
A munka dandárja és a nyá-
ri pihenés idején is az emberi élet 
legnagyobb szükséglete ez: Egyre 
jobban megismerni az igazságot – 
önmagunkról és Teremtőnkről.

Azért nagyszerű betölteni ezt a 
szükségünket – akár áron is meg-
véve rá az alkalmakat, mert ez szét-
oszlat minden illúziót az emberről, 
de minden érzéketlenséget is Isten 
szeretetével szemben!

Csakhogy az igazság ke-
mény ellenféllel bír: „Em-
bergyilkos volt kezdettől 
fogva, és nem állt meg az 
igazságban, mert nincs 
benne igazság. Amikor a 
hazugságot szólja, a magá-
éból szól, mert hazug, és a 
hazugság atyja.” (Ján 8,44)

János apostol írásaiban 
az igazság nem tan, hanem 
őszinteség, valóság, a dol-
gok valódi állapotának fel-
tárása.

Az ellenség fegyvere viszont a 
hazug propaganda: a kárhozatról, 
Isten szívéről, az ember képessé-
geiről ma is ezt sziszegi: Isten irigy, 
sőt gonosz és igazságtalan! Te 
vagy a jó és mindenek mértéke, 
ó ember! (1Móz 3,4–5) Ha nyitott 
szemmel járunk, számtalan filmről, 
irodalmi alkotásról, tudományos 
értekezésről vagy éppen számító-
gépes játékról vesszük észre, hogy 
ugyanennek a megtévesztésnek 

a propagálói. Nem más ez, mint 
színtiszta humanizmus a 21. század 
értelmezése szerint: Az ember min-
denek felett!

Sajnos az ámítás a szívünkben 
könnyen partnerre talál: „Mert aki 
rosszat cselekszik, gyűlöli a vilá-
gosságot, és nem megy a világos-
ságra, hogy le ne lepleződjenek a 
cselekedetei.” (Ján 3,20) 

Idővel ugyanis elhisszük, hogy 
olyanok vagyunk, amilyennek 
mások előtt mutatjuk magunkat, 
illetve amit a humanista (ma már 
sokszor „transzhumanista”) propa-
ganda hirdet rólunk. Jézust meglát-
va viszont az igazsággal szembesü-
lünk. Jézust látni annyit tesz, mint 
az igazságot látni. (Ján 14,6; 8,45)

A kereszten látjuk meg Őbenne 
a leplezetlen igazságot a bűnről, az 
emberről és Istenről. (Róm 4,25) 
A beteg a betegség súlyosságát az 

orvos aggodalmán és a felírt keze-
lésen át ismeri fel, a bűnözőt pedig 
az ítélet súlyossága döbbenti meg. 
Ő a kereszten minket helyettesített, 
mint magára hagyott elítélt, aki Is-
tennek a bűn feletti haragja miatt 
szenved. (2Kor 5,21)

Jézusban azonban az Istenről szó-
ló igazság is új fénybe került: Isten 
nem arra vár, hogy megbüntessen! 

Ha viszont csak a magas 
erkölcsi mérce megálla-
pítóját látjuk benne, sem-
mi lényeges nem változik 
az életünkben: elveszett-
ként halunk meg és léte-
zünk tovább.

Az igazsággal szembe-
sülve viszont többé nem 
úgy látjuk Őt, hogy foly-
ton vádol minket, hanem 
a keresztnél megértjük: 
bűneink terhét a Fiára 
helyezte! (2Kor 5,19)

Krisztusban nem még elérhetetle-
nebb mércét állít fel, hanem bűn-
bocsánatot, békességet és új életet 
kínál azoknak, akik eddig minden 
mércénél rendre elbuktak. (Róm 
7,18–19)

Jézus a „táboron kívül” szenve-
dett helyettünk (Zsid 13,11–13): ez 
az idegenek, a leprások és a bűnö-
zők lakhelye, illetve a bűnnel meg-
átkozott áldozati hulladék tárolója 
volt. („Koponya hely” Mt 27,33) 
Ott lenne a helyünk Isten igazságos 
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Az igazságra van szükségünk
„Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek 

az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.” (Ján 8,31–32)
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Kívül zAj, belül csend

ítélete szerint: mi érdemeltük ki az 
elhagyatottságot, de Jézus kapta 
meg (Mk 15,34), s Ő eltűrte, hogy a 
bűnösök közé sorolják. (Ézs 53,12) 
Jézus golgotai halála nyilvánvaló-
an hirdeti a bűnösségünket: Ő mint 
bűnnel átkozott „hulladék” halt 
meg. Nekem kellett volna… (1Ján 
3,15; Mt 5,28)

A valóság az, hogy a rossz cse-
lekvésének nem a jó cselekedet az 
ellentéte: Az jár világosságban, aki 
az igazságot cselekszi! (Ján 3,21) Mit 

jelent ez? A gonoszságom őszinte el-
ismerését! Isten az igazság belátá-
sát kéri tőlünk, mert ez vezet min-
ket Fiának keresztjéhez. (1Ján 1,9; 
Jak 5,16)

Az igazság cselekvése – az őszin-
te és konkrét bűnvallás – megbé-
kít Istennel és emberekkel Jézus 
áldozati halálán keresztül: s ezt az 
áldozatot a világ összes jócseleke-
dete sem tudná helyettesíteni! (Zsid 
9,22; Ef 2,8–9)

Legyen közös imádságunk így 

koraősszel, egy új tanév kezdetén: 
Uram, mutasd meg nekem mind-
azt, amit látsz, illetve mindazt, amit 
szeretnéd, ha én is látnék, – és én 
elfogadom! Nem fogok védekezni 
és nem vitatkozom. Ha Te mon-
dod, tudni fogom, hogy az az igaz-
ság, és aszerint fogok cselekedni. 
Ámen! (Zsolt 36,10; Ján 17,17)

Roy Hession „Jézus erőterében” 
című könyve alapján: 

Somogyi László

2014. augusztus 11. és 17. kö-
zött került sor Balatonfüreden, 
a Siloám Református Üdülőben 
a hitmélyítő csendeshétre. Sze-
mély szerint már többször jártam 
itt gyülekezeti hétvégéken, amik 
szintén mindig nagyon áldot-
tak voltak. Izgatottan készültem, 
ugyanakkor kicsit szomorkodva is, 
hiszen már hetek óta látszott, hogy 
a „Szolgálók hetére” a vártnál ke-
vesebb ember készült eljönni. De 
megnyugtatott a tudat, hogy Isten 

áldása független attól, hogy há-
nyan vagyunk ott a héten.

A délelőtti alkalmak során Roy 
Hession Jézus erőterében című 
könyvéről volt szó, Somogyi Lász-
ló nagytiszteletű úr szolgálatában. 
A könyv mondanivalója nagyon 
fontos, ugyanakkor nagyon egy-
szerű: az Úr Jézusra van szük-
ségünk, a vele való közösségre. 
Hogy őt megtaláljuk először, vagy 
újra visszataláljunk hozzá.

Lássuk meg Jézust, csak RÁ van 

szükségünk. Az Úr megismerése 
az ember legősibb, legmélyebb 
vágya. Személy szerint meghalni 
a bűnnek, majd harcolni Jézussal 
együtt a bűn minden formája el-
len küzdelmes, ugyanakkor győ-
zelmes élet. Aki ebben az életben 
a bűn elleni harcot Krisztust követ-
ve vállalja, az követheti őt az örök 
életben is. Ne a szolgálatot, tevé-
kenységet vagy élményt keressük, 
hanem először szánjunk időt arra, 
hogy az Úrral kettesben lehes-
sünk, minél szorosabb kapcsolatot 
alakítsunk ki vele. Ha így teszünk, 
vele élünk, az ő közelségének ter-
mészetes velejárója lesz a szolgá-
latunk. Nem énközpontú dolog, 
ha tudatosan több időt töltök az 
Úrral! El kell hinnünk, hogy Isten 
a teljes életünket az elejétől a vé-
géig átlátja, mindig, mindenkor a 
mindenünk akar lenni. A legtöké-
letesebb szeretetkapcsolat a célja 
velünk, teremtményeivel. 

Aki Jézus váltságában hisz, vele 
együtt bármire, mindenre számít-
hat Isten szeretetéből. Minden 
szempontból az Isten, akire ne-
künk szükségünk van.

A második délelőttön megtud-
tuk, hogy a rossz cselekvésének 
nem a jó cselekvése az ellentéte. 
Az jár világosságban, aki igazságot 
cselekszik. Az igazság cselekvése 
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megbékít minket Istennel és em-
berekkel Jézus vérén keresztül, ezt 
az áldozatot a világ összes jó csele-
kedete sem helyettesítheti. Lássuk 
meg Jézust, az igazságot!

Az igazsággal való szembesülés 
után a szentségtelen ember ki-
zárva érezheti magát az Istennel 
való közösségből. Minden ember 
számára Jézus az ajtó a megvál-
táshoz, az áldáshoz. Nem kell 
semmilyen más szempontot figye-
lembe venni ahhoz, hogy beme-
hessünk, csak Jézust kell megszó-
lítani. Fontos tudnunk, hogy az 
ajtó a bűnösöknek készült, nyitva 
áll, arra vár, hogy belépjünk raj-
ta. Krisztus vállalja a felelősséget 
kusza helyzetünkért, nála már ké-
szen van a megoldás. Megbocsát 
a felforgatónak, és helyrehozza 
a felfordulást. A Szentlélek azért 
győz meg minket bűnösségünkről, 
hogy utána vigaszt adjon. Lássuk 
meg Jézust, az ajtót!

Utolsó délelőttünk témája, hogy 
lássuk meg Jézust, az utat! Az ajtó 
maga Jézus, a kezdet, a nagy for-
dulópont, az út a folytatás, ami 
nem egy békés, tágas kert, hanem 
folyamatos közösség, haladás a 
cél felé. Krisztushoz azonban nem 
vezet út, hiszen ő maga az ÚT: 
Csak meg kell őt szólítani, elismer-
ni valódi állapotunkat.

Esténként Ujvári Sándor szol-
gálatában Jónás történetéről hall-
hattunk. Jónás elmenekült az Úr 
által neki szánt szolgálat elől, majd 
bedobatta magát a tengerbe, mert 
még a halál is vonzóbb volt szá-
mára, mint elmenni Ninivébe az 
Úr ítéletét hirdetni. Jónás el akart 
tűnni Isten elől, oda menni, ahol 
még ő sem látja. De ilyen hely 
nincs! Az Úr kegyelmesen meg-
őrizte Jónást a hal gyomrában 
is, akinek végül be kellett látnia, 
hogy az Úr akaratával szemben hi-
ába minden ellenállás. Így van ez 
a mai szolgálókkal is. Ha az Úr el 
szeretne hívni bárkit egy szolgálat-
ra, addig küldi neki az üzeneteket, 

amíg meg nem érti. Ninive népe 
Jónás 6 szóból álló prédikációjára 
megtért, mert 6 szó Istentől sokkal 
hatásosabb, mint tőlünk 2000. 
Ezért kell az Úr szavaira különösen 
figyelnünk.

A lelket gazdagító, hitünket, Is-
tenre figyelésünket elmélyítő áhí-
tatokon kívül még több különböző 
programon vehettünk részt a hét 
során. Elutaztunk Balatonszárszó-
ra, ahol meghallgattuk Somody 
Imre nemrég hitre jutott volt nagy-
vállalkozó bizonyságtételét. Már fi-
atalon különböző befektetésekkel 
vagyonra tett szert, több nagy cég-
ben volt résztulajdonos, de hosszú 
időn át érezte, hogy valami mégis 
hiányzik az életéből. Valami, ami 
pénzzel nem megvehető. Nem 
elégítette ki az a világ, ahol már 
csak az a kérdés, kinek van újabb 
vagy drágább autója. Amikor vé-
gül megismerte az Urat, felhagyott 
korábbi életvitelével, eladta a 
vállalkozásait, és új, bizonyságte-
vő életbe kezdett. Szívén viseli a 
társadalom, a magyar nép sorsát, 
azt, hogy a fiatal generáció mi-
nél hamarabb megismerhesse az 
Urat, és vele járhassanak tovább 
az Úton.

