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Jézus a Messiás, „a világ üd-
vözítője” (Jn 4:42)! Ő az, aki 
mindenkit személyesen is-
mer, és mindenkiről mindent 
tud. Jézust valóban ilyennek lát-
juk ebben a jól ismert bibliai tör-
ténetben. A samáriai asszony így 
tesz bizonyságot róla: „megmon-
dott nekem mindent, amit tettem: 
vajon nem ez-e a Krisztus?” (Jn 
4:29) Ez a csodálatos tudás az, 
ami az asszony figyelmét felkelti 
és Jézusban a megígért Megvál-
tót felismeri. Világosan érthető az 
evangélista üzenete: Jézus úgy áll 
előttünk, mint az Atya küldötte, 
akit világosságul küldött a földre. 
Mi mégis fordítsuk figyelmünket 
ennek a történetnek egy rejtett, 
de annál inkább fontos üzenetére! 
Jézus tanítói útján Jeruzsálem felé 
tart és útközben Samária földjét is 
érintenie kell. A tanítványoknak ez 
nem volt jó hírű hely. Ez számuk-
ra a sötétség földje volt, mivel a 
helybéliek nem követték tisztán a 
zsidó vallás tanításait. Talán ez az 
oka, hogy nemcsak egy-két tanít-
vány, de mind a tizenketten be-
mentek a közeli városba, Sikárba, 
élelmet vásárolni. Jézus ottmaradt 
egyedül az út mellett lévő kútnál, 

amit „Jákob kútjának” hívtak a 
samáriaiak, leült és várt. Miközben 
pihent, találkozott egy asszonnyal, 
aki ehhez a bizonyos kúthoz járt 
vízért. Ez egy fontos momentum 
a történetben, hiszen nem való-
színű, hogy bent a városban nem 
volt kút és mindenki ehhez a kút-
hoz járt vízért. Ez a mozzanat arra 
utal, hogy ez az asszony kiközösí-
tett személy volt, akit a saját népe 
is megvetett. Jézus mégis megszó-
lította ezt az asszonyt, akivel ta-
lán már jó ideje nem beszélgetett 
senki, mivel zűrös házasélete elszi-
getelte saját közösségétől és szár-
mazása elszigetelte tágabb kör-
nyezetétől, a zsidóságtól. Inkább 
kibeszélték az övéi, a zsidók pe-
dig némán elkerülték. Az asszony 

meghatódott ettől a gesztustól és 
párbeszéd alakult ki közöttük. Az 
asszonyt végre meghallgatta vala-
ki, sőt Jézus nemcsak kért valamit, 
hanem ő maga is adni akart vala-
mit, mégpedig valami nagyon ér-
tékeset. Jézus felfedte kilétét neki! 
Az asszony hitt neki, mivel Jézus 
ismeretlenül is ismerte őt. Magán-
életi problémákról beszéltek. Az 
eredeti párbeszéd valószínű, hogy 
sokkal hosszabb volt, mint amit 
János apostol fontosnak vélt fel-
jegyezni. Minden bizonnyal egy 
hosszú és gyógyító lelki beszélge-
tés folyhatott közöttük eredetileg, 
ahol maga az asszony is kiöntötte 
a lelkét Jézus előtt. Jézus pedig 
végighallgatta az asszony élettör-
ténetét. A tanítványok útja sem 
két percig tarthatott vissza Jézus-
hoz, volt idejük hát beszélgetni.

A történet lelki mondandó-
ja így az, hogy ha elmondjuk, 
kibeszéljük a bennünk lévő 
zűrzavart Jézusnak, az meg-
változtathatja az életünket. 
Amikor a Szentlélek vonz, hogy 
Jézusnak megvalljuk a bennünk 
lévő terheket, akkor ne álljunk 
ellen, engedjünk Neki! Alapvető 
emberi-lelki szükségletünk, hogy 

Jézus és a samáriai asszony története 
amire a szentlélek vonz

„Jézus így válaszolt: »Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád: 
Adj innom!, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet«. […] Az ő szavának sokkal 

többen hittek, az asszonynak pedig meg is mondták: »Már nem a te beszédedért hiszünk, hanem 
mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban Ő a világ üdvözítője«.” (Jn 4:10, 41–42)
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legyen valaki, aki segít megtalálni 
és értelmezni a történetünkben, 
életutunkban rejlő fontos csomó-
pontokat életünk eseményeiben, 
és meglelni a válaszokat problé-
máinkra, kérdéseinkre. Ennek a 
párbeszédnek a lelki jelentősége 
a meghallgatás, megértés, értel-
mezés és a segítségkérés–elfoga-
dás mentén figyelhető meg. Jézus 
minket is ott vár a „Jákob kútjá-
nál,” hogy imádságban elé tárjuk 
életünk történetét: meghallgat, 
segít kibogozni életünk kusza szá-
lait és rávilágít a fontos momen-
tumokra. Sokszor az is elég belső 
vívódásaink feloldására, ha egy-
általán meghallgat valaki, igazán 
odahallgat és hagyja végigmon-
dani, ami belülről kikívánkozik. 
Ezt az alapvető emberi szükség-
letünket jól példázza egy ruandai 
történet: A 90-es évek afrikai pol-
gárháborúinak vérengzései után 
egy pszichológusnő felkérésre 

meglátogatta az egyik menekült-
tábort Tanzániában, ami ruandai 
nőknek és gyermekeiknek épült. 
Észrevette, hogy a tábor lakói bár 
biztonságban voltak a tömegmé-
szárlástól, nem tudtak aludni. Lá-
togatása során megtudta, hogy a 
táborlakóknak – akik szemtanúi 
voltak saját családjuk és barátaik 
lemészárlásának – tilos volt a tábor 
területén beszélni az őket ért ször-
nyűségekről. Az asszonyok követ-
ték ezt az utasítást, de az emlékek 
annyira gyötörték őket, hogy nem 
tudtak aludni. A pszichológusnő 
elhatározta, hogy ellenlépésként 
keres egy megfelelő helyet a tá-
borban, egy biztonságos helyet az 
asszonyoknak, ahol elbeszélhetik 
a tapasztalataikat. Erre a célra egy 
nagy terebélyes fa hűs árnyat adó 
környéke volt a legalkalmasabb. 
Az első nap senki sem jött. Más-
nap eljött egy asszony, elmondta 
a történetét és azonnal sietve tá-

vozott. A következő napokban 
egymás után jöttek az asszonyok. 
Pár napon belül nagy csoport ve-
rődött össze minden reggel a fa 
körül, hogy elmondják, meghall-
gassák egymás történetét halálról, 
félelemről, és veszteségről. Végül, 
hosszú hetek türelmes hallgatása 
után a pszichológusnő tudta, hogy 
a „történetmondó-fa” bevált. Be-
számolók megerősítették, hogy a 
tábor attól fogva békésen aludt 
minden éjjel.

Jézushoz jöhetsz, ahogy 
vagy! Elmondhatod neki, ami 
van! De ne feledd, hogy Ő túl-
ságosan szeret téged ahhoz, 
hogy olyannak hagyjon, ami-
lyen vagy! Kérjük Isten Szent-
lelkét, hogy vonzzon bennünket 
Jézushoz, hogy meg tudjuk be-
szélni Vele a dolgainkat! Hiszed-e, 
hogy megváltoztathatja életedet? 
Ámen.

Berze János

„Az Úr csodásAn működik…”

Személyes, szép élményemet 
szeretném megosztani a kedves 
olvasóval e rövidke írás kapcsán. 
Óvodánkban heti rendszerességgel 
tartunk bibliai történeteket feldol-
gozó foglalkozásokat. Igyekszünk 
élményszerűvé tenni ezeket az al-
kalmakat, ügyelve arra, hogy az 
igei üzenet világos és érthető le-
gyen. Ismétlések alkalmával több 
időnk marad beszélgetésre.

Jézus csodái témakörön belül, 
épp a kánai menyegző története 
kapcsán felmerült a kérdés: Ho-
gyan látják a csodát a gyerekek?

A média világa oly sok mindenbe 
enged bepillantást, a számítógépes 
játékok csodás elemekkel átszőttek.

− Vajon a bibliai történetekben 
miként látják a csodákat?

− Istent vélik-e felfedezni – hitük 
szemével – a csodák mögött?

A fent említett történetben a víz 
borrá változott, de hogyan tudta 
ezt Jézus megtenni?

A döbbent csendben egy kisfiú a 
csoportunkból magabiztosan vá-
laszolt:

„Úgy, hogy teremtette.”
Ez a gyermek képes volt arra, 

hogy felismerje Jézusban a hatal-
mas Teremtőt és erre a felismerés-
re a Lélek vezette.

„Hiába tanít akárki, ha a Szent-
lélek nem tanít, és nem világosít, 
tudatlanságban maradunk.” (Szik-

szai György: Keresztyéni tanítások 
és imádságok)

Dicsőség az Úrnak, hogy mun-
kálkodásának egyszerű kis eszkö-
zei lehetünk!

Továbbra is kérjük lelkének ere-
jét az 51., valamint a 143. zsoltár 
szavaival.

„Ne vess el engem a te orcád 
elől és a te szent lelkedet ne vedd 
el tőlem.”

„Taníts meg engem a te akara-
todat teljesítenem, mert te vagy 
Istenem! A te jó lelked vezéreljen 
engem az egyenes földön.”

Matyi Enikő
óvodapedagógus

„Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: Isten gyermekeinek hívnak minket, 
és azok is vagyunk” (1 János 3,1)
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Ne féljetek! Éljetek!
„Vegyetek Szentlelket! (Ján 20, 

22b) – mondta feltámadása után 
Jézus a tanítványoknak, akik fél-
ve zárkóztak be, össze voltak za-
varodva, nem értették a körülöt-
tük zajló eseményeket. Minket is 
ilyenformán biztat: Ne féljetek, 
hanem éljetek, ne zárkózzatok be, 
bátorodjatok meg, éljetek szeretet-
ben, ahogy ezt elétek éltem.

A félelem az emberi élet vele-
járója. Bizonyos mértékére szük-
ségünk van, mert védő funkciója 
által veszély esetén menekülés-
re késztet. Teljes hiánya már az 
abnormalitás jelzője lehet, pl. 
ilyenek a pszichopaták. A félelem 
egész életünket végigkíséri. Már 
csecsemőkorban megjelenik a 
szeparációtól való félelem, amikor 
a gyermek felismeri környezete is-
merős személyeit és átéli függősé-
gét. Az óvodás sajátos félelmei a 
szimbólumoktól való félelmek, pl. 
a boszorkánytól vagy a sötétség-
től. Az iskolásnál nagyon jellemző 
a teljesítményszorongás. A felnőtt 
fél a kudarctól, az elutasítástól, az 
idős ember a kiszolgáltatottságtól, 
a magánytól, a haláltól. Életünk 
során sok nehéz helyzettel kell 
megküzdenünk, nem élhetünk 
kipárnázott körülmények között. 
Isten nem vesz ki bennünket a 
nehézségek közül, de jelenlétével 
megerősít, támogat, és feljebb 
emeli a tekintetünk. „Ha félek is, 
benned bízom!” – tanulhatunk a 
zsoltárostól. A megbéklyózó féle-
lemből azonban ki akar bennün-
ket szabadítani: „Nem a félelem-
nek lelkét adta nektek az Isten, 
hanem az erő, a szeretet és a jó-
zanság lelkét” (2 Tim 1, 7).

Az erő a mai kor kiemelt esz-
ménye. Az erős személyiség eléri, 
amit akar, küzdőképes, nem csüg-
ged, nem lehet eltiporni. Vannak 
emberek, akik pszichésen erősek, 
stabilak, energikusak. Mások ér-

zékenyebbek, sérülékenyebbek, 
bátortalanabbak. Jó, ha van sa-
ját erő, saját igyekezet, saját erő-
feszítés. Ahogyan a nagy beru-
házásoknál a felvehető támoga-
táshoz először fel kell mutatni az 
önerőt. Az is jó, ha szükség esetén 
igénybe veszünk erősítő, segítő 
módszereket, tréningeket, esetleg 
pszichológiai támogatásokat. De 
tudnunk kell, hogy a végső erő: a 
Szentlélek. A Szentlélektől való az 
a többlet, amivel le tudjuk győzni 
önmagunkat, meg tudjuk haladni, 
túl tudunk lépni magunkon.

Megszállta a Szentlélek – mondja 
a népi bölcsesség arra az ember-
re, aki egy adott helyzetben jobb, 
bátrabb, kedvesebb, erősebb volt, 
mint általában szokott. Nem tett 
különösen nagy erőfeszítést, ha-
nem valahogy belülről átállt a jó 
oldalra, legalább egy kis időre. A 
Szentlélek belülről munkálkodik, a 
belső emberünkben, szívünk 
legmélyén. Jó az emberi 
igyekezet is, de még jobb, ha 
nem emberi erőfeszítésből, 
hanem a bennünk élő szere-
tetből élünk és cselekszünk.

Amikor befogadjuk Isten 
szeretetét, akkor tudunk 
másokat és önmagunkat 
is szeretni. Sőt, szinte nem 
tudjuk nem szeretni. Amikor 
megbékélünk Istennel, akkor 
megbékélünk a világgal, má-
sokkal és önmagunkkal is. 
Isten: szeretet. Befogadása a 
szeretet beengedését jelenti 
életünkbe.

Amikor a Szentlélek Pün-
kösdkor kitöltetett az embe-
rekre, a kívülállók azt hitték 
róluk, hogy részegek, mert 
valami rendkívülit láttak raj-
tuk. A fenti igében azonban 
a józanság lelkéről olvas-
tunk, józan észről, ép érte-
lemről. A Szentlélek áradása 

nagy örömmel, megindultsággal, 
meghatottsággal, hálával, dicsőí-
téssel, erővel tölthet el bennünket, 
ugyanakkor a „józan paraszti ész” 
megtart minket a valóság tala-
ján. Ahogyan Jézus életében lát-
juk a tiszta, közvetlen, keresetlen, 
empátiás, szeretetteljes, irgalmas 
cselekedeteket, ez az odafordulás 
lehet számunkra is mérvadó.

Hitéletünk olykor ingadozó, hul-
lámzó. Néha megérezzük a Szent-
lélek érintését, máskor elbizonyta-
lanodunk. Vigasztaljon bennün-
ket, hogy még a tanítványok is, 
akik éjjel-nappal Jézussal voltak, 
hasonlóképpen viselkedtek. Pün-
kösdre érett meg az életük arra, 
hogy fel tudták fogni és be tudták 
fogadni Jézus szeretetének való-
ságát. Bennünket is erre hív, talán 
így szól: Békesség néktek! Növe-
kedjetek a szeretetben!

Dr. Kálmánchey Márta

Imádság békéért

Csak még egy napot adj, Uram!
Egy napot, amikor béke van…
Amikor nem dörögnek a fegyverek…
Van ilyen? Vagy még lehet?

Csak még egy mosolyt, tündöklőt!
A szív mélyébe beköltözőt…
Amit magaddal tudsz vinni…
Amitől könnyebb lesz hinni.

Csak ne legyen vége, Istenem!
Érezhessem, hogy létezem…
És ne ökölcsapásra…
Szerelmem ízére vágyva.

Csak legyen jövő, biztató!
Álmokat szövő, ringató…
Add, hogy ne kelljen félni!
Tudjunk békében élni!

Schrenk Éva
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tanulmányi verseny a 
TAlenTum reformáTus álTAlános iskolábAn

Hagyománnyá vált iskolánkban, hogy a tavaszi 
szünet első napján tanulmányi versenyt rendezünk. 
Ebben az évben a dunántúli református iskolákat 
hívtuk meg egy székesfehérvári találkozásra. Nagy 
örömünkre 10 településről érkeztek református diá-
kok és kísérő tanárok. Enying, Kaposvár, Lovasbe-
rény, Vértesacsa, Papkeszi, Csajág, Csopak, Nesz-
mély, Tabajd és Balatonfüred legjobbjai mellett a Ta-
lentum tanulói is képviselték iskolánkat, így összesen 
96 gyermek mérte össze a tudását.

A versenyt Bódás János székesfehérvári papköltő 
születésének 110. évfordulója emlékére rendeztük, 
ezért a versenyzés mellett versmaratont is hirdettünk 
a költő verseiből. Ezen az alkalmon iskolánk tanulói, 
pedagógusai mellet Schrenk Éva költő és Miklós Esz-
ter versmondó is elmondott egy-egy Bódás-verset.

