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Jézus szavait elméletben 
könnyen elfogadjuk, s erköl-
csi útmutatásait a nem keresz-
tyének között is sokan a leg-
magasabb szintű tanításnak, 
a legéletrevalóbb tanácsok 
gyűjteményének tekintik. De 
amikor mindezt a gyakorlat-
ban kellene megélnie vala-
kinek, akkor hirtelen valami 
megváltozik. Vajon miért?

Ma már elmondható: százezrek 
érkeztek és érkeznek Európába, 
hogy a sajátjuknál magasabb élet-
színvonalat, illetve békésebb kö-
rülményeket keressenek. Mi pedig 
– az egykor még keresztyén Euró-
pa – egyszerűen nem tudjuk, mit 
kezdjünk velük.

De hiszen védenünk kell saját 
munkahelyeinket, kultúránkat, 
egészségünket s gyermekeink jö-
vőjét – vagy talán nem vagyunk 
felelősek értük?!

De igen, felelősek vagyunk. 
Csakhogy felelősek vagyunk azért 
a hedonista, pazarló és kényelem-
szerető életformáért is, amit ráadá-
sul más népek és más földrészek 
becsapásával és kizsákmányolá-
sával épített fel az ún. fejlett világ! 
(Ma is köztudott, hogy pl. az Iszlám 
Államtól potom összegekért vásá-
rolnak kőolajat a világ nagykeres-
kedői – támogatva, de egyúttal 
aljas módon kihasználva is őket. 

Ugyanakkor a hivatalos nyilatko-
zók szidják ezeket az embereket, 
s a világ gonoszaiként mutogatják 
őket…)

Jönnek a migránsok? Igen, s le-
het, hogy fizetik is őket egyesek, 
majd odaküldenek embercsempé-
szeket, akik a pénzt elkérik tőlük, 
s visszajuttatják azt a migráció tá-
mogatóinak. E támogatók pedig 
becsületesnek látszó, sokszor még 
templomba is járó emberek…

Nagy a baj, sokkal nagyobb, mint 
gondolnánk! E világ oly mértékben 
belegyökerezett a sátáni ígéretekbe, 
hogy a saját gonoszságát és igaz-
ságtalanságát – kicsiben és nagy-
ban – már észre sem veszi. „Olya-
nok lesztek, mint az Isten: majd ti 
eldöntitek, mi a jó és mi a rossz” 
– sziszegte valaki. (1Móz 3,4–5) S 
mi elhittük és elhisszük, hogy képe-
sek vagyunk önmagunkban helye-
sen dönteni. S lám, még egy szö-
gesdrótról sem tudjuk bizonyosan 
megállapítani, hogy jó megoldás-e 

ez a kialakult helyzetben.
Mások egységes, kemé-

nyebb fellépésért kiáltanak. 
De végiggondolja valaki is, 
mi lesz, ha egységes vezetés 
alá kerül Európa?! Ha egy 
személy, vagy egy központi 
kormány valódi hatalmat 
kap a kontinens népei és 
nemzetei felett? Milyen tör-
vények, milyen elvárások, 

milyen értékrend határozza meg a 
jövőnket?! – A Biblia az idők végén 
fellépő Antikrisztusról beszél, aki 
meghirdeti: Íme, itt a békesség és 
a biztonság… (vö.: 1Thessz 5,3; 
2Thessz 2,3–4)

Az emberi szívvel van a baj, 
amely nem akar engedni Isten Igé-
jének! Önző és igazságtalan szí-
vünk miatt nem lesz gyakorlattá, 
amit az Úr Jézus tanított, s meg is 
élt a földön. Önmegtagadás, igazi 
bűnbánat és Krisztus kereszthalálá-
ért való hálaadás nélkül senki sem 
képes követni Őt. (Péld 28,13) 
Meg kellene szívből békülnünk 
a gondolattal, hogy Isten nélkül 
nem megy: nem tudunk helyesen 
dönteni, s nem tudunk helyesen 
élni. (Ján 15,5) Pl. ha elém kerül 
egy illegális bevándorló: Segítsem, 
vagy ne segítsem? … A Hegyi be-
szédre tekintve van válaszunk, de 
vajon van-e hitünk is hozzá? (vö. 
fentebb: Máté 5,42)

Nehéz kérés

„Aki kér tőled, annak adj, és ne fordulj el a kölcsönt kérőtől!” (Máté 5,42)
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KoNfirmáció 2015.

Nagy örömmel és Isten iránti hálával a szívünkben számolunk be arról, hogy idén 29 gyermek konfirmált 
gyülekezetünkben: 18 leány és 11 fiú. 16-an gyülekezeti hittan keretében a Gyülekezeti Központban, 13-an 
pedig a Talentum Református Általános Iskolában készültek fel a vizsgára. Idén a Budai úti református temp-
lomban tettek konfirmációi fogadalmat május 17-én, majd 25-én vettek részt először úrvacsorai közösségben. 
A konfirmandusok közül többen gyülekezeti tagjaink gyermekei. Egyedül Istené legyen a dicsőség ezért a sok 
gyermekért és az Ő kimondhatatlan áldásaiért!

„Így szól az én Uram, az Úr, Izráel 
Szentje: a megtérés és a higgadtság 
segítene rajtatok, a béke és a biza-
lom erőt adna nektek! De ti nem 
akarjátok, inkább ezt mondjátok: 
Nem úgy lesz az, hanem lóháton 
vágtatunk! Hát majd vágtatnotok 
kell! Gyorsan akartok hajtani? Hát 
majd gyorsak lesznek üldözőitek! 
Egy ember fenyegetésére ezrével 
elfuttok, öt ember fenyegetésére 
úgy elfuttok, hogy nem marad más 
belőletek, csak egy jelzőpózna a 

hegytetőn és egy zászlórúd a hal-
mon. De még vár az Úr, hogy 
megkegyelmezhessen, készen 
áll arra, hogy irgalmazhasson. 
Mert bár ítélő Isten az Úr, bol-
dogok mindazok, akik benne 
reménykednek.” (Ézs 30,15–18)

Válságos világunkban biztasson 
minket hűséges, hitből fakadó kö-
nyörgésre a 394. dicséret néhány 
sora:

„Térj magadhoz, drága Sion, 
Van még néked Istened, Ki atyád-

ként felkaroljon, S szívét ossza meg 
veled! Azt bünteti, kit szeret, Más-
képp ő nem is tehet: Sion, ezt hát 
jól gondold meg, S szabj határt bús 
gyötrelmednek.

Bár hegy, halmok rengenének, 
Minket égi kéz emelt, S indulása a 
nagy égnek Végromlásra adna jelt: 
Ezt látva is el ne hidd, Hogy ez a 
perc elveszít; Sion, addig nem dől-
hetsz meg, Míg oltalmad Istentől 
lesz!”

Somogyi László
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Talentumos diákok Keresztelés helye                                                        Szülők

Bartos Violetta Pákozd Bartos Bálint, ev. Sümegi Nikoletta, r. kat.

Csetényi Eszter Székesfehérvár Dr. Csetényi Zsolt Attila, r. kat. Dr. Csetényiné Dr. P.Nagy Orsolya, ref.

Csókás Réka Konfirmáción Csókás Szabolcs, ref. Fülöp Márta, ref.

Élő Zsanett Székesfehérvár Élő János, ref. Élőné Kovács Andrea, ref.

Fehér Edina Székesfehérvár Fehér Roland Frigyes, r. kat. Fehérné Takács Edina, ref.

Gondi Balázs Dávid Székesfehérvár Gondi Zoltán, ref. Gondi Zoltánné Fazekas Ildikó, r. kat.

Halász Viktória Melitta Konfirmáción Halász Csaba, fn Sári Andrea, ref.

Illés Áron Székesfehérvár Illés László, ref. Molnár Zsuzsanna, ref.

Mercsek István Richárd Székesfehérvár Mercsek István, r. kat. Tóth Emília, ref.

Muskovics Dóra Ilona Székesfehérvár Muskovics Gábor, r. kat. Juhász Ilona, r. kat.

Szabó Balázs Csór Szabó Zoltán ref. Szabó Zoltánné Mészáros Piroska r. kat.