A bizonyságtétel előtt páran el-
mehettünk a József Attila Múze-
umba. A tárlatot látva újra meg-
fogalmazódott bennem, hogy a 
világon minden embernek az Úr 
Jézus megismerésére van szük-
sége. A költő is kereste Istent, élt 
a tőle kapott talentumaival, de 
valószínűleg nem adta át neki az 
életét.

Bepillanthattunk a Refisz /Refor-
mátus Fiatalok Szövetsége/ bala-
tonszárszói ifjúsági hetébe, amit az 
SDG Református Konferenciaköz-
pontban tartottak, amely egyúttal 
gyülekezetünk egyik soron követ-
kező többgenerációs táborának 
lehetséges helyszíne. Gyönyörű, 
kulturált környezet, tágas helyek, 
elmélyülésre, kikapcsolódásra is 
egyaránt alkalmas. Imádkozzunk 

azért, hogy Urunk megkönyörül-
jön rajtunk, és jó döntés szülessen 
a helyszínről, illetve legyen elég 
részt venni szándékozó ember is.

A délutánonkénti szabadidőt 
különbözőképpen használtuk ki. 
Sok testvéri beszélgetésre vagy 
csendes elmélkedésre, az Úrral 
való elvonulásra is sor kerülhetett. 
Az áhítatokon kívül a csoportbe-
szélgetések, a közös étkezések, a 
strandolások mind hozzájárultak 
ahhoz, hogy a végén elmondhas-
suk: nagyon jó volt együtt lenni az 
Úrral és a testvéreinkkel. Különö-
sen jó volt, hogy így, viszonylag 
kis létszámban együtt lehettünk 
különböző korú testvéreinkkel, hi-
szen 5 hónapostól 82 éves korig 
vettünk részt a héten…

Eleinte zavart minket a Tago-
re sétányról folyamatosan, de 
leghangosabban este felhangzó 
mindenféle zene, de azt is megta-
pasztalhattuk, hogy az Úr be tudja 
zárni a fülünket úgy, hogy a vé-
gén már nem is hallottuk őket. El 
tudtunk csendesedni úgy is, hogy 
nem volt körülöttünk teljes csend!

Végül még egy történet! Két 
kedves nőtestvéremmel vasárnap 
fél egy tájban elindultunk haza-
felé autóval. Csendesek voltunk, 
gondolkoztunk, tele voltunk él-
ményekkel, megtapasztalásokkal. 
Mindig kicsit szívszorító újra visz-
szatérni a világba, a mindennapok 
nyüzsgésébe. Ekkor a szemünk 
láttára az előttünk kettővel hala-
dó autó frontálisan összeütközött 
egy, a másik sávból áttévedő au-
tóval. A „világ” egy pillanat alatt 
visszatért az életünkbe, hatalmas 
volt a döbbenet, a sokk. A meg-
jelenő 5 mentő, három tűzoltó-, 2 
rendőrautó, valamint a mentőhe-
likopter érkezését figyelve azt szá-
molgattam, hogy kb. 20 méteren 
múlt, hogy nem nekünk ütközött 
az az autó. Mi is lehetnénk most 
ott, a feszítővágó és az infúzió 
között. Az Úr megőrzött minket, 
és reménység szerint az autókban 
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– Megengedi a kedves hallgató-
ság, hogy tegeződjünk? – elsőként 
ezzel a kérdéssel fordult a nagy 
többségében ifjakból álló közön-
ségéhez Somody Imre vállalkozó-
üzletember a balatonszárszói Soli 
Deo Gloria konferenciatelepen 
megrendezett bizonyságtévő alkal-
mon.

Nyilvánvaló, hogy Jézus Krisztus 
bűnös szolgájáról van szó – folytat-
ta magáról szólva, majd hozzátette: 
„Nagy különbség az, hogy 
a régi, könnyelmű bűnös-
ből sikerült a kétségbeesett 
bűnös helyzetébe átkerül-
nöm, majd békességem 
keresése során Isten segít-
ségével, az ige megisme-
rése által a kétségbeesett 
bűnösből egy meggyőzött, 
szabad és boldog bűnössé 
válhattam.”

Saját bevallása szerint 
hosszú és göröngyös utat 
kellett korábbi életszaka-
szában megélnie, amelyet 
hallgatóságával is megosz-
tott: „Családomból a há-
rom testvéremmel együtt 
szeretetet, biztonságot, 

zárt közösségből származó jó életet 
hoztam magammal. Ugyanakkor 
édesapánk felhívta a figyelmünket, 
hogy az életben mindig egyedül 
kell eligazodnunk és boldogul-
nunk. Fontos, hogy mindennek a 
felelősségét és lehetőségét magun-
kévá tegyük.”

A kelet-berlini közgazdasági 
egyetemen eltöltött évei, az önma-
gára utaltsága idején megtanulta: 
ha többet tanul és jobb eredménye-

ket ér el, akkor több ösztöndíjra is 
számíthat. Ebből következően évti-
zedeken át a „ha jobbak vagyunk, 
többet kereshetünk és így több jut 
a számukra” alapelv szellemében 
élt. Megfogalmazódott benne az is, 
hogy ha több jut számára a javak-
ból, akkor ebből meg kell osztania 
valamennyit azokkal is, akinek ke-
vesebb jutott a „jóból”. Felelőssé-
get kell vállalnia a többi emberért.

Sikeresen – de Isten nélkül
„Úgy gondoltam, 

hogy ha a jók előrébb 
jutnak a ranglétrán és 
ők kerülnek a vezetés 
élére, akkor a jó embe-
reknek egy jó országot 
kell megteremteniük.” 
Egy egyetemet végzett 
fiatalember az 1980-as 
évek Magyarországán 
így gondolkozott és így 
is kezdte el a munká-
ját az újpesti Chinoin 
Gyógyszergyárban.

Ezen az úton és ilyen 
gondolkodásmóddal 
csak egy istentelen si-
kerességet lehetett el-
indítania, hiszen – lát-

A jó embereK jó országot építhetneK
Hogyan lett az úrból szolga?

utazó összesen 6 embert is. De el 
kell gondolkoznom azon, ha bár-
mikor, bármi történne velem, va-
jon készen állnék-e az elmenetelre. 
És amíg itt tart a földön, mennyire 
szolgálom az ő terveit, akaratát. Az 

áron megvett alkalmak, az Úrral 
együtt töltött idő nélkülözhetetlen 
ehhez. Nagyon hálás vagyok Neki, 
amiért részt vehettem ezen a hé-
ten, megláthattam tisztázatlan dol-
gaimat, és rendezni is tudom vele 

ezeket. Remélem, jövőre még több 
testvérem gondolja majd azt, hogy 
érdemes az elcsendesedés idejét 
megragadni, amíg van. Ugye, így 
lesz…?

–F B.–

– Korábbi életvitelem gondolkozásával csak egy istentelen sikerességet lehetett elindítani, hiszen – látszólag 
legalábbis – úgy is képes voltam jót cselekedni, sőt sikeressé válni, hogy fogalmam sem volt Istenről – fogal-
mazott Somody Imre keresztyén üzletember a balatonszárszói Soli Deo Gloria Családi Hotel és Konferencia 
Központban augusztus közepén megtartott bizonyságtételében. Megfogalmazta, rendkívül fontosnak látja, 
hogy a vallásos életmódunkat hívővé alakítsuk át, vagyis a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatunkat 
kell minden más értékrendünk elé állítani. „Mindez természetesen életcél- és életvitel-változást eredményez. 
Új feladatommá lett, hogy azt a tudást, tapasztalatot és kapcsolatrendszert, amelyet régi életemben megsze-
reztem, a krisztusi életben <<újrahasznosítsam>>” A hitvallást egyházközségünk szolgálók hetének balaton-
füredi résztvevői is meghallgatták.
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szólag legalábbis – úgy is képes a 
jót cselekedni, sőt közben sikeressé 
válni, hogy fogalma sincs Istenről – 
mondta el beszédében, hozzátéve, 
hogy 1988 és 2004 között kevés 
ember mondhatta el magáról ha-
zánkban, hogy annyi sikert tudha-
tott maga mögött, mint ő.

Szó szerint a semmiből építették 
fel a Pharmavit Gyógyszergyárat 
és elkezdték gyártani a „Plusssz” 
pezsgőtabletta márkát, amellyel el-
érhették, hogy a magyar lakosság 
megduplázta vitaminfogyasztását. 
A néhány tízmillió forintos alap-
tőkével elindított céget végül 100 
millió dollárért 1996-ban értékesí-
tették külföldi piacon.

Az üzletember úgy gondolta, 
anyagi kérdései immár rendezve 
vannak, s elérkezettnek látta az időt 
ahhoz, hogy társadalmi ügyekkel is 
foglalkozzon: Veresegyházi Misszió 
Egészségügyi Központ életre hí-
vása, a Bolyai-díj megalapítása a 
tudományos munkásságok elisme-
résére, Veresegyházi Életmódprog-
ram – a kistérségek felkészítése az 
Európai Uniós felzárkóztatás előse-
gítésére.

– Kedves testvérek, én akkor hit-
tem abban, hogy képesek leszünk 
felzárkózni Európához. Egy oszt-
rák barátomnak és cégtársamnak 
gyakran mondtam: „Azért dolgo-
zunk, hogy utolérjünk benneteket, 
hiszen a korábbi Osztrák-Magyar 
Monarchia nem arról szólt, hogy 
csupán ti vagytok az okosak, a 
gazdagok és a jók. Az Európai Uni-
óban végre megcsinálhatjuk azt a 
világot, ahol már nem egy dualista 
monarchia lesz az irányadó, ha-
nem egy olyan kontinens, amely-
ben beérünk benneteket, hiszen 
van annyi a fejünkben és hozzá 
erőnk, tehetségünk, hogy képesek 
legyünk mindezt végre is hajtani.” 
Ebből sajnos semmit sem volt ké-
pes az országunk megvalósítani – 
mondta el Somody Imre.

A keresztyén bizonyságtévő 
konkrétabb közéleti tapasztalatai-

ról szólva a fiataloknak elmondta: 
politikai konfliktusai is akadtak. 
Meglátása szerint nem engedik 
meg senkinek ebben az országban, 
hogy jót tegyen a társadalom ér-
dekében, ha nem annak a pártnak 
vagy adott emberek gondolkozás-
nak és tetszésnek megfelelően kí-
ván cselekedni, akik az adott terü-
leten éppen hatalmat gyakorolnak.

Miközben építkezni kívánt és je-
lentős szakmai sikereket tudhatott 
maga mögött, egyre több konflik-
tussal kellett szembenéznie, a hát-
térben pedig megjelentek a rombo-
ló erők.

– A konfliktusok megterhelték az 
életemet. Mindennek saját egész-
ségem és családom látta a kárát 
– emlékezett vissza. Hamarosan 
bekövetkezett a válása is.

Ha az ember elkötelezte magát 
valami iránt, akkor elszánt lesz ab-
ban, hogy mindenáron végrehajt-
sa. Az ember egyre önzőbben éli 
saját életét, közben apránként saját 
maga istenévé válik. Lassacskán 
bálványokká válhat életünkben az 
autó, a minőségi és exkluzív ruha, 
a társadalmi presztízs, az igénye-
sen felépített ház vagy éppen a 
rendszeres sajtómegjelenések. Eb-
ben az életvitelben Isten számára 
már nincsen hely, hiszen „Isten a 
gyengéké, s az erősek számára Ő 
nem szükséges”.

