahol bizonyságtételeken, 
volt, ahol útkereső beszélgetésben 
vagy aktuálisan megélt élethely-
zetek megosztásán keresztül di-
csértük Megváltónkat. Válaszokat 
kerestünk a témához kapcsolódó 
aktuális kérdésekre: „Miért jársz 
gyülekezetbe? Csak ha kedved 
van, akkor mész? Van-e vágyako-
zás benned a heti egy istentisztele-
ten kívül közösségbe járni? Mi az, 
ami segít vagy gátol az Evangéli-
umról beszélni munkahelyen, ro-
koni, baráti társaságban?”

Voltak közöttünk olyan érdeklő-
dők is, akik az utóbbi hetekben ke-
rültek a gyülekezetünk közelébe, 
kérjük Urunkat, hogy tartsa meg 
őket az Ige és az élő hit mellett.

A csoportvezetők visszajelzé-
seiben tovább erősödött annak 
igénye, hogy rendszeresen közös-
ségben kell lennünk egymással, 
ahol megtapasztaljuk Isten jelen-
létének különleges megnyilvánu-
lását, együtt hallgatjuk Igéjét és 
bátorítjuk egymást. Ahogy Pál 
apostol írja: „ügyeljünk arra, hogy 
egymást kölcsönösen szeretetre és 
jó cselekedetre buzdítsuk. Saját 
gyülekezetünket ne hagyjuk el…. 
hanem bátorítsuk egymást” (Zsid 
10,24-25).

CST

„…szeretnélek látni benneteket…, hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által…” (Róm 1,11–12)
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a reND-ről 
rövidEn

ászáf táBor 2014.

2014. 07. 04–06 között rendezik meg immár a ha-
todik Református Egyházi Napokat a Dunántúlon, az 
Őrségben. Reményeink szerint egy 50 fős autóbusz-
szal csoportosan tudunk július 4–5-én részt venni az 
alkalmon. Imádságos szeretettel, Isten áldását kérve 
szeretnénk útra kelni és közösségben lenni egymással, 
valamint az egyházmegye többi testvérével.

Programtervezetünk a két napra:

Július 4., péntek:
indulás 6:30-kor a Gyülekezeti Központtól
10:00 a zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum meg-

tekintése
13:30 a szentgyörgyvölgyi református templom 

megtekintése, Csótár Rezső fazekasmester /
vásárlási lehetőség/

 a magyarföldi templom megtekintése
15:20 Velemér – Árpád-kori Szentháromság-temp-

lom
16:30 Pityerszeri Népi Műemlékegyüttes
18:30 vacsora, REND – esti programok
20:00 a szállás elfoglalása

Július 5., szombat:
7:30 reggeli, séta a Vadása-tó körül
9:30 REND – programok
vacsora

A programok függvényében várható indulás: 21 
óra, érkezés 24 órakor.

A REND teljes programtervéről a www.rend.hu 
honlapon június közepétől lehet tájékozódni.

Amikor ezeket a sorokat írom, 43 fő jelezte részvé-
teli szándékát. A fennmaradó helyekre június 12-ig 
van mód a Lelkészi Hivatalban jelentkezni. Aki már 
az előleget befizette, kérjük, a fennmaradó 6450 Ft-ot 
június 12-én és 19-én 17–19 óráig rendezze.

Testvéri üdvözlettel:
Prekrit Judit és Csepregi Tibor

„Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek, 
várva, hogy mit szól hozzám.” (Hab 2:1)

Amikor Dávid Jeruzsálembe vitette a szövetség-
ládát, elhelyezte a szent sátorban, majd énekese-
ket és hangszereseket állított mellé, hogy szünte-
lenül dicsérjék az Urat. 

Az ő vezetőjük volt a lévita származású Ászáf, 
aki maga is énekelt, valamint cintányéron ját-
szott. A Zsoltárok könyvében is találkozunk a ne-
vével az 50. és a 73-83. zsoltárok szerzőjeként.

Az Ászáf-projekt egy új kezdeményezés, aminek 
a célja, hogy a gyülekezeti és ifjúsági közösségek 
életében nagyobb teret kapjon Isten énekkel és 
hangszerekkel való, örömteli dicsőítése.