Tiber Bálint Konfirmáción Tiber Jenő, ref. Tiberné Horváth Szilvia r. kat.

Ujvári Szabolcs Székesfehérvár Ujvári Endre ref. Ujváriné Kovács Mónika r. kat.

Gyülekezeti hittanosok

Bensicz Nikolett Júlia Nagyvárad Bensicz György, ortodox Bensicz Klára, ref.

Besszer Eszter Lovasberény Besszer László János róm.kat. Besszerné Halmi Györgyi, ref.

Halász Eszter Székesfehérvár Dr. Halász József, ref. Dr. Peukert Erika, ref.

Jákob István Székesfehérvár Jákob István, ref. Jákobné Molnár Erika, ref.

Jóna Ádám Egyházaskozár Jóna Ferenc, r. kat. Jónáné Palotai Judit, ev.

Kovács Franciska Flóra Sárkeszi Kovács Tibor, ref. Sulyok Éva, ref.

Kovács Máté Magyaralmás Kovács Sándor, ref. Kovácsné Farkas Zsuzsanna, ref.

Langmár Anna Székesfehérvár Langmár János István, kat. Langmárné Schvaner Tímea, ref.

Nagy Eszter Lilla Székesfehérvár Nagy Miklós, r. kat. Király Enikő ref.

Nagy Melinda Réka Székesfehérvár Nagy Miklós, r. kat. Király Enikő ref.

Nagy Noémi Sára Székesfehérvár Nagy Miklós, r. kat. Király Enikő ref.

Pinczés Flóra Bükkábrány Pinczés Attila, ref. Pinczésné Lázár Mónika, ref.

Pintér Ádám Székesfehérvár Pintér Gyula r. kat. Pintérné Teker Judit ref.

Schindele Ádám Budapest – erdélyi 
gyülekezet Schindele Zsolt Schindele Éva

Szentgyörgyi Eszter Cece Szentgyörgyi Tibor, ref. Sz. T-né Garam Katalin, ref.

Szücs Edina Székesfehérvár Szücs József, ref. Szücs Józsefné Rákos Erzsébet ref. 

Berze János lelkész

Noha nem láttátok, mégis szeretitek; bár most sem látjátok, mégis hisztek benne. De mivel hisztek, uj-
jonghattok a megdicsőültek kimondhatatlan örömével, mert eléritek hitetek célját: lelketek üdvösségét.”

1 Péter 1,8-9
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MEGHÍVÓ
Jelentkezz szeptemberben az induló konfirmációi csoportba!

Kedves Hetedikes és Nyolcadikos Barátaink!

Azért írunk Nektek, hogy nagy szeretettel meghívjunk benneteket egy sorozatra, amely hetente 
egy óra programot jelent majd számotokra a Gyülekezeti Központunkban (Széchenyi út 16.). A 
sorozat célja a konfirmáció, amely elvezet Titeket egy új ifjúsági kör sokféle izgalmas, testileg-
lelkileg építő közösségi életének megismeréséhez (nyári táborok, évközi túrák, kirándulások, 
sütés-főzés, kézművesség, sport stb.), és nem mellékesen életetek Istenének megtalálásához!

A konfirmáció mindig különleges alkalom, hiszen a keresztyén ember felnőtté válásának fontos 
lépcsőfoka. Biztosak vagyunk benne, hogy ez a sorozat nem lesz hiábavalóvá az életetekben, 
sőt mindaz az ismeret, megtapasztalás és hit, amiről szó lesz – segíteni fog Titeket eligazodni 
az élet igazán fontos kérdéseiben. A világ számos országában tömegek jutnak keresztyén hitre 
napjainkban is, nyilván nem véletlenül. Velük együtt valljuk: Isten szeretetének valódi meg-
tapasztalása az emberi szív legnagyobb ajándéka! (János 3,16)

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

Szeretettel kérjük, segítsék elő konfirmandus korú gyermekük felkészülését azzal, hogy biz-
tatják és támogatják őt ezen az úton, ahogyan meg is fogadták ezt gyermekük keresztelője 
alkalmával. Biztosak lehetnek benne, hogy ezzel a legnagyobb jóhoz segítik hozzá gyermeküket, 
amit csak adhatnak neki e földi életben!

Az első konfirmációi órát szeptember 4-én, pénteken délután 4 órától tartjuk a 
kezdő csoportnak a Gyülekezeti Központ emeleti ifjúsági termében (Széchenyi út 
16.): a 7. osztályos korúaknak, illetve azoknak a valamivel idősebbeknek, akik 
most kezdik a konfirmációi felkészülést. (Az idősebb, már konfirmandus testvérek számá-
ra jelezzük: a haladó csoport foglalkozásai is folytatódnak péntekenként.)

Ha az első alkalmon valaki nem tud megjelenni, akkor is bátran jöjjön valamelyik következő 
órára. Egy ideig még később is lehetőség van a jelentkezésre, akár személyesen a Lelkészi Hiva-
talban (Széchenyi út 16.), akár a következő elérhetőségeinken:

Tel: 22-312-785; 30-676-3570

E-mail: hivatal@albaref.hu

facebook: Székesfehérvári Reformátusok

Felnőtt érdeklődők részére felnőtt konfirmációi oktatás is indul szeptember folyamán 
a Széchenyi úti Gyülekezeti Központban az ún. „Tabuk nélkül” sorozat, a Budai úti 
templomban a „Kereszt-kérdések” című sorozat keretében. Jelentkezni a fent említett 
elérhetőségeken lehet. Mindenkit szeretettel várunk!

Székesfehérvár, 2015. augusztus 20.
Berze János

lelkész
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Ezzel a címmel rendezett a re-
formátus egyházközségünk egy 
különleges gyermeknapot 2015. 
május 31-én egész nap a Budai 
úti református templomban és az 
udvarán. A különleges istentisztelet 
ilyenkor itt már hagyomány, most 
a Palánta Misszió Szivárvány báb-
csoportja adott elő egy kis színda-
rabot A szeretetre vágyó süni cím-
mel. Utána a fergeteges 
„Öt érzék kalandpark” 
kezdődött (a gyerekek 
segíthettek a süninek és 
a kislánynak mindenfé-
le feladat elvégzésében: 
titkosírás megfejtése 
Braille-írással, fehérbo-
tos járás, kerekesszékkel 
közlekedés, felolvasógé-
pes bibliai történet-felis-
merés, vakvezetőkutya-
vezetés, csörgő- és illat-
dobozok felismerése). 
Sok más program is szí-
nesítette még a napot: 
íjászat, tandembiciklizés, 
dalos néptánc foglal-
kozás, „Átalakít-lak” és 
egyéb kézműves prog-
ramok. Csak a regisztrált 
gyermekek száma 128 
fő volt… Az étel elég lett és nagyon 
finom, a kürtöskalácsnak megint 
nagy sikere volt… Az időjárás tö-
kéletes: se nem hideg, se nem me-
leg. Éreztük Isten kegyelmét ezen 
a napon! És mégis mennyi kétely 
volt a szívünkben előtte!

1. Mi a mi feladatunk a gyüleke-
zetben? Ez a mi gyülekezetünk 
feladata a mai világban? Igény 
van-e erre, kell-e nekünk ek-
kora feladatot bevállalni: több 
száz ember „szórakoztatását” 
és étkeztetését ellátni, miköz-
ben kevesen vagyunk aktív 
egyháztagok a Budai úti gyü-
lekezetrészben? Belül éreztük, 
igen, ez fontos, és minden 
külső akadályoztatás ellenére 
minden nap volt valamilyen 

megerősítés számunkra. „Mert 
az Ő alkotása vagyunk, akiket 
Krisztus Jézusban jó cselekede-
tekre teremtett, amelyeket előre 
elkészített Isten, hogy azok sze-
rint éljünk” (Efézus 2, 10). Isten 
sok embernek nyitotta meg a 
szívét: sokan jöttek „külsősök”, 
a segítők száma elérte a 80 főt!