– Büszkén vallottam, hogy én 
ateista vagyok, Isten törvénye nél-
kül éltem az életem – hangsúlyozta 
az előadó és idézett Jeremiás pró-
féta könyvéből: „Aki törvénytele-
nül gyűjt gazdagságot, olyan, mint 
a madár, amely idegen tojásokon 
ül. Élete derekán itt kell hagynia, 
és a végén bolondnak tartják”.

Új utakon Isten felé
2004-től, már új házasságában 

Helgával elkezdték keresni az Isten 
útját.

– Ez egy nagyon nehéz, rögös, 
vívódásokkal teli utat jelentett 
mindannyiunk számára – emléke-
zett vissza az üzletember – tanulni, 

odafigyelni Istenre, gyülekezetbe 
járni, Bibliát olvasni, imádkozni, 
keresztyén könyveket olvasni – s 
közben azt érezni, hogy ez még-
sem az a „komfortos” környezet, 
amelyre számítottál. Nem teljesen 
úgy alakulnak a dolgok, ahogy ter-
vezted. Látszólag hiába imádkoztál 
értük.

– Valójában „mankónak” pró-
báltam felhasználni az Urat, „rá-
támaszkodni”, „megüzenni” neki, 
hogy miben kell segítenie ahhoz, 
hogy Somody Imre a feladatait 
megfelelően elvégezhesse. Eszem-
be sem jutott akkor, sajnos, hogy 
Őt kérdezzem meg. Ez év február 
7-e számít annak a napnak, amikor 
valóban szólt hozzám az Úr és azt 
mondta: „Íme, szolgám vagy, s im-
már nekem kell szolgálnod!”.

Le kellett tennie a kereszt alá az 
„ego”-t és végre meghallania, mit 
is akar vele az Isten. A kérdés az 
volt személye felé, hogy el tud-e 
köteleződni Krisztus felé. A lényegi 
lépés, hogy a Krisztuson keresztül 
kell emberré válni, elfogadni Őt, 
hallgatni rá és tanulni igéjéből. Is-
ten rendjének a megtartása vált 
számára az egyes számú kérdés-
sé. Tőle kell bölcsességet és látást 
kérni, és hogy szíve megteljék sze-
retettel. Mindez természetesen élet-
cél- és életvitel-változást eredmé-
nyezett.

– Világossá vált, hogy új felada-
tom lett: azt a tudást, tapasztala-
tot és kapcsolatrendszert, amelyet 
régi életem során megszereztem, a 
krisztusi életben kell „újrahasznosí-
tanom”.

Somody Imre beszélt arról is, 
hogy vagyonuk jelentős részét el-
veszítették, cégeit bezárni kény-
szerült, jelenleg a fővárosban a 
Centrál Kávéházat működtetik fe-
leségével és abban reménykednek, 
hogy a vendéglátóegységből vagy 
más lehetőségből Isten segítségével 
meg fognak élni.

Ezt követően Somody Imre arra 
hívta fel hallgatósága figyelmét, 
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hogy gonosz életre neveli gyerme-
keit az, aki nem figyel arra, hogy 
a médiából és az internetről milyen 
játékokat töltenek le. Felmérésekből 
világosan kiderül, hogy a televíziós 
adások körülbelül 80 százalékából 
árad az erőszak, a gyilkosságok, a 
sátánizmus és a nyílt pornográfia. 
S mindezek között csak margináli-
san jelenik meg a keresztyén élet-
szemlélet.

– Ma már sokan, számtalan kom-
munikációs csatornán keresztül 
hozzáférhetnek ahhoz a mocsok-
hoz, amely a gonosz üzenete, s 
amely elsőrendűen akadályozza 
meg, hogy országunk rendbe jöj-
jön. S vajon milyen felnőttekké vál-
hatnak azok a gyermekek – tette fel 
a kérdést –, akik „kiválóan” megta-
nulnak ölni, ismerik a pornográfiát, 
de semmiféle ismeretük sincsen az 
igazi emberi életről és azt sem tud-
ják, hogyan kellene szeretni? A vita 
azon megy, hogy végül is mennyi 
mocskot lehet megnézni az RTL 
Klub-on, és mennyire kívánja ezt a 
nép.

Bizonyságtételében külön is 
aláhúzta, hogy napjainkban, 
ahol sokan szinte reggeltől es-

tig egyebet sem tesznek, mint 
mobiltelefonálnak, chat-elnek és az 
internetet böngészik, kevesebben 
törődnek azzal, hogy ezek az esz-
közök arra jók, hogy képtelenek le-
gyünk megnyugodni, a jót a rossz-
tól megkülönböztetni. A minőségi 
gondolkozás és a pihenés Istentől 
származó rendszerét felcserélte az 
a tendencia, amelyben a média 
diktálja a divatot.

Krisztus országának építése
A keresztyén üzletember előadá-

sában arra is választ keresett, hogy 
milyen lenne valójában a krisztusi 
Magyarország. El kell dönteni vég-
re – hangsúlyozta –, hogy az evilá-
gi problémákkal, gondokkal foglal-
kozunk és partnerek vagyunk-e az 
ország jelen sorsában, vagy megte-
remtjük az Isten Magyarországát?

Megfogalmazta: feladat lehet az 
Úr eljövetele számára késszé és 
befogadóvá alakítani Magyaror-
szágot és a Máté evangéliuma 28. 
fejezete 19. verse üzenete értelmé-
ben „elmenni és tanítványokká 
tenni minden népet”.

Hozzáfűzte még: az igazi hatalom 
az, ha egy nemzet a hatalmas Isten 
kezében van, s egy ilyen krisztusi 

Magyarország képes lesz tükrözni 
azokat a jellemzőket, amelyeket 
az Isten szerinti közösségről és az 
Édenkertről tudunk. Legfonto-
sabbnak nevezte, hogy a vallásos 
életmódunkat hívővé alakítsuk át, 
azaz minden más értékrendünk elé 
a Jézus Krisztussal való személyes 
kapcsolatunkat kell állítani. Ez kell, 
hogy életünket meghatározza.

– Ebből persze az is következik, 
hogy nincs az életünkben többé 
magánterület, Krisztusnak kell alá-
vetni mindent, és vizsgáljuk meg, 
hogy Ő ül-e ott otthonaikban az 
asztalfőn is. Ennek része, hogy éle-
tünkben a problémacentrikus élet-
vitelt felváltsa a Krisztus-centrikus 
életvitel.

Bizonyságtétele zárszavában 
Bódis Miklós erdélyi, hátszegi lel-
kipásztor gondolatait idézte, aki 
szerint az országépítést valós érté-
kek mentén kell megfogalmazni és 
ezzel párhuzamosan a nemzetkö-
zösségnek is cselekvően kell részt 
vennie benne. A válaszokat erre és 
sok egyéb más közéleti feladatra is 
keresik a közelmúltban elindított 
Centrál Imareggeli alkalmain.

Szűcs Gábor

Meghívó
Szeretettel hívjuk, várjuk a testvéreket egy irodalmi délutánra október 18-án, szombaton 17 órára a 
Gyülekezeti Házba. Bemutatásra kerül Schrenk Éva legújabb verseskötete „Azért, aki vagy” címmel. 

Válogatott és friss versek kerülnek előadásra.
Közreműködnek: Szabóné Miklós Eszter és Brolly Tamás versmondók

Bevezetőt mond: Steinbach József püspök úr

-  Szentírást
-  bibliai témájú könyveket
-  hitépítő kiadványokat
-  traktátusokat

-  igés kártyákat, könyvjelzőket, matricákat
-  evangéliumi naptárakat
-  kazettákat és CD-t 

vásárolhat minden kedves érdeklődő.

A Széchenyi utcai gyülekezetünkben a két istentiszteleti alkalmat követően:

Iratterjesztés
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így táboroztunK mi

A nyári szünidőt különleges hét-
tel indíthattuk, melyet gondviselő 
Istenünk készített nekünk. Gyüle-
kezetünk iskolájának alsó tagoza-
tosai és a városi általános iskolák 
hittanoktatásban részt vevő ta-
nulói, összesen 50 lurkó számára 
tartottunk napközis hittantábort 
2014. június 23. és 27. között a 
Talentum Református Általános 
Iskolában. Ilyen formában – nap-
közis, a talentumosok és a városi 
hittanoktatók együttműködésével 
– idén először.

Mit jelent egy tábor? Gyerekzsi-
vajt, kacagást, önfeledt játékot, 
élményeket, csodákat reggeltől es-
tig. A szülőknek biztonságérzetet, 
hiszen gyermekük jó helyen van. 
A szolgáló közösségnek mindezek 
mellé a szolgálat örömét, de némi 
aggódást, munkát, olykor kialvat-

lanságot is – és további csodákat. 
Az áhítatok, bibliai foglalkozá-
sok, közös étkezések, sport, játék, 
kézműveskedés, a személyes be-
szélgetések során, az egymásra 
figyeléssel, a szolgálók imaközös-
ségében egyaránt Isten áldásait 
élhettük át, tapasztalhattuk meg.

A héten Ruth történetét dolgoz-
tuk fel a Titus Hitéleti Alapítvány 
Életreszóló döntések című anya-
gának segítségével. Jó választás-
nak bizonyult. Elsőre talán úgy 
tűnik, nem gyerekeknek való, de 
a cím komolyságával ellentétben 
gyermekekhez szólt, őket szólítot-
ta meg. Ha belegondolunk, már 
a kicsik is számtalanszor kerül-
nek döntéshelyzetbe (ki legyen a 
párom sorakozónál, ki legyen a 
barátom, melyik színeket hasz-
náljam a rajzom színezésénél). S 

ezekben a helyzetekben gyakran 
kérik mások tanácsát. A hét folya-
mán arra igyekeztünk rámutatni, 
hogy döntéseinkben sem vagyunk 
egyedül. Nagyon fontos, hogy 
minden döntésünkben Istenre ha-
gyatkozzunk, merjünk Rá hagyat-
kozni. A legjobb döntésünk pedig 
az Isten melletti döntés. Benne 
bátran bízhatunk, nem hagy ma-
gunkra. A gyerekeknek tetszett a 
történet, amihez hozzájárult az is, 
hogy a csoportvezetők változatos 
módszereket (játék, szituációs és 
drámajáték, báb, kézművesség) 
alkalmaztak annak érdekében, 
hogy Isten üzenete megérintse a 
gyermeki szíveket.

A délelőtti közös énektanulás, 
áhítat, a csoportfoglalkozások, 
majd a csoportonkénti igei tanítást 
záró közös alkalom után testünk 

Tetszett, hogy
volt

kézműveskedés.
Jó volt az
origami is.

A számháború
szuper volt.

A foci nagyon 
jó volt.

Tetszett az 
akadályverseny.

Tetszettek
az énekek.

Nem is gondoltam, hogy
ilyen sokan tanulnak
hittant. Új barátaim 
lettek. Mindenki jól 

érezte magát.

Jó volt a templomban. 
Sokat tanultam 

Istenről. Érdekes volt 
Ruth története.
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táplálása következett. Majd némi 
csendes (?) pihenőt követően sport-
versennyel, kézműves foglalkozás-
sal, számháborúval, állatkereséssel 
(köszönöm a szolgáló felnőtteknek, 
hogy nem restelltek nyilvános he-
lyen bégetni, nyávogni, hápogni, 
és egyéb állathangokat hallatni), 
ügyességi játékokkal, focival, me-
sehallgatással töltöttük a délutánt. 
Pénteken, mintegy a héten tanultak 
összefoglalásaként akadályverse-
nyen vándoroltunk, gyűjtögettünk 
kalászokat, párosítottunk cipőket, 
rendeztük sorba a tanult arany-
mondások részleteit, válaszoltunk 
meg kvíz kérdéseket, és mondtuk 
el élő telefonon Ruth történetének 
egy-egy részletét. Az akadályver-
senyt követően pedig egy közös al-
kalommal zártuk a hetet. Ezen sok 
szülő, családtag is részt vett. Így egy 
kis ízelítőt kaphattak ők is abból, mi 
mindennel töltöttük a hetet.