A diákok 6 kategóriában versenyeztek:
3. o.: Versillusztráció készítése Bódás János  

Mi a legszebb a tavaszban? c. verséhez
4. o.: Református hit és erkölcstan: Sámuel, Dávid, 

Salamon élete
5. o.: Angol nyelv: országok, népek, nemzetek
6. o.: Nyelvtan-helyesírás: tollbamondás, anyanyelvi 

feladatok
7. o.: Történelem: a reformkor eseményei, a kulturá-

lis élet fejlődése

Szavalóverseny 2−8. osztályig: egy szabadon válasz-
tott költő verse és egy kötelező Bódás János-vers el-
mondása (Isten holdjai).
A szavalóversenyt megtisztelte jelenlétével Bakonyi 
István, József Attila-díjas író a zsűri elnökeként.
A versenyek végén az első három helyezett átvehette 
a Talentum kupát, Kató Balázs keramikus munkáját.

A verseny helyezettjei:

Versillusztráció:
1. Gergely Dominik − Lakatos Benedek (Csopak)
2. Berze Csanád − Nagy Barbara (Székesfehérvár)
3. Kulcsár Anna − Czilli Petra (Balatonfüred)

Református hittan:
1. Czár Gyula − Nagy Dorina − Flaxa Gergő (Ka-

posvár)
2. Nagy Dávid − Szölke Richárd – Szanyó Benjá-

min (Székesfehérvár)
3. Soós Péter – Szepetneki Szonja – Tóth Csenge 

(Lovasberény)

Angol nyelv:
1. Albrecht Anna – Őrszigety Anna − Varga Vilmos 

(Lovasberény)
2. Máté Eszter – Molnár Bianka – Tardy Zsófia 

(Székesfehérvár)
3. Giesz Gréta – Kulcsár Zsófia – Potyefkó Fanni 

(Tabajd)

Nyelvtan−helyesírás:
1. Szepetneki Fanni (Lovasberény)
2. Ádám Alexandra (Vértesacsa)
3. Magyar Jázmin (Csopak)

Történelem:
1. Nagy Noémi – Rezsnyák András – Kranjec Mar-

cell (Székesfehérvár)
2. Hajagos Marcell –Mészáros András − Tolnai Vivi-

en (Balatonfüred)
3. Bercsényi Dániel – Fessler Márton – Nagy Ben-

degúz (Lovasberény)

Szavalóverseny alsó tagozat:
1. Képes Anna (Enying)
2. László Réka (Lovasberény)
3. Trucza Lili (Székesfehérvár)

Szavalóverseny felső tagozat:
1. Brasch Renáta (Papkeszi)
2. Simon Csenge (Enying)
3. Tóth Csilla (Székesfehérvár)

A versenyt a Hit, Remény, Szeretet Alapítvány támo-
gatásával valósítottuk meg, immár ötödik alkalommal.
„Mi a titkom?... Honnan van az erő?... Titkom és 
erőm egyedül csak Ő.” (Bódás J.: Titok)

Szanyó Gáborné
igazgató
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A negyedikesek TAnulmányi 
kirándulásA

Osztályunk egy pá-
lyázat keretében há-
romnapos erdei isko-
lára nyert támogatást. 
Ez a kirándulás április 
15–17-ig tartott.

Szerdán reggel 
mindenki hét órakor 
várt az összepakolt 
bőröndjével az isko-
la aulájában. Mivel 
a busz nem külön-
járat volt, ezért ki 
kellett gyalogolnunk 
a buszpályaudvarra. 
Ott a nagy tolongás-
ban sikerült végre felszállnunk és 
elhelyezkednünk a buszon. Másfél 
óra út után elértük úti célunkat: Ba-
latonfüredet. Itt megpillanthattuk 
a Jókai villát és a szívkórházat. A 
szívkórház előtt álló kút gyógyvizét 
is megkóstolhattuk. A nagy téren, 
amely elsősorban a betegeknek 
szolgált, letelepedtünk és megebé-
deltünk. Ebéd után néhány neve-
zetes ember szobrát néztük meg. 
Sietni kellett, mert már a kikötő-
ben várt minket a Csobánc hajó, 
ami átvitt bennünket a Tihanyi-
félszigetre. Miután megérkeztünk, 
megtettünk egy három kilométe-
res túrát. A túra során megnéztük 
a Ciprián-forrást, amely egy szer-
zetesről kapta a nevét. Később el-
értük a barátlakásokat is. Itt meg-
pihenhettünk, és Márta néni rövi-
den beszélt a vulkánokról. Végre 

elértük a Visszhang-dombot! Ki-
próbálhattuk, hogy most műkö-
dik-e és visszaverődik-e a hang 
az apátság faláról. Jó hangosan 
elkiáltottuk magunkat, mire más-
fél másodperc múlva visszaszólt 
nekünk. Több próbálkozás után 
a szánk elfáradt, és jutalomként 
mindenki egy-egy gombóc fagyit 
kapott ajándékba. A jóízű falato-
zások után az apátság elé siettünk. 
Itt várt minket Marianna néni (az 
erdei iskola vezetője), aki a fel-
adatlapokat adta oda. Csoporto-
kat kellett alkotnunk, mert csak 
így lehetett kitölteni a lapokat. Mi-
vel a kültéren nem lehetett meg-
találni a megoldásokat, ezért be-
jártuk az apátságot, és a csapatok 
itt tölthették ki a feladatlapot. Én 
nagyon sokat tanultam a kiállítás-
ból és a katolikus szokásokból is. 
Amikor mindegyik csapat végzett, 

elindultunk a szabad-
időparkba vacsorázni. 
Nekem nagyon tetszett 
a menü, főleg a fagyis 
palacsinta. Itt nagyon 
sokat tanultam az ille-
delmes viselkedésről, és 
már nem félek más előtt 
használni az imát. Va-
csora után a Dotto han-
gosan dudálva várt már 
minket a szabadidőpark 
oldalában. Ezzel men-
tünk föl egészen a Le-
vendula Erdei Iskoláig. 
Várt minket Réka néni 

(a túravezető), aki elmagyarázta 
a szabályokat. Mivel ide a kisbusz 
már régen meghozta a bőröndje-
inket, ezért a tetőtérben minden-
ki kiválaszthatott egy ágyat és ki-
pakolhatott. Később a fürdéshez 
kellett készülődni. Hosszan fürdött 
mindenki, ezért késő este került 
sor az alvásra. Este a tanító néni 
esti meseként elmondta a kecske-
köröm legendáját. A legenda után 
az osztály így imádkozott:

„Uram, köszönjük neked ezt a 
mai napot, köszönjük, hogy ve-
lünk voltál és segítettél minket. 
Kérünk, bocsásd meg bűneinket, 
és vigyázz ránk az éjszaka! Kö-
szönjük neked, hogy már az első 
nap ennyi mindent tanulhattunk. 
Ámen.”

Tugyi Andrea, 4. osztály
Talentum Református Általános Iskola

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

-  evangéliumi naptárakat
-  kazettákat és CD-t 

vásárolhat minden kedves érdeklődő.
Pünkösddel kapcsolatos kiadványok és 
Bódás János verseskötete kapható!

A Széchenyi utcai gyülekezetünkben a két istentiszteleti alkalmat követően:

Iratterjesztés
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Hittanos családi nap a 
pAloTAvárosi TAvAknál

Április 25-én, szombaton hittanos 
családi napon vehettem részt anyá-
val. Nem csak kirándulni mentem, 
hanem feladatom is volt: én lehet-
tem az 5. pont állomásfőnöke. 10 
állomás volt összesen. Hatcsapat-
nyi felnőtt és gyerek gyűlt össze és 
versenyzett egymással. Nagyjából 
10 főből állt egy csapat, 
akiket Dávid bácsi indított. 
(Sajnos az első csapat rossz 
irányba indult, így nekik 
plusz távot is le kellett gya-
logolniuk, de nem látszott 
rajtuk, hogy haragudtak 
volna!) A csapatok feladata 
az volt, hogy Nóé történe-
tével kapcsolatosan felada-
tokat oldjanak meg, miköz-
ben egy megközelítőleg 5 
km-es távot legyalogolnak. 
A Vargacsatornapartnál 
volt az indulás, majd a hát-
só tó mögött, a kis erdő 
mellett vezetett az út. Erre 
már szinte a madár sem 
jár, legfeljebb egy-egy ku-
tyasétáltatóval találkoz-
tunk. A Gaja-patak fölötti 
vonatsínen kellett tovább menni, 
majd a szántóföld szélén vezető 
úton, végig a patak mellett, vad-
regényes körülmények között újra 
egy hídhoz érkezett meg a csapat. 
Innen a szennyvíztelep felé kellett 
menni, majd újra át a síneken, az 
első tó csücskénél hátul visszamen-
ni a kezdőpontra. Vagyis egy hatal-
mas kört kellett megtenni. Nekem 
a szántóföld melletti utacskán kel-
lett megtelepednem, és várnom a 
csapatokat. Amint előkészültem, 
az első már oda is ért hozzám. Én 
a barchobát választottam feladat-
nak. 10 információból kellett a 
csapatoknak kitalálniuk egy bizo-
nyos állat nevét. Először a feladat 
utasítását kellett felolvasnom, majd 
a csapat elkezdhette a játékot. A 

feladatok elvégzése után minden 
csapatnak a papírját alá kellett ír-
nom. Volt olyan csapat is, amelyik 
már egy információ után ki tudta 
találni a megoldást, miután meg-
hallották, hogy a tornacipőt is lehet 
így nevezni. Te vajon tudnád? (csu-
ka) Miután minden csapat beért a 

célba, paprikás krumplit kaptunk 
ebédre. Az anyukák még ropog-
tatnivalót, palacsintát, sütit és sa-
vanyúságokat is hoztak. Ebéd után 
halat fogtunk a patakból hálóval, 
és fát másztunk. Délután mindenki 
fáradtan és boldogan tért haza.

Tugyi Andrea

Nagy örömömre Andi szívesen 
vállalt feladatot is a hittanos csalá-
di napon, így nagy segítség volt a 
jelenléte. Még a csapatok indulása 
előtt kétszer kellett az öcsi kisbicik-
lijén körbebicikliznie a tavat, hogy 
odaadja Erzsi néninek és Zsófi né-
ninek a nálunk maradt feladatla-
pot… Jaj lett volna, ha ezt a távot 
nekünk, felnőtteknek kellett volna 
gyorsan megtennünk! A két fiam 

egész végig biciklizett, jó sok kilo-
méter lett estére a lábukban! Az 
Úr nagyon kegyes volt hozzánk, 
mert csakúgy, mint tavaly, idén is 
gyönyörű időnk volt. A kirándu-
lás lebonyolítását Dávid intézte, a 
főzésről Zsófi és kedves családja 
gondoskodott, ezúton is köszönjük 

nekik a finom és bősé-
ges bográcsos ebédet! A 
feladatok megírását én 
vállaltam, mert nagyon 
szeretek játékos-ügyes-
ségi feladatokat írni és 
alkalmazni a hittanórá-
imon is. (Ebből a cso-
korból fogom az egyiket 
közreadni, hadd gon-
dolkozzanak az újság 
olvasói is, s lapozzák fel 
a Bibliát segítségül!) Az 
első csapatnak abban a 
szerencsében volt része, 
hogy a szántóföldön ha-
ladó lovaskocsi kocsisát 
épp ismerte egy apuka, 
így a gyerekek fel is ül-
hettek, s még sétalovag-
lásban is volt részük. Az 

én állomásomon a szivárvány szí-
neit kellett pontos sorrendben fel-
idézniük a csapatoknak. Ez több-
kevesebb sikerrel ment is nekik. 
Miután mindenki beért a célba, s 
megebédeltünk, kötetlen beszél-
getésben ki-ki felszabadultan cse-
veghetett, ismerkedhetett egymás-
sal. Többen elmondták, hogy fe-
hérváriak ugyan, de errefelé még 
nem jártak, s nem is gondolták, 
hogy ilyen kellemes környezetben 
lehet túrázni egy lakótelep közelé-
ben is. Hála az Úrnak a tartalmas, 
szép napért, s reméljük, hogy jö-
vőre is eljönnek szülők-gyerekek, 
hogy együtt lehessünk a termé-
szetben is örvendezve az Úrban!

Tugyi Istvánné Niki
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Oldd meg a keresztrejtvényt! Ha segítségre szorulsz, keresd 
ki a Bibliád legelejéből Mózes 1. könyvének 6–9. részét, s 
olvass utána! Biztosan rájössz a megoldásra! Jó szórakozást!

 Niki néni Gyereksarok

1. Ilyen mértékegységben adta meg Isten a bárka méretét
2. A Bibliának ennek a könyvében van megírva Nóé története
3. Egészítsd ki: „Bizony a ………………………..….. minden élőlény el fog pusztulni.”
4. Ennyi ember menekült meg a bárkában.
5. Ennyi napig esett folyamatosan az eső. 
6. Egészítsd ki: „A bárka tetején legyen egy ……………………. a fény számára.
7. Egészítsd ki: „Készíts a bárkában szobákat és …………………………….”

Megoldás: ______________________________________

1

2

3

4

5

6

7

2015. április 25–26-án Isten elhí-
vására konfirmációval pecsételtük 
meg hitünket. Szombaton heten 
tettünk bizonyságot arról, hogyan 
is szólított meg Isten, kinek-kinek 
mit jelent Jézus az életében. Mind-
annyian várakozva és vágyakozva 
vártuk e napot és kértük Isten ve-
zetését a Szentlélek által, hogy szív 
szerint hajlandóvá és késszé tegyen 
bennünket a személyes bizonyság-
tételünk őszinte megvallására.

Vegyes érzések kavarogtak ben-
nünk, volt, aki még egy kicsit izgul-

va, és volt, aki már teljes nyuga-
lommal érkezett, de ahogy elkez-
dődött, mindenki megnyugodott.

Tanúságtételünk elmondása után 
örömmel fogadtuk, hogy a presbi-
terek befogadtak az egyházközség 
tagjai közé.

Vasárnap az istentisztelet kereté-
ben került sor a fogadalomtételünk-
re és néhány testvér keresztelőjére, 
valamint első úrvacsoránkra. Fel-
szabadulttá tett bennünket abban 
való hitünk, hogy bár a jövőben 
is érnek bennünket majd megpró-

báltatások, de az Úr kegyelme által 
már nem vagyunk elveszettek, és 
bizalmunkat beléhelyezve hazata-
láltunk.

„Mert én meghaltam a törvény 
által a törvénynek, hogy Istennek 
éljek. Krisztussal együtt keresztre 
vagyok feszítve: többé tehát nem 
én élek, hanem Krisztus él ben-
nem; azt az életet pedig, amelyet 
most testben élek, az Isten Fiában 
való hitben élem, aki szeretett en-
gem, és önmagát adta értem.” (Pál 
levele a Galatákhoz 2: 19−20)

Felnőttként konfirmáltak

konfirmációnk emlékére
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1−3. osztályosok helyezettjei:
1. helyezett: Németh Viktória, II. Rákóczi Ferenc Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű    

Általános Iskola, 1. osztály
2. helyezett: Horváth Izabel Anna, Széna Téri Általános Iskola, 2. osztály
3. helyezett: Tugyi András, Talentum Református Általános Iskola, 2. osztály

4−5. osztályosok helyezettjei:
1. helyezett: Mayer Katalin, Talentum Református Általános Iskola, 4. osztály
2. helyezett: Vizy Debóra, Talentum Református Általános Iskola, 4. osztály
3. helyezett: Hellinger Eszter, Talentum Református Általános Iskola, 4. osztály

6−8. osztályosok helyezettjei:
1. helyezett: Rotter Mátyás, Teleki Blanka Gimnázium, 7. osztály
2. helyezett: Puklics Bernadett, Vasvári Pál Gimnázium, 7. osztály
3. helyezett: Hadlaczki Bálint, Zentai Úti Általános Iskola, 6. osztály
Közönségdíjas: Heinold Anna, Talentum Református Általános Iskola, 4. osztály

Ujvári Sándor Csaba

A „JézussAl egy fedél AlATT” 
című rAJzpályázAT nyerTesei

A maroshegyi református imaház jövőbeli kibőví-
tése céljából hirdetette meg a gyülekezet az általános 
iskolás korosztály számára a „Jézussal egy fedél alatt” 
című rajzpályázatot. Ennek célja az volt, hogy a gye-
rekek olyan közösségi teret képzeljenek el, amelyben 
otthon érzik magukat, és ahol a lelkiség is megjele-
nik. Kilencvenkilenc gyönyörű és ötletes rajz érkezett 
be. A rajzokat látva három kategóriában értékelte a 
munkákat a zsűri: 1–3. osztályosok, 4–5. osztályosok 
és 6–8. osztályosok. A rajzok kifejezőkészségük, té-
mahűségük, ötletességük és bátor színhasználatuk 
alapján lettek minősítve. Továbbá fontosnak tartotta 

a zsűri, hogy a technikai, építészeti és lelki tartalom 
is megjelenjen a rajzokon. A vándorkiállítás során a 
gyülekezet tagjai egy általuk választott rajzra is lead-
hatták a szavazatukat, így a három kategória nyerte-
sein túl egy közönségdíj is született. Összesen tíz rajz 
ért el helyezést, de mind a kilencvenkilenc rajz nagy 
segítségére lett az imaház jövőbeli megtervezésének.