2. Sokan érezzük hamisnak ezt a 
címet. Vakok ezek? Nem látják, 
mennyire sok akadály van??? 
A magyar törvényekben, az ut-
cákon és épületekben, s főleg 
az emberi szívekben. Down-
szindrómás kisfiút nevelek, át-
kerültem – akaratomon kívül – 
a nem egészségesek táborába. 
Mindennap megküzdjük a hit 
harcát, kicsiket és nagyokat: tu-
dom, mennyi akadály és korlát 
van kívül és belül. Igen, belül, 
mert a legnagyobbak bennünk 
vannak, hiszen újból aktívan 
részt venni egy közösségben, 
jól megélni a sok feszültséget és 
fáradtságot vagy nyíltan felvál-
lalni kisfiam hiányosságait és 
lemaradásait óriási belső tusa. 
Korlátozottságunkban milyen 

vigasztaló ez az Ige: „sem ma-
gasság, sem mélység, sem sem-
miféle más teremtmény nem 
választhat el minket Isten 
szeretetétől, amely megjelent 
Krisztus Jézusban, a mi Urunk-
ban.” (Róm 8,39)

Semmi akadály nincs Isten és 
ember, s főleg Isten és a gyerme-

kek közt, s mivel Isten 
ennyire szeret min-
ket, nekünk is ezt a 
határtalan szeretetet 
kell megélnünk egy-
más felé.

Szerettük volna, 
hogy gyülekezetünk 
gyermekei megis-
merjék a nem átla-
gos emberek kihívá-
sait, és felismerjék, 
mennyire fontos ez 
az üzenet: NINCS 
AKADÁLY! Annak, 
aki továbbadja a sze-
retetet, és annak, aki 
elfogadja azt.

A színdarabban a 
szúrós, örökké dühös 
és magányos sünit 
megszeretgette egy 

kedves kislány, nem kis fájdalmat 
okozva ezzel magának. Ez számára 
is óriási kihívás volt, de mivel Jé-
zustól az önfeláldozás példáját lát-
ta, vállalta a sérüléseket, csak hogy 
boldognak láthassa a kis sünit.

Elfogadni is nehéz a szeretetet, a 
másik, az „egészséges” ember kö-
zeledését. A süninek oly sok tüské-
je volt, hogy már azt hitte, sosem 
fog megváltozni. Már hozzászo-
kott, hogy őt csak elkerülni lehet, 
és neki soha nem lesz igazi barátja, 
s közben pedig annyira vágyott a 
szeretetre…

Boldog lett végre, mert rájött, a 
kislányt Jézus küldte, Ő az, akinek 
a kicsiny és a sérült is fontos! Ez a 
kislány ezért vette őt észre, ezért 
ölelte meg szúróssága ellenére, s 
ezért lett a barátja. A süni csak így 

NiNcs aKadály!
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Egyszer egy epilepsziás fiú apja 
kétségbeesetten fordult segítsé-
gért Jézushoz: „Mester, elhoztam 
hozzád a fiamat…” (Márk 9,17) 
Jézus kikérdezte az apát a beteg-
ség kezdetére és tüneteire vonat-
kozóan, ahogyan az orvos felve-
szi az anamnézist. Az apa kérlelni 
kezdte Jézust, hogy tud-e valamit 
tenni érte, mire ő ezt az axioma-
tikus mondatot mondta: „Minden 
lehetséges annak, aki hisz” (v.23). 
A férfi gyorsan rávágta, hogy 
persze, persze, hisz, ha ez kell a 
gyógyuláshoz, azután őszinte kor-
rekcióval hozzátette, hogy az igaz-
ság az, hogy igen is, meg nem is: 
„Hiszek, segíts hitetlenségemen!” 
(v.24). Ambivalens volt, ellentétes 
érzelmek, gondolatok egyidejűleg 
voltak jelen benne. Nagyon em-
beri, pszichológiai szempontból 
nagyon hiteles, valóságos volt az 
apa reakciója. Jézus nem utasította 
el, hogy ha csak érdekből mond-
tad, hogy hiszel, vagy ha hitetlen 
vagy, akkor nem foglalkozom ve-
led. Ma is, hozzánk is így közelít. 
Lehet, hogy még nem hiszünk, 

de szeretnénk, vagy ambivalensek 
vagyunk, hiszünk is, meg nem is, 
vagy néha jobban, máskor kevés-
bé, vagy „hiszegetünk”, a magunk 
módján. Jézus azt mondja, nem 
baj, csak legyünk őszinték, nem el-
sősorban vele, hanem önmagunk-
kal. Keresztyén körökben fennáll a 
veszélye annak, hogy igyekszünk 
megfelelni a „hívőség” vélt vagy 
valós követelményeinek. Ennek 
megfelelően viselkedünk, szerepet 
kezdünk játszani, amelyet azután 
magunk is valóságosnak hiszünk. 
Az ilyen modellkövetés lehet, hogy 
nem is tudatos, hanem csak igye-
kezet, megfelelési kényszer.

Az emberek áramlottak Jézushoz, 
mert csodákat akartak, gyógyulni 
akartak. Jézus sok csodát tett, mert 
ezt kérték tőle, de fontosabbnak te-
kintette a tanítást. A népet viszont 
a csodák érdekelték. Megbotrán-
koztak, amikor arra buzdította 
őket, hogy szeressék ellenségeiket. 
A csodát kérték, őt magát nem. Pe-
dig a legnagyobb csoda: ő maga. 
Sokszor ma is, mi is hasonlókép-
pen viszonyulunk Jézushoz. A se-

gítségét kérjük, de őt magát nem. 
Gyógyítson meg, aztán mehetünk 
a magunk útján.

A fenti bibliai történetben a 
gyógyulás feltétele a hit. Az nem 
baj, ha ez a hit még kicsi, kereső, 
hullámzó vagy ambivalens. Ezt 
vigyük hozzá, ahogy van, és ő ezt 
sokszorozza meg. Úgy gyógyít, 
hogy a bennünk lévő erőt mozgó-
sítja.

Természetes, ha olykor kétségeink 
vannak. Nem kell ezeket letagadni, 
sőt inkább ismerjük be, legalább 
önmagunk előtt. De ne engedjük, 
hogy a kétségek győzzenek! Ezeket 
is hozzá vigyük! Őszinteségünket, 
keresésünket szeretettel és irga-
lommal fogadja, és tettekkel vá-
laszol. A hit nemcsak megértés és 
befogadás, hanem akarati döntés 
kérdése is. „Hiszek hitetlenül Isten-
ben, mert hinni akarok” – írja Ady 
Endre megrendítő őszinteséggel és 
hitelességgel. A hit attitűd is: nyi-
tottság, hiányérzet, kapaszkodás, 
vágy, reménység. Ezekkel együtt 
mehetünk Jézushoz.

Dr. Kálmánchey Márta

HiszeK HitetleNül

tudta legyőzni félelmét, s megbízni 
a kislányban.

Bárcsak gyerekeink példaképei 
lehetnének! Ezért örültem ennek 
a napnak, s köszönöm a szervező 
gyülekezeti tagunknak, családjá-
nak és kollégáinak, hogy megszer-
vezték ezt az óriási élményt.

Külön köszönet még:
A vakvezető kutyusnak és két 

gazdájának: Hegedűs Angéla Ju-
ditnak és Csapó Endrének.

Az Alternatíva Mozgássérült 
Egyesülettől Tarsoly Mártának és 
férjének, Somogyi Tibornak.

A Vakok Állami Intézetétől 

Lebcelter Orsolyának, Spindler 
Mariannak és V. Tatár Annának. 
Segítőiknek: Lebcelter Zoltánnak 
és Tarcsafalvy Attilának.

A tandembicikliket a székes-
fehérvári LIONS Klubnak és 
Lebcelter Orsolyának.

Berzéné Bezdán Erika

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

-  kazettákat és CD-t 
vásárolhat minden kedves érdeklődő.

Bódás János verseskötete, Siklós József Az újszü-
lött természetrajza c. könyve, valamint Szikszai Bé-
ni Ahogy én láttam – szemelvények a XX. századi 
magyar ébredésről című könyve kaphatók.

A Széchenyi utcai gyülekezetünkben a két istentiszteleti alkalmat követően:

Iratterjesztés
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Iskolakerülő hét – az első!

„Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom 
nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pe-
dig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább 
titeket, kicsinyhitűek?” „Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? – vagy: Mit igyunk? – vagy: 
Mit öltsünk magunkra?” (Mt 6,28–31)

Nagy izgalommal szervezett nyá-
ri gyermekhetet a Budai úti szol-
gálóközösség 2015. június 16-19. 
között a Gyülekezeti Központban. 
A 31 általános iskolás korú gyer-
mekkel minden nap 3–5 felnőtt és 
6–7 diák foglalkozott, nem is be-
szélve a meghívott előadókról.

A fenti ige már sejteti, mi mo-
tivált bennünket a szervezésre: a 
résztvevők csodálkozzanak rá Is-
ten gyönyörű teremtett világára. 
Igyekeztünk gyakorlatiasan, kézzel 
foghatóan és játékosan rámutatni: 
EZ A VILÁG NEM LEHET A VÉ-
LETLEN MŰVE! 

Ünnepeltünk, hiszen milyen 
nagy dolog az, hogy vannak nö-
vények, állatok, vagy van Na-
punk, de legfőképp, hogy VAN 
EGY SZERETŐ ISTENÜNK, aki 
mindezt nekünk adta!

Célunk volt az is, hogy a gyer-
mek-istentiszteletekre és a hittan-
órákra járó gyerekek és tanítóik 
jobban megismerhessék egymást, 
barátságok szövődhessenek. De a 
legnehezebb, bevallom, az utolsó 
célkitűzés volt: példák lehessünk 
ezeknek a gyerekeknek. Úgy su-
gározzon rólunk a szeretet, a béke 
és a jókedv, hogy elmondhassuk, 
kitől is kaptuk ezeket. Elsősorban 
szívből szívbe tudjunk Jézusról 
bizonyságot tenni, a szavak csak 
ezeket kövessék.

A gyülekezeti termet sok látni-
valóval berendeztük, minden nap 
bővítettük az adott napra jellemző 
tárgyakkal. (pl. Naprendszert csi-
náltunk lufikból). Igyekeztünk a 
frontális tanítást minimalizálni (el-

végre évvége volt) és „szakembe-
rek” bevonásával érdekessé tenni 
egy-egy napunkat. Minden nap 
egy rövid kis filmrészlettel emlé-
keztettük őket a Biblia tanításá-
ra. Sokféle program gazdagította 
napjainkat (sport, zene, kvíz).

A Teremtés első két napját rövi-
den összefoglaltuk, az első napunk 
fő témája a növények voltak. 
Konkrétabban a bibliai fűszer- és 
festőnövényekkel ismerkedtek a 
gyerekek. Dr. Radácsi Péter és dr. 
Radácsiné dr. Hári Katalin egye-
temi tanárok közreműködésével 
ültettek, kóstoltak, festettek a nö-
vényekkel, de merítettek papírt is. 

A második nap témája az égi-
testek voltak. Gyülekezetünk volt 
presbitere, dr. Tóth Mihály pro-
fesszor úr érdekes előadása után a 
csillagvizsgálóba sétáltuk el, ahol 
dr. Nagy Rezső mutatta meg a csil-
lagászati eszközöket és azok mű-
ködését. Másnap a madarak és a 
vízi állatok életével ismerkedtünk 
egy dinnyési túrán. Az utolsó nap 
pedig a börgöndpusztai állatsimo-
gatóba látogattunk el, ahol egy 
rendhagyó természetismereti órán 
az emlősök életének érdekességei-
ről esett szó. Az ember teremtésére 
pedig a vasárnapi istentisztelet ke-
retében tértünk ki, ahová vissza-
vártuk a gyerekeket.

Tanulság volt számunkra a hé-
ten, hogy ha Isten ilyen pontosan 
megtervezett mindent a csillagok 
világában, vagy akár egy kis virág 
esetében, miért aggódunk annyit 
nap mint nap, hiszen Neki ezek-
nél sokkal fontosabbak vagyunk! 
Mi beleborzongunk a csillagvilág 

kimondhatatlan sokaságába és 
titokzatos rendjébe, de ez semmi-
ség Istennek. Egy magocska pedig 
annyira jelentéktelen számunk-
ra, de Isten mindegyiket ponto-
san megtervezte, beprogramozta. 
Akár 15–20 évig is csírázóképes 
marad egy gabonamagvacska és 
képes várni a kedvező körülmé-
nyekre, majd sokszoros termést 
hozni. Isten a mi életünket is fel-
ügyeli, gondoskodik rólunk, majd 
virágba borítja. Nincs véletlen és 
nincs fölösleg!

Köszönöm…
…Jézusom, hogy velünk voltál 

végig: tanítottál szeretetre és tü-
relemre, egységet kovácsoltál és 
gondod volt ránk.

…szervezőtársamnak, Mádiné 
Ládás Andreának a lelkes szerve-
zést, barkácsolást és a „marketing 
és ügyviteli” munkát.

…férjemnek a támogatást és az 
étkeztetés megszervezését.

Köszönjük…
…az adakozást: nemcsak költsé-

geink térültek meg, de „pluszos” a 
költségvetésünk! SDG!

…diáksegítőink lelkesedését és 
kitartását. (Csapó Bence, Cseté-
nyi Orsi, Édes Eszter, Hegedűs 
Rozália, Krúza Anna, Mádi Rebe-
ka, Síró Jocó és Tóth Adrienn)

…az áldozatos munkáját a 
„munkatársainknak” (Szabó Míra, 
Pázmándi Melinda, Illés Anna és 
Csapó Zsuzsanna) és az egy-egy 
napra jött segítőinknek (Izmindi 
Réka, Kovácsné Boda Krisztina, 
Fórizs Éva, Schindele Éva, Ko-
vács Dia és Kovács Nomcsi).
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…a lelkes kézműves munkát 
Mádi Norbertnek és Fazekas Pál-
nak. A pénteki játékos programot 
Székely Krisztinának, az Aranykéz 
Középiskola és Szakiskola igazga-

tónőjének és diákjainak.
… a segítőkészségét Szanyó Gá-

bornénak, a Talentum Református 
Általános Iskola igazgatónőjének.

… a türelmét azoknak a kedves 

gyülekezeti tagoknak, akik prog-
ramjaink miatt nélkülözték a szo-
kásos „rendet”.

BBE

építő tábor

2015. június 22-én gyerekzsivajjal 
telt meg gyülekezeti házunk. Közel 
ötven 6–13 éves hittanos lurkó vet-
te birtokba egy hétre annak terme-
it, udvarát, illetve a templomot egy 
egyhetes lelki építkezésre. „Tervraj-
zunkat” a Titus Hitéleti Alapítvány 
biztosította Építkezz okosan! című 
anyagában, melyen keresztül meg-
ismerkedtünk Zákeussal (ház), a 
bölcs és bolond házépítővel (alap), 
Rodéval (ajtó), Eutikhosszal (ab-
lak), a bénával és négy barátjával 
(tető).

A rendelkezésünkre álló pár nap 
alatt arra igyekeztünk rámutatni, 

hogy életünk biztos alapja Jézus 
Krisztus. Rá bátran építhetünk, hi-
szen személyválogatás nélkül szeret 
és fogad el mindenkit, soha nem 
hagy cserben, még a legkilátásta-
lanabb helyzetekben sincs számá-
ra lehetetlen. Ha Jézusra építünk, 
megváltoztatja életünket, s ennek 
meglesznek a pozitív, mások számá-
ra is tapasztalható következményei. 
A gyerekeknek tetszettek a történe-
tek, amihez hozzájárult az is, hogy a 
csoportvezetők változatos módsze-
reket (játék, szituációs és drámajá-
ték, báb, kézművesség) alkalmaztak 
annak érdekében, hogy Isten üze-

nete megérintse a gyermeki (és fel-
nőtt) szíveket.

A délelőtti közös énektanulás, 
áhítat, a csoportfoglalkozások, il-
letve a csoportonkénti igei tanítást 
záró közös alkalom után testünk 
táplálása következett. Majd némi 
csendes (?) pihenőt követően szám-
háborúval, állatkereséssel (köszö-
nöm a szolgáló felnőtteknek, hogy 
nem restelltek nyilvános helyen bé-
getni, nyávogni, hápogni, és egyéb 
állathangokat hallatni), sporttal, 
kézműveskedéssel, elmetornával, 
különböző játékokkal töltöttük a 
délutánt. Pénteken mintegy a héten 

Jó sok idő 
volt játékra.