S miféle csodákat élhettünk át? 
Legelőször azt, hogy Isten meg-
érinti a gyermekek szívét. Jó volt 
az átlagos hétköznapokhoz képest 
intenzívebben megélni Atyánk je-

lenlétét. Jó volt megtapasztalni 
Isten gondoskodását a lelkiek mel-
lett, mind anyagiakban, mind tes-
tiekben. De mennyei Atyánk még 
az időjárást is úgy alakította, hogy 
nem kellett az eltervezett program-
jainkat módosítani. Nagy ajándék 
volt, s jó volt átélni a szolgálók kö-
zötti testvéri közösséget, az egysé-
get. Mi magunk is épültünk, Isten 
hasznunkra fordította szolgálatun-
kat. Mint táborszervező különleges 
csodaként éltem meg, hogy min-
den gördülékenyen zajlott. S ha 
valami bizonytalanság, hiányosság 
akadt emberi oldalról, azt Isten ki-
pótolta bőségesen.

Szerettünk volna gyermekeink-
nek megmutatni, átadni valamit 
abból, amit mi kaptunk Istentől, 
amit Vele már átéltünk. Szerettük 
volna maradandó élményekkel 
megajándékozni a kicsiket. Mo-
solyuk, lelkesedésük, egy-egy el-
kapott mondatuk („Nem akarok 
hazamenni!”, „Ugye jövő héten 
is jöhetek?”, „Olyan jó, hogy eny-
nyi mindent megtudtam Istenről!”) 
egyértelműen tudtunkra adta, 

hogy valóban jól sikerült hetet tud-
hatunk magunk mögött. Reméljük, 
épültek, gyarapodtak lelkiekben, 
és életükben nem merül feledésbe 
mindaz, amit kaptak.

Végül szót kell még ejtenünk 
azokról is, akik bármiféle módon 
hozzájárultak a tábor megszervezé-
séhez és lebonyolításához. Köszön-
jük a szülőknek, hogy ránk bízták 
gyermekeiket. Köszönet illeti mind-
azokat, akik imádságaikban hor-
doztak bennünket, adományukkal, 
erejükkel támogattak. Köszönet 
gyülekezetünk lelkészeinek, hittan-
oktatóinak és alkalmazottainak, a 
Talentum Református Általános Is-
kola pedagógusainak és technikai 
dolgozóinak. De mindenek felett 
köszönet az élő Istennek, Aki mind-
végig velünk volt és megáldotta he-
tünket!

„Áldott legyen az Úr! Napról nap-
ra gondoskodik rólunk a mi szaba-
dításunk Istene!” (Zsoltárok 68:20)

A tábor szolgáló közösségének ne-
vében

Laki Zita

„láthAtjuK hitben felnöveKedni A 
következő generációt!”

Ötödik éve szerveztek 
„Angol és Biblia” Napközis Tábort Székesfehérváron

Az 1860-as évek közepén egy brit 
lelkipásztor, Josiah Spiers arra az el-
gondolásra jutott, hogy gyermekek 
körében kívánja terjeszteni Isten 
igéjét. Amikor szünidejét a sziget-
ország egyik tengerpartján töltötte, 
a környezetében játszó gyermekek 
előtt a homokba írta: „Isten a sze-
retet”, majd beszélt nekik hitéről, 
Jézus Krisztussal való kapcsolatá-
ról. A parton talált kagylókból, kö-
vekből kidíszítették a szöveget, ké-

sőbb pedig közösen felelevenítettek 
bibliai történeteket. Napjainkra az 
egykor lerakott „tematika” alig vál-
tozott valamit, a cél változatlanul 
a Biblia üzenetét saját nyelvezetü-
kön eljuttatni a fiatalok számára. A 
Szentírás Szövetség több mint 130 
országban van jelen, Afrikától Dél-
Amerikáig, Ausztráliától Kanadáig. 
A 2014. július 14–18-i héten Szé-
kesfehérváron a Református Egy-
házközséggel közösen már ötödik 

évben szerveztek „Angol és Biblia” 
Napközis Tábort. Interjúnkban a 
táborozó diákokat, a feladatokban 
serénykedő önkéntes segítőket és a 
Szentírás Szövetség munkatársait 
kértük meg, elevenítsék fel a héten 
szerzett tapasztalataikat. Beszélge-
tőpartnereink Csetényi Eszter, a 
Székesfehérvári Talentum Refor-
mátus Általános Iskola 8. osztályos 
tanulója és Illés Anna, az egyházi 
tanintézmény tanítónője, továb-
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bá Evie Brown angol egyetemista 
lány, Csetényi Orsolya, a Székesfe-
hérvári Teleki Blanka Gimnázium 
és Általános Iskola 10. évfolyamos 
tanulója, Szanyó Boglárka, a Bu-
dapesti Baár-Madas Református 
Gimnázium 10-es diákja és Né-
methy Zsuzsanna, a Szentírás Szö-
vetség munkatársa voltak.

Az „Angol és Biblia” Napkö-
zis Tábort az ötödik alkalommal 
szervezte meg Székesfehérváron 
a Szentírás Szövetség a 
helyi református egyház-
községgel közösen. Melyek 
az első tapasztalatok a hét 
végéhez közeledve?

– Szeretem ezt a tábort, 
ezért már évről évre na-
gyon várjuk, hogy meg-
kezdődjön – kezdi a be-
szélgetést az ötödik alka-
lommal táborozó Csetényi 
Eszter –, mert egyfelől job-
ban megtanulunk angolul 
beszélni, másrészt újabb és 
újabb élményekkel gazda-
godunk. Arra is volt példa, 
hogy Kanadából és az Amerikai 
Egyesült Államokból érkeztek hoz-
zánk segítők, ezen a héten például 
egy nigériai orvostanhallgató lány 
is, aki egyébként Debrecenben 
folytatja a tanulmányait. A ko-
rábbi évekhez képest sajnos most 
kevesebb magyar diák érkezett a 
napközis hétre, ebben viszont az a 
jó, hogy még inkább meg tudjuk 
ismerni egymást. Kiszámoltuk: fe-
jenként öt ember jutott egy angol 
segítőre, hiszen ezen a héten 23-an 
voltunk együtt. Az első napközis tá-
borban, amelyet 2010-ben szerve-
zetek Székesfehérváron, egy Jenny 
nevű lánnyal ismerkedtem meg. 
Hamarosan felvettük egymással a 
kapcsolatot, írtunk e-mailt is. Az el-
múlt esztendőben már a Facebook-
on történtek kapcsolatfelvételek.

– Ez az első hetem Magyarorszá-
gon, és bevallom, nagyon élvezem. 
Örülök, hogy a táborozó gyerme-
kek és segítőik nem csak megisme-

rik, hanem meg is értik egymást 
a beszédben is – ezeket már Ewie 
Brown, az egyik angol nyelvterü-
letről érkezett lány fogalmazza meg 
a táboros hét segítőjeként, aki a 
cambridge-i egyetem biológia sza-
kos hallgatója. – Feladatom, hogy 
hét közben a diákok angol nyel-
vi képzése zavartalanul haladjon 
– folytatja –, és arra is törekszem, 
hogy a bibliai „aranymondásokat” 
minél jobban elsajátíthassák. 

A napközis hét végeztével már 
igazán remek módon be tudják 
gyakorolni a mondókákat. Ezen kí-
vül a kézműves foglalkozásokat is 
segítem. Élményt jelent számomra 
beszélgetni az idősebb segítőkkel, 
ők ugyanis értenek angolul. Úgy 
tapasztaltam, hogy a tábor nagyon 
jól szervezett, mindenki számára 
megfelelően osztották ki a felada-
tokat. Sok kedves emberrel talál-
kozhattam itt, Önöknél.

Tervez még más elfoglaltságot, 
szolgálatot hazánkban?

– Igen! Ebben az évben először 
lehetek Magyarországon. Egy he-
tet – szintén a Szentírás Szövetség 
szervezésében – Mezőberényben 
tölthettem el hasonló angol nyel-
vi táborban. Úgy tervezem, hogy 
a következő héten ismét egy tá-
borban segítek majd, ugyanazon 
anyagokkal és tematikával, mint 
Székesfehérváron.

Hogy tetszik a hazánk?

– Csak azt mondhatom, igazán 
csodálatos, elragadó környezet és 
nagyon kedves emberek fogadtak. 
Bár nem számítottam arra, hogy 
ilyen hőség lesz – teszi hozzá ne-
vetve.

– Az elmúlt héten én is egy bibli-
ás táborozásban segítettem, Fehér-
gyarmaton, ahol táborvezetőként 
szolgáltam – fűzi tovább a beszél-
getésünket Illés Anna tanítónő, 
a Szentírás Szövetség munkatár-

sa. Segítőként a korábbi 
székesfehérvári táborok 
mindegyikében részt vet-
tem. A különbség a je-
lenlegi hét és a korábbiak 
között abban mutatkozik 
meg, hogy most lénye-
gesen több fiatal segítőnk 
van. Ez azt jelenti, hogy 
minden fiatalra legalább 
két gyermek jutott. Be-
vallom, kezdetben kissé 
tartottam attól, hogyan 
alakulnak majd a mun-
kák, milyen módon le-
szünk képesek megfelelő 

módon elosztani a rengeteg felada-
tot úgy, hogy közben a diákok se 
unatkozzanak, és hasznosnak érez-
zék magukat. Úgy láttam, minden-
ki megtalálta képessége alapján a 
magához való feladatot. Ez a kihí-
vás számomra is újdonságot jelen-
tett. Délutánonként, amíg a gyer-
mekek kézműves foglalkozásokon 
dolgoztak, Némethy Zsuzsannával 
a gyülekezeti központban közös-
ségépítő feladatokat szerveztünk a 
segítőknek, amely újabb lehetősé-
get kínált a számukra, hogy jobban 
„összekovácsolódjanak”, s aktív 
résztvevőkként is jelen legyenek a 
tábori feladatokban.

Mi a véleményük: jelent-e segít-
séget a hétközi alkalmakon, hogy 
a fiatalabb korosztályokat képvise-
lő segítők és a napközis hét diákjai 
lényegében azonos korúak?

Némethy Zsuzsanna: – Az eddigi 
tapasztalataim alapján jobban sze-
retem, ha a táborozó diákok és az 
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őket felügyelő segítő között létezik 
egy jelentősebb „age gap”, azaz 
„korosztályi különbség”. Ellenkező 
esetben nehezebben fogadtatják el 
magukat a kisebbekkel és ezért al-
kalmanként problémásabb rendet 
teremteni közöttük.

– Az elmúlt évhez viszonyítva idén 
valóban több feladatot kellett elvé-
geznünk – meséli Csetényi Orsolya 
középiskolás diáklány, aki eddig 
három alkalommal táborozóként 
volt jelen a napközis héten és má-
sodik alkalommal segítőként mű-
ködik közre. – Mindezek mellett jó 
volt látni azt is, hogy a gyermekek 
nagyon élvezték a kézműves foglal-
kozásokat, a számos rájuk váró fel-
adatot, a játékos alkalmakat, még 
a reggeli tornákat is. Kedveltem 
azokat a délutáni megbeszéléseket, 
amelyeket kimondottan a segítők 
számára szerveztek. Ez hét vált a 
kedvenc nyári táborommá.

Miben gyarapodtak a segítők, a 
munkatársak?

Csetényi Orsolya: – Az angol fia-
talok révén betekintést nyerhettünk 
más országok kultúrájába, szoká-
saiba és a nyelvtanulás szempont-
jából is nagyon hasznosnak látom 
ezt a hetet. Az angol órákon köny-
veket olvasunk, megtanulhatjuk az 
idegen szavakat és a kiejtéseket, itt 
viszont lehetőségünk nyílik arra, 
hogy beszélgessünk is egymással. 
Ez sokkal több lehetőséget kínál 
számunkra.