 A rajzok megtekinthetők a maroshegyi imaházban 
(Batthyány u. 9). A díjakat a június 7-i hittanos tan-
évzárón adjuk át ünnepélyes kereteken belül a Szé-
chenyi úti templomban. Köszönjük a szép és ötletgaz-
dag rajzokat!

Tégy mindent Isten kezébe! 
Ne kérdezd tőle, mit ad cserébe, 
Hisz Tőle kaptad földi életed 
És megváltásod elvégeztetett. 
Csak szent kezébe tedd le mindened: 
A fájó múltat, súlyos terheket, 
Lelkedet gyötrő átkos bűnöket, 
jelen idődet: minden percedet 
Kezébe tedd le, amíg teheted. 
S mit hoz a jövő? Nem is sejtheted, 
Nem kell, hogy tudjad: tudja Istened. 
Most arra kérlek Jézus nevébe: 
Tégy mindent Isten kezébe!

Hagyj mindent Isten kezében! 
Mit Néki adtál, bízd rá egészen. 
„Az Úrra hagyjad minden utadat”, 
Ó add át Néki teljes önmagad! 
Ő számon tartja minden dolgodat, 
Ne vedd kezedbe ismét sorsodat! 
Hadd tartson kézben mindent hű Urad, 
Attól ne félj, hogy neked nem marad! 
Aki így véli, szegény, balgatag… 
Ne félj, csak higgy a Jézus nevében, 
Hagyj mindent Isten kezében!

Végy mindent Isten kezéből! 
Jót akar néked egész szívéből, 
Fogadd el tőle a jót, a szépet, 
Belső nyugalmat és békességet, 
Áldást, kegyelmet, szent reménységet. 
De vedd át azt is, mi fáj és éget, 
Nyomorúságot, vagy betegséget, 
Mert ebből fakad a kipróbált élet. 
Gyúljon ajkadon hála, dicséret, 
Szárnyaljon szerte ujjongó ének! 
Tégy bátran vallást Jézus nevéről, 
Végy mindent Isten kezéből!

Tégy mindent Isten kezébe

ifj. Vizi István
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„nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy 
őrizd meg őket a gonosztól.” (Jn 17,15)

presbiTeri bizonyságTéTel

Lelkészcsaládban nőttem fel egy 
Heves megyei kis faluban. Szár-
mazásom meghatározta gyermek-
koromat és egész életemet. A szo-
cializmus évtizedei nagyon nehéz 
időszakot jelentettek családomnak. 
Gyermekként nagyon változó mó-
don éltem ezt meg. Nagy szeretet-
ben és szigorúságban éltem. Isten-
félelemben nőttem fel. Nem em-
lékszem, hogy valaha is megkérdő-
jeleztem volna Isten létezését. Be-
lenőttem a hívő életbe. Imádsággal 
kezdtük és fejeztük be a napokat. 
Vasárnaponként a gyermek-isten-
tiszteleten kívül délelőtt és délután 
is részt vettem az istentiszteleteken. 
Hét közben a családoknál tartott 
bibliaórákra is elmentem.

Sok volt az elvárás a viselkedé-
semmel szemben is. Vigyáznom 
kellett, hogyan öltözködöm, vi-
selkedem, mert abban az időben 
nemcsak mint gyereket szóltak 
meg, hanem mindjárt hozzátették: 
a pap lánya. Úgy éreztem, hogy 
drága szüleimre és református gyü-
lekezetünkre is szégyent hozhatok. 
Nehéz volt. Az egyházon kívüliek, 
vagy mondhatnám azt is, hogy 
akik gyűlölték a vallást, sokszor be-
lém szúrtak egy-egy megjegyzéssel. 
Úgy éreztem, hogy nem vagyok 
egyenértékű ember a többiekkel. 
Ott éltem Isten mellett, éreztem, 
hogy a családjába tartozom, kap-
csolatomat vele egy gyermeki ka-
paszkodáshoz tudnám hasonlítani. 
De néha úgy éreztem, Isten nem 
figyel rám.

Sokszor megfogalmazódott ben-
nem egy szomorú gondolat, amit 
akkor édesapámnak is elmond-
tam, hogy nem ebbe a világba való 
vagyok. Ő ekkor mindig azt vála-
szolta, amit Krisztus imádkozott az 

Atyához: „Nem azt kérem, hogy 
vedd ki őket e világból, hanem 
hogy őrizd meg őket a gonosztól.” 
Ez az ige tartotta bennem a lelket. 
Megértettem, hogy Istennek én is 
fontos vagyok, az értékes tulajdon-
ságaimmal és gyengeségeimmel 
együtt is. Úgy, ahogy vagyok itt a 
Földön.

A lelkészcsaládok élete úgy zajlott 
és zajlik ma is, mintha üvegfal ven-
né körül. Ha a körülöttük élők be-
lelátnak, akkor bele is szólnak, vé-
leményt mondanak. Ugyanazokat 
a hibákat, amelyek más családok-
ban is ott vannak, itt súlyosabbnak 
vélik. Ezek a vélemények, kritikák 
ráadásul sokkal nagyobb fájdalmat 
is jelentenek, ha azt hívő testvértől 
kapjuk. Sok ilyen kritikát kaptam 
személyes életemmel kapcsolatban 
is. „Nem volt elég mély a hited, 
mert hitetlent választottál hitves-
társul”; „Nem hiszel eléggé, mert 
siratod az apádat, pedig ha hinnél, 
tudnád, hogy jó helyen van” stb. 
Hívő emberektől kapott ítéletek, 
amik eltalálták a szívemet. Nem 
vitatom, igazságokat fogalmaztak 
meg, mégis fájtak.

Mivel ismertem Istent, ezért ami-
kor megjártam életem mélységeit, 
tudtam a hazafelé vezető utat úgy, 
mint a tékozló fiú. Ezért olyan fon-
tos, hogy gyermekkorban megis-
mertessük az Atyát gyermekeink-
kel, mert lehet, hogy életük egy 
szakaszában eltávolodnak tőle, 
vagy akár hátat is fordítanak neki, 
de egyszer eljön az az idő, amikor 
oda kell fordulni hozzá, szemünket 
ráemelni és elindulni felé. Ekkor 
már egyre lényegtelenebbé válik 
a körülöttünk lévő világ. Életem-
ben ekkor kezdett lényegtelenebbé 
válni a rossz kritika és a bántó szó. 

Istenre nézve elmúlt magányérze-
tem. Bárhol, bármilyen helyzetben 
vagyok, állandó, online kapcso-
latom van vele, és érzem, hogy 
mindig figyel rám. Elcsendesültek 
bennem a fiatalkori visszaütések, 
és a bosszú kényszere. Átadtam 
a bosszút, a büntetést az Úrnak, 
és békesség költözött a szívembe. 
Már nem forgatom a szívemben 
és gondolataimban a rossz emlé-
keket, mint régen. Olyan sok időt 
fecséreltem fölöslegesen erre. Az 
emlékezés köveiből csak a jókat és 
szépeket forgatom a kezemben.

Megpróbálok Istenhez méltó-
an élni. Büszkén vállalom bárhol, 
hogy keresztyén vagyok, nem ta-
gadom meg az Urat.

Olyan sokszor eszembe jutnak 
szüleim, ahogy én is beleérek 
azokba az évekbe, amelyeket ők is 
megéltek. Hogyan döntöttek, ho-
gyan tűrtek Istenre figyelve és kap-
tak erőt mindenhez, még a méltó 
halálhoz is. Hálás vagyok, hogy 
megismertették velem Istent és el-
indítottak a hithez vezető úton.

Imádságban hálát adok minde-
nért. A mélységekért is, mivel meg-
értettem, hogy mi volt velük Isten 
szándéka. Hálát adok a gyermeke-
imért, unokáimért, akik Isten aján-
dékai az életemben. Hálát adok a 
barátaimért, akik velem vannak 
jóban, rosszban. Hálát adok, hogy 
hívő környezetben dolgozhatom, a 
gyülekezetért, ahol szolgálhatok.

Olyan sok hálaadásra van okom, 
érdemtelenül.

„Mert jó az Úr, örökkévaló az ő 
kegyelme, és nemzedékről nem-
zedékre való az ő hűsége!” (Zsolt 
100,5)

Farkas Istvánné
katechetikai gondnok
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beszámoló A márciusi evAngélizációról (2. rész)
„… hogy mindenképpen eljuss a halálból való feltámadásra” (Fil. 3,11)

Isten kegyelméből 
négy hónap után ismét 
evangélizációs sorozat-
ra került sor gyüleke-
zetrészünkben 2015. 
március 22−25-ig.

Az előadás-sorozatot 
megelőzte egy 30 fős 
csapat odaszánt szol-
gálata, városunkban 
élő gyülekezetünk név-
jegyzékében szereplő 
mintegy 1000 fő meg-
keresése, hívogatása! 
Azon a márciusi szombaton imád-
sággal és énekszóval lelkünket fel-
készítve kerestük fel a testvéreket.

Erdélyből, Hátszegről mintegy 
500 km-t megtéve érkezett hozzánk 
Bódis Miklós lelkipásztor! Ezúton 
is hálánkat fejezzük ki az Úrnak a 
tolmácsért, a szolgálatért, aki Isten 
igéjét hirdette 5 alkalommal.

A szolgálat első napja egy csa-
ládi istentisztelettel indult, ahol a 
gyermekek és gyülekezetünk ének-
karának szolgálata gazdagította az 
alkalmat.

Igehirdető testvérünk napról nap-
ra történő visszatérő köszöntése:

„Jézus Krisztus mondja nékünk: 
bétölt az idő és egészen közel van 
már az Isten országa, térjetek meg 
és higgyetek az evangéliumban!”

Az Élő Isten Igéjét a Lukács 
evangéliuma 19,1−10 szakaszára 
támaszkodva hirdette!

Bódis Miklós megfogalmazásá-
ban az evangélizációs sorozat célja, 
hogy „Te, aki itt vagy személyesen, 
eljuss a halottak közül való feltá-
madásra!”

Hangsúlyosként fogalmazta meg 
külső és belső emberünk harcát, 
ahol a külső emberünk a belsőt 
igyekszik elrejteni, de Istent a bel-
ső emberünk érdekli. A kútba esett 
holló példáján érthettük meg, bű-
nös belső emberünk a szép külső 

mögött mit is hordoz! Kérdés, aka-
runk-e gyógyulni, mint a Bethesda 
tavánál a betegek! Hallhattunk a 
Jelenések könyvében megírt hom-
lokra írt Titokról, ami bennünket, 
bűnös embereket tönkretesz! Ezért 
vannak a betegségeink, mert nincs 
az életünkben addig békesség, 
amíg Titkokat hordozunk. Hord-
juk a kettős, skizofrén életünket! 
Akarunk-e ettől szabadulni? Belső 
ürességünket nem töltheti más be, 
csak a Názáreti Jézus Krisztus!

Amikor megszületünk, egy szá-
munkra idegen világba érkezünk, 
ezért jövünk sírva; itt csak átme-
netünk van, igazi otthonunk a 
Mennyországban lesz! Sírásunk 
pótcselekvésekkel csillapodik, ez 
lehet ujjszopás vagy cumi, amit fel-
nőttként felvált az alkohol, dohány 
stb.! Isten országa nem evés és 
ivás, hanem a Szentlélekben való 
öröm!

Igehirdetőnk Jézus Nikodémus-
nak tett tanítását is megosztotta 
velünk, mégpedig hogy „ha valaki 
újonnan nem születik, nem láthat-
ja meg az Isten országát”.

„Hiszed-e, hogy az Élő Isten fel-
támadott? Ha hiszed, akkor él és 
lehet vele találkozni! Találkoztál-e 
Vele?”

Mit használ az, ha mindent meg-
nyerünk magunknak, de a saját lel-

künkben kárt szenvedünk? 
Jézus nélkül az életünk üres; 
ahhoz, amit Ő ad, nem lehet 
semmit hozzátenni! Neked 
az parancsol, akié vagy!

Bódis Miklós személyes bi-
zonyságtétele újjászületésé-
ről mély nyomokat hagyott 
mindannyiunkban, amint 
megfogalmazta egy kérdés-
re adott válaszában: „azon 
az estén a pokol is jobbnak 
tűnt a mélyben, mint az ak-
kori életem fent, de JÉZUS 

NÉLKÜL!”. Eljutottunk-e már 
oda, hogy meggyűlöljük a saját lel-
künket? Szeretnéd-e, hogy Éretted 
énekeljen a Menny, hogy a Bárány 
nem halt meg hiába? Nem akarsz 
az üres szíveddel, a betöltetlen lel-
keddel, a bűnös életeddel haza-
jönni? Lesz-e valaki közöttetek, aki 
elindul? Mert ha továbbmész in-
nen öntelten és magadat mentve, 
magyarázkodva, akkor Érted hiá-
ba halt meg a Bárány, mert nem 
tudsz vele kezdeni semmit! Most 
úton vagyunk, de egyszer átlépjük 
a Gyöngykaput fehér ruhában, és 
az Én Megváltómmal elindulok az 
Üvegtenger felé! Ő személy szerint 
azért utazott 500 km-t, hogy Ve-
lünk is találkozzon a Mennyben! 
Jézus Krisztusban az Út ki van 
nyitva, fehér ruhám el van készít-
ve! Bűneim a Kereszten le vannak 
rendezve, meghalt érte a Bárány! 
Az fog kárhozatra vinni, ha nem 
megyek, ha nemet mondok Isten 
hívására, akkor elveszek és innen 
a templomból megyek a Pokolba! 
Egyedül Jézus vére ment meg a 
kárhozattól, mert mindaddig bé-
kétlenség lesz bennünk, amíg Őt 
be nem fogadjuk a szívünkbe!

Folytatás a következő számban!
Szöveg: Csepregi Tibor

Fotó: Déber Gábor
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Honnan indultunk, azt sosem 
szabad elfelejteni. A szüleim nem 
voltak vallásos emberek, mi nem 
jártunk templomba, nem beszél-
gettünk otthon Istenről, Bibliáról. 
Nagyszüleim még igen. Tőlük 
kaptam gyermekbibliát, amit nagy 
örömmel olvasgattam nővérem-
mel együtt.

Általános iskolás koromban 
unokatestvéreimmel kezdtem el 
hittanra járni a sárszentmihályi 
református templomba. Pár évig 
tartott, majd abbamaradt, igazi 
okára már nem emlékszem. Ta-
lán ekkor lett bennem elültetve 
a mag, ami mostanra fejlődött ki 
igazán. Gyerekfejjel még nem ér-

tettem meg annyi mindent, mint 
ami mostanra megérett bennem.

Belül mindig is éreztem és tud-
tam, hogy nincsenek véletlenek, 
minden okkal történik, van vala-
ki, aki irányítja az életemet. Nő-
vérem férjhez ment, bekerült egy 
vallásos családba, megkeresztel-
kedett/konfirmált. Az ő keresz-
telőjén/konfirmációján a lelkész 
prédikációját végighallgatva rá-
döbbentem, hogy mennyi bűnt 

követtem el eddigi életem so-
rán, végigzokogtam, de úgy, 
hogy nem tudtam abbahagyni 
a sírást, potyogtak a könnye-
im, szíven talált minden egyes 
szó. A megbocsátásról szólt 
az ige. Azt éreztem, meg kell 
változnom, gyűlöltem magam 
amiatt, ahogy a szeretteim-
mel viselkedtem (harag, düh, 
önzés volt a szívemben), úgy 
éreztem, nem ért meg senki, 
magányos voltam, a félelem 
súlya alatt összeroskadtam, 
elveszettnek éreztem magam. 
Szenvedtem.

Az ottani lelkész igehirdeté-
se rávilágított arra, hogy van 
választásom, élhetek haraggal 
a szívemben, félelemben vagy 
eljuthatok a hitig, megerősítést 
nyerhetek a BIBLIÁBÓL, Isten 
megszólít, igéje által munkál-
kodik bennünk. A szenvedés 
tanít, formál, arra irányítja a fi-
gyelmet, amit az ember már az 
elején elrontott az Istennel való 
kapcsolatában: a bizalomra.