A projekt keretén belül 2014. június 23-27. 
között másodszor kerül megrendezésre Móron, 
a Szolgáló Szeretet Házában az Ászáf tábor. A 
részletes program áttekintésére és jelentkezésre 
elektronikus úton van lehetőség a honlapunkon. 
A honlap elérhetősége: http://aszafportal.hu/.
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„Ha semmi mást nem kapnánk 
Istentől, „csak” az üdvösséget – ha 
„csak” a lelkünket mentené meg a 
pokol örök büntetésétől, hogy he-
lyette örök életünk legyen Vele a 
mennyben –, akkor is örök hálá-
val és imádattal tartoznánk Neki. 
Ám Ő sokkal többet adott és ad 
ennél. Nem elég, hogy megterem-
tette testünket-lelkünket, és olyan 
káprázatosan megalkotott világba 
helyezett minket, amelynek legna-
gyobb tudósaink évezredek kitar-
tó munkájával sem tudtak igazán 

a mélyére hatolni, 
ráadásul személy 
szerint megszeretett 
bennünket már az 
idő kezdete előtt, 
és mennyei Jegye-
sünkként hív, hogy 
induljunk el felé, 
hogy szerelmünk 
beteljesedhessen. 
Legmélyebb vá-
gyainkat azért ültet-
te szívünkbe, hogy 
rálépjünk erre az 

útra, és végül eljussunk Hozzá. A 
Biblia első könyvétől az utolsó-
ig sokféleképpen szól erről (töb-
bek között ezt fejezi ki már Mózes 
könyveiben is a választott néppel 
való örök kapcsolata, az Énekek 
énekében a nászéjszaka meghitt 
párbeszéde, valamint a Jelené-
sek könyvében az egyház mint 
menyasszony jövőbeli találkozása 
Krisztussal, a Vőlegénnyel). Jó-
részt történetek formájában teszi 
ezt, melyek a szívünkhöz szólnak. 
Minket pedig egy olyan történet-

be hív, amelynek Ő a főhőse, mi 
pedig Vele együtt a főszereplői és 
a szerzői is vagyunk. Gyönyörűen 
ír erről a ránk váró kalandos út-
ról Brent Curtis és John Eldredge 
A Mennyei Lovagregény (Sacred 
Romance) c. könyvében (Keresz-
tyén Ismeretterjesztő Alapítvány, 
2003), melyből az itt leírt gondo-
latok zöme származik.”

(forrás: http://www.hivo.hu/
lovagregeny.htm)

énEkEl a tErMészEt

Könyvajánló

Május 29-én a nyugdíjas 
klub közös bográcsozást 
szervezett a sóstói Zöld ta-
nyához. A nyugdíjas klub 
tagjai tíz óra körül érkeztek 
meg, majd Márton Edit er-
dészasszony köszöntötte 
a testvéreket, bemutatta a 
Sóstó természeti kincseit 
és értékeit, és bizalomépítő 
játékos vetélkedőt tartott. 
Ezután, aki szeretett volna, 
kirándulhatott a Kócsag-to-
ronyhoz, közben Sívó Zsu-
zsa vezetésével készült a bográcsos 
ebéd, ami sertéspörkölt volt. Miu-
tán visszaérkeztek a kirándulók, és 
elkészült az ebéd, Isten igéje mellett 
csendesedett el a társaság. Menny-

bemenetel napja alkalmával Jézus 
értünk vállalt hatalmas földi útjáról 
volt szó, amely a mennyben ért vé-
get, ahol Jézus az övéi számára ké-
szíti a helyet. Nekünk is végig kell 
járnunk földi utunkat, amelyben 

fontos, hogy mindig Isten-
re bízzuk magunkat, adjunk 
hálát az élet örömteli és szo-
morú eseményei között is, 
valamint segítsünk a mási-
kon. Ha mindezt szem előtt 
tartva haladunk a keskeny 
úton, elérünk úti célunkhoz, 
a mennyországba. Az áhíta-
tot követően fogyasztottuk el 
a finom ebédet, majd ének-
lésre és beszélgetésre volt 
még lehetőség. Olyan volt, 
mintha énekelt volna a ter-

mészet. Délután három óra körül 
fejeződött be az alkalom, amelyen 
harminchárom fő vett részt nagy 
örömmel, várva a folytatást.