A sportfoglalkozás és 
az akadályverseny 

nagyon jó volt.

Tetszett, hogy volt 
kézműveskedés. Jó 

volt homokvárat 
építeni. Tetszettek a 

mutogatós 
énekek.

Minden nap 
finom volt az 

ebéd.

Jó, hogy más iskolákból is jöttek 
gyerekek, és más hittanosokat is 

megismerhettem. Új barátaim 
lettek.

 

Sokat tanultam Istenről. 
Tetszettek a bibliai történetek. 

Tetszett, hogy Zákeus nem 
tartotta meg magának a pénzét.
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tanultak összefoglalásaként aka-
dályversenyen rendeztük sorba a 
tanult aranymondások részleteit, 
válaszoltunk meg kvíz kérdéseket, 
értelmeztünk házzal kapcsolatos 
szólásokat, közmondásokat, je-
lenítettük meg játékosan a héten 
megismert szereplők érzéseit, csele-
kedeteit. Az akadályversenyt köve-
tően egy közös alkalommal zártuk 
a hetet, melyen sok szülő, családtag 
szintén részt vett. Így egy kis ízelítőt 
kaphattak ők is abból, miféle lelki 
ház építésén fáradoztunk, illetve mi 
mindennel töltöttük a hetet.

Az utolsó nap aranymondása, s 
egyben a záró alkalom alapigéje a 
66. zsoltár 5. verse volt: „Jertek és 
lássátok Isten tetteit!” A hét folya-
mán több ízben volt erre módunk: a 
szíveket megérintő Igékben, a szol-
gálók testvéri közösségében, meny-
nyei Atyánk lelki–testi gondoskodá-

sában (Aki még az időjárást is úgy 
alakította az előrejelzések ellenére, 
ahogy az nekünk megfelelt). Tá-
borszervezőként külön ajándékként 
éltem meg, hogy idén is minden 
gördülékenyen zajlott. S ha valami 
bizonytalanság, nehézség, hiányos-
ság akadt emberi oldalról, azt Isten 
kipótolta bőségesen. Jó volt az át-
lagos hétköznapokhoz képest inten-
zívebben megélni Urunk jelenlétét.

Szerettünk volna a gyermekeknek 
megmutatni, átadni valamit abból, 
amit mi kaptunk Istentől, amit Vele 
már átéltünk. Szerettük volna ma-
radandó élményekkel megajándé-
kozni a kicsiket. Mosolyuk, lelkese-
désük, egy-egy elkapott mondatuk 
(„Nem akarok hazamenni!”, „Miért 
nem kéthetes a tábor?”, „Olyan jó, 
hogy ennyi mindent megtudtam 
Istenről!”) egyértelműen tudtunkra 
adta, hogy jól sikerült hetet tudha-

tunk magunk mögött. Reméljük, 
épültek, gyarapodtak lelkiekben, és 
ha most még nem is veszik birtok-
ba lelki házukat, nem felejtkeznek 
el róla, s valamikor életük során be-
költöznek abba.

Végül szót kell még ejtenünk azok-
ról is, akik bármiféle módon hozzá-
járultak a tábor megszervezéséhez 
és lebonyolításához. Köszönjük a 
szülőknek, hogy ránk bízták gyer-
mekeiket! Köszönet illeti mindazo-
kat, akik imádságaikban hordoztak 
bennünket, idejükkel, erejükkel, 
türelmükkel, kétkezi munkájuk-
kal, szolgálatukkal támogattak. De 
mindenekfelett köszönet az élő Is-
tennek, Aki mindvégig velünk volt, 
megáldotta hetünket és megmutat-
ta tetteit!

A tábor szolgáló közösségének 
nevében

LZ

akI a szeleknek Is parancsolnI tud
Presbiteri bizonyságtétel

Mint azt bizonyára mindannyian érzékeltük, a júli-
usi nagy vihar hatalmas erősséggel csapott le város-
unkra, óriási pusztítást hagyva maga mögött. Még 
napok múltával is láthatóak voltak a nyomai Székes-
fehérváron és a környékén.

Sajnos ebből a pusztításból a Sóstói református 
temető sem maradt ki. Karnyi, combnyi vastag-
ságú ágakat tört le a szél és dobott a 
sírok közé. Mint presbiter és mint te-
metőgondnok, gondolhatják a Testvé-
rek, hogy a vihar éjszakáján mennyit 
aludtam, és hogy milyen félelemmel 
a szívemben, rettegve mentem ki a te-
metőbe a károkat felmérni. Meg is ré-
mültem, amikor láttam a sírokon fekvő 
hatalmas ágakat. Majdnem két napig 
tartott a romok eltakarítása, amit külön 
köszönök Keserű János temetőgondo-
zónak és családjának.

A faágak szétfűrészelése és elhordá-
sa után derült ki, hogy milyen károkat 
okozott a vihar. És ekkor csodálatos 
dolog történt, ugyanis hihetetlen mó-
don egyetlen sír sem sérült meg.

Megszégyenülve kishitűségem miatt, 

de boldogan adtam hálát Isten hatalmas gondviselő 
szeretetéért.

„De ő így szólt hozzájuk: »Mit féltek, ti kicsinyhitű-
ek?« Majd felkelt, ráparancsolt a szelekre és a tenger-
re, és nagy csend lett.” (Mt. 8: 26)

Illés László
temetőügyi felelős
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szereteted az életnél Is jobb

Hálás szívvel 
jöttünk haza a 
nagy táborbó l , 
mert kaptunk egy 
ajándék hetet az 
elcsendesedésre. 
A Várhegy Üdü-
lő ismét szokásos 
vendégszeretettel 
és gyönyörű ki-
látással fogadott 
minket. A fenyő-
fák árnyékában 
kicsik és nagyok 
megpihenhettek 
– beszélgetéssel, 
sportolással vagy vetélkedővel 
egybekötve –, az értékes előadá-
sok pedig az Isten igéjében való 
elmélyülésre sarkalltak. A csopor-
tos beszélgetések alkalmával ki-ki 
tabuk nélkül elmondhatta saját 
maga örömeit, problémáit és egé-
szen mélyen magunkba nézve 

elmaradásainkat is. El vagyunk 
maradva ugyanis az istenszeretet-
ben. Érdekel, hogy mit mond Isten 
igéje? Vagy csak esténként kinyi-
tom a Bibliámat 5 percre? Jézus 
többet tett értünk… Nem bűn, ha 
egy nap kihagyom a bibliaolvasást 
vagy egy vasárnapi istentiszteletet. 
Az istenszeretet nem kötelezettség, 

hanem egy nagyszerű le-
hetőség. Nem Istennek 
van szüksége arra, hogy 
beszélgessen velünk – 
bár örömét leli abban –, 
hanem saját magam elő-
rehaladását hátráltatom 
az örök élet felé, ha csak 
szükség esetén fordulok 
az Úrhoz. Pedig annyi 
mindenért lehetünk há-
lásak az életünkben vagy 
csak az elmúlt héten. Is-
ten örömmel ad, csak fi-
gyeljünk rá. Isten maga a 
szeretet: ha megismerjük 

Őt, megismerjük, hogy mit jelent 
szeretni, és azt tovább is tudjuk 
adni, ami békességet teremt ben-
nünk. A dicsőség pedig mindörök-
ké Istené. Köszönjük ezt az áldott 
hetet!

Selmeczki Petra

a gyülekezetI nagytáborról
„Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. 