– Nagyon szeretem ebben a tá-
borban, hogy nem csak angol tá-
bor, hanem legalább ugyanannyira 
lényeges benne a Biblia üzenete és 
a hittan is – mondja interjúnkban 
Szanyó Boglárka, aki egyik ma-
gyar segítője a tábornak. – Mind-
ezek mellett ott van a sportolási 
lehetőség is. Szóval ez egy nagyon 
színes és összetett tábor, s ez számít 
a legjobb tulajdonságának.

Csetényi Orsolya: – Fontos tudni, 
hogy nem csak a Talentum Refor-
mátus Általános Iskolából érkeznek 
a napközis hétre gyermekek, ha-

nem a város más általános iskolá-
jából is, így ezek a diákok is hall-
hatnak Jézusról.

Amint a lányok megfogalmaz-
ták, a székesfehérvári napközis tá-
bor különlegessége, hogy az angol 
nyelv gyakorlása és számos más 
kikapcsolódási lehetőség mellett a 
keresztyén üzenetet is eljuttatja a 
gyermekek számára. S ez az üzenet 
nem áll meg a diákoknál, hanem 
eljut a családjaikba, a szüleikhez is. 
A tábor fontos missziói lehetőség…

Némethy Zsuzsanna: – A Szent-
írás Szövetség alapítója, Josiah 
Spiers angol lelkipásztor a tábor 
ötletét úgy találta ki, hogy több 
alkalommal látta, amint a tenger-
parton gyermekek sokasága látszó-
lag céltalanul tölti az idejét, senki 
sem foglalkozik velük. Később 
odament hozzájuk és a parton ta-
lált kavicsok, kagylók segítségével 
programot, elfoglaltságot talált ki a 
számukra, bibliai történeteket ele-
venített fel közösen velük. A Szent-
írás Szövetség gondolata több mint 
150 évvel ezelőtt így született meg. 
A szervezet a világ számos pontján 
saját eszközeihez, lehetőségeihez 
mérten igyekszik eljuttatni az evan-
géliumot a gyermekek számára. 
A Szentírás üzenete olyan módon 
jelenhet meg a napközis hetek al-
kalmain – köszönhetően a lelkes 
segítők közreműködésének – ame-
lyekre sok esetben a hittanórákon 
nem nyílik lehetőség. Egy korábbi 
ifis társam Budapestről költözött 
Székesfehérvárra, s mivel én to-
vábbra is a fővárosban maradtam, 
ott dolgozom, így az ismeretségünk 
megszakadt. Az elmúlt évben, az 
első tábori napon a gyermekek re-
gisztrációja során feltűnt számom-
ra egy, a Facebook-ról ismerős arc. 
Kiderült, hogy az említett egykori 
ifis csoporttársam kisfiáról van szó, 
aki már „olyan korba lépett”, hogy 
eljöhetett az angol táborba. Szülei-
vel újra felvettem az ismeretséget, 
s látogatást is tettem náluk, amely 
nagyon kellemes meglepetést szer-

zett mindnyájunknak. Csodálatos, 
hogy egykori ifjúsági közösségem-
ben megismert társaim gyermeke-
ivel találkozhatok egy lelki tábor-
ban. Láthatom hitben felnövekedni 
a következő generációt.

Ez a gyakorlatban mit jelent?
Némethy Zsuzsanna: – A hétkö-

zi programok során a drámafog-
lalkozások keretében ismert, vagy 
éppen kevésbé ismeret bibliai tör-
ténetek elevenednek meg a gyer-
mekek szemei előtt. Később a tör-
ténetek üzenetét, tanulságait segí-
tőinkkel kiscsoportokban közösen 
átbeszélik, megvitatják. Fontosnak 
tartom, hogy a bibliatanítás során 
az „aranymondásokra” a gyerme-
kek különösen is figyelmet fordít-
hassanak, ezért arra törekszünk, 
hogy olyan helyre kerüljön ez a 
program a napi beosztás során, 
hogy más rendezvény időpontjával 
ne ütközzön.

Illés Anna: – Sok lehetőséget látok 
az önkéntes segítőkben, szívemen 
viselem az ügyüket. Orsolyát vehe-
tem példának, aki jelentős energiát 
és kreativitást fektet a feladatainak 
megoldásába és tapasztalatokat 
is szerzett már a korábbi évekből. 
Életén, szolgálatán át látom, hogy 
valahol én is innen indultam. A 
későbbiek folyamán akár vezetők 
között is feladatot vállalhat. Amint 
mondtam, sok fiatal segítőnk van, 
akik felnőnek az előttük álló fel-
adathoz, s később átvehetik tőlünk 
a stafétát.

Kiből lehet a jó segítő ezeken a 
szolgálati területeken?

Némethy Zsuzsanna: – Ötödik 
éve táboroztatok Székesfehérvá-
ron, magam is segítőként kezdtem 
el a feladataimat, s csak azt követő-
en lettem vezető. A kérdésre, hogy 
kiből válhat jó segítő, röviden úgy 
felelhetek: ez mindig „ajándék” 
kérdése. Sosem tudhatom előre, 
hogy milyen képességű fiatalok 
érkeznek egy-egy hétre külföldről 
vagy belföldről. Idén azt tudtam 
tenni, hogy miután az elmúlt év-
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ben megismertem az egyik segí-
tőt, Dávidot – aki iránt a korábbi 
jó munkakapcsolat révén kedvező 
tapasztalatom alakult ki – megkér-
deztem, ebben az évben lenne-e 
kedve segíteni nekünk? Igent mon-
dott és eljött. Egy másik fiúról, az 
egyik barátnőm vőlegényéről pe-
dig azt tudtam, hogy jól kosarazik. 
Ő most elsőként vett részt velünk 
a székesfehérvári táborban. Ezen 
kívül Illés Annára is számítottam, s 
ezért nem kellett azzal a gondolat-
tal eljátszanom, hogy Isten végül is 
kit „rendel ide”. Berze János lelki-
pásztorral is egyeztettem, aki meg-
említette, hogy a héten olyan tinik 
is részt vesznek, akikkel a reményei 
szerint egy új ifit tud majd felépíteni 
– tehát ezért is fontos velük foglal-
kozni. Örülök, amikor látom, hogy 
a segítők rendelkeznek a szükséges 
kezdeményezőkészséggel és kellő 
felelősségérzettel. Hálás vagyok 
Istennek, hogy a napközis héten 
több ilyen fiatallal is sikerült meg-

ismerkednem. Már az is rendkívül 
fontos, hogy ha valaki szívvel-lé-
lekkel itt van és „egyszerűen” csak 
szereti a gyerekeket.

Kapnak visszajelzést a szülőktől?
Némethy Zsuzsanna: – Ha kapok 

is alkalmanként visszajelzést a szü-
lőktől, akkor ezek általában arról 
szólnak, hogy otthon a gyermek 
„egy angyal”. Természetesen jó ha-
tással van rájuk a heti foglalkozás. 
Mi ezekből a visszajelzésekből azt 
értjük meg, hogy ha „jó gyerme-
ket” küldünk haza, akkor bizonyá-
ra jól is végezetük el a munkánkat.

Illés Anna: – Az elmúlt évben egy 
olyan testvérpár érkezett a táboro-
zó gyermekek közé, amely nem val-
lásos családi háttérben nevelkedik. 
A kislány hét, a kisfiú pedig kilenc 
éves volt. A fiú az én kiscsoportom-
ba került. Érdekes volt átélni, amint 
közeledett a hét vége, a foglako-
zások során valami megérintette 
a gondolatvilágát, mert a korábbi, 
akkor még nagyon határozottan 

képviselt érveiből, véleményéből 
sok mindent visszavett. Olyasmit 
kaphatott, amely megingatta a ko-
rábbi Isten nélküli elképzeléseiben.

Milyen programmal zárult a hét?
Némethy Zsuzsanna: – A tábor 

utolsó napján délután fél öttől a 
„Szülők estje” kezdődött. Rövid 
áhítat után a műsor keretében a 
gyermekek bemutathatták, mit ta-
nultak – ebben benne van az angol 
nyelv ismerete is. Elénekeltük a tá-
bor dalát, amely az e heti jelmon-
dathoz, „The knight of the kings”-
hez, vagyis „A király lovagjai”-hoz 
kapcsolódik, és átadtuk a korábbi 
napok feladatai során elnyert díja-
kat is.

Képünkön a hölgykoszorú, felső 
sor, balról: Csetényi Eszter, Cse-
tényi Orsolya, Szanyó Boglárka. 
Alsó sor, balról: Némethy Zsuzsan-
na, Ewie Brown, Illés Anna.

Szöveg és fotó:
– Szűcs –

Gyereksarok
A táblázat segítségével fejtsd meg a Bibliából vett aranymondást!

A B C D E F G H
1 a á b c cs d e é
2 f g gy h i í j k
3 l ly m n ny o ó ö
4 ő p r s sz t ty u
5 ú ü ű v z zs

,
c3 g1 b2 b4 a1 c4 a1 d3 e1 f3 a3 f4 a1 c3 d3 g1 h2 g1 f1

.
d2 f3 c2 a3 h1 c2 g1 c4 a4 d4 h1 d4 c1 b1 f4 f3 c4

,
d3 g1 a2 h1 a3 g2 h1 d4 d3 g1 c4 g1 f4 f4 g1 b2 g2

c3 g1 c4 f4 d5 g1 a3 g1 f1 d5 a1 d3 e2 d4 f4 g1 d3 g1 f1

, ,
a1 e5 a5 c4 c3 e2 d3 f1 g1 d3 b5 f4 f4 a1 c3 g1 c4 c4 g1

.
e1 a1 h2 g2 b1 c4 e4

Gyereksarok
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MEGHÍVÓ
Kedves Hetedikes és Nyolcadikos Barátaink!

Azért írunk Nektek, hogy nagy szeretettel meghívjunk benneteket egy sorozatra, amely hetente 
egy óra programot jelent majd számotokra a Gyülekezeti Központunkban (Széchenyi út 16.).

A sorozat célja a konfirmáció, amely elvezet Titeket egy új ifjúsági kör sokféle izgalmas, 
testileg-lelkileg építő közösségi életének megismeréséhez (nyári táborok, évközi túrák, kirándu-

lások, sütés-főzés, kézművesség, sport stb.), és nem mellékesen életetek 
Tervezőjének és Alkotójának megtalálásához!

A konfirmáció mindig különleges alkalom, hiszen a keresztyén ember felnőtté válásának fontos 
lépcsőfoka. Biztosak vagyunk benne, hogy ez a sorozat nem lesz hiábavalóvá az életetekben, 

sőt mindaz az ismeret, megtapasztalás és hit, amiről szó lesz – segíteni fog Titeket eligazodni az 
élet igazán fontos kérdéseiben. A világ sok országában (pl. Dél-Koreában, a Samsung, az LG, a 
KIA és a Hyundai szülőföldjén) ezrek és ezrek válnak keresztyénné napjainkban is, nyilván nem 

véletlenül. Velük együtt valljuk: 
Isten szeretetének valódi megtapasztalása az emberi szív legnagyobb ajándéka! (János 3,16)

Kedves Szülők!

„Ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja.” (2.Tim. 2,13)

Szeretettel kérjük, segítsék elő konfirmandus korú gyermekük felkészülését azzal, hogy biztatják 
és támogatják őt ezen az úton, ahogyan meg is fogadták ezt Isten és emberek előtt 

az ő keresztelése alkalmával. Biztosak lehetnek benne, hogy ezzel a legnagyobb jóhoz segítik 
hozzá gyermeküket, amit csak adhatnak neki e földi életben!