Ujvári Sándor Csaba

A Mennyei Lovagregény – 
Életünk kalandos utazás 
szerelmes Istenünkkel
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trianon – lElki vonatkozások

Az 1920. június 4-én aláírt béke-
diktátummal megszűnt a történelmi 
„Nagy”-Magyarország. Történésze-
ink alapvetően 2 álláspontot képvi-
selnek:

- baloldaliak: a bekövetkezett ese-
mény törvényszerű volt (marxista 
ún. „történelmi szükségszerűség” 
elve). Az azt megelőző gazdasági-
társadalmi folyamatok szükségszerű 
következményének látják a draszti-
kus területi csökkenést.

- jobboldaliak/nemzetiek: belső- 
és külső körülmények szerencsétlen 
alakulásának – többek szerint ösz-
szeesküvés – áldozata lett Magyar-
ország.

Mindkét álláspont figyelmen kí-
vül hagyja a lelki okokat („vörös” 
és „fehér” ateizmus). A Zsoltárok 
könyve 33,12. így ír: „Boldog nép 
az, a melynek Istene az Úr”.  
A Biblia alapján valós az az össze-
függés, hogy egy nép hosszú távú 
sorsát meghatározza tényleges lelki 
állapota. Tegyünk kísérletet a ma-
gyarság kárpát-medencei története 
lelki vonatkozásainak számbavéte-
lére.

1001-ben megkoronázták I. Ist-
ván királyunkat. Az ország a nyugati 
(latin) keresztyénség mellett döntött. 
A keresztyénség már azt megelőző-
leg is jelen volt a magyarság köré-
ben. A vezető egyértelmű elkötele-
ződése felgyorsította a magyarság 
keresztyén hitre térését.

A 12–15. században a nem ma-
gyar ajkú népesség (románok, szer-
bek stb.) köréből nemesi kiváltságba 
kerülők közül többen áttértek a latin 
keresztyénségre, ezáltal érzelmileg is 
közelebb kerültek a magyarsághoz.

A 15–16. századi törökellenes 
küzdelmek a keresztyénség kereté-
ben összekovácsoló hatásúak vol-
tak a kárpát-medencei és környező 
népek között.

1526. 08. 29-én a Magyar Ki-

rályság Mohácsnál vereséget szen-
vedett a töröktől. Az ország 3 rész-
re szakadt. A papság nagy része a 
reformáció hívévé lett, hirdetvén, 
hogy a török Isten büntetése az el-
követett bűnök miatt (Kölcsey Him-
nuszának 4. versszaka plasztikusan 
fogalmazza ezt meg visszatekintve 
a 19. századból: „Hajh, de bűne-
ink miatt Gyúlt harag kebledben, 
elsújtád villámidat Dörgő felle-
gedben, Most rabló mongol nyilát 
Zúgattad felettünk, Majd töröktől 
rabigát Vállainkra vettünk.”) A ma-
gyarság nagy többsége meghallotta 
az üzenetet: A 16. század végére 
90%-ban a reformáció hívévé vált. 
Lefordították a Bibliát (Károli Gás-
pár), több helyen ki is nyomtatták. 
A magyarság megértette külső nyo-
morúságának okát. Hittel Istenbe 
kapaszkodott. Lelki módon igye-
kezett értékelni a társadalmi és po-
litikai eseményeket. Isten újabb és 
újabb istenfélő vezetőkkel – Bocskai 
István, Bethlen Gábor, Rákócziak – 
ajándékozta meg, akik felismerték 
az éppen aktuális politikai helyzet-
ben célszerű magatartást: csendben 
imádkozni, megegyezni (török, né-
met) vagy éppen harcolni és a ki-
vívott lelki és politikai jogokat meg-
védeni. A lelki pezsgés a velünk élő 
nem magyar ajkú lakosság jelentős 
részét is megérintette. Spontán mó-
don, a lelki kincseket átvevő nem 
magyarok – szlovákok, németetek, 
ruténok, egyes románok stb – egy 
része a közvetítők kultúráját, nyel-
vét is átvéve magyarrá lett. A török 
kiűzését követő 18. századi ellenre-
formációs vészkorszak a csendes, 
imádságos kitartás évszázada volt. 
A legtöbb vármegyénként 2 helyen 
engedélyezett havi istentiszteletekre 
– artikuláris helyek – valóságos pro-
testáns szekeres, gyalogos menete-
lésekben özönlött a nép. Az 1781. 
évi „Türelmi Rendelet”-et követően 