[…] Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondtam néked: 
Szükséges néktek újonnan születnetek”. (Jn. 3:5–7)

Négy év után ismét a sátoralja-
újhelyi Várhegy Üdülő szolgált a 
gyülekezeti tábor helyszínéül. A 
korábbi évekhez hasonlóan most 
is gazdag lelki-testi felüdülésben 
lehetett részük a táborozóknak. A 
hét témája Siklós József Az újszü-
lött természetrajza című könyve 
alapján a lelki újjászületés volt. 
A szerző a kisbaba születését és 
a keresztény ember újjászületését 
állítja párhuzamba. A legfonto-
sabb, hogy Isten igéjén keresztül a 
Szentlélek megvilágosítsa szívün-
ket és elménket, és ezen keresztül 
teljesen átadjuk életünk irányítá-
sát Jézus Krisztusnak. Mindezen 
keresztül rádöbbenünk régi rossz 
szokásainkra, bűneinkre, téves 

gondolkodásmódunkra. Hatal-
mas öröm megérteni és átélni 
Isten igéjét, kegyelmét, irgalmas-
ságát és mérhetetlen szeretetét. 
A lélekben újjászületett ember 
számára a legfőbb táplálék Isten 
Igéje, lélegzetvétele az imádság, 
családja a gyülekezet, hangja a bi-
zonyságtétel, tisztálkodása a bűn-
vallás, életprogramja a szeretet, 
a rá leselkedő veszély a kísértés, 
elkerülhetetlen sorsa a szenvedés, 
élettörvénye a növekedés, kilátá-
sa a jövőre nézve az üdvösség élő 
reménysége. Ezeket az üzeneteket 
kaphattuk át a reggeli áhítato-
kon és ezekről beszélgethettünk a 
meghitt csoportbeszélgetések al-
kalmával. Keddtől péntekig Veres 

Péter gávavencsellői református 
lelkész tartotta az esti áhítatokat. 
Humoros és figyelemfelkeltő elő-
adásmódjával komoly tartalmak-
ról rendkívül mély üzeneteket 
adott át nekünk.

Nap mint nap az ebédet követően 
változatos programok álltak a részt-
vevők rendelkezésére. Délutánon-
ként lehetett kézműveskedni, éne-
kelni, sportolni és fürdeni a meden-
cében. Naponta különböző egyéb 
programok közül lehetett választa-
ni: kedden boboztak és túráztak a 
bátrabbak; szerdán Sárospatak re-
formátus értékeiben gyönyörköd-
tek a kultúrára szomjazók, valamint 
a tábor helyszínén a „Ki mit tud?” 
elnevezésű programot nézhették 
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meg az érdeklődök. Csütörtök dél-
után egy izgalmas eseményen ve-
hettek részt a kirándulni vágyók, 
amely során Boldogkőváralját, a 
vizsolyi református templomot, va-
lamint az 1590-ben Károli Gáspár 
által kiadott első magyar nyelvű 
Biblia kinyomtatásának helyszínét 
tekinthettük meg. Rendkívül szem-
léletes és informatív előadásokat 
hallgathattunk meg. Büszkeséggel 
töltött el, hogy a keresztények nagy 
táborából a magyar református kö-
zösség tagja lehetek én is. A péntek 
délutáni izgalmas fórumbeszélgeté-
sen Somogyi László és Berze János 
lelkészek spontán kérdésekre vála-
szoltak. Ezt követően a Honfoglaló 
társasjáték alapján egy interaktív 
kvízjátékot játszhattunk. A focipá-
lyán töltött gyertyafényes este na-
gyon hangulatos volt, hiszen itt sor 

került egyéni és közös éneklésre, 
határon túli köszöntésre és őszinte 
bizonyságtételre is.

Összességében elmondható, 
hogy egy rendkívül tartalmas, lel-

kileg építő táborban vehettünk 
részt mindannyian. Hála legyen 
ezért Istennek! 

Horváth Gabriella

egy hét az újszülött természetrajzáról
„Mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőít.” (Zsolt 63,4)

Teljes erejével tombolt a nyár, és 
ahogy „útnak indult Izráel fiainak 
egész közössége… és ment tábor-
helyről táborhelyre” (Móz 17 – 
napi ige) annak idején, úgy indult 
útra gyülekezetünknek egy kisebb 
közössége is aug. 3-án. A jól ismert 
Várhegy Üdülő a hely legmaga-
sabb pontján álló kápolnájával, 
ég felé nyúló fenyőivel, gondosan 
ápolt rózsáival, a környékre nyíló 
pompás kilátással bizonyára má-
sokban is kedves emlékeket idézett 
fel. A hotel mellett épült óvoda, a 
korszerűsített pavilonok kellemes 
meglepetéssel vártak minket. Az 
étterem dolgozói pedig ezúttal is el-
ismerést érdemlően gondoskodtak 
rólunk.

Lelkünk táplálására is gazdagon 
terített asztal várt. Ezen a héten re-
mélhetőleg senki sem éhezett, de 
a gyomrát sem rontotta el. A hét 
témája Az újszülött természetrajza 

volt. Siklós József könyve alapján 
a hívő keresztyén élet legfontosabb 
jellemzőit vettük át.

A hagyományokhoz hűen a nap 
imaközösséggel indult. Délelőttön-
ként lelkészeink vezették be a nap 
témáját. Ezután korcsoportokban 
beszélgettük át a hallottakat.

Az élet születéssel kezdődik, így 
van ez lelki értelemben is. Jézus 
mondta: „ha valaki nem születik 
újonnan, nem láthatja meg az Isten 
országát” (Jn 3,3) Ezt nem pótol-
hatja semmiféle vallásos gyakorlat, 
hittani ismeret, jócselekedetek buz-
gó gyakorlása. Isten Szentlelke (Jn 
3,8) és élő igéje (1Pét 1,23) végzi 
el bennünk. A születés szenvedés-
sel és vérrel jár.

A mi újjászületésünk minden kín-
ját az ártatlan és igaz ÚR JÉZUS 
szenvedte el.(Ézs 53,5)

Az Ő vére tisztít meg minket min-
den bűntől. (1Ján 1,7)

Az újszülöttnek életjelei vannak: 
felsír, lélegzik, táplálkozni akar, 
gondoskodni kell róla.

Az újjászületett ember tápláléka 
Isten igéje, mely „Istentől ihletett, 
és hasznos a tanításra, a feddés-
re, a megjobbításra, az igazságban 
való nevelésre” (2Tim 3,16);

… lélegzése az imádság: „Szün-
telenül imádkozzatok!” (1Thessz 
5,17);

… hangja a bizonyságtétel: „Aki 
vallást tesz rólam az emberek előtt, 
arról én is vallást teszek mennyei 
Atyám előtt, aki pedig megtagad 
engem az emberek előtt, azt majd 
én is megtagadom az én mennyei 
Atyám előtt.” (Mt 10,32–33);

… családja a gyülekezet: „Ti 
pedig a Krisztus teste vagytok, és 
egyenként annak tagjai.” (1Kor 
12,27);

… tisztálkodása a bűnvallás: „Aki 
takargatja vétkeit, annak nem lesz 
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jó vége, aki pedig megvallja és el-
hagyja, az irgalmat nyer.” (Péld 
28,13);

… életprogramja a szeretet: „Ha 
így szeretett minket az Isten, ne-
künk is szeretnünk kell egymást.” 
(1Ján 4,11);

… a rá leselkedő veszély a kísér-
tés: „Mivel maga is kísértést szen-
vedett, segíteni tud azokon, akik 
kísértésbe esnek.” (Zsidó 2,18);

… életének velejárója a szenve-
dés: „Nem nagyobb a szolga az ő 
uránál. Ha engem üldöztek, titeket 
is üldöznek majd.” (Jn 
15,20).

Ezeken az életjeleken 
akár le is tesztelheted 
magadat!

Van-e étvágyad? Ol-
vasod az igét, imádko-
zol, tisztálkodsz rend-
szeresen? Beszélsz-e 
Jézusról? Aktív tagja 
vagy-e a gyülekezet-
nek? Mert ahol nincse-
nek életjelek, ott hogy 
lenne élet?

Esténként a Márk 
evangéliuma napi 
igéiből Veres Péter 
gávavencsellői ref. lelkész szolgált 
közöttünk. Ezekből szeretnék né-
hány fontos üzenetet továbbadni:

Kapernaumban „elterjedt a híre” 
Jézusnak. (Mk 2,1) Te milyen híre-
ket terjesztesz? Mikor, hol, hogyan 
szóltál az Úr Jézusról?