Az első konfirmációi órát szeptember 12-én, pénteken délután 4 órától tartjuk a 7. osztá-
lyos korúaknak, illetve azoknak a valamivel idősebbeknek, akik most kezdik a konfirmá-

ciói felkészülést. (Az idősebb, már konfirmandus testvérek számára jelezzük: a haladó csoport 
foglalkozásai is folytatódnak péntekenként.)

Ha az első alkalmon valaki nem tud megjelenni, akkor is bátran jöjjön valamelyik következő 
órára. Egy ideig még később is lehetőség van a jelentkezésre, akár személyesen a Lelkészi Hiva-

talban (Széchenyi u. 16.), akár a következő elérhetőségeinken:

Tel: 22-312-785; 30-630-8801; E-mail: hivatal@albaref.hu
facebook: Székesfehérvári Reformátusok

Szülők, családtagok részére felnőtt konfirmációi oktatás is indul az ún. „Tabuk nélkül” című 
sorozat keretében, amelynek első alkalma szintén szeptember 12-én, pénteken lesz este 6 

órától. Jelentkezni a fent említett elérhetőségeken lehet. 
Mindenkit szeretettel várunk!

Székesfehérvár, 2014. augusztus 31.

Somogyi László
lelkipásztor
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2014. július 20. és 26. között ke-
rült sor a fiatalok hetére Piliscsa-
bán. Hogy én, aki egy kissé idő-
sebb korosztályhoz tartozom, hogy 
kerültem oda? Fehérvári Dávid 
lelkipásztor felkérésére elvállaltam 
a konyhai szolgálatot, ami, meg 
kell, hogy mondjam, számomra új 
kihívás volt. Még soha nem vettem 
részt ilyen szolgálatban, de ennek 
ellenére végig éreztem, hogy ott 
a helyem. Ha az Úr új utat akar 
mutatni, ugyan ki tudna neki el-
lenállni? Itt kell beismernem, hogy 
sokszor nem sikerült teljesen elvo-
natkoztatni az óvodai élettől, leg-
alábbis az étkezésekhez szükséges 
mennyiségek vonatkozásában.

Így aztán július 20-án útra kel-
tünk 20 gyerekkel, 3 kísérővel. 
Négyszeri átszállással, kissé fá-
radtan, de lelkesen érkeztünk 
meg oda. Összesen negyven 13 
és 31 év közötti fiatallal lehet-
tünk együtt. Számomra kifeje-
zetten nagy élmény volt együtt 
lenni velük, hiszen a hétvégi futó 
találkozások alkalmával legfeljebb 
a nevüket sikerül kiderítenem. A 
dolog külön érdekessége, hogy jó 
páran közülük az Olajfa Óvodába 

jártak, az én csoportomba vagy a 
szomszédba. Így, hogy pár napot 
velük voltam, belepillanthattam az 
életükbe, abba, mi izgatja, vagy 
mi hagyja hidegen őket, meg-
változtatta a mai fiatalokról való 
gondolkodásomat. Öröm volt lát-
ni a lendületet, ami hajtja őket, a 
derűt, ami jellemző rájuk, a nagy 
közös együtt énekléseket, a játé-
kokat, amikben együtt vehettem 
részt velük. Ugyanakkor érzem, 
hogy fontos lenne imádkoznom 
is értük, hiszen nagyon nehéz az 
ő életkorukban, az ő körülménye-
ik között, középiskola és főiskola 
között félúton megállni az Úrban, 
vagy megismerni őt. Együtt is 

Jókedvűen, izgalommal teli ér-
keztünk Piliscsabára, ki autóval, ki 
vonattal, de mindannyian egy jó 
társasággal. Az első este az ismer-
kedésről szólt. Sötétbe nyúlóan, 
nevetgélve ültünk kint és élveztük 
a hely szépségét, illetve azt, hogy 
egy ilyen közösségnek lehetünk 
tagjai.

A többi nap délelőttjein áhítatok, 
közös dicsőítések, kiscsoportos 
beszélgetések, egyéni csendessé-
gek segítettek mélyíteni a kapcso-
latunkat Istennel. Délutánonként 
pedig különböző programoknak, 
játékoknak lehettünk a részesei. 
Ilyen volt a strand, a röpi-, csocsó-, 
pingpongverseny, a foci és a túra, 

melyeket tikkasztó 
hőségben és zuhogó 
esőben is ugyanúgy 
folytattunk. Majd utol-
só délután került sor 
a városi kalandokra, 
amikor kaptunk egy 
lapot olyan felada-
tokkal, mint például 
közös fényképet készí-
teni a vasutas nénivel, 
kecskével, megörven-

deztetni egy rászorulót és az idősek 
otthonában élőket, venni pontosan 
öt szem babot, operát adni és még 
sorolhatnám.

Esténként pedig az áhítatok, bi-
zonyságtételek után szintén kö-
zösségépítő, -formáló programok 
vártak minket, mint éjszakai túra, 
filmnézés, tábortűz.

Lelkiekben is rengeteget nyújtott 
ez a tábor, sokat köszönhetünk 
ezért a lelki vezetőknek. Hálásak 
lehetünk Istennek, hogy ilyen ál-
dottá tette a hetünket, hogy meg-
tapasztalhattuk az ő kegyelmét.

„Lelkem, áldd az Urat, áldd az 
Urat, egyedül őt imádd!”

Szanyó Boglárka

Eljött az a nap is, amikor végre 
elmehettem Piliscsabára a baráta-
immal egy ifjúsági hétre. Már na-
gyon izgatottan vártam, hogy elin-
duljunk. Sok-sok baráttal találkoz-
tam. Szép környezetben tölthettük 
el ezt az egy hetet. A kertben sok 
gyümölcsfát találhattunk sok-sok 
finom gyümölccsel. Lehetőségünk 
adódott arra, hogy a szabadban 
röplabdázzunk!

Fantasztikus volt együtt dicsérni 
az Urat énekkel és zenével. Jó volt 
a barátaimmal elmélyülni egy-
egy igerészen és együtt átbeszélni 
őket.

Részt vehettünk egy imasétán 
páronként, ahol imában dicsér-
hettük Őt, megköszönhettük ke-
gyelmét és szeretetét, megvallhat-
tuk bűneinket, imádkozhattunk 
egymásért és magunkért.

Rengeteg pluszt kaptam a hét 
alatt a dalok, személyes beszélge-
tések és a játékok által. Hálás va-
gyok Istennek, hogy megadta azt 
a lehetőséget, hogy ott lehettem.

Soli deo Gloria, ami annyit je-
lent: Egyedül Istené a dicsőség!

Szabó Lilla

gondolatok az ifjúsági hétről

fiAtAloK 
Között
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szolgálhattunk, hiszen mindnyá-
jan be voltak osztva konyhai szol-
gálatra. A fiatalok elfogadták ezt, 
csak egész kevesen akartak nagy 
lendülettel elindulni az ellenkező 
irányba, mikor rájuk sor került, sőt 
volt, aki többször, önként jött oda 
segíteni, miközben beszélgetni is 
lehetett. A poénjaik, a nevetésük, 
a jópofaságuk üdítő hatással volt 
rám.

A délelőtti alkalmak alapjául 
Cseri Kálmán A négyküllős kerék 
című könyve szolgált, Fehérvári 
Dávid lelkipásztor szolgálatában. 
A kerék középpontja maga Jézus 
kell, hogy legyen, nem én magam, 
vagy bármi más, a négy tengely 
pedig az Ige, az ima, a közösség 
és a szolgálat. A kerék függőleges 
része /Ige, ima/ az Istennel való 
kapcsolatról szól, a vízszintes ré-
sze /közösség, szolgálat/ pedig 
az emberekkel való kapcsolatról. 
Mindegyikre egyformán szükség 
van azért, hogy az ember fejlőd-
jön, egyre jobban megismerje az 
Urat, megtalálja azt a helyet, ahol 
Ő látni akarja.

Az újjászületett életben azonban 
meg is kell maradni, aminek két 

nagy ellensége van: maga a Sá-
tán, illetve a saját, bűnös emberi 
természetünk. Ez külső és belső 
támadásokat jelent. Ezért kell ál-
landó kapcsolatban maradni Vele. 
Az Ige által Isten szól hozzánk, erre 
a mi válaszunk az imádság kell, 
hogy legyen. Az imádság nem 
egyoldalú kommunikáció. Sok-
szor Isten közben megszólal ben-
nem, vádból dicsőítés, hála lesz.

A közösség meghatározása a Mt. 
18. 20-ban található meg: „Mert 
ahol ketten vagy hárman össze-
gyűlnek az én nevemben, ott va-
gyok közöttük”. Jézus maga köré 
és magához hív minket. Mivel 
Jézus választ, nem kérdezheted, 
hogy ez vagy az mit keres itt? Egy 
test vagyunk. Ha valaki megtér, 
azonnal a közösség része lesz, de 
a még nem hívőket is be kell hívni 
a gyülekezetbe.

A negyedik küllő, a szolgálat a 
már az üdvösség útján járó embe-
reknek szól. A teljes élet szolgála-
táról van itt szó, nem kiváltság, és 
nem csak a gyülekezetben! Tervet, 
célt ad az életnek. A szolgálatok-
hoz szükséges talentumokat, /ve-
lünk született képességek, tanu-

lással szerzett tudás/, illetve lelki 
ajándékokat a Szentlélek adja meg 
nekünk.

A délutáni áhítatokon Berze Já-
nos lelkipásztor szolgálatában az 
igazi szőlőtő példázatáról hallhat-
tunk. Ennek a példázatnak kettős 
célja van, de a második az első-
ből következik: Jézus által az Atya 
gyermekei legyünk, illetve terem-
jünk sok gyümölcsöt. A szőlős-
gazda maga Isten, aki megmetsz, 
tisztít, vár türelemmel, és lemetszi 
a terméketlen ágakat. A szőlő-
tő Jézus, benne és általa tudunk 
gyümölcsöt teremni. A szőlőtőn 
át érkező lelki táplálék nélkül nem 
tudunk elszakadni a világ gondol-
kodásától, sodródni fogunk.

Vigyázzunk, ne jussunk a lemet-
szett, megszáradt, és végül a vin-
cellérnek átadott és elégetett vesz-
szők sorsára!!!

Örülök, hogy ezen a héten szol-
gálhattam, része és „haszonélve-
zője” lehettem egy áldott alkalom-
nak. A hibákból tanulva, az Úr ta-
nítását nem feledve mehetek vele 
tovább az Úton.

Áldott legyen érte az ő neve!
–F B.–

Győr, Kaposvár, Komá-
rom, Pápa, és Székesfe-
hérvár után ebben az év-
ben Őriszentpéter adott 
otthont a Református Egy-
házi Napok rendezvényé-
nek!

Gyülekezetünkből Isten 
kegyelmének köszönhető-
en 48-an autóbusszal és 
mintegy 30–40 fő autóval, 
illetve vonattal vett részt 
a találkozón. Kihasználva 
az alkalmat, az országrész 
ezen tájának egy szegletét tervez-
tük meglátogatni ezen a napon, így 

péntek kora reggel útnak indultunk. 
Prekrit Judit testvérünk gondos elő-
készítő munkájának köszönhetően 

többek között megte-
kinthettük a zalaeger-
szegi Göcseji Múzeum 
skanzenjét, a veleméri 
és a szentgyörgyvölgyi 
templomot, valamint 
Egerváron a várkas-
télyt.

Az úton énekszóval 
dicsértük Urunkat, 
hálát adva így is a te-
remtett világ őrségi 
csodáiért. Megható 
volt hallani a vidéken 

élők nehéz helyzetéről, a folyama-
tosan elnéptelenedő települések és 

rend, őriszentpéter, 2014. 07. 04–06.

„Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám…” (Habakuk 2,1)
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gyülekezetek viszonytagságos min-
dennapjairól. Ugyanakkor megta-
pasztalhattuk a kislétszám mellett, 
mennyire odaszánt és élő hitű test-
vérek alkotnak közösséget Krisztus 
teste tagjaiként. Ígéretet tettünk, 
hogy imádságos szívvel hordozzuk 
életüket. A vacsora után a látottak 
élményeivel tértünk nyugovóra a 
Vadása-tó melletti szállásunkon.

A REND szombati napján gaz-
dag programokon vehettünk 
részt, amelyeken mindenütt a ,, 
Hit és megmaradás” volt a vezér-
gondolat. Így az ünnepi megnyitó 
után Dr. Vladár Gábor professzor 
előadásában (meghallgatható a 
Refdunántúl honlapján) többek kö-
zött hangsúlyozta, hogy mércénk 
maga az Úr legyen, így a gyüleke-

zetek megmaradásának törvénye a 
100%-ig Istenre bízza magát. ,,Ha 
hisztek, lesztek”, és ha lelki ajándé-
kokból részesültünk, kötelességünk 
azt továbbadni. Ebből adódóan 
felhívta a figyelmet a felelőssé-
günkre, mint fogalmazott: ,,Erodá-
lódnak a gyülekezetek”, és mivel 
,,Mi vagyunk a Biblia illusztrációi”, 
felelősségünk van abban, hogy a 
,,szellemi hajléktalanná válást” el-
kerüljük. Újra meg kell tanulnunk 
Isten szerinti életet élni, és „Le-
gyen határozott alakja hitünknek”. 
Azzal zárta mondandóját, hogy a 
XXI. században fő feladatunk az 
evangélizáció, amit belül kell kez-
denünk, mert „Ha hisztek, lesztek”.

A főelőadás után több helyszínen 
hallhattunk a ,,hit és megmaradás” 

a gyülekezetben, nemzetben, hiva-
tásban, családban, egyházban té-
mákban. A teljesség igénye nélkül 
lehetett nőszövetségi találkozón, 
író-olvasó találkozón, kiállításo-
kon, fórumbeszélgetésen, koncer-
teken részt venni. Természetesen 
a hagyományos református utca 
ismét nyitva volt a maga vásári 
hangulatával.

Este a Csík zenekar dallamai 
mellett szálltunk fel az autóbuszra 
és az éjszakai órákban érkeztünk 
otthonainkba Istennek hálát adva 
kegyelméért, amiért a 2 napot kö-
zösségben tölthettük el testvéreink-
kel és az Úrral.

„Amit fülbe mondanak nektek, azt 
a háztetőre menve mondjátok el.”

Csepregi Tibor

progrAmAjánló

Szeptember 6. Bibliaiskola

Szeptember 20. Ifjúsági nap

Október 4–5. Székesfehérvári 
 Református Napok

Október 11. Bibliaiskola

Október 18. Schrenk Éva   
 verseskötetének  
 bemutatója

Október 24–26. Balatonfüredi   
 hétvége

Október 31. Reformációi ünnep  
 Kálvin halálának  
 450. évében

November 9. Férfidélután

November 22. Bibliaiskola

November 27–30. Cseri Kálmán   
 evangélizációs   
 sorozata

December 5. Jótékonysági est a  
 martosi testvér-  
 gyülekezetünk   
 szolgálatával

mAroshegyi Kiemelt 
AlKAlmAK

Hagyományos őszi bográcsozás. 
Szeptember 7-én, vasárnap a 9 órás istentisztelet után 

bográcsozással, csapatjátékkal, közös 
énekléssel egybekötött közösségi napot tartunk. 

Téma: Az ima ereje. Mindenkit nagy szeretettel várunk! 
Helyszín: Maroshegyi Imaház (Batthyány u. 9.).

Folytatódnak a bibliaórák. 
Az első hétközi bibliaóra szeptember 10-én, 

szerdán 17 órakor kezdődik az imaházban, és 
kéthetente találkozunk újra. 

Az első házi bibliaóra szeptember 20-án lesz.
Szent Király Szabadjai. 

Szeptember 14-én, vasárnap 16 órakor a 
szentkirályszabadjai református gyülekezet 
zenekara és énekesei szolgálnak közöttünk.

Kirándulás. 
Október 11-én, szombaton 14 órakor indulunk el a 

Sárpentelei Parkerdőbe. Minden kirándulni vágyó testvért 
szeretettel várunk! Aki szeretne sütögetni, hozzon magával 

szalonnát és kenyeret.

További információ: Ujvári Sándor Csaba

Tel.: 30/366-2156

E-mail: ujvari.sandor@albaref.hu
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„talán őrizője vagyok én a testvéremnek?”

Április közepén kórházi ápolá-
sa után kapta kezébe testvérem 
a végleges diagnózist. Csendesen 
tudomásul vette és döntött: a ke-
moterápiát nem fogadja el. Aztán 
visszavonult magányába. Június 
közepén riasztóan gyenge volt a 
hangja, és a látvány, ami látoga-
tásakor elénk tárult, csak megerő-
sítette: nem tud tovább magáról 
gondoskodni. A fenti kérdésre te-
hát – amit aznapi csendességem-
ben olvastam – nem volt kétséges 
a számomra jó válasz.

„Nem kell félned… az Úrban 
bizakodhatsz.”, „A Krisztus be-
széde lakjék bennetek gazdagon” 
– Csakhogy… „Uram, ki hitt a mi 
beszédünknek?” A lelki útrava-
ló Jézusnak arról a példázatáról 
szólt, amelyben az elveszett juha 
után megy a gazda. Nem szabad 
nekünk sem lemondani arról, aki-
ről Jézus nem mondott le! Min-
denki az Övé, az is, aki még nem 
tud róla.

Helyet készítettem tehát testvé-
remnek és elmondhatom, hogy 
mind ebben, mind előzetes fenn-
tartásaim, félelmeim leküzdésé-
ben az Úr munkálkodott.

Tervezz jót és hajtsd végre! An-
nak életében, aki ellenedre volt, 
aki egészen másként élt, másként 
gondolkodik. Hajtsd végre, min-
denki szeme láttára! A Lélek tesz 
képessé rá.

Őrhelyemre álltam, Uram, hi-
szen őrizője vagyok testvéremnek! 
Lelked munkálta mind az akarást, 
mind a cselekvést. Határtalanul 
jó érzés és öröm volt azután az Ő 
tetszésének szavait olvasni. „Bi-

zony… amikor megtettétek eze-
ket… velem tettétek meg.”

Az Úr hatalmas ereje tartott, két-
ségek között bátorított: „Nekem 
adatott minden hatalom”! Kegyel-
me mindenre elegendő volt. Meg-
tapasztaltam annak az ígéretnek 
az igazságát is, hogy „Isten hűsé-
ges, és nem hagy titeket erőtökön 
felül kísérteni, sőt… el fogja ké-
szíteni a szabadulás útját is, hogy 
el bírjátok azt viselni.” Amikor a 
hetek óta tartó szolgálatban már a 
kimerülés fenyegetett, testvéremet 
– állapotának romlása miatt – kór-
házi kezelésbe vették. Isten soha 
nem késik el!

Az imádság ereje tartott. Végte-
lenül hálás vagyok lelki testvérei-
mért, akik tudtak rólunk, és imád-
ságukban hordoztak kezdettől 
fogva. Jó volt az imaóra közössége 
elé hozni, és közösen az Úr elé vin-
ni terhemet. Számos alkalommal 
áradt felém a testvéri szeretet te-
lefonhívásban vagy találkozásban, 
bátorító szóban, pillantásban, öle-
lésben is. Ennek a szeretetnek egy 
kis földrajzi távolság sem szabott 
határt. Megrendülten értesültem 
róla, hogy a csendes héten a test-
vérek az én – betegem válságos 
állapotát jelző – üzenetemre meg-
szakították az igehirdetés hallgatá-
sát, és imaközösségben könyörög-
tek érte (értünk).

„Bizony, mondom néktek azt is, 
hogy ha közületek ketten egyetér-
tenek a földön mindabban, amit 
kérnek, azt mind megadja nekik 
az én mennyei Atyám.”

Hálás szívvel köszönök meg 
minden testvéri közösségben és 

egyénileg elmondott imádságot! 
Áldja meg az Úr minden áldásával 
gazdagon a testvéreket!

Az imádkozásra sok biztatást 
kaptam ebben az időszakban: 
„Kérjetek, és adatik nektek, ke-
ressetek és találtok, zörgessetek 
és megnyittatik nektek.” „De hittel 
kérje… mert aki kételkedik… Ne 
gondolja az ilyen, hogy bármit is 
kaphat az Úrtól.” – Hinni taníts 
Uram, hinni taníts!

Jún. 23-án a Hajnali gondola-
tokat testvéremmel közösen hall-
gattuk. „Mert csak én tudom, mi 
a tervem veletek – így szól az Úr 
– békességet és nem romlást ter-
vezek, és reményteljes jövőt adok 
nektek.” Júl. 23-án a Csendes 
percekből egy rákbeteg nő bizony-
ságtételében jött elénk újra ez az 
ígéret.

„Boldog, aki hitt, mert betelje-
sedik mindaz, amit az Úr mondott 
neki.” „Boldogok, akik nem látnak 
és hisznek.” „A reménység hitval-
lásához szilárdan ragaszkodjunk, 
mert hű az, aki ígéretet tett.”

Meghódol lelkem Előtted, nagy 
Felség! Áldjad, én lelkem az Urat!

Benkóné Sz. Mária

(Idézett bibliai helyek, utalások: 
1Móz 4.9; Pld 3.25–26; Kol 3.16; 
Róma 10.16; jún. 22., 10 órás isten-
tisztelet; júl. 6., REND istentiszte-
let, Hab 2.1-4, 1Móz 4.9; Fil 2.13; 
Róma 12.1;

Mt 25.31.40; Mt 28.18; 2Kor 12.9; 
1Kor 10.13; Mt 18.19; Mt 7.7; Jak 
1.6–8; 479. ének;

Jer 29.11; Lk 1.45; Jn 20.29; Zsidó 
10.23; 251. ének; Zsolt 103.1.)

„Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok - én megkönnyítlek titeket.” 
(Máté 11,28)
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A tengerentúlról jött áldott segítség

Az AtyA üzenete

Amerikában élő, de Székesfehér-
várról eltávozott unokatestvérem-
nek, Kabay Istvánnak és kedves 
családjának küldtem el a Békesség 
újság húsvéti számát, melyben egy 
kedves fénykép megjelentetésé-
vel akartam örömet szerezni neki. 
Az újság elénk tárja a 17. oldalon 
a maroshegyi imaház bővítésének 
terveit, és illusztrációként a Bányai 
László nagytiszteletű úr vezetésé-
vel (kb. 1960–1962) az akkor mű-
ködő kórus fényképe tárul elénk. 
Boldog voltam, amikor meglát-
tam, hisz kint élő unokatestvérem 
édesanyja, özv. Kabay Istvánné, sz. 
Bónay Julianna, testvére, Bónay 
István és jómagam, Rimán Imréné, 

sz. Bónay Erzsébet a kórus tagjai 
voltunk. Gondoltam, hogy az újság 
kiküldésével, majd a kép megte-
kintésével sikerül örömet szerezni, 
hogy az édesanyját az első sorban 
álló Bányai László nagytiszteletű 
úr mellett meglátja, no és a hátsó 
sorban a nagybátyját is, aki nagy 
zeneszerető hírében állt.

Unokatestvérem visszajelzése 
valóban áldott találat volt, valóssá 
vált elképzelésem.

Váratlanul ért a tőle érkezett te-
lefonváltás, mert újságunkban ol-
vasta a templomunk külső és bel-
ső felújításának folyamatban lévő 
pénzügyi terhét, a kölcsön törlesz-
tését, és azonnal reagált a szívének 

oly kedves bizonyosságával, hogy 
adományával segítséget adjon.