Nagy boldogságunkra nővére-
méknél megszületett tavaly nyáron 
a kisfiúk (Péter). Megtiszteltetés 
volt, hogy engem és Ádámot, az 
unokatestvéremet felkértek, hogy 
legyünk a keresztszülei a kis csöpp-
ségnek. Így kerültünk ide, ebbe a 
közösségbe, hisz jó keresztszülők 
hogy is lehetnénk, ha mi magunk 
nem ismernénk meg közelebbről 
Istent, az Ő egyszülött Fiát, Jé-
zus Krisztust. Élvezettel hallgattam 
minden egyes pénteki találkozás-
kor Lászlót, aki egyértelműen és 
világosan, „tabuk nélkül” beszélt 
nekünk a Bibliában írtakról, hogy 
ott minden kérdésünkre, problé-
mánkra megtaláljuk a választ, bát-
ran merjünk segítséget kérni.

Hiszem és vallom, hogy Istenhez 
csak Krisztuson át vezet út. Hálás 
vagyok Istennek, hogy mindig is 
vigyázott rám, megbocsátotta és 
megbocsátja bűneimet, levette és 
leveszi rólam terheimet.

Úgy érzem, még nagyon az út 
elején tartok, ahogy egyre köze-
lebb és közelebb kerülök Isten-
hez (templomba járok, imádko-
zom, Bibliát olvasok), úgy fog az 
életemben egyre több segítséget 
nyújtani, úgy fogok lassan nyugal-
mat nyerni.

Döntöttem, szeretném átadni 
az életemet Jézus Krisztusnak, aki 
megváltott engem/bennünket, aki 
életével fizetett értem/értünk.

Törekszem és törekedni is fogok 
arra, hogy cselekedeteimmel az 
Úrnak tetsző életet éljek. Kérem 
Őt mindennap, hogy erősítse meg 
hitemet, hálát adok neki a csa-
ládomért, az egészségünkért és 
minden apró csodáért, ami épp 
azon a napon történik velem.

Egy felnőttként konfirmáló

Nemsokára jön…

Nemsokára jön, újra visszajön,
az Úr Jézus újra visszajön!
Várod-e Urad, várod-e Urad?
Elkészítetted-e már magad?

Ó, én várom az Urat,
szemem figyelve kutat,
várom boldog örömmel,
lelkem néki énekel!

Van-e már ruhád, hófehér ruhád?
Hadd jöhessen, ne várasd tovább!
Van-e már hited, tiszta hű szíved?
Siess, ne várj, megáld mestered?

Ó, én várom az Urat,
szemem figyelve kutat,
várom boldog örömmel,
lelkem néki énekel!

Mécsed fénye ég? Olaj van elég?
Ha nem lenne olaj, még ma végy!
Ébren várod-e, hogy Urad jön-e?
Így mehetsz menyegzőre vele!

Ó, én várom az Urat,
szemem figyelve kutat,
várom boldog örömmel,
lelkem néki énekel!

Harag 
nélkül

 „Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti 
haragotokon; Se pedig az ördögnek ne adjatok helyet.” 

(Eféz. 4,26-27)
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női beszélgeTések
A Széchenyi úti Gyülekezeti Köz-

pontban Somogyiné Gyüre Mária 
vezetésével 2015. május 9. napján 
került megrendezésre a gyülekezet 
nőtagjainak szóló alkalom.

A délután központi témája a té-
kozló fiú története volt, azonban 
a példázatot nem a fiatalabb, ha-
nem az otthon maradó, idősebb fiú 
szemszögéből mutatta be nekünk 
Mara előadásában. Ezt követően 
– a finom édes és sós sütemények-
kel, valamint salátákkal megtelve 
– három csoportban beszéltük át 
az előadáson elhangzottakat. A 
példázatban az idősebb fiútestvér 
jelképezi a vallásos embert, azt, 
aki magáról azt hiszi, hogy azál-
tal, hogy a gyülekezeti alkalma-
kon részt vesz, másoknak segít és 
alapvetően jót cselekszik, üdvözül, 
ugyanakkor a bűnökből megtért 
embert lenézi, hiszen magát − a 

kevésbé bűnös életével − különb-
nek tartja. A beszélgetések során 
ugyanakkor egyértelművé vált, 
hogy mi sem vagyunk különbek 
a tékozló fiúnál, szinte minden-
kinek eszébe jutott, hogy a hívő 
emberek leggyakrabban idejüket 
hajlamosak eltékozolni. Rengeteg 
más dolgot teszünk − főzünk, spor-
tolunk, híreket olvasunk stb. − de 
Istenre nincs odaszánt időnk, nem 
találunk alkalmat Bibliát olvasni, 
imádkozni, vagy éppen gyülekeze-
ti társunkat meghallgatni. Ez felnyi-
totta a szememet. Isten képes át-
vezetni minket a nehézségeken is, 
azonban a vele való közvetlen kap-
csolatot nem lehet megspórolni. 
Képesek vagyunk egy-egy vizsgá-
ra heteken át éjjel-nappal tanulni, 
vagy hónapokon át kitartóan spor-
tolni, ha le akarunk fogyni, ugyan-
akkor arra képesek vagyunk-e, 

hogy reggeltől estig imádkozzunk, 
Bibliát olvassunk? A hitben is kitar-
tónak kell lennünk, és szüntelenül 
Istent kell keresnünk, mint ahogy a 
női napon tanult ének szövegében 
is olvashatjuk: „Kereslek, Uram, 
engem te is keress; Szeretlek, tu-
dod, ó, hát te is szeress! Tedd egy 
szívvé szívemet szíveddel, Ejts ra-
bul engem hívó szemeddel. Vonj, 
hogy atyádhoz általad mehessek, 
Élj bennem, benned hogy én is él-
hessek! Ó, Uram, tõled hová me-
hetnék? Elveszném, tiéd ha nem 
lehetnék.”

A női délután nagyszerű alka-
lom arra, hogy a gyülekezetbe járó 
nőtagok egymást megismerjék, és 
ezáltal ismeretségek, barátságok 
alakuljanak ki. Ugyanakkor a leg-
fontosabb, hogy meghalljuk Isten 
szavát, és éljünk is azzal.

D. A.

Az okkulT veszélyről

A lelkipásztor felelős azokért a 
tanításokért, amelyek a gyüleke-
zetben elhangzanak, illetve amit 
hívő testvérek egymás között ter-
jesztenek. Ez az egyházközségünk 
jelenlegi szabályrendelete szerint 
az én esetemben a Széchenyi úti 
és a Maroshegyi gyülekezetrészre 
terjed ki, de természetesen lelkészi 
eskümnek megfelelően úgy igyek-
szem fogalmazni és állást foglal-
ni, hogy az mindenekelőtt a teljes 
Szentírás, de emellett két hivatalos 
hitvallásunk (Heidelbergi Káté és 
II. Helvét Hitvallás) üzenetével is 
összhangban legyen, vagyis min-
denhol, reménység szerint Urunk 
szent színe előtt is megállja a helyét. 
Tisztában vagyok ennek óriási fele-
lősségével, de épp azért vagyok re-
formátus lelkész és nem más, mert 
a II. Helvét Hitvallás bevezetőjével 

teljes egyetértésben és őszinte alá-
zattal vallom: Ha engem az aláb-
bi témákban az Ige szerint valaki 
jobbra tanít, akkor azt köszönetem 
kinyilvánítása mellett készségesen 
elfogadom! A gyülekezetben vi-
szont gondolja meg mindenki, mi-
előtt mások tanításába, vagy más-
honnan vett tanítások terjesztésébe 
kezd, hogy Jakab apostol intése 
ma is érvényes: „Testvéreim, ne 
legyetek sokan tanítók, hiszen tud-
játok, hogy súlyosabb ítéletben lesz 
részünk.” (Jak 3,1)

A kiindulásunk tehát az az egyet-
len írott alap, amely megegyezik az 
apostolokéval és a reformátoroké-
val: „A teljes Írás Istentől ihletett, és 
hasznos a tanításra, a feddésre, a 
megjobbításra, az igazságban való 
nevelésre.” (2Tim 3,16) „Ezek pe-
dig azért írattak meg, hogy higgyé-

tek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és 
e hitben életetek legyen az ő nevé-
ben.” (Ján 20,31)

Felmerült gyülekezetünkben és 
intézményeinkben is a kérdés: va-
jon a biblikus, tiszta és helyes ke-
resztyén élethez milyen okkult (ör-
dögi) gyakorlatok elhagyására van 
szükség?

Itt az elején tisztáznunk kell: Az 
okkult hatás a démonvilág meg-
szólítása révén érvényesül egy em-
ber életében, nem pedig élettelen 
tárgyak érintése vagy hétköznapi 
(azaz nem az eredeti pogány val-
lásos) használata által. (Pl: tojás, 
fenyőfa, farsangi jelmezek, francia 
kártya, stb.) Isten az okkult cseleke-
detektől tilt el, vagyis a démonvilág 
segítségül hívásától! (Ez ugyanis a 
legdurvább lelki paráznaság Vele 
szemben.) „Ha bemégy arra a 
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földre, amelyet Istened, az Úr ad 
neked, ne tanuld el azokat az utá-
latos dolgokat, amelyeket azok a 
népek művelnek. Ne legyen olyan 
nálad, aki a fiát vagy a leányát ál-
dozatul elégeti, ne legyen jós, se 
varázslást űző, jelmagyarázó vagy 
igéző! Mert utálatos az Úr előtt 
mindaz, aki ilyet cselekszik.” (5Móz 
18,9−12 vö: 3Móz 18,21, Ézs 8,19, 
Jer 7,31)

Figyeljük meg, ezek mind csele-
kedetek ugyanazzal a konkrét cél-
lal: segítsen a szellemvilág! Fontos 
azt is tudatosítanunk, hogy a Sátán 
személy (egy fellázadt angyal) és 
nem egy erő, vagy valamiféle ki-
sugárzás, ami csak úgy árad egyes 
tárgyakból vagy eszközökből. (Luk 
4,1−13)

Pál, aki tökéletesen tisztában 
volt az okkultizmus (ezoterika, po-
gány kultuszok stb.) veszélyével 
(Ef 6,11−12) bátran megérintette, 
akár meg is ette azt, amit okkult 
célokra készítettek elő: „Mindazt, 
amit a húspiacon árulnak, mege-
hetitek, ne kérdezgessetek semmit 
lelkiismereti okból, mert az Úré a 
föld és annak teljessége. Ha meg-
hív titeket a hitetlenek közül valaki, 
és el akartok menni, mindent me-
gehettek, amit elétek tesznek, ne 
kérdezgessetek semmit lelkiismere-
ti okból. De ha valaki azt mondja 
nektek: „Ez bálványáldozati hús”, 
ne egyétek meg: amiatt, aki erre 
figyelmeztetett, és a lelkiismeret 
miatt. Lelkiismeretről beszélek, de 
nem a sajátunkról, hanem a má-
sikéról. Mert miért vádolja az én 
szabadságomat a másik lelkiisme-
rete? Ha én hálával eszem, miért 
kárhoztatnának engem azért, ami-
ért én hálát adok? Akár esztek te-
hát, akár isztok, vagy bármi mást 
tesztek, mindent Isten dicsőségére 
tegyetek!” (1Kor 10,25−31) Vagyis 
az Úrtól kapott szabadságunkból 
vissza kell fognunk, ha az a hitben 
erőtlen testvéreinket megbotrán-
koztatja! De ettől még változatlanul 
igaz:

„Krisztus szabadságra szabadított 
meg minket, álljatok meg tehát szi-
lárdan, és ne engedjétek magato-
kat újra a szolgaság igájába fogni.” 
(Gal 5,1) Ahogy a törvényeskedés 
szolgaságába nem állt be Pál, 
ugyanúgy határozottan távol tar-
totta magát és mindenkit bármiféle 
okkult szeánsztól vagy pogány rí-
tustól! (vö: 1Kor 10,19−20) Viszont 
az is egyértelmű a leveleiből, hogy 
téves, nem a teljes Szentíráson 
nyugvó tanításokkal újra a szolga-
ság igájába lehet hajtani az újjászü-
letett hívő embereket is: „Ha tehát 
Krisztussal meghaltatok a világ ele-
mei számára, miért terhelitek ma-
gatokat olyan kötöttségekkel, ame-
lyek csak az e világ szerint élőkre 
kötelezők: „Ne nyúlj hozzá, ne 
ízleld meg, ne is érintsd!” Azokról 
van itt szó, amik arra valók, hogy 
elfogyasztva megsemmisüljenek. 
Ezek csupán emberi parancsok és 
rendelések.” (Kol 2,20−22) Vagyis 
épp olyan tárgyakról és étkekről 
tanít az apostol, amelyeket pogány 
szeánszokon lehet okkult varázs-
lásra is használni (egyesek még a 
Bibliával is megteszik ezt, sajnos), 
de önmagukban tiszták, mint Isten 
teremtményei! Ide tartozik a tojás, 
a fenyőfa, de az olyan szokások 
is, mint szent Miklós püspök jó-
tékonykodásának felidézése dec-
ember elején, vagy a démonűzés 
ősi babonájától teljesen független, 
jelmezbe öltözés a tél végén. „Min-
den tiszta a tisztának, de a tisztáta-
lanoknak és a hitetleneknek semmi 
sem tiszta, sőt szennyes mind az 
elméjük, mind a lelkiismeretük.” 
(Tit 1,15) Minden tárgyat, ételt 
vagy szokást lehet pogány, okkult 
tartalommal is megtölteni, de ahol 
ezt nem teszik, ott Pál határozottan 
megkérdőjelezi az ördögi hatástól 
való félelmet! (2Tim 1,7) Sőt ép-
pen azt tartja tévtanításnak, ami-
kor egy újszövetségi hívő félelmet 
gerjeszt. „Miért terhelitek magato-
kat olyan kötöttségekkel, amelyek 
csak az e világ szerint élőkre kö-

telezők: „Ne nyúlj hozzá, ne ízleld 
meg, ne is érintsd!” (Kol 2,20) Az 
intésben viszont továbbmegy az 
apostol: bármilyen magaválasztot-
ta kegyesség rombolóvá is lehet! 
Különösen, ha mögötte a farizeusi 
lelkület húzódik meg titokban. Az 
indokolatlan tartózkodásokról írja: 
„Ezeknek a megtartása a bölcses-
ség látszatát kelti ugyan a magunk 
csinálta kegyeskedés, az alázatos-
kodás és a test sanyargatása által, 
valójában azonban semmi értéke 
és haszna nincs, mert öntelt felfu-
valkodottsághoz vezet.” (Kol 2,23)

Az apostolokkal és a prófétákkal 
együtt (Ef 2,20) valljuk mi is: „Nem 
fog a varázslás Jákóbon, sem az 
igézet Izráelen.” (azaz az újszövet-
ségi hívő népen sem) (4Móz 23,23) 
Még akkor sem, ha tudatlanságból 
egy szellemidéző szeánszra keve-
redne is el! (De ne tegye!)

„Ti Istentől valók vagytok, gyer-
mekeim, és legyőztétek őket, mert 
nagyobb az, aki bennetek van, 
mint az, aki a világban van.” (1Ján 
4,4)

Összefoglalva az eddigieket: a 
hitben érett keresztyén nem fél. 
Ha okkult veszélyt gyanít vala-
hol, erről megkérdezi a helyileg 
felelős lelki vezetőt, aki Isten színe 
előtt dönt (de továbbra is tanít-
ható és inthető marad): a hitben 
erőtelenek kedvéért mi az, ami 
megengedhető és mi az, ami fel-
tétlenül kerülendő egy hívő ke-
resztyén közösség életében? (vö.: 
Róm 14,1 és 15,1!) Ez a vizsgáló-
dás akkor is indokolt, ha pl. egy-
egy intézmény nem azonos egy 
keresztyén gyülekezettel, így a tőle 
elvárhatóak is mások. (Pl. köti az 
országos kerettanterv, a közneve-
lési törvény és más, munkajogi 
szabályok.) Ami a legfontosabb: 
a bibliai üzenet jelenjen meg min-
denütt a legerőteljesebben! Ha va-
laki mindenáron tojást akar pingál-
ni egy keresztyén iskolában vagy 
óvodában, ám tegye, de minden 
idejárónak kötelező tudnia, hogy 
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pl. a Húsvét az Úr Jézus feltáma-
dásának ünnepe, és semmi más!! 
Ennek örömhírét vigye haza min-
denki ebben az ünnepkörben!