Őt mindenütt nagy sokaság vet-
te körül, a táborban is sokan va-
gyunk. Milyen céllal jöttél? Elve-
gyülni a tömegben, jól érezni ma-
gadat? Vagy „elhúzódni” Ővele és 
meghallani – először vagy újra – a 
legfelemelőbb mondatot: „Megbo-
csáttattak a bűneid.” (Mk 2,5)

Lévi azonnal felkelt Jézus „Kö-
vess engem!” (Mk 2,14) szavára. 
Neked mitől, miből kellene feláll-
nod? Mi az, ami irányítja életedet? 
Kit akarsz követni? Kihez akarsz 
hasonlítani? Gondolj bele, ha lepe-
regne előtted egész eddigi életed! 

– „Nem azért jöttem, hogy az iga-
zakat hívjam, hanem hogy a bűnö-
söket.” (Mk 2,17)

Szólt a figyelmeztetés arról is, 
hogy nem lehet új életben a ré-
gihez ragaszkodni. (Mk 2,21–22) 
Veszélyes akárcsak egyetlen, jelen-
téktelennek tűnő bűn (pl. szokás) 
megtűrése. A megbocsátani nem 
tudás pedig olyan, mint a hamu 
alatt izzó parázs, bármikor föllob-
banhat pusztító ereje. Jézus értünk 
jött, velünk van és nem ellenünk.

Az utolsó estén arról hallottunk, 

hogy Jézus az őt körülvevő tö-
megben mindig egyvalakire kon-
centrált. A farizeusok is csak Jézust 
figyelték (jól tudjuk, miért). A te 
szemed mire van kiélezve? Jézus 
meglátására? A természet szépsé-
gében, szelíd szóban, testvéri öle-
lésben, gyülekezeti közösségben, 
emberek változásában, hétköznapi 
kis csodákban: látod-e Őt? Figye-
led-e, hogyan élt, mit tanított? A 
tisztátalan lelkek tudták, ki Ő. (Mk 
3,11) Te ismered-e Jézust? Elkez-
dődhetett-e, megerősödhetett-e a 
Vele való személyes kapcsolatod? 
Megismerted-e jobban? Mit tudsz 
Róla? Megváltód Ő? Mert ez az 
ÉLET kérdése!

Ő figyel téged. Odafigyel rád. 
Féltő szeretettel szeret!

Ennek valóságáról az elmúlt hé-
ten újra megbizonyosodhattam.

Az indulás napján nagyon korán 
ébredtem. A testvérek közössége 
útra kel, de nélkülem – gondoltam 
keserűen. – Miért? Nem értem, Is-
tenem! – A Csendes percekből bá-
torítás jött: „Jézus gyógyított min-
denféle betegséget és erőtlenséget” 
(Mt 9,35) Később: „Simon anyósa 
lázasan feküdt, és mindjárt szól-
tak felőle Jézusnak, aki… talpra 
állította.” (Mk 1,30–31) Bizonyos 
voltam benne, hogy értem is „szól-
tak” a testvérek. És valóban „talpra 
állított” annyira, hogy másnap dél-

előtt hitben felvál-
lalhattam az utat. 
Egy kedves test-
vérben útitársat 
rendelt mellém, 
és erőtlenségemet 
látva még az uta-
zás körülményeit 
is csodásan elren-
dezte: a hosszú út 
kétharmad részét 
egy hatüléses fül-
kében, a legké-
nyelmesebb test-
helyzetben (fekve) 
tehettük meg. Ez 
a szeretet hordo-

zott egész héten. Ez a szeretet áradt 
felém testvéri ölelésben, szóban, 
gesztusokban, szolgálótársaim, la-
kótársam, csoporttársaim és más 
testvéreken keresztül, mert „egy 
test”, egy család vagyunk a Krisz-
tusban. Hála és köszönet érte!

„A szeretetben nincs félelem…” 
(1Ján 4,18) „Hiszem, hogy Isten 
minden szükségben annyi erőt 
ad a kitartáshoz, amennyire szük-
ségünk van. Ezt azonban senki 
sem kapja meg előre azért, hogy 
ne önmagunkra, hanem egyedül 
csak rá, őreá hagyatkozzunk.” (D. 
Boenhoeffer)

Erről a bizalomról beszélt nekem 
az is, amikor a kisgyermekeket – 
magukat teljes biztonságban tudva 
– boldog, önfeledt játszadozásban, 
szaladgálásban szemléltem. Bár-
csak így tudnánk mi, felnőttek is 
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mindig, minden körülmények kö-
zött Őbenne bízni!

Őt csodáltam azokban az édes-
apákban, akik a hétköznapokból 
kilépve, a párjuk mellé odaállva, 
boldogan vállalták, hogy kicsinye-
ik most „róluk szedjenek gyümöl-
csöt”.

Az Ő titokzatos munkáját láttam 
testvérek megnyilatkozásában, hit-
beli előrehaladásában, a fogyaték-
kal élők mellé odaálló szeretetben.

Ő volt benne a hajnal frissessé-
gében, a nap hevében, a fürdő 
hűsítő vizében, madarak éneké-
ben, a fenyők magasságában járó 

szellőben, az éjszaka bársonyos 
hűvösségében, csendjében. Biz-
tonságunkban, épségünkben. Min-
denekelőtt igéjében és mindenben.

„Szereteted az életnél is jobb, aj-
kam téged dicsőít.” (Zsolt 63,4)

Benkóné Marika

Maroshegyi krónika

Kövesd az Esthajnalcsilla-
got! Június 19-én 20.45-től más-
nap 04.45-ig az Úr Jézus Krisztust 
követve, közös bibliaolvasással, 
imádsággal, dicsőítéssel, esti sétá-
val, és úrvacsorával voltunk együtt. 
„Én vagyok a világ világossága: aki 
engem követ, nem jár sötétségben, 
hanem övé lesz az élet világossá-
ga.” (János 8, 12). Bővebben ol-
vashatnak erről a testvérek külön 
cikkünkben.

Tenger Kincse Napközis Hit-
tantábor. Június 29-től július 3-ig 

tartottunk az imaházban és annak 
udvarán hittantábort. A hét témája 
az örökkévaló kincsek voltak. Ti-
zenkilenc gyerek vett részt a tábor-
ban, Istennek hála. A segítőknek 
ezúton is szeretnénk megköszönni 
a szolgálatukat! A táborról bőveb-
ben olvashatnak Rezsnyákné Kató 
Tünde cikkében.

Jövőbeli alkalmaink:
Őszi bográcsozás. Szeptem-

ber 20-án, vasárnap istentisztelet-
tel kezdjük az alkalmat, amelyet 
követően csapatokra osztva ál-

lomásokon vehetünk majd részt. 
Közben készül a finom ebéd. Dél-
után dicsőítéssel folytatjuk a napot. 
Mindenkit nagy szeretettel várunk!

Jótékonysági felhívás. A 
maroshegyi imaház felújítására, 
kibővítésére egy testvérünk fest-
ményt adományozott, amelynek 
megvásárlásával támogatni lehet 
az imaházat. További felajánláso-
kat is szeretettel várunk.

További információ: 
Ujvári Sándor Csaba, 

30/366-2156.

kövesd az esthajnalcsIllagot!

Különleges alkalmon vehettek részt gyülekezetünk 
tagjai, akik a június 19-éről 20-ra virradó éjjelt a 
Maroshegyi imaházban töltötték. A Kövesd az Est-
hajnalcsillagot! elnevezésű alkalom célja az elcsen-
desedés, az igére figyelés, Isten dicsőítése és Jézus 
Krisztussal való kapcsolatunk mélyítése volt. Naple-
mentekor, 20.45-től gyülekeztünk, és a legkitartób-
bakkal egészen napfelkeltéig, 04.45-ig együtt vol-
tunk. Máté evangéliumát olvastuk fel gondolati egy-
ségenként, a részek között pedig egy-egy imádság és 
ének hangzott el. Éjjel 1 óra tájban csendességet tart-
va, közösen átsétáltunk a közeli erdei ösvényre, ahol 
időközönként megállva egy-egy igei üzenetet olva-
sott fel Ujvári Sándor Csaba lelkipásztor testvérünk. 
Visszatérve úrvacsorai közösségben vettünk részt. 