protestáns templomok ezrei épültek 
országszerte. A nép hálát adott Is-
tennek a nagy szabadításért. Rész-
ben a több évtizedes elnyomás, 
illetve a csak megtűrt státusz miatt 
is azonban egyfajta nemzeti bezár-
kózás is megfigyelhető volt. A nép 
örült a békének, de már nem for-
dult oda olyan lelki nyitottsággal a 
más vallású és ajkú, – a betelepe-
dések/betelepítések miatt – még 
inkább megnövekedett tömegű 
idegen népesség felé. A protestáns 
magyar nemesség soraiból sem ka-
pott a nép ilyen irányú példamuta-
tást. A lelkészek is inkább csak saját 
híveikkel foglalkoztak. Megtörtént 
az első tömeges – részben szociális 
indíttatású –, de vallási (ortodox) és 
nemzeti elemet (román) is hordozó 
nemes- és magyarellenes paraszti 
felkelés a dél-erdélyi Hegyalján a 
18. század végén, amely már je-
lezte, hogy egyes népek elidege-
nedése nagy mértékű. Ugyancsak 
nem tudott mit kezdeni a protes-
táns magyarság a szintén ortodox 
szerbséggel sem. A 19. század eleje 
a nagy nemzeti ébredések ideje. A 
magyar nemzeti vezetők, résztve-
vők között több olyan is található, 
akiknek elődei között hitvalló ősök 
is voltak. Úgy tűnik, Isten áldása is-
mét a magyarságon nyugodott. A 
reformok gyorsan haladtak, a fele-
kezeti egyenjogúság megvalósult, a 
nemzeti és gazdasági felemelkedés 
ugrásszerűen zajlott. A reformok – 
pl. jobbágyfelszabadítás, felekezeti 
egyenjogúsítás – ismét lelkesedést 
váltottak ki széles nemzetiségi tö-
megekből – szlovákok, németek, 
ruténok, partiumi románok egy ré-
sze, zsidók, stb. – és nagyszámban 
csatlakoztak a forradalmi ’48-49-es 
hadsereghez. (A szerbség, az erdé-
lyi románság és az országon belül 
külön állami státusszal rendelkező 
horvátok, valamint a történelmi 
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autonómiával rendelkező erdélyi 
szászok, akiknél a nemzeti gondol-
kodás előrehaladott szintű volt, a 
Habsburg ellenforradalom oldalára 
álltak. A magyarság által felkínált 
ajánlatot – a társadalmi reformokért 
cserébe kultúra és anyanyelv meg-
tartásával a magyar politikai nem-
zetbe történő betagolódást – nem 
fogadták el.) A magyarságba törté-
nő beolvadás ekkor, majd az 1867-
es kiegyezést követően különösen is 
felgyorsult. Az 1910-es utolsó nagy-
magyarországi népszámláláskor a 
II. József kori (1780-as évek) 40%-
ról 54% fölé emelkedett a magyar-
ság aránya. Belátható közelségbe 
került a magyarság álma, hogy 
újból birtokba vegye ősi hazáját, 
a Kárpát-medencét. A magyarság 
Európa egyik legoptimistább nem-
zetének számított ekkor, gyorsan 
szaporodott és nagyrészt spontán 
módon asszimilált széles nemzetisé-
gi tömegeket. Ebbe a helyzetbe rob-
bant bele Trianon. Szó sincs tehát 
semmiféle „szükségszerűség”-ről. 
Vegyük sorra a külső eseményeket, 
majd tegyünk kísérletet azok lelki 
szempontú megértésére.