Amitől viszont egyértelműen tar-
tózkodnunk kell, ha nem akarjuk 
megrontani Istennel a kapcsola-
tunkat és/vagy a démonvilág go-
nosz manipulációinak kitenni ma-
gunkat, az a jóslás, a varázslás és a 
bálványimádás bármelyik területe. 
Ezek jelentenek ugyanis valóságos, 
gyakorlati okkult veszélyt az ember 
számára. (5Móz 18,9−12) Ezért til-
tott a hívő emberek között a kár-
tyavetés, a horoszkóp, a kuruzslás, 
a természetgyógyászat babonás 
területe, illetve a pogány vallá-
sokba és azok származékaiba (pl. 
jóga, karate stb.) való bekapcsoló-
dás. Isten jól tudja, hogy miért félt 
mindezektől bennünket: a Sátán 
élményeket, eredményeket és sike-
reket ad, de közép és hosszú távon 
mindig benyújtja a számlát… (vö.: 
1Kor 10,20, 5Móz 32,17, Zsolt 
106,37, Ján 8,44, Mát 25,41)

Szólnunk kell azonban egy másik 
területről is, ha az okkult veszély-
forrásokat vizsgáljuk az életünk-
ben. Ez pedig a láthatatlan világ 
megszólításának kérdésköre.

Ha ugyanis feltámadott Urunk 
helyett a halottak világát szólítjuk 
meg s idézzük fel, nem ők fognak 

bejelentkezni, hanem egy, a ne-
vükben megszólaló vagy cselekvő 
fellázadt angyal. „Maga a Sátán 
is a világosság angyalának adja 
ki magát. Nem meglepő tehát, 
hogy szolgái is az igazság szolgá-
inak adják ki magukat; de a vé-
gük cselekedeteikhez méltó lesz.” 
(2Kor 11,14−15) Ez a megszólítás 
tehát − akaratunk ellenére − okkult 
kapcsolatfelvétellé lehet! Ezért fo-
galmaznak némelyek olyan éle-
sen, hogy ne keressünk kapcsola-
tot „halott asszonnyal” (és persze 
férfiakkal sem). Akik elhunytak, 
minden bibliai szereplő és bárme-
lyik kortársunk is, a feltámadásig 
Isten által elrejtett helyre kerültek 
lélekben, s velük semmilyen nexus 
nem ápolható. Nem kérhetők sem-
mire, és nem tudnak közbenjárni 
egyikükért sem, mert Atyánk ezt a 
jogot és feladatot egyedül szeretett 
Fiára bízta: „Mert egy az Isten, egy 
a közbenjáró is Isten és emberek 
között, az ember Krisztus Jézus.” 
(1Tim 2,5) Halottaktól, legyenek 
bár szentek (a Biblia az újjászületett 
hívőket nevezi így) vagy hitetlen 
emberek, tilos tudakozódni, mert 
a nekik szánt imáink egészen más, 
sötét „kezekbe” kerülnek! Ezért 
fogalmaz az Ige ilyen élesen: „Ne 
legyen köztetek se szellemidéző, 
se halottaktól tudakozódó. Mert 

utálatos az Úr előtt mindaz, aki 
ilyet cselekszik.” (5Móz 18,11−12; 
1990-es újfordítás) A gazdag és 
Lázár történetében Jézus teljesen 
világossá teszi, hogy az elhunytak 
és a földön élők között semmilyen 
kommunikáció nem lehetséges. 
(Luk 16,19−31) Ezért óvunk a leg-
határozottabban mindenkit, hogy 
az ún. szenteket vagy Máriát, vagy 
bárki más elhunytat megszólítson! 
Nem ők fognak „bejelentkezni”, 
hanem a nevükben egy csaló, aki 
néhány kérést teljesíteni is tud, de 
ha már felvehette velünk a kapcso-
latot, mindent elkövet az elkárho-
zásunk érdekében. „Legyetek józa-
nok, vigyázzatok, mert ellensége-
tek, az ördög mint ordító oroszlán 
jár szerte, keresve, kit nyeljen el.” 
(1Pét 5,8)

Végül pedig Isten kegyelmére 
és ígéreteire támaszkodva − János 
apostollal együtt – hittel, szeretet-
tel és alázattal valljuk: „Mi Istentől 
valók vagyunk: aki ismeri Istent, az 
hallgat ránk, aki nem Istentől van, 
az nem hallgat ránk. ... Szeretteim, 
szeressük egymást, mert a szeretet 
Istentől van, és aki szeret, az Isten-
től született, és ismeri Istent; aki 
pedig nem szeret, az nem ismerte 
meg Istent, mert Isten szeretet.” 
(1Ján 4,4−8)

Somogyi László

zenés esTek A budAi ÚTon
A tavasz beköszöntével nagy örö-

münkre gyülekezetünk zenei élete 
is megélénkült: a Budai Úti Zenés 
Esték keretében egy hónap lefor-
gása alatt két, nagy érdeklődéssel 
övezett hangversenyt is meghall-
gathattak a Budai úti templomba 
látogató zenekedvelők. Idei kon-
certsorozatunkat szép, immár több 
mint egy évtizedes múltra visz-
szatekintő hagyományt folytatva 
március 29-én a székesfehérvári 
Helyőrségi Zenekar Virágvasárna-
pi zenés áhítata indította. (Talán 

nem mindenki tudja: e koncertek 
kezdeményezője annak idején Já-
kob János dandártábornok, a HM 
Protestáns Tábori Lelkész Szolgálat 
püspöke volt.) Az elmúlt időkben 
a zenekar élén több karmestert is 
köszönthettünk, s igen érdekes volt 
megfigyelni, hogy a mindenkori 
dirigens személye hogyan befo-
lyásolta a műsor összeállítását. Így 
hallhattunk már „igazi”, javarészt 
indulókból összeállított katonaze-
nekari repertoárt, de igényes, a 
fúvós koncertzene felé tájékozódó 

összeállításokat is. A Helyőrségi 
Zenekar élére 2010-ben kinevezett 
kiváló karmester, Ruff Tamás őr-
nagy az utóbbi négy esztendőben 
azután alaposan „megreformálta” 
a szokott kereteket: a Szentírásból 
összeállított szövegekkel gazda-
gította a programot, a felhangzó 
zeneszámokat pedig egyházzenei 
vagy hangulatukban az adott tex-
tushoz illeszkedő klasszikus művek-
ből válogatta ki. A koncert az első-
rangú zenei élmény mellett így a 
befelé fordulásra, a Nagyhét ünnepi 
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eseményei felett való eltöprengésre 
lehetőséget adó lelki alkalommá is 
vált.

Az idei hangversenyt (melynek 
házigazdája Berze János lelkipász-
tor volt), ezúttal is rövid áhítat ve-
zette be, melynek szolgálatát Oláh 
Emil alezredes, protestáns tábori 
esperes végezte. Ezután került sor 
a körülbelül egy órás, rendkívül 
tartalmas zenei előadásra, mely-
ben Wagner, Hidas Frigyes, Vival-
di, Massenet, John Barry, Ennio 
Morricone és Händel művei, illetve 
műveinek részletei csendültek fel. 
Az Ige szavainak odaadó tolmácso-
lója most is a népszerű színművész, 
Juhász Illés volt. Örömmel hallgat-
tuk a szép zenéket, melyek hall-
gatása közben megcsodálhattuk 
az utóbbi időben igen látványos 
fejlődésen átment zenekar ragyo-
gó hangszíneit, ízléses formálását, 
koncentrált összjátékát.

A Húsvét és Pünkösd közötti idő-
szakban újabb zenekari hangver-
sennyel folytatódott a Zenés Estek 
sorozata: április 26-án visszatérő 
vendégként a Hermann László Ze-
neiskola Musica Bella Vonószene-
kara adott hangversenyt. Az együt-

test művészeti ve-
zetőjük, ifj. Szabó 
Balázs zenetanár-
zenetör ténész , 
a Budai úti egy-
házrész kántora 
vezényelte. Berze 
János lelkipász-
tor tartalmas igei 
szolgálata után 
a zenekar egy 
régi olasz egyházi 
ének, úgynevezett 
lauda előadásával 
kezdte meg prog-
ramját, melyet Banchieri Sinfoniája 
és Lully Chaconne-ja követett. A 
folytatásban a zenekar végzős tag-
jaiból álló vonósnégyes (Bélik Ta-
más, Hoffer Kristóf, Hoffer Frigyes 
és Horváth Dániel) szólaltatta meg 
alapos felkészültséggel, igényesen, 
egyben nagyon hangulatosan Co-
relli g-moll „Karácsonyi” concerto 
grossóját (op. 6 No. 8). A műsort 
Zempléni László tizenkét európai 
nemzet egy-egy ismert népdalát 
feldolgozó, nagyon hangulatos 
Zenés utazás című vonószenekari 
műve zárta, melynek utolsó tételét 
a több mint 100 főnyi közönség 

lelkes vastapsát viszonozva megúj-
rázta a Musica Bella Vonószenekar. 
A körülbelül egy órás koncert után 
kis szeretetvendégség várta a fiatal 
muzsikusokat.

A Budai Úti Zenés Esték a nyári 
hónapokban szünetet tart – folyta-
tás az év utolsó negyedében: ok-
tóbertől több, változatos műsorú 
hangversennyel várjuk nagy szere-
tettel (kamarazene és ökumenikus 
kórustalálkozó egyaránt szerepel 
terveinkben) gyülekezetünk tagjait 
és az érdeklődő zenebarátokat!

ifj. Szabó Balázs zenetörténész-
zenetanár, a Budai úti református 

templom kántora

Járj Új *h* Életben Jézussal!
(Húsvéti családi délután – a Budai úti templomban)

Mt. 21, 10-11.: „Amint beért Jeruzsálembe, felbolydult az egész város, és ezt kérdezgették: „Ki ez?” A sokaság 
ezt mondta: „Ez Jézus, a galilei Názáretből való próféta.”

Ima: Drága Úr Jézus! A pálmaág 
emlékeztet minket az örömre és a 
dicsőítésre, a kereszt pedig arra, 
hogy nagy ára volt annak, hogy 
követőid lehetünk. Add, hogy azok 
lehessünk, akik kiállnak bátran az 
igazságért, és világítani tudnak a 
sötétségben. Ámen.

Újból ünnepeltünk: a virágvasár-
napi tömeg nagy örömét szerettük 
volna megmutatni a kilátogató kb. 
100 főnek 2015. március 28-án. 
Az Úr közelít! Mindenkihez, aki 
kéri. Erre a jó hírre szerettük vol-

na felhívni a figyelmet. De meg is 
tapasztaltuk ám! Bár Jézus nekünk 
nem ismeretlen, mint az akkori em-
bereknek, sőt nagy kiváltságunk, 
hogy már neki szolgálhatunk, mint 
a mi személyes Megváltónknak. 
Mégis milyen jó volt átélni közel-
ségét a készülődésben is! Bár volt 
fáradtság és éles szóváltás is, meny-
nyire felemelő volt látni, az Ő köze-
lében minden elsimul. Meg tudunk 
egymásnak bocsátani, sőt bocsá-
natot is tudunk kérni. Nem lettünk 
jobbak, csak jobb testvérek lettünk! 

A tavalyi interaktív színdarabok 
után most nagy fába vágtuk a fej-
szénket: húsvéti stációkat hoztunk 
létre. A korábbi évekkel ellentétben 
most nem a játékosságon volt a 
hangsúly, inkább személyessé sze-
rettük volna tenni a gyerekeinknek 
a Nagyhét és a Húsvét eseménye-
it. Nem csapatverseny volt tehát, 
hanem lelki élménygyűjtés, persze 
itt is volt ajándék annak, aki végig-
ment minden állomáson, sőt azzal 
fényképezkedhetett az utolsó hely-
színen.
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De hogyan lehet „személyessé tenni”, ami már 
megtörtént?
1. Megpróbáltunk minél több érzékszervre hat-
ni. Énekléssel kezdtünk a Virágvasárnapi stáción – 
sok-sok pálmával a háttérben.
A legkiugróbb esemény „Jézus sírjának” (Húsvétva-
sárnap stáció) végigtapogatása volt bekötött szem-
mel. Beleborzongani, milyen sötét volt egy sziklasír-
ban, de megnyugodni, hogy nem vagyok egyedül. 
(Ugyanis a gyerekek és a vállalkozó felnőttek egymás 
vállát fogták.) Megérinteni a hideg „köves falat”, be-
lemarkolni a selymes lepedőkbe és megérezni az égő 
gyertya finom illatát. Nekünk pedig: látni a gyerekek 
arcát, az örömteli várakozást és a még vidámabb rá-
döbbenést: „Hát persze, a sír ÜRES!”

2. Megpróbáltuk „szóra bírni” a lurkókat. A 
Nagycsütörtöki helyszínen, a „Gecsemáné kertben” 
az olajfa leveleivel imádkozhattak másokért. Azo-
kért, akik körülöttük élnek és szenvednek valamiért 
vagy épp nagy bajba kerültek. S azokért, akik éhez-
nek, természeti katasztrófát szenvedtek el, vagy épp 
háború dúl az országukban (pl. Ukrajna). Az olajág 
a béke szimbóluma, nem véletlen, hogy olajfák közt 

imádkozott Jézus is: csak Ő tudja elhozni az igazi bé-
két!

3. Megpróbáltuk cselekvésre bírni a gyerekeket. 
A Nagypénteki stációról ezt írta az egyik gyermek: 
„Kereszt a hegyen: leírtam a bűneimet, s a kereszt 
mögé tehettem. Megsemmisült!!!!” Ezen a helyen a 
gyerekek megfoghattak óriás szögeket, körbeülhet-
ték a keresztet, és leírhatták – előre megírt kérdések-
re – mindazt, ami fájt nekik, vagy amivel ők fájdal-
mat okoztak embereknek és Istennek. A kereszt egy 
„dombon” állt: egy iratmegsemmisítő lapult alatta. 
Aki oda bedobta a cetlijét, örökre megszabadult a 
tehertől, ami nyomta, mert Jézus őérte is meghalt. 
Ezután már mindenki könnyedén guríthatta a kö-
vetkező állomáson (Húsvétvasárnap reggel) a „nagy 
követ”.

Sok-sok kézműves program színesítette még a hát-
ralévő időt, az elmaradhatatlan csokitojásgyűjtés 
mellett. Jó volt együtt lenni és örülni! Még az étel 
is finomabb itt, az előtérben – vallották a gyerekek, 
talán mert az is szívvel-lélekkel készült…

Berzéné Bezdán Erika

Aggódás vAgy imádság?
Jézus azt mondta: Ne aggódjatok, imádkozzatok.

Férfinap 2015. május 03., Budai úti református templom

Ezen a napon összegyűltünk mi, 
férfiak, úgy 30-40-en beszélgetni.

Miről? Pl. az aggodalomról, ami 
már-már hozzánk tartozik, termé-
szetünk része, azonban ebben a 
gyakran kiszámíthatatlan, bűnnel 
teli világban óriási méreteket öltve 
betegíti a lelkeket. Ettől bizony Is-
ten szeretne minket visszatartani. 
Jézus el nem veszi gondjainkat, 
hanem megtanít más szemmel 
látni és gondolkodni felőlük. Sze-
rencsésnek érzem magam, hogy a 
napi rohanás, munka, megfelelni 
igyekvés mellett már 3 férfina-
pon lehettem jelen és lelkemben 
ott megpihenhettem, s később is 
az elhangzottakat tarisznyámban 
magammal vittem. Más ez, mint 
egy vasárnapi istentisztelet után 
néhány futó mondatot váltani 
egymással. Találkozásaink mély 
és őszinte beszélgetésekkel telnek, 

melyeknek igazi emberi kapcso-
latokat erősítő és építő ereje van. 
Egy-egy alkalom során fontos ta-
nulságok születnek. Gyakran ve-
szem észre magamon, hogy már 
akkor is gondterhelt vagyok, ami-
kor nincs is rá okom. Valahogy jön 
magától, meg persze belülről az a 
hang is, ami azt mondja, de hiszen 
értelmetlen és haszontalan aggód-
ni, terhes gondolatok-
kal birkózni.

Bízol Istenben és 
szereted őt?

Ne aggódjatok a 
holnapért, mert a 
holnap majd aggódik 
magáért, elég minden 
napnak a maga baja. 
(Mt 6:34)

Imádkozzunk és sze-
ressünk, mely a féle-
lem, a harag és meg-

annyi lélekromboló hatással képes 
szembeszállni. Az aggodalom nem 
óvhat meg bennünket a holnapi 
szomorúságtól, de megfoszthat a 
mai nap örömeitől. Az aggódás 
nem mindig negatív, elindíthat 
minket a helyes irányba, az imád-
ságra.

Nemes Kálmán
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meghívó gyülekezeTi gyermeknAprA
Május 31-én, vasárnap gyer-

meknapot tartunk a Budai úti 
templomban!

Szeretettel várunk minden gyer-
meket, szülőt és nagyszülőt gyü-
lekezeti gyermeknapi rendezvé-
nyünkre május utolsó vasárnapján 
10:00 órától 15:30-ig a Budai útra!

Ízelítő a programokból:
10:00-tól a Palánta Misszió 

előadásában „A szeretetre vá-
gyó süni” című bábjáték kerül 
előadásra egy gyermekközpontú 
istentisztelet keretein belül.