Telefonváltásaink alkalmával 
tudattam vele a folyósítás lehető-
ségét, és szinte pár nap leforgása 
alatt az egyházunk számlájára kül-
dött 2000 dollár megérkezett.

Somogyi László lelkipásztorunk 
levélben köszönte meg a nemes 
célra érkezett adományt, ami nagy 
segítséget jelentett a terhek csök-
kentésében.

Azt gondolom, sőt úgy is érzem, 
hogy az ide illő méltó befejezés 
csak az lehet, ami áldás ezen felül: 
„Az Úr csodásan működik, de útja 
rejtve van…”.

Rimán Imréné

Gyermekem,
Lehet, hogy te nem ismersz engem, de én min-
dent tudok rólad. (Zsoltárok 139:1)
Azt is tudom, hogy mikor ülsz le és mikor állsz 
fel. (Zsoltárok 139:2)
Minden utadat jól ismerem. (Zsoltárok 139:3)
Még hajszálaidat is mind számon tartom. (Máté 
10:29–31)
Mert saját képmásomra teremtettelek téged. 
(1Mózes 1:27)
Bennem élsz, mozogsz, bennem létezel. (Apcsel 
17:28)
Mert tőlem származol. (Apcsel 17:28)
Már fogantatásod előtt is ismertelek. (Jeremiás 1:4–5)
Kiválasztottalak magamnak, amikor a teremtést elterveztem. (Efézus 1:11–12)
Nem tévedés vagy, nem egy hiba, hiszen életed minden napja megíratott az én könyvemben. (Zsoltárok 
139:16)
Születésed idejét és helyét pontosan meghatároztam. (Apcsel 17:26)
Csodálatosan alkottalak meg. (Zsoltárok 139:14)
Én formáltalak édesanyád méhében. (Zsoltárok 139:13)
És én segítettelek a világra azon a napon, amikor megszülettél. (Zsoltárok 71:6)



BÉKESSÉG18

Félrevezettek téged, és rosszul mutattak be neked azok, akik nem ismertek engem. (János 8:41–44)
Nem vagyok tőled távol, és nem haragszom rád, hanem teljes szívemmel szeretlek. (1János 4:16)
Vágyom arra, hogy szeretetemmel elhalmozzalak, egyszerűen azért, mert a gyermekem vagy, és én Atyád 
vagyok. (1János 3:1)
Sokkal többet kínálok neked, mint amit földi apád valaha is tudna. (Máté 7:11)
Mert én tökéletes apa vagyok. (Máté 5:48)
Minden jó ajándék az én kezemből származik. (Jakab 1:7)
Mert én gondoskodom rólad, én töltöm be minden szükségedet. (Máté 6:31–33)
Jövődre vonatkozó tervem mindig is reménnyel volt tele. (Jeremiás 29:11)
Mert örökkévaló szeretettel szeretlek. (Jeremiás 31:3)
Rólad szóló gondolataimat meg sem tudnád számlálni, több az a tengerparti homokszemeknél. (Zsoltárok 
139:17–18)
Ujjongó énekkel örvendezek neked. (Zofóniás 3:17)
Soha nem hagyok fel azzal, hogy jót tegyek veled. (Jeremiás 32:40)
Mert az én kincsem vagy. (2Mózes 19:15)
Arra vágyom egész szívemmel és lelkemmel, hogy biztos alapot adjak neked. (Jeremiás 32:41)
Nagyszerű és csodálatos dolgokat szeretnék mutatni neked. (Jeremiás 33:3)
Megtalálsz engem, ha teljes szíveddel keresel. (5Mózes 4:29)
Gyönyörködj bennem, és megadom szíved kéréseit. (Zsoltárok 37:4)
Hiszen én adtam neked ezeket a vágyakat. (Filippi 2:13)
Sokkal többet vagyok képes megadni neked, mint amit elképzelni tudnál. (Efézus 3:20)
Én vagyok a legnagyobb bátorító. (2Thesszalonika 2:16–17)
És én vagyok az az apa, aki megvigasztal minden bajodban. (2Korinthus 1:3–4)
Ha a szíved összetört, én közel vagyok hozzád. (Zsoltárok 34:19)
Ahogy a pásztor vállára veszi a bárányt, úgy hordoztalak én is, a szívemhez közel. (Ézsaiás 40:11)
Egy napon letörlök majd minden könnyet a szemedről. (Jelenések 21:3–4)
És elveszek minden fájdalmat, ami miatt a földön szenvedtél. (Jelenések 21:4)
Atyád vagyok, és szeretlek. (János 17:23)
Annyira, amennyire fiamat, Jézust szerettem, mert Jézusban mutattam meg neked szeretetemet. (János 
17:26)
Őbenne pontosan bemutattam, hogy milyen vagyok. (Zsidók 1:3)
Azért küldtem el őt, hogy bizonyítsam, veled vagyok. (Róma 8:31)
És elmondjam, hogy nem tartom számon vétkeidet. (2Korinthus 5:18–19)
Jézus azért halt meg, hogy te meg én kibékülhessünk egymással. (2Korinthus 5:18–19)
Az ő halála volt szeretetem legmélyebb kifejezése. (1János 4:10)
Odaadtam mindent, amim volt, hogy elnyerhessem szeretetedet. (Róma 8:32)
Ha befogadod fiamat, Jézust, úgy engem fogadsz be. (1János 2:23)
És soha semmi nem választhat el téged többé szeretetemtől. (Róma 8:38–39)
Jöjj haza, és én a legnagyobb ünnepet szervezem tiszteletedre, amit a menny valaha is látott. (Lukács 15:7)
Én mindig Atya voltam, és mindig Atya leszek. (Efézus 3:14–15)
Kérdésem ez: Akarsz-e a gyermekem lenni? (János 1:12–13)
Várok rád. (Lukács 15:11–32)

Szeretettel:
Édesatyád, a Mindenható Isten
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Tariska Zoltán (1953–) egy 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei kis faluban, Köl-
csén született. 

15 éves korában cukor-
beteg lett. A nehéz kérdé-
sekkel küszködő fiatalt tet-
szett Istennek kegyelmé-
be venni. Az élő Krisztus 
személyes Megváltóként 
való megismerése gyö-
keresen megváltoztatta 
életét. Elhívás alapján 
folytatta tanulmányait a 
debreceni Református Te-
ológián. 1978-ban szerzett 

lelkipásztori diplomát. Szolgált a Debrecen, Széchenyi kerti, 
karcagi, ópályi, jászberényi és péceli gyülekezetekben. Gyü-
lekezeti meghívásokra sok helyen evangélizált. 

2013. július 1-től nyugdíjasként Fóton él.
„Azt nem tudom, hogy ki hogyan éli meg az elrendezhe-

tetlennel való találkozását. Valószínű, hogy ki-ki másként. 
El fogom mondani, én hogyan találkoztam azzal: képtelen 
vagyok megváltozni. Ez a „legszebb” kamaszkorban, 17 
évesen történt velem. Én is sokat vívódtam önmagamban, 
gondolom, ezzel nem vagyok egyedül. Kerestem önmaga-
mat, az igazi önkifejezésemet, remélve, ha ezt megtalálom, 
akkor helyemre kerülök, és nem feszít tovább annyi belső 
nyugtalanság, nem küszködöm annyi bizonytalansággal. Ah-
hoz, hogy ide megérkezzek, Isten örök terve munkálkodott 
az én életemben is a vele való találkozás előkészítésére. Nem 
véletlenek – vagy nagy véletlenek (amiket pontosan szervez 
Valaki) – sorozata vezetett el oda.”

Könyvajánló
Tariska Zoltán: 

      Az erőtlen erejét 
                               megsokAsítjA

Mit érdemel

Mit érdemel az ember, ha hitvány,
Istene ellen lázadó tanítvány,
Ki nem hallgat az Atyai szóra,
Mégis rámegy a vékony jegű tóra
És megrian alatta minden,
Megnyílik a mélység, s közben
A jeges vízben süllyed,
Lelke hidegen, feszülve dermed…
– Talán elaltat a fagy,
S talán… csak a béke marad.
Nem, … még nem, … még érzek,
Még szemembe villannak fények,
De ólom a karom,
És súlyos minden gondolatom,
Bár a kerék még forog,
S az Alkotó lángja lobog,
Valahol a parton,
Majd megmelegítem arcom
És lélektükröm homályát letörlöm,
Istenem, de hideg ez a börtön…
Kezedet keresem a sötétben,
Uram… vérzem!
Kösd be sebemet, mosd olajjal,
Mondd, mit kezdjek e zajjal?
Neked csak egy mozdulat,
A sár szárad, s csak napfény marad,
S én úgy szeretnék benne fürödni,
Törődő Kezed ajkamhoz emelni…

Demjén István

„Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. 
Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is; 

De akik az Úrra várnak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, 
futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!”

Ésaiás 40:29-31
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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:      17:00  Konfifi
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 2. vasárnapján:  Teázás a 10 órás istentisztelet után 
az udvaron vagy a Gyülekezeti Központban 

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

Budai út
Vasárnap: 10:00    Istentisztelet és gyermek-istentisztelet
                   (ovisoknak és kisiskolásoknak külön csoportokban)
Szerda: 16:00–18:00 Lelkészi hivatali órák az altemplomi 

imateremben (személyes beszélgetés, tanácsadás és 
lelkigondozás) 

 18:00 Bibliakör: a Zsoltárok könyvének mai üzenetei

8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 16.
Hivatali órák: 

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

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

Lelkipásztorok:
Somogyi László, Berze János 

Ujvári Sándor Csaba beosztott lelkész
Fehérvári Dávid segédlelkész

Diakónus: Somogyiné Gyüre Mária
Adminisztrátor: Sárkány Anna 

Bankszámlaszám: 
UniCredit 10918001-00000021-42850004

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

Tel: 22/312-785

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

Céljai és egyéb tudnivalók: www.albaref.hu 

Támogassuk az Alapítványt és az 
Egyházat az szja 1-1 %-ával!

Református Egyház technikai száma: 
(Szja 1%-hoz): 0066

Olajfa Református Óvoda:
8000 Székesfehérvár, Horvát I. u. 1.

Tel.: 22/316-378; e-mail: ovoda@albaref.hu 
Vezető óvónő: Mocsáriné Brunner Boglárka
Talentum Református Általános Iskola:

8000 Székesfehérvár, Széchenyi út 20.
Tel.: 06-22/310-018, e-mail: iskolatitkar@albaref.hu 

Igazgató: Szanyó Gáborné

Gyülekezeti részeink állandó alkalmai Lelkészi Hivatal

KÖZCÉLÚ ALAPÍTVÁNYAINK

INTÉZMÉNYEINK ELÉRHETŐSÉGEI

BÉKESSÉG
A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS

EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

Az újság megjelenik évente 6 alkalommal.
Felelős szerkesztő: Somogyi László

Szerkesztő: Ujváriné Császár Boglárka
Nyomdai munkák: Bezsit Bt., Felelős vezető: Farkas István

 Letölthető igehirdetések Mp3 formátumban!        e-mail: bekesseg@albaref.hu        www.albaref.hu

Felhívjuk a Kedves Testvérek figyelmét, Egyházközségünk Széchenyi 
utcai templomának felújítási munkálataira szánt adományaikat, pénz-
beli felajánlásaikat az alábbi bankszámlára szíveskedjenek eljuttatni:

Unicredit 10918001-00000021-42850004

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal 
hozzájárultak a Széchenyi úti templomunk külső és bel-
ső felújításához! A költségek kb. felét csak kölcsönből 
tudtuk rendezni, amit 2012. januárjától 5 éven át kell tör-
lesztenie egyházközségünknek. Szeretettel kérjük, hogy 
hordozzák imádságaikban, és továbbra is támogassák 
adományaikkal ezt a nemes ügyet! 