A 19. század második felének 
nagy magyar nemzeti és gazdasá-
gi felemelkedése nem járt együtt a 
magyarság lelki megújulásával. A 
vezetőréteg, de a széles tömegek 
sem Istennek adtak hálát az elért 
társadalmi és nemzeti eredménye-
kért, hanem egyfajta öndicsőítő 
módon saját maguk ügyességének, 
kultúrfölényének tartották azokat. 
Sétáljunk csak ki a régi temetőkbe, 
ahol nagyon sok ilyen öndicsőítő 
sírfelirattal találkozhatunk szerte 
a Kárpát-medencében (már ahol 
az utódállamok meghagyták azo-
kat). Isten igéjének figyelmeztetése 
- „Én vagyok az Úr, ez a ne-
vem, és dicsőségemet másnak 
nem adom, sem dicséretemet 
a bálványoknak.” (Ézs 42,8) és 
más helyek is – alapvetően nem ju-
tott el a szívekbe.

A személyes istenhit komolyan 

vétele egyfajta vallási túlzásnak szá-
mított már a 19. század második 
felétől. Különösen megerőtlenült 
a protestáns keresztyénség. Veze-
tő rétegében és a lelkészi karnál is 
megjelent a teológiai liberalizmus 
és szabadgondolkodás. Márpedig 
közeledett a nagy próba, amikor a 
magyarságnak ismét Istenbe kellett 
volna kapaszkodnia, és meglátnia a 
helyes, hitből fakadó cselekedetek 
kiútját.

1918 őszén, az elvesztett I. világ-
háborút követően el is jött a hatal-
mas próba a magyarságra, amely-
ben a vezetők és a nép nem látta 
meg a hitből fakadó kiutat. Míg az 
elmúlt évszázadok kataklizmás idő-
szakai Istenhez fordulást, megtéré-
seket, társadalmi és nemzeti meg-
újulásokat eredményeztek, a nép 
újabb bálványok és politikai hamis 
próféták felé fordult. A korábbi év-
tizedek lassú lelki hanyatlása meg-
hozta „gyümölcsét”. Amíg a kör-
nyező népek érintetlenek marad-
tak az újabb kori, keresztyénséget 
relativizáló eszmerendszerektől, és 
1918. október végétől elképesztő 
céltudatosságú nemzeti célú hon-
foglaló hadjáratokba kezdtek a 
történelmi Magyarország ellen, ad-
dig a magyar vezetés az antantnak 
megfelelés, a feltétlen jó szándéká-
ban való bizakodás (wilsoni békeel-
vek), a mindenáron való békevágy 
(feltétlen pacifizmus) és a hazatérő 
fegyveres katonatömegektől való 
félelem miatt is leszereltette a még 
mindig ütőképes, többszázezer főt 
számláló magyar hadtesteket, így 
az ország nagy része szinte ellenál-
lás nélkül került kis-antant katonai 
megszállás alá. Az elkésett honvédő 
háborúra való felhívásra pedig a 
nép sem özönlött már úgy a zász-
lók alá, mint néhány évszázaddal 
korábban hitvalló őseinek tömege 
(Cum DEO pro Patria et Libertate – 
Istennel a hazáért és szabadságért). 
Aki nem Istenben bízik, és nem Rá 
hagyatkozik, az kényelmes életre 

vágyik, másoktól várja azt az áldo-
zatot, amit magának kellene meg-
hoznia, képtelen helyesen értékelni 
az eseményeket. Az 1919 márciu-
sában történt újabb hatalomváltás 
(Tanácsköztársaság) pedig bete-
tézte a történelmi Magyarország 
tragédiáját. 1920 tavaszán olyan 
rossz tárgyalási pozíciókkal ment ki 
a magyar küldöttség Versailles-ba, 
hogy esélye sem volt a kedvezőbb 
békefeltételek kivívására. Pedig erre 
1918 végén még voltak esélyek: 
Egy eredményes honvédő háború 
esetén (1919 elejéig az ország te-
rületén még 100 ezer fő alatt – 40 
ezer román, 35 ezer szerb, 15 ezer 
cseh és néhány ezer francia – állo-
másozott csak idegen katona) meg-
felelő súllyal képviselhette volna 
Magyarország a népszuverenitás 
elvét, és kivívhatta volna a vitatott 
területeken a népszavazás lehető-
ségét. Nézzük az elcsatolásra került 
területek akkori népességének ösz-
szetételét és Magyarországhoz való 
viszonyát:

Felvidék: 29% magyar, 6% ma-
gyarbarát cipszer-német, 4% szin-
tén nem magyarellenes ruszin. A 
területgyarapításra vélhetően csak 
a Csehországgal határos szlovák 
vidékek esetén lett volna esélye a 
cseheknek. (Eduárd Benes: „Ha 
népszavazásra került volna sor, 
nem tudtuk volna megalakítani 
Csehszlovákiát”) Figyelemre méltó 
tény, hogy a betörő cseh csapatok-
hoz alapvetően nem csatlakoztak 
szlovák önkéntesek (egy cseh határ 
menti szakolcai szlovák századról 
történik említés) A keleti-szlovákok 
(akkoriban szlovjákok) pedig még 
egy magyar-barát nagygyűlést is 
tartottak Kassa környékén.

Kárpátalja: A ruszinok többségé-
nek akkori magyarbarátsága tör-
ténelmi gyökerű volt. Tömegesen 
vettek részt mind a Rákóczi szabad-
ságharcban, mind az 1848-49-es 
szabadságharcban a magyarság ol-
dalán.

Délvidék: A magyar állam fenn-
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tartásában érdekelt magyarság és 
svábság akkori aránya (több mint 
60%) szintén reménnyel kecsegtet-
hetett volna a Bácska-Bánság ma-
radására vonatkozóan.

Egyedül Erdélyben kellett volna 
számítani jelentősebb területi el-
szakadásra, ugyanis az akkor 53 
%-ot kitevő románság túlnyomó 
többsége a Romániához történő 
csatlakozást óhajtotta. Megnyerhe-
tők lettek volna a magyarság mel-
lett még, engedmények tételével, 
a szászok és más nemzetiségek. Az 
akkor magyar többségű – Partium, 
Kalotaszeg, Kolozsvár és környéke, 
Székelyföld –, illetve a többi nem 
román többségű területek – Temes-
vidék, Szászföld – maradása is való-
színűsíthető lett volna.

Nyugat-Magyarország (Burgen-
land): Csak a forradalmi káoszra 
hivatkozva vethették fel az osztrá-
kok a kérdést. Egyedül itt sikerült 
az eredményes fegyveres ellenállást 
követően kicsikart népszavazással 
(Sopron és környéke) felülírni egy 
kis területen a trianoni szerződést. 
(Még a többségi német anyanyelvű 
lakosság egy része is a maradásra 
szavazott.)

Összességében elmondható, hogy 
a történelmi Magyarország magyar 
többségű területei mindenképpen, 
a vegyes lakosságú területei pedig 
valószínűsíthetően – nemzetiségi 
konszolidációval, engedmények 
adásával – megtarthatók lettek vol-
na egy népszavazás kivívásával. A 
nem Istenbe kapaszkodó vezetőré-
teg hiánya és a nép nagy többségé-
nek zavarodott állapota miatt azon-
ban Isten áldása elmaradt.

Mi történt, illetve történik az azóta 
eltelt közel 100 év alatt?

A magyarság megfogyatkozott, az 
elcsatolt területekről nagy tömegek 
elvándoroltak. A magyarbarátnak 
mondható nemzetiségek többségét 
(pl. németek) elüldözték, elmene-
kültek. Az őshonos államalkotó té-
nyezővé vált népeket pedig az álla-
mi propaganda és oktatás felhasz-

nálásával magyarellenessé nevelték 
(pl. 1000 éves magyar elnyomás 
elmélete)