Ezután fagyizásra és közös 
ebédre hívunk mindenkit. Fi-
nom bográcsos készül a templom-
kertben, és ha te is ékesíted terített 
asztalunkat egy tál étellel, kedvenc 
süteményeddel, akkor biztos, 
hogy igazi lakomában lesz része 
mindannyiunknak. Fogyasszuk el 
együtt, szeretetben!

Ha hajt a kalandvágy, ha kí-
váncsi vagy rá, milyen lehet 
más szemmel nézni a világot, 
akkor tarts velünk délután is. 
Igazi kalandpark vár 12:30-tól a 

templomkertben! Használd kü-
lönleges erődet, képességeidet és 
győzz le velünk minden akadályt! 
Közben új barátokat szerezhetsz, 
és megtapasztalhatod, hogy nem 
minden az, aminek látszik! Nem 
fogyunk ki a meglepetésekből!

Gyere el és hozd a barátai-
dat is, hogy együtt éljétek át 
ezt a fantasztikus kalandot! 
Mi biztosan ott leszünk! Töltsük el 
együtt ezt a napot közös ebéddel, 
sok mókával!

A szervezők

Maroshegyi krónika

Maroshegyi krónika
Húsvét hajnali istentisztelet. 

Április 5-én hajnali 5 órakor kezd-
tük meg az istentiszteletet, amelyen 
bibliai igék vezettek bennünket a 
feltámadott Krisztus elé a bűnbá-
naton és a kegyelem meghirde-
tésén keresztül. Több lelki ének is 
felhangzott, ezt követően meggyúj-
tottuk a gyertyáinkat az úrasztalán 
lévő gyertyából, szimbolizálva azt, 
hogy mi vagyunk a világ világos-
sága, és ezt ne rejtsük el, hanem 
emlékezzünk erre. „Krisztus feltá-
madott! Bizonnyal feltámadott!” 
− ezekkel a szavakkal köszöntöttük 
egymást, majd úrvacsorai közös-
ségben részesültünk. Az istentiszte-
let végén egy-egy igés kártyával a 
kezünkben és örömmel a szívünk-
ben mentünk haza a reggeli nap 
fényében, mert találkoztunk a fel-
támadott Úr Jézus Krisztussal, aho-
gyan az asszonyok annak idején.

ESZTER-nap (Együtt a 
Szeretetben TEstmozgás a 
Reformátusokkal). Május 1. 
A nap témája volt: Hogyan te-
hetnénk boldogabbá másokat? 
Az áhítat alapigéje az 1 Thessz 
5, 11. volt: „… építse egyik a má-
sikat…”. Isten meghallgatta imád-
ságainkat, szép időnk volt és áldá-
sokban gazdag napot tölthettünk 
el együtt. Bővebben olvashatnak 
erről a testvérek külön cikkünkben.

„Jézussal egy fedél alatt” 
rajzpályázat és vándorkiál-
lítás. Közel száz rajz érkezett a 
pályázatra, amelyet a zsűri tagjai 
(Fülöpné Nagy Melinda, Fülöp 
Zoltán, Majzerné Varga Ildikó, Uj-
vári Sándor Csaba) értékeltek. Há-
rom kategóriában lettek értékelve 
a rajzok: 1−3. osztály, 4−5. osztály 
és 6−8. osztály. A vándorkiállítás 
során mindhárom gyülekezetrész-
ben a gyülekezeti tagok leadhatták 

szavazatukat az általuk kedvesnek 
tartott rajzra, amelynek az össze-
sítése után egy közönségdíjat is ki 
fogunk osztani. A díjakat a hittanos 
tanévzárón, június 7-én fogjuk át-
adni ünnepélyes kereteken belül 
a Széchenyi úti templomban a 10 
órás istentiszteleten.

Jótékonysági felhívás. A 
maroshegyi imaház felújítására, 
kibővítésére egy testvérünk fest-
ményt adományozott, amely meg-
vásárlásával támogatni lehet az 
imaházat. További felajánlásokat is 
szeretettel várunk.

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

Ujvári Sándor Csaba

„Így van megírva: a Krisztusnak szenvednie kell, és a harmadik napon fel kell támadnia a halottak kö-
zül, és hirdetni kell az Ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől 
kezdve.”(Lukács 24:46-47)
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Hálás vagyok az Úrnak, 
hogy ismét egy szép napot tölt-
hettünk együtt a testvérekkel 
Maroshegyen, ESZTER-nap al-
kalmából.

Már délelőtt nagy volt a ké-
szülődés. Közben Ujvári Sándor 
Csaba tiszteletes áhítatára került 
sor.

Jól megtervezett program vár-
ta az idelátogatókat. Itt szeretnék 
mindjárt köszönetet mondani 
azoknak, akik ezt összeállították.

Jó volt látni a sok fiatalt és ap-
róságot is, akik nagyon élvezték a 
sok szabadtéri foglalkozást és játé-
kot.

Volt még az imaházban előadás, 
ami arról szólt, hogy Hogyan te-
hetnénk boldogabbá másokat?. 
Az előadó Vizy Antalné Rumann 
Hildegard volt. Majd utána a cso-
portbeszélgetések következtek, ami 
részben kapcsolódott az előadás-
hoz.

Közben a szorgos kezeknek kö-
szönhetően elkészült a finom ebéd, 
és mindenki jóízűen fogyasztotta el 
a bográcsos pörköltet.

Ezek után zászlós evangelizációs 
műsor következett, ami a terem-
téssel kezdődött, és Jézus értünk 
hozott áldozatával fejeződött be. 
A színes zászlók forgatásával ér-
zékeltetett bibliai történet nagyon 
különleges, látványos és megható 
volt.

Ezt követte az ÁSZÁF egyház-
megyei énekes csoport műsora 
Habléné Nagy Viktória lelkész-
nő vezetésével, amelynek még 
zenekari kísérete is volt. Sok 
szép új, dicsőítő énekek hang-
zottak el a hallgatóság nagy 
örömére. „Énekeljetek az Úr-
nak új éneket, mert csodákat 
tett… örvendezve vigadjatok, 
zsoltárt énekeljetek!” (Zsolt 
98:1, 4)

Ezután Nagy Miklós testvé-
rünk vendéglátására került sor, 

aki fagylaltozásra hívott meg ben-
nünket a közeli cukrászdájába. Kö-
szönjük neki is ezt a kedvességet.

Aki még akart, ezek után elsétál-
hatott a sóstói tanösvényre, egy kis 
erdei sétára. Így ért véget május 
1-jén a mi együttlétünk az Úr ke-
gyelméből Maroshegyen.

„Legyen áldott az Úr neve most 
és mindörökké!” (Zsolt 113:2)

Méregné Erzsi

eszter-nap marosHegyen

Cseri Kálmán: 
Bibliai alapfogalmak

„Beszélgetések alkalmával gyak-
ran kiderül, hogy mennyire mást 
értünk egy bibliai alapfogalmon, 
vagy milyen sokan egyáltalán 
nem értik egy fontos bibliai kife-
jezés eredeti jelentését. Mit jelent 
pl. a hit, a bűn, a menny és pokol 
– a Szentírás szerint? Ki tulajdon-
képpen Isten, az ember, s kicsoda 
a Sátán?

Ezért gondoltunk arra, hogy 
mintegy bibliaiskolaszerűen ve-
gyünk sorra néhány ilyen gyakran 
használt fogalmat, és vizsgáljuk 
meg, mit tanít ezekről Isten Igéje. 
Így jött létre ez a sorozat, amely 
csütörtök esti istentiszteleteken 
hangzott el a pasaréti református 
gyülekezetben 20 évvel ezelőtt.

Nem gondoltam ezt nyomta-
tásban megjelentetni, de baráti 
rábeszélésre mégis könyv lett 
belőle. Néhány megállapítá-
sát ma másként fogalmaznám 
meg, de lényegi változtatást 
nem tennék, ezért nem dolgoz-
tam át.

Érthetően érződik a szövegen 
az élő beszéd töredezettsége, 
helyenként találkozunk ismét-
lésekkel – ezért a Kedves Olva-
só elnézését kérem.

Tegye Isten hasznossá ezt a 
könyvecskét, hogy segítsen az 
Ő igaz Igéjének jobb megérté-
sében, és így is szolgálja az Ő 
dicsőségét!”

Cseri Kálmán előszava a 
könyvhöz

Könyvajánló
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Szűkített missziói naptár 2015.

Dátum Esemény Nap Időpont (Óra) Gyülekezetrész / helyszín

Május

2015. 05. 24.

Pünkösd vasárnap: 
úrvacsorás istentisztelet 
(magyar református egység 
napja)

vasárnap 8:00, 9:00, 
10:00

Budai út, Maroshegy, 
Széchenyi u.

2015. 05. 25. Pünkösd hétfő: 
úrvacsorás istentisztelet hétfő 8:30, 9:00, 

10:00
Budai út, Maroshegy, 
Széchenyi u.

2015. 05. 24.
Pünkösd I.: úrvacsorás 
szórvány-istentisztelet a 
börgöndi kápolnában

vasárnap 15:00 Börgöndi kápolna

2015. 05. 25. Konfirmandusok első 
úrvacsorai közössége hétfő 10:00 Budai út

2015. 05. 31.

Gyermek-istentisztelet 
(Szentháromság vasárnapja) 
és Családi és sportnap 
(közös ebéd)

vasárnap 10:00 Budai út

Június

2015. 06. 07. Hittanos tanévzáró 
istentisztelet vasárnap 10:00 Széchenyi úti templom

2015. 06. 14. Közös ifjúsági istentisztelet 
(és kerti sütögetés) vasárnap 10:00 Széchenyi úti templom

2015. 06. 
16–19 

Nyári gyülekezeti 
gyermekfelügyelet 
(meghirdetve pünkösdtől)

K–P 7:30 Gyülekezeti Központ

2015. 06. 
22–26 

Gyülekezeti hittanos 
napközis tábor H–P 7:30 Gyülekezeti Központ

2015. 06. 
29–07. 03.

Nagycsaládosok gyermekei 
és hátrányos helyzetű 
gyerekek napközis tábora

H–P 7:30 Maroshegy

Augusztus

2015. 08. 
03–08. 08.

Gyülekezeti 
többgenerációs nagytábor H–Szo Sátoraljaújhely

2015. 08. 27. Missziói naptár 
aktualizálása csütörtök 19:30 Gyülekezeti Központ

2015. 08. 28. Közös ifjúsági tanévkezdő 
alkalom: kerti sütögetés péntek 17:00 Széchenyi úti udvar
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Jelentkezés a Nagytáborba
(június 14. és 21.)

Augusztus 3−8-ig vár bennünket, gyerekeket, fiatalokat, szülőket, nagyszülőket és egyedülállókat 
a Várhegy Üdülő Sátoraljaújhelyen!

Ahogy a két korábbi Békességben leírtuk (www.albaref.hu/bekesseg), gyönyörű környezetben, kul-
turált feltételekkel és kedvező árakkal tölthetünk el ott egy hetet, hogy lelkileg és testileg megújuljunk, 
valóban felüdüljünk. Sátorozni is lehet majd, ami a legkedvezőbb megoldás a költségeket tekintve.

A jelentkezési lapot is betettük a mostani újságba, hogy lefénymásolva (esetleg innen kivágva) előre 
ki lehessen tölteni, illetve leadni az intézményeinkben és a gyülekezetrészekben. A regisztráció idő-
pontjai, ahol a részvételi díjakat is rendezni kell (de még természetesen ekkor is ki lehet tölteni a 
jelentkezési lapot), június 14-én és 21-én (vasárnap) lesz 9:00-tól 12:30-ig a Gyülekezeti Köz-
pontban (Széchenyi út 16.).

Lehetőség van SZÉP kártyával az üdülőben, illetve Erzsébet Utalvánnyal a regisztrációkor fizetni, 
de ezt előre jelezni kell a jelentkezési lapon. Arra is kérünk előzetes információt, hogy ki szeretne a 
közösen tervezett, hosszú délutános vizsolyi kirándulásunkon részt venni, megnézni többek között az 
eredeti szerint újjáépített 16. századi Biblia nyomdát, amit Urunk annak idején Károli Gáspár gönci 
lelkipásztor nélkülözhetetlen technikai segítségévé rendelt.

Mindenkit nagy szeretettel hívunk és várunk! Imádkozzunk érte, hogy Urunk gazdag áldását ta-
pasztalhassuk meg végig az együttlét során! „Mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőít.” 
(Zsoltár 63,4)

Somogyi László

Újhelyi kalandpark (új látványosságok)

Kabinos kötélpálya – „Dongó”

A két hegy között két darab, egyenként 6 fő szállítására alkalmas kabin (Dongó) közlekedik 152 
méteres magasságban. A kötélpálya hossza 1036 méter, segítségével mozgáskorlátozottak számára 
is látogathatóvá válik a Szár-hegyen elhelyezkedő történelmi emlékhely, a trianoni tragédiát felidéző 
Magyar Kálvária, a Szent István Kápolna és a 100. országzászló.

Extrém átcsúszó pálya – „Sólyom”

A Szár-hegy és Magas-hegy közötti 1036 métert nem csak üvegpanorámás zárt kabinban lehet meg-
tenni. A kabinokban utazók a panorámaablakokon kitekintve egy párhuzamos kötélzetet láthatnak (ez 
a „Sólyom”), melyen az extrém kalandra vágyók 80 km/órás sebességgel egy átcsúszó kötélpályán is 
megtehetik a csaknem másfél km-es távot! Az extrém kötélpálya hazánkban szintén egyedülálló, Eu-
rópában egyelőre csak az alpesi területeken ismert. Az élményét minden vállalkozó szellemű vendég 
haza is viheti, hiszen az extrém átcsúszó pályához automata fotóberendezés is csatlakozik, valamint 
GoPro rendszerű akciókamerákkal vehető filmre a száguldás! A jegyek ára a következő szolgáltatáso-
kat tartalmazza:

− a libegő használata az alsó vagy középső állomástól a kilátóig,

− az átcsúszó pálya használata,

− a Szár-hegyről a vendég visszautazhat a kabinossal a Magas-hegyre,

− majd ismét libegővel az indulási helyére (ahol a parkolás ingyenes!)

A teljes körút (libegő+Dongó) felnőtteknek 2700 Ft, gyerekeknek 2200 Ft.
Fellegi Tibor
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Jelentkezési lap
Jelentkező neve:

Pontos címe Irányítószám: Helyiség:

Cím: Ország:

Otthoni telefon: Mobiltelefon:

Email:

TAJ szám: Születési dátum: (Év.Hó.Nap.)

Utazás Szállás

□ Különbusz a Keletiig + a helyi állomástól 
az üdülőig: 1.500,-Ft

A vonatjegyeket a Keletitől Sátoraljaújhelyig, 
illetve visszafelé közvetlen járatra 
Székesfehérvárig mindenki egyénileg veszi meg
saját kedvezményei igénybevételével. (33%, 
50%, 90%, stb.)

□ Autó □ Szabad helyek az autóban:
(Ha kell, ennyi embert tudok elvinni)

□ Egyéni utazás más, egyéb módon

□ 2 éves korig                    díjmentes

□ Fürdőszobás szoba 2év–8. osztály 13.450,-Ft

□ Fürdőszobás szoba Felnőtt 26.900,-Ft

□ Fürdőszoba nélkül 2év–8. osztály 11.000,-Ft

□ Fürdőszoba nélkül Felnőtt 21.900,-Ft

□ Sátor 2évtől 10.000,-Ft

□ Szülővel együtt kér elhelyezést

□ IFA (18−70 éves korig)                    1.500,-Ft

Kirándulás Egyebek

□Vizsolyi kirándulás (busz+belépő) 2.000,-Ft .Elvégzett osztály 
(Csak általános iskolásoknál kell jelezni:
1−8)□ Saját autóval (belépő) 1.000.-Ft

A részvételi díj egészét, vagy csak egy részét SZÉP kártyával (étkezés és szállás jogcím) 

és/vagy Erzsébet Utalvánnyal (étkezés jogcím) fizetem             □ igen

Kártya-/Utalványtulajdonos neve: Ezekkel fizetett összeg:

Pontos címe: ,-Ft

Egyéb fontos információk: (elhelyezésre vonatkozó kérés; gyógyszer-, ill. étkezési 
érzékenység, stb.)

Jelentkező (6. osztályig: felelős 
hozzátartozó/tanár)

Munkatársunk aláírása
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Diakóniai-Szeretetszolgálati percek

Isten szeretetéből fakadóan te-
remtette az eget és a földet és 
mindent, ami „bennük” talál-
ható (olvassuk el az 1Mózes 1: 
1–2, 4-et). A 8. osztályos tanu-
lók az alábbiakban megosztják 
mindannyiunkkal a teremtett világ 
felé érzett gondolataikat. A fele-
lősségteljes gondolkodásra Hor-
váth Gabriella tanárnő hívta fel a 

tanulók figyelmét. Ekképpen mi 
is, Olvasók, érzékenyítve vagyunk 
különösen a közvetlen környeze-
tünk tisztán és rendben tartására 
a mindennapokban és a különbö-
ző helyzetekben. A mindennapok 
kicsit kiemelt része a Szeretethíd 
program, amikor együtt össze-
fogva van lehetőségünk segíte-
ni olyan kedves felebarátoknak, 
akik rászorulnak. Erre hívják fel 
figyelmünket a Református Sze-

retetszolgálat munkatársai is ezzel 
a programmal. Legyünk hálásak, 
hogy tehetünk másokért. A Szere-
tet közvetítése nagy kiváltság. Él-
jünk vele, mert akkor megtapasz-
talhatjuk, hogy örömöt okozni, 
adni még nagyobb öröm.

Szeretethíd – 2015. május 29–
30. (péntek–szombat)

Tájékozódni a hirdetésekben, il-
letve személyesen nálam lehet.

Somogyiné Gy. Mara

Napjaink problémái a 14 évesek szemében
Nem könnyű a 21. században 

élni. A fogyasztói társadalom a 
csúcsán jár. Reklámokkal befolyá-
solnak minket, hogy minél többet 
vásároljunk. Ezzel párhuzamosan 
nem figyelünk saját környezetünk-
re. Nem vagyunk igényesek saját 
környezetünk iránt, pedig a Földet 
mi is ajándékba kaptuk Istentől. 
Történelemtanárként fontosnak 
tartom, hogy ezekre felhívjam a 
gyerekek figyelmét. Megrázó ké-
peket mutattam a gyerekeknek, 
amelyek a pusztuló Földet, kihaló 
állatfajokat, pazarló és meggondo-
latlanul élő embereket mutatott be. 
Mindezekre a gyerekek az alábbi 
véleményeket fogalmazták meg:

„A képek több olyan dolgot mu-
tatnak be, amik nyilvánvaló prob-
lémák, mégis a legtöbb ember a 
saját érdekének védelmében nem 
vesz róluk tudomást.” (N. D.)

„Nem kellene senkinek sem sze-
metelnie. Nem szabadna pazarolni. 
A levegőt nem kellene szennyezni, 
az állatokat meg kell védeni. Ne 
csak a jelenre, hanem a jövőre is 
gondoljunk!” (V. K.)

„Vigyázzunk a környezetünkre és 
egymásra. Vegyük észre, mi van 
körülöttünk és tegyünk a környe-
zetünk épségéért! Figyeljünk saját 
egészségünkre is!” (V. K.)

„Védjük a bolygónkat és rajta 
lévő élőlényeket!” (G. B.)

„Vigyázni kell a bolygóra és nem 
szabad pazarolni, mert ezzel má-
sok életét is veszélybe sodorjuk. 
Tartózkodni kell a szervezetünket 
károsító anyagoktól.” (V. B.)

„Az volt számomra az üzenet, 
hogy fontos az élet és a körülöt-
tünk lévő világ. Ne csak magunk-
ra gondoljunk, hanem másokra is, 
akik rosszabb helyzetben vannak. 
Védjük az élőlényeket, a termé-
szetet! Ne legyünk figyelmetlenek, 
vegyük észre a problémákat! Ne 
dohányozzunk, ne szennyezzük a 
levegőt! Ne pazarolj!!!” (É. Zs.)

„Az embereknek gondolkozniuk 
kellene, mielőtt eldobják az ételt 
vagy szemetet. Ezzel csak a saját 
élőhelyét és az állatokat öli meg.” 
(T. CS.)

„Én kevesebbet fogok vásárolni, 
csak tényleg azt, amit kell, és ezt 
mondom anyáéknak is. Ha vala-
mi papírt vagy szemetet leejtettem, 
nem fogom otthagyni, hanem fel-
veszem és kidobom a kukába. A 
nemsokára megromlandó ételt 
megpróbálom felhasználni és nem 
kidobni.” (B. L.)

„Az volt a képek üzenete szá-
momra, hogy védjem a Földet és 
ne szemeteljek. Ne vegyek meg 

semmit feleslegesen. Ügyelek a 
környezetemre.” (M. Á.)

„Ha nem takarékoskodunk, ak-
kor kipusztul az egész Föld. Már ha 
csak én elkezdek felelősen élni, az 
is sokat segít!” (J. G.)

„Vigyázok a környezetre és vé-
dem azt. Nem veszek meg felesle-
ges dolgokat.” (T. B.)

„Én máskor nem fogok felesle-
gesen pazarolni és óvom saját kör-
nyezetem.” (B. O.)

„Számomra azt üzenték a képek, 
hogy nem szabad ételt dobni a 
kukába vagy olyat, amit még más 
szívesen megenne. A más nemze-
tiségű és bőrszínű embereket sem 
szabad leértékelni.” (Sz. B.)

„Én majd próbálok nem pazarolni 
és felelősségteljesen vezetni. Meg-
teszek sok apró, de fontos dolgot, 
hogy ne szennyezzem a Földet. Ci-
garettázni soha nem fogok!” (I. Á.)

„Nekem nagyon megrázóak vol-
tak a képek. Főleg a cigarettás. 
Soha nem szeretnék cigizni.” (F. E.)

„Szerintem a tanulság az volt, 
hogy ha cigizel, attól nem leszel se 
menő, se nagyobb a másik szemé-
ben, hanem inkább lekicsinylően 
néznek rád és ezzel rossz társaság-
ba is kerülhetsz. Ne pazaroljunk, 
mert mások éheznek, amikor mi 
jó életet élünk. És a legfontosabb, 

Szeretethíd
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hogy ne szemeteljünk és az állato-
kat ne bántsuk!” (Cs. E.)

„Védjük a Földet és ne pazarol-
junk, mert ezzel más élőlényeknek 
és az egész emberiségnek teszünk 
rosszat. Ne szemeteljünk! Ne ciga-

rettázzunk, mert másoknak és ma-
gunknak is rosszat teszünk.” (Cs. R.)

„Megpróbálok figyelni a környe-
zetemre, hogy ne okozzak kárt a 
Földnek. Figyelek az embertársa-
imra és megpróbálom megőrizni a 

magam, mások és a világ egészsé-
gét. Tetteimet átgondolom mások 
szemszögéből is. A sok katasztrófát 
megpróbálom megakadályozni.” 
(U. Sz.)

Horváth Gabriella

„Megtudtam, hogy milyen nekik, hogy nehezen bol-
dogulnak egyedül, és hogy milyen nehéz mindig min-
denhova kerekesszékkel menni. Éppen ezért a hely, 
ahol élnek, akadálymentesített. Meg tudtam azt is, 
hogyan tudok segíteni rajtuk, hogy kell a kutyusokat 
irányítani.” (L. V.)

„Én hálás vagyok az Úrnak, hogy én egészséges va-
gyok, és nem kell ott élnem. Nekem rossz volt ott lenni, 
mert féltem, hogy a betegségemmel én is oda jutok. 
Azt tapasztaltam, hogy a mozgássérültek élete nagyon 
nehéz, mert tolókocsival vagy elektromos tolókocsival 
kell élniük. Viszont megtanultam azt, hogy hogyan kell 
segíteni a mozgáskorlátozottaknak.” (M. E.)

„Nekem ez egy lehetőség volt, hogy megtapasztal-
jam, milyen, ha valaki fogyatékos. Szükségük van 

ránk. Megtanultam, hogy hogyan segítsünk nekik.” 
(T. Zs.)

„Nekem élmény volt, hogy kipróbálhattam a toló-
kocsit és megtudtam, hogy mit csinálnak a mozgás-
sérültek. Játszhattam a kutyákkal is, úgy mozogtunk, 
mint a kutyák. Azt tudtam meg, hogy hogyan segíthe-
tek a sérült embereknek.” (L. B.)

„Én nagyon élveztem a foglalkozásokat és a beszél-
getést. Megtanultam tolókocsival menni. Ahogy csak 
tudok, ezentúl segíteni fogok a fogyatékkal élőknek!” 
(C. R.)

„Azzal a tapasztalattal lettem gazdagabb, hogy tu-
dom, milyen az életük a mozgássérülteknek, és azt ta-
nultam meg, hogy mivel tudunk nekik segíteni.” (K. D.)

Somogyiné Gy. Mara

Bartimeus és az ovisok
Mindent, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok.”/Máté 21,22/

Milyen tapasztalatokat szereztél a 
Viktória Rehabilitációs Központban?

Március utolsó hetében az Olajfa 
Óvoda Szivárvány csoportjában 
Jézus csodás tetteiről beszélgettünk 
és azokról a szereplőkről, akik a 
történetekben szerepelnek. Mivel a 
csoportba kis- és nagycsoportosok 
is járnak, a történet feldolgozása 
során mindenképpen figyelembe 
kellett vennünk a gyerekek élet-
kori sajátosságait. Míg a kisebbek 
igénylik az életszerű helyzeteket, 
addig a nagyobbakat már inkább 
az igaz történetek érdeklik, kíván-
csiak arra a korra, amikor játszódik 
az adott történet, az akkori embe-
rekre, azok lakóhelyére.

A bibliai történet bemutatását 
Bartos Erika Őrangyal című köte-
tével egészítettük ki, így a kisebbe-
ket és a nagyobbakat is sikerült a 
foglalkozás során megszólítani.

A példázatokban szereplő em-
berek gyakran sérültek, mai szóval 
élve fogyatékkal élők voltak. Ak-
koriban azonban az ilyen emberek 
élete teljesen más volt, mint a mai 
időkben. A történetekben Jézust 
olyan emberek társaságában lát-
hatjuk, akik szegények, betegek, 
sánták, vakok vagy éppen siketek 
voltak. Jézus mindig nagy szeretet-
tel fordult hozzájuk, segített rajtuk, 
így például a vak Bartimeuson is, 
akinek visszaadta a látását és nem 
kellett tovább koldulnia.

Akkoriban a sérült emberek nem 
mehettek be a templomba, ők csu-
pán kívülről nézhették Isten házát 
és csak vágyakoztak arra, hogy 
hozzájuk is szóljon az Úr. Ezeket az 
embereket általában a családjuk 
tartotta el, de ha ez nehézséget oko-

zott a családnak, akkor kiültették 
őket az utcákra koldulni. Számukra 
azonban nem csak a testi igényeik 
kielégítése volt fontos, hanem lelki 
táplálékra éheztek. Imáikban olyan 
őszinték voltak, azt kérték, hogy 
javuljon meg a látásuk, legyenek 
barátaik, legyen mit enniük a sze-
gényeknek, hogy ne kelljen koldul-
niuk. Akiket Jézus meggyógyított, 
utána már bemehettek a templom-
ba és dicsőítették Istent.

A nagycsoportos gyerekek na-
gyon fogékonyak voltak a témá-
ra, éppen ezért a beszélgetést kö-
vetően el is játszottuk velük, hogy 
milyen lenne az, ha nem látnánk, 
vagy ha bénaság miatt nem tud-
nánk használni kezeinket, vagy 
éppen lábaink sérülése miatt csak 
mászva tudnánk közlekedni. 
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…adott gondolatot arra, hogy 
bemutassam az Olvasóknak is 
Marront, a vakvezető tanuló ku-
tyát. Fajtáját illetően ő egy golden 
retriever, nagy, kamasz kutyus. Kü-
lönös szolgálatra van kiválasztva. 
Hozzá hasonlóan a többi segítő 
kutya is. Nevelő szülője lehetek tíz 
hónapon át. Ő a Magyar Vakok és 
Gyengénlátók Országos Szövetsé-
géhez tartozik. Ez alatt a rövid idő 
alatt is sok-sok gyakorlással sajátít el 
különböző feladatokat. De valójá-
ban mindketten tanulunk egymás-
tól. Többek között türelmet, szerete-
tet, egymásra figyelést is. Fegyelme-

zett életvitelre kell felkészülnie, hogy 
alkalmas segítőtársa lehessen majd 
egy, az akkoriban élt Bartimeushoz 
hasonló vak felebarátunknak. Ezért 
már amióta a hámot, az ő munka-
ruháját viseli, folyamatosan tanulja, 
hogy akkor őt nem szabad megszó-
lítani, simogatni, nem érintkezhet 
más kutyusokkal és a dolgát sem 
végezheti. Sokan nem tudjuk ezt. 
Nincs igazán a köztudatban. Ezt a 
fegyelmezett magatartást azért fon-
tos, hogy megtanulja, mert ő lesz a 
vak embernek a látó szeme. Ezért 
nekünk is meg kell tanulnunk, hogy 
ne vonjuk el a figyelmét a rábízott-

ról. Hogy felelősségteljes munkáját 
végezhesse. Természetesen játszás-
ra, vidámságra, örömre is jut idő és 
lehetőség.

Azzal is segíthetjük a leginkább a 
Marronhoz hasonló segítő kutyákat, 
akár tanulók, akár már aktív dolgo-
zók, a simogatás és megszólítgatás 
helyett, ha imádkozunk értük és a 
rájuk bízottakért.

„De mikor a mi megtartó Iste-
nünknek jóvolta és az emberek-
hez való szeretete megjelent…” 
(Tit 3,4.)

Somogyiné Gy. Mara

 Az alábbi előadásvázlat egy olyan ideoló-
giát tár elénk, amely az utóbbi évtizedekben egyre 
erőteljesebben terjed világszerte, s egyre több jelét 
látjuk, hogy bizonyos erők valóban az egész em-
beriségre akarják rákényszeríteni. Félelmetes, hogy 

mindezek az ENSZ és az Európai Unió dokumen-
tumaiban valóban úgy szerepelnek, mint általános 
és lehetőleg minden tagállamban érvényesítendő 
alapelvek. Nyugat Európában már ennek megfele-
lő törvények születtek, s például Szlovákiában épp 

A foglalkozás végén a gyerekek-
ben megfogalmazódott a hála, 
hiszen valóban csak hálásak lehe-
tünk mindannyian azért, ha egész-
ségesek vagyunk.

Azokra a kérdésekre, hogy miért 
segített az Úr Jézus Bartimeuson, 
és miért adta vissza a szeme vilá-
gát, sok érdekes válasz született 
a csoportban. Összefoglalva azt 
mondhatjuk, hogy azért, mert hit-
tel, őszinte szívvel fordult Hozzá. Az 
emberek el akarták őt hallgattatni, 
de ő nem hagyta magát eltántorí-
tani, mert hitte, hogy csak Isten tud 
rajta segíteni. Ebből a példázatból 
is jól láthatjuk, hogy Jézushoz ak-
kor is őszinte hittel fordulhatunk, 
ha a magunk bölcsességével és 
erejével már nem vagyunk képesek 
megoldani egy nehézséget. Jézus 
ma is segít azoknak, akik Őt hittel 
kérik. Mi magunk is példát mutat-

hatunk, ha meglátjuk, hogy kinek 
és hol van szüksége segítségre. 
Abban is támogathatjuk ezeket az 
embereket, hogy elfogadják más-
ságukat, hiszen ez sem egyszerű, 
különösen akkor, ha nem kapják 
meg a megfelelő családi támoga-
tást. Erre sajnos gyakran látunk 
példát, hogy a sérültek intézmé-
nyekben élnek, mert családtagjaik 
nem elég erősek az ő különleges 
ellátásukra.

Vannak olyan intézmények, 
ahol sérült és egészséges gyermek 
együtt tanul, játszik. Fontos az in-
tegráció, ez azonban csak akkor 
lehetséges, ha ehhez adott a meg-
felelő szakmai és intézményi hát-
tér. A mi óvodánkba egészséges 
gyermekek járnak, a gyerekeknek 
az intézmény falain belül nincs 
lehetőségük életközeli helyzetben 
megtapasztalni mindezt. Ennek el-

lenére fontos erről beszélni, hiszen 
bárhol találkozhatnak sérültekkel. 
Ha a gyerekek már rendelkeznek 
előismeretekkel, akkor helyén tud-
ják kezelni a helyzetet, megköny-
nyítve ezzel a másik fél kapcsolat-
teremtési kísérletét vagy egy kö-
zösségbe történő beilleszkedését.

„Mert minden fát a gyümölcséről 
lehet megismerni” (Lukács 6:44)

A mi hitéletünk Krisztus szereteté-
re épül. Isten nem személyváloga-
tó, mindenkit egyformán szeret. „Ti 
vagytok a világ világossága” (Máté 
5:14) Legyünk hát lámpások, vi-
lágítsunk, hirdessük Urunk dicső-
ségét minden élethelyzetben, és 
tanítsuk erre kicsinyeinket is, hogy 
erőt csak Istentől kapunk, és csak 
Őbelőle táplálkozhatunk, majd így 
lesznek ők is Isten lámpásai.