Lelki történések:
Időnként úgy tűnt, a magyarság 

egy része ismét Isten felé fordul, 
de aztán újra és újra a hitetlenség 
ütötte és üti fel fejét ismét. Összessé-
gében a magyarság széles tömegei, 
beleértve a vezető réteget, nem tar-
tottak bűnbánatot, sőt talán fel sem 
vetődött bennük, hogy a szomorú 
történések Isten áldása elmaradásá-
nak következményei. Míg az utód-
államok némelyikében – Szlovákia, 
Románia – általános istenfélelem 
jellemzi az átlagemberek életét – a 
templomok tömve vannak –, addig 
Magyarországon kiürülő templo-
mok és általános elhitetlenedés jel-
lemző. Különösen megdöbbentő a 
történelmi protestáns vidékek lelki 
elesettsége: katedrális nagyságú re-
formátus templomok tátonganak az 
ürességtől a Tiszántúlon (is). Romá-
niában Isten a legutóbbi évtizedek-
ben egy teljesen új utat is kezdett. 
Miközben a rendszerváltás óta orto-
dox templomok ezrei épültek, ezeket 
hatalmas tömegek látogatják, más-
részt egyfajta neoprotestáns ébredés 
is zajlik. 6–800 ezer román hagyta 
ott az ortodox egyházat és csatlako-
zott valamelyik neoprotestáns – pl. 
baptista – felekezethez. A virágzó 
román keresztyén életet jellemzi, 
hogy még az egyébként kétséges 
biblicitású ortodox egyházon be-
lül is munkálkodik egy bibliásabb 
kegyességű mozgalom (az Úr se-
rege – Oastea Domnului), amely 
egyes becslések szerint a románság 
20%-át is eléri. Hasonló prosperitás 
jellemzi a szlovák keresztyén egy-
házakat is. Elmondható tehát az a 
sajnálatos megállapítás, hogy a ma-
gyarság kárpát-medencei áldásköz-
vetítő szerepe, amely hosszú évszá-
zadokon át jellemző volt, megszűnt. 
Isten már nem használja a magyar-
ságot más népek felé (kivéve Kár-
pátalja) – pedig talán éppen ez volt 
az oka korábban, hogy Isten 1000 

éven át központi pozícióban tartot-
ta a magyarságot –, és ez szomorú 
jövőt sejtet a magyarság további 
kárpát-medencei sorsára vonatko-
zóan. A „… kevesen voltál hű, sok-
ra bízlak ezután… (Mt 25,21.) ige, 
úgy tűnik, fordítva is igaz lehet, ha 
a sokon nem vagyunk hűek – nem 
Istent képviseljük –, akkor Isten a 
korábbiaknál kevesebbet bíz ránk.

Megállapítható, ha egy nép lelki-
leg lesüllyed, olyan mértékben el-
torzul az értékítélete, hogy egy szint 
után már saját anyagi értelemben 
vett érdekeit sem képes felismerni. 
Az 1990-es rendszerváltás óta nem 
egy esetben megvetette a keresz-
tyénséget tisztelő vezetőit, és isten-
telen, embertelen, kifordult érték-
rendű politikusokat választott veze-
tőinek, akik „hálából” alapos meg-
szorító csomagokkal „jutalmazták” 
választóikat. Jelenleg sem mutat-
kozik semmilyen jele annak, hogy 
a magyarság széles tömegei meg-
alázkodnának Isten előtt, és Hozzá 
fordulnának, Őtőle várnák sorsuk 
jobbra fordulását. Ennek ellenére 
elmondható, hogy jelenleg egy ke-
gyelmi pillanatot él az ország: Az 
istentelen életet élő nagy tömegek 
ellenére Isten megengedte, hogy 
több keresztyén is tevékenykedhet 
a jelenlegi országvezetésben. Az is-
kolai hitoktatás bevezetése pedig 
lehetővé teheti az ifjúság elérését. 
(Megjegyzendő, hogy Romániában 
és Szlovákiában ezt a kérdést már a 
rendszerváltáskor megoldották. Ott 
az iskolai hitoktatásban résztvevők 
aránya 90% fölötti.)

Egyedül Isten különleges ke-
gyelmében lehet bízni, hogy 
jótetszéséből kihív egy „szent ma-
got” Magyarországon is, akiket 
megőriz Krisztus visszajöveteléig.

„Atyáitok idejétől fogva el-
tértetek rendeléseimtől és 
nem tartottátok meg azokat. 
Térjetek hozzám, és én is hoz-
zátok térek, azt mondja a Se-
regeknek Ura.” (Mal. 3,7.)

szzds
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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
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(Szja 1%-hoz): 0066

Olajfa Református Óvoda:
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Talentum Református Általános Iskola:

8000 Székesfehérvár, Széchenyi út 20.
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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! 