A Szivárvány csoportos 
óvó nénik és Márti néni

A Szivárvány csoport kedves látogatása…

vigyázzatok, álljatok meg a hitben! (1Kor 16,13)
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napjainkban dolgoznak olyan törvénytervezeten, 
amely által ezeket a törekvéseket akarják bevezetni 
a köznevelés és közoktatás különböző területein. Az 
ún. „gender mainstreaming” irányelveinek képvise-
lői azon bátorodtak fel a szomszédunkban, hogy a 
februári népszavazáson csupán 21% szavazópolgár 
vett részt, amikor arról kellett volna dönteni, hogy a 
házasság és a család felépítését hogyan tartják he-
lyesnek. Ennyit arról, amikor az emberek és köztük a 
keresztyének nem, vagy csak alig-alig élnek közéleti 
felelősségükkel…

Az előadás a révkomáromi Selye János Egyetem 
Református Teológiai Karán hangzott el, ahol a né-
met származású kálvinista Bernard Kaiser professzor 
konferenciát szervezett a gender program elemzése 
és bibliai kritikája tárgykörében. Az alábbiak előadó-
ja a szintén német, de Lichtensteinben filozófiai tan-
széket vezető Daniel von Wachter professzor volt.

Tudnunk kell, hogy a gender program az ember 
nemi identitását kívánja függetlenné tenni a teremtett 
adottságaitól, s teljes jogkörrel rábízni, hogy hetero-, 
homo-, vagy éppen biszexuális kapcsolatban, kap-
csolatokban akarja-e leélni az életét. Döbbenetes, de 
az ebből fakadó katasztrófa a családok jövőjére néz-
ve nem hogy elhallgatott, hanem vágyott, támoga-
tott folyamat az ideológia mögött álló erők számára.

Olvassuk figyelmesen és imádkozó szívvel az aláb-
bi – egészen ördögi – elgondolásokat! S kérjük szí-
vünkből: Urunk, irgalmazz!

„A gender mainstreaming (GM) programja
a) Tanításuk: A férfi és a nő közötti testi különbségek 

csupán konstruált és ezért megváltoztatható való-
ságok;

b) A homoszexualitás veleszületett és meg nem vál-
toztatható valóság;

c) A hagyományos szexuáletika hamis. Az ösztöneit 
mindenkinek ki kell élnie;

d) A GM ideológia elérendő célként határozza meg: 
Az emberek lehetőleg gyakran, és lehetőleg ifjú 
korban éljenek szexuális életet, s a legjobb az, ha 
ezt azonosnemű kapcsolatban teszik;

e) Az emberek ne legyenek biztosak abban, hogy 
melyik nemhez tartoznak és vonzódnak, s fontol-
ják meg a változtatás lehetőségét;

f) Minden nő álljon munkába, lehetőleg minél töb-
ben minél magasabb pozícióban. Ne legyenek 
többé háziasszonyok;

g) Lehetőség szerint kevés stabil házasság legyen, és 
lehetőleg kevés gyermek növekedjék stabil házas-
ságban;

h) A születések száma csökkenjen;
i) A GM ideológusai által foganatosítani kívánt in-

tézkedések a különböző országokban: Kötelező 
legyen a korai szexuálizálás (szexuális „felvilágo-
sítás”), amely magában foglalja a szégyenérzet le-
küzdését, a traumatizálást; biztatni kell mindenkit 
a korai szexuális életre és a gyakori partnercseré-
re, és a nem, illetve a szexuális irányultság meg-
változtatására;

k) A homoszexuális praktikákra vonatkozó negatív 
véleménynyilvánításokat és kijelentéseket – mi-
szerint a homoszexualitás gyógyítható, vagy a há-
ziasszonyi lét jó dolog – el kell vetni és tiltani kell;

l) Az ellenvéleményeket el kell nyomni, ne lehesse-
nek pl. professzorok, vagy ne alapíthassanak óvo-
dákat, akik ellenkeznek;

m) Ne köthessenek szerződéseket, akik ezzel az ide-
ológiával nem azonosulnak; (vö.: Jel 13,16−17)”

Testvéreim! Ha mindezzel szemben nem állunk ki a 
teremtési rend és Isten üdvtervének alapvető igazsá-
gai mellett, s nem fogunk össze mindazok, akik tudjuk 
és valljuk, hogy egyetlen Út van, Aki a mennybe visz 
(János 14,6), s hogy Ő lesz minden ember és minden 
deviancia ítélő bírája (Ján 5,22), akkor szétver ben-
nünket az ellenség és súlytalanná teszi a hangunkat! 
Ekkor pedig nagyon szomorú jövő vár gyermekeinkre 
és unokáinkra…

Ne emberek, csoportok vagy háttérhatalmi elit tag-
jai közt keressük az okokat, illetve ennek a Biblia- és 
keresztyénellenes ideológiának megfogalmazóit és egy-
re erőszakosabb terjesztésének mozgatórugóit. A világ 
leggazdagabb emberei is kevesek ahhoz, hogy mindezt 
rá tudják erőltetni az emberiségre. Itt egy nagyon ke-
mény lelki-szellemi harc szemtanúi vagyunk, amely az 
ember üdvösségéért, illetve kárhozatáért folyik. De a 
győzelem nem lesz kétséges, amikor az Úr Jézus Krisz-
tus másodszor megjelenik, s maga köré gyűjti azokat, 
akik az Övéi.

Az Ige figyelmeztetései és tanácsai aktuálisabbak, mint 
valaha: „Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az 
ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyver-
zetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel 
szemben. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, ha-
nem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai 
és a gonoszság lelkei ellen.” (Ef 6,10−12)

Aki az Úr Jézusé, vagyis az Ige alapján hiszi és tud-
ja, hogy személyes Megváltója, kiválasztója és elhívója 
Ő, az bátran alkalmazza magára az apostoli bátorítást: 
„Ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok, és 
teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegye-
lemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kap-
tok.” (1Pét 1,13)

Somogyi László
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Még egy élményemet szeretném 
megosztani a ’40-es évek második 
fele csodálatos lelki ébredésének 
időszakából: 1949 augusztusában, 
a májusi megtérésemet eredmé-
nyező után ismét lehetőségem nyílt 
egy konferencián való részvételre 
Alcsúton.

Mintegy 2 és félezer fiatal gyűlt 
össze az ország minden részéből. 
Szólt az ige, zengett az ének. Szí-
vek nyíltak meg az Úr Jézus előtt. 
A konferencia végeztével mi, ak-
kori fiatal férfiak, mintegy 80 fős 
csoportokba álltunk össze és üte-
mesen, egyszerre lépkedve lelki 
énekeket zengedezve – pl. „Fel ba-

rátim drága Jézus zászlaja alatt…” 
− indultunk meg a mintegy 2 km-re 
lévő faluba a hazautazás előtt.

Szívünk telve volt a Megváltó Úr 
Jézus iránti hálával. Őt akartuk 
dicsérni és megvallani a világnak 
Krisztusban összeforrt szívvel. Ak-
kor nem tudhattuk még, hogy a 
konferenciatelepet a hatóságok 1 
év múlva bezárásra kényszerítik (1 
órán belül ki kellett üríteni), de ab-
ban biztosak voltunk, hogy Jézus 
a szívünk Ura. Kívánom, hogy ezt 
a fehérvári gyülekezetben is minél 
többen elmondhassák magukról!

Felhívom testvéreim figyelmét a 
közösségi élet fontosságára. A he-

tenkénti istentisztelet, bibliaóra kö-
zött több nap is eltelik. Ez idő alatt 
az örömök mellett gondok, kísérté-
sek is jelentkezhetnek. Javaslom, 
legyen mindegyikőjüknek legalább 
egy lelki társa, akivel hét közben is 
találkozhatnak, de legalább telefo-
non beszélhetnek. Megoszthatják 
egymással örömeiket és bánataikat 
is, és az Úr elé vihetik azokat imád-
ságban. A kiscsoportos közösség 
szerepe is fontos.

Az egészséges közösségi élet a 
lelki növekedés fontos eszköze és 
feltétele.

Az Úr áldja Önöket!
Testvéri szeretettel: Fórizs József

A kóruséneklés 
terápiás hatásairól

Mindenekelőtt el kell monda-
nunk, hogy az éneklés valójában 
egyfajta fizikai tréning, amely a test 
izmainak nagy részét megmozgat-
ja, tehát a rendszeres éneklésnek 
hasonló pozitív hatása lehet, mint 
a testmozgásnak. Az éneklés ter-
mészetesen hat a szívműködésre 
és a légzésfunkciókra, vagyis az 
énekléssel megelőzhető, illetve 
egyes források szerint csökkenthe-
tő a szívbetegségek kialakulásának 
veszélye, idősebb korban pedig az 
éneklés hozzásegít a jó egészségi és 
fiziológiai állapot megőrzéséhez.

[…] Az együtt éneklés nagy-
szerű élmény mindazok számára, 
akik részt vesznek benne, és jó 
esetben azoknak is, akik hallgatják. 
Jelen esetben azonban az a kérdés, 
hogyan lehet tudományos szem-
pontok szerint elemezni az éneklés 
terápiás hatásait. Több tanulmány 
is vizsgálta az éneklés pszicholó-
giai és biológiai hátterét. Akik kó-
rusban énekelnek, általában egy 
adott közösséghez tartozónak érzik 
magukat, és ennek – mint egyfajta 
szociális aktivitásnak – önmagában 
is nagy értéke van. Egy nemrégi-
ben készült áttekintő tanulmány 
összefoglalta a kóruséneklés terápi-
ás hatásainak legfontosabb szem-
pontjait. Mintegy kétezer kórustag 
beszámolóit gyűjtötték össze Eu-
rópa-szerte, és a következő meg-
állapításokra jutottak az eredmé-
nyek alapján. A vizsgálati alanyok 
többsége elmondta, hogy az ének-
lés számára örömteli tevékeny-
ség, relaxáló hatású, ugyanakkor 
energetizál, pozitív érzelmeket ge-
nerál, és segít legyőzni a stresszt. 
Úgy tűnt, hogy azokat, akik kórus-
ban énekelnek, e tapasztalat hoz-
zásegítette ahhoz, hogy pozitívab-
ban gondolkodjanak magukról, 
ami egészségesebb önértékelést és 

nagyobb önbizalmat is jelenthet. 
A kórushoz mint közösséghez tar-
tozás egyfajta szociális támogatást 
is jelent a kórustagok számára, ami 
szintén fontos tényezője az egész-
ség megőrzésének. Nagyon szép 
és felemelő megfogalmazása az 
ilyen tapasztalatoknak Kay Pollak 
2004-ben bemutatott, Hétköz-
napi mennyország című filmje. A 
történet szerint egy híres karmes-
ter betegsége miatt visszavonul a 
pódiumtól, majd egy kis faluban 
elvállalja a helybéli amatőr kórus 
vezetését. A film többek között azt 
is bemutatja, hogyan alakítja át a 
falu hétköznapjait és az emberi 
kapcsolatokat a közös éneklés.

[…] feltérképezték a (kórus)ének-
lés egészségvédő hatásainak kulcs-
dimenzióit. Ezek a következők: 1. 
Pozitív érzelmeket indukál, és ellen-
súlyozza a negatív érzéseket, ezáltal 
segít a depresszió kialakulásának 
megelőzésében. 2. Fokozott kon-
centrációt kíván művelőitől, ezért 
megakadályozza a túlzott aggodal-
maskodást, és elősegíti a relaxált 
állapot fenntartását. 3. Magában 
foglalja a légzés szigorú kontrollját, 
amely segíti a megküzdést a stresz-
szel és a szorongással. 4. Szociá-
lis támaszt nyújt a résztvevőknek, 
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fel barátim drága Jézus zászlaja alatt!
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Anyakönyvi hírek
2015. 04. 01–2015. 05. 21.

Eltemettük:

Gurcsó László, 86 éves,
Hamberger Gyöngyi, 59 éves,
Jakab Pál Lajos, 70 éves,
Kérészy Zoltán, 83 éves
Kulics József, 91 éves,
Páros László, 70 éves,

Potyondi Józsefné sz. Rostás Veronika, 68 éves,
Somogyi László Gyula, 84 éves,
Szmilek Lajos, 80 éves,
Tóth László, 83 éves,
Vörös László István, 80 éves

                                                     testvérünket. 
Imádkozunk a gyászolókért.

Isten áldását kértük:
Sógorka Viktor és Veress Andrea, Káposztay Gábor és dr. Tari Fruzsina,

Pleva János és Földesi Zsuzsanna, Vad Csaba és Pálinkás Sarolta,
Kovács Szabolcs és Rockenbauer Réka házasságára.

Imádkozunk értük.

Megkereszteltük:
Gödri Lucát, Pál Karina Zsuzsannát, Riszter Mátét,

Rukkenbauer Emmát, Simon Leila Jázmint, Ványi Anabellát.

Imádkozunk értük.

megkímélve őket a magány érzé-
sétől. 5. Folyamatos tanulás, ezért 
szinten tartja és fejleszti a kognitív 
funkciókat. 6. Folyamatos fizikai ak-
tivitás, mely hozzájárul a test jóllété-
nek megőrzéséhez.

[…] A teljesség kedvéért azt is 
meg kell jegyeznünk, hogy a pro-
fesszionális muzsikusok nem feltét-
lenül örvendenek jobb egészség-
nek, mint azok, akik csak kedvte-
lésből zenélnek. A gyakori fellépé-
sek és az ehhez kapcsolódó stressz 
gyakran aláássa a zenészek egész-

ségét. Ezzel kapcsolatban említhet-
jük azt a kutatást, amelynek során 
hivatásos és amatőr énekeseket 
vizsgáltak, miközben énekleckéket 
vettek. Az eredmények azt mutat-
ták, hogy a próba alatt a hivatásos 
énekesek sokkal inkább képesek 
fenntartani egy ellazultabb állapo-
tot a szervezetükben, mint az ama-
tőrök. Ugyanakkor utóbbiak sok-
kal jobban élvezték a próbát, mint 
hivatásos kollégáik.

[…] Összegzésként az is elmond-
ható, hogy habár a fent említett 

adatok nagyon biztatók, további 
szisztematikus tudományos vizs-
gálatok szükségesek annak bizo-
nyítására, hogy az éneklés – és kü-
lönösen a kóruséneklés – hogyan 
alkalmazható a gyógyításban, illet-
ve terápiás célok megvalósítására. 
Azonban testi-lelki egészségének 
elősegítésére addig is mindenkinek 
jó szívvel javasoljuk az egyéni vagy 
a közös éneklést.

Harmat László: A kóruséneklés 
terápiás hatásairól. (részlet) 

In: Embertárs, 2013./4. 379–383.
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Széchenyi utca
Vasárnap:
08:30  Istentisztelet (A három nagyünnepen: 08:00)
10:00  Istentisztelet, gyermek-istentisztelet, ovis istentisztelet;
  Ünnepnapokon és a hónap utolsó vasárnapján
 délelőtt úrvacsorás istentiszteleteket tartunk.
Minden hónap 1. és 3. vasárnapján: 
16:00 Harmincasok-negyvenesek köre
Minden hónap 2. vasárnapján: 
16:00 Családosok köre
Minden hónap 4. vasárnapján: 
16:00 Szolgálók felkészítése
Hétfő:  
16:30 Szenvedélybetegségből szabadulást keresők és azokat 
           segítők összejövetele (Kékkereszt csoport)
Keddenként:
  első kedd: 18.00 „Egymás terhét hordozzátok” imaóra mindenkinek
  második:  18.00 Presbiteri bibliaóra
  harmadik: 18:00 Keresztelői előkészítő, 19:00 Jegyesoktatás
  negyedik: 18.00 Munkaközösségek, bizottságok tagjainak bibliaórája
Szerda: Baba-mama kör 9:30 órától, Énekkari próba 18:30-tól
Csütörtök: 17:00 Gyülekezeti bibliaóra 
Csütörtök: 19:00  Gyülekezeti bibliaóra (előtte 18.15-től imaközösség)
Péntek:      17:00  Biztos Szikla Klub (kisifi)
Péntek:      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: 15:00-17:00 Hivatali órák
 18:00 Szabadság Krisztusban hitmélyítő csoport
Péntek: 10:00 Baba-mama klub
 18:00 Játéksarok

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 beosztott lelkész

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 belső felújításához! A költségek 
kb. felét csak kölcsönből tudtuk rendezni, amit 2012. januárjától 5 
éven át kell törlesztenie egyházközségünknek. Szeretettel kérjük, 
hogy hordozzák imádságaikban, és továbbra is támogassák adomá-
nyaikkal ezt a nemes ügyet! 