Ezután egyik testvérünk felolvasott egy képzeletbe-
li beszélgetést Jézussal, majd imaközösséget tartot-
tunk. Áldással és az Úrtól tanult imádsággal búcsúz-

tunk el egymástól.

Álljon itt néhány sor testvéreinktől, akik szívesen osz-
tották meg gondolataikat az alkalommal kapcsolatban.

„Isten megmutatta, hogy tud humorosan inteni. 
Álmosan, ásítozva hallgattam az igét, éppen éjfél 
múlt, amikor Máté 25. részéhez értünk (5. Késvén 
pedig a vőlegény, mindannyian elszunnyadának és 
aluvának. 6. Éjfélkor pedig kiáltás lőn: Ímhol jő a vő-
legény! Jőjjetek elébe!), ahol az 5 eszes és 5 bolond 
szűz lámpása példázatát mondja el Jézus. Itt jelezte 
nekem Isten, hogy jobban oda kellene figyelnem az 
igére és nem a testi erőtlenségeknek engedni. Innen-
től újra oda tudtam figyelni teljesen. Annyira jó volt 
ilyen hosszú ideig hallgatni az Isten igéjét, hallgatni 
az imádságokat és neki énekelni. Áldott alkalom volt 
nagyon.”

(Miklós András)
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„Remek nyárindító programnak bizonyult a Kövesd 
az Esthajnalcsillagot! alkalom. Meghitten, családiasan, 
közösen olvastuk el Máté evangéliumát, közben ki-ki 
úgy érezte, hangosan imádkozott és az énekszó sem 
maradt el, teljes szívvel dicsértük az Urat gitárkíséret-
tel. A Bibliából olvasott részek közül rengeteg érintett 
meg, az egyik legfontosabb az aranyszabály volt, ami 
mindig a szívem közepére hatol: „Amit tehát szeret-
nétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is 
ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt 
tanítják a próféták.” (Máté: 7,12) A másik legfonto-
sabb pedig a számos történet arról, hogy Jézus meny-
nyi mindenkit gyógyított meg. Személyesen is átélhet-
tem a rákövetkező héten, hogy Isten ott van velünk a 
fájdalmainkban, és meg is szabadít belőlük. Hálás és 
örömmel teli szívvel gondolok vissza erre az estére.”

(Szanyó Boglárka)

„A maroshegyi gyü-
lekezetrészben szeretik 
a hajnalt. Volt már fel-
támadásnapi, hajnali 
istentisztelet, most pe-
dig éjszakába/hajnalba 
nyúló igeolvasás.

A húsvét hajnali is-
tentiszteletre is mindig 
úgy emlékezem visz-
sza, hogy hű, ez de jó 
élmény volt, jövőre 
is jövök. A tavasszal 
szervezett éjszakáról is 
azzal a gondolattal jöt-
tem el, hogy ezt bizony 
kár lett volna kihagyni.

Na, de miért is? Joggal merülhet fel bennünk ez a 
kérdés. Hisz egész nap tanultunk, dolgoztunk, más-
ra sem vágytunk, csak hogy ágyba kerülhessünk. 
Azonban két jó barátommal tényleg elmentünk este 
9 órára. Vittem a kis gitáromat is, hiszen az énekveze-
tés szolgálatát vállaltuk el. Néhány pohárka kávé, pár 
korty kóla, aztán hajrá!

Családias a légkör, elcsendesedünk. Aztán két feje-
zetenként Isten Igéjét olvassuk, Jézus születését, cso-
dáit, a hegyi beszédet… A történeteket, amiket már 
annyiszor hallottam. Csend van, csak az olvasó em-
bert hallom, Isten szól. Hozzám szól. Személyesen.

Kicsit mintha elbóbiskolnék; „… egy órát sem tud-
tok virrasztani velem?” – szól a hang. Figyelek. ,,Jé-
zust pedig megostoroztatván, kezükbe adta, hogy 
megfeszíttessék.”

Isten szeret. Ez a gondolat, ez a tudat közelebb van 
hozzám, mint eddig valaha, bármikor. Majd éneke-

lünk is: „miért szeret Isten, miért szeret még, hogy 
lehet, miért nem mondja ki, elég?” Megdöbbenek. 
Miért nem mondja ki, elég? Megrendülten ülök, és 
szelíden Isten csak ennyit mond: „Csak hagyd, hogy 
szerethesselek!”

Hajnalban, a némaságban, az énekekben, a közös-
ségben, nem csak az Ige, hanem Ady Endre szavai is 
átjárnak:

»Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.«”

(Illés Anna)

„Kora este hűsítő fagylalt, este dicsőítés a csodás gi-
tárdallamra és Isten szeretetére éhes és megtelt forró 
szívekkel, lelkekkel, a hűvös éjszakában pedig séta Sa-
nyi által tolmácsolt gondolatokkal s a mécsesek meleg 

lángjaival megvilágított 
sétányon. Szép szám-
mal voltunk jelen júni-
us estéjén, a hibátlan 
időjárásnak köszönhe-
tően valóban az Est-
hajnalcsillagot figyelve 
s követve gyűlhettünk 
össze napszentületkor 
Maroshegyen. 

Az est szinte némán, 
csendben telt el, az 
Evangélium üzenete 
töltötte be a teret. …
Máté evangéliumának 
olvasása. A fejezetek 
kötetlen felolvasására 

mindenkit szíve indított, az egybegyűltek pedig a Bib-
lia lapjain, illetve behunyt szemmel követték az Igét. 
A csillagok fényei mellett a séta néma csendben, va-
lakinél kart karba öltve, illetve csendes magányban, 
nyugalomban telt. Magunkkal vittük mécseseinket, 
majd azokat az egyes állomásokon, Isten üzenetét 
hallva elhelyeztük egy-egy tölgyfa tövében. Bár néha 
botladoztunk keskeny utunkon, de visszatekintve a 
gyertyák fénye mutatta a helyes utat visszafele, Isten 
házához. Talpunk az avart taposta, de lelkünk felért 
a mennyig, mintha mindannyian létraként lettünk 
volna jelen. Az alkalom zárásaként áldást osztottunk 
egymásnak. 

Ezt a kicsiny közösséget még inkább összekovácsolta 
a személynek szóló áldás… és a könnyek a szemek-
ben. Hívásunk volt ezen a napon is, az Úr hívása! Az 
imádság a szeretet kifejezése, a szeretet pedig maga 
Isten! Hallja, olvassa, higgye mindenki, hogy: »Én 
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vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem 
jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.« 
(János 8, 12) SDG”

(Harn Balázs)

„A teljesség érzését adta, hogy Jézus élettörténetét 
egészben hallottam. Felüdítő volt dicsőíteni és imád-
kozni a szövegegységek után. 

Az éjszaka teljes csendjében, vak sötétjében, ke-
zemben a pislákoló mécses melegített és világított. 
Ott ez volt nekem a legnagyobb érték. 

Az úton végighaladtunk, visszatekintettem a sötét-
kék éjszakába, a fekete lombok között, az árnyékszín 
ösvényen a piciny fények az út formáját, hosszát, 
görbülését mutatták meg. Ráismertem, hiszen ez az 
én életutam! Ami érték megmaradt, ott az Úr volt 
jelen. Az út végén rádöbbentem, ez az egyetlen, amit 

felmutathatok: az én Uram, Jézus. Akik jöttek velem 
az életem útján, ők voltak számomra a második leg-
fontosabbak. Ismerőseinket megismerjük a menny-
ben is.”

(Nagy Letícia)

„Jézus egy-egy imával töltött éjszaka után megerő-
södve indult el, hogy gyógyítson, vízen járjon, lecsen-
desítse a tengert, vagy keresztre menjen értünk.

Köszönöm, hogy az éjszaka után átélhettem, hogy 
erőt kapok, emberfelettit. Hálás vagyok azokért, akik-
kel együtt lehettem.

Ha sikert szeretnél az életedben, a gyülekezet éle-
tében, egyetlen forrás van, akihez fordulhatsz erőért, 
útmutatásért: Isten. Szeretnéd kezedbe venni az irá-
nyítást? Így tudod megtenni.”

(Nagy Miklós Imréné)

tenger kIncse napközIs tábor 
marosHegyeN

Istennek legyen hála, hogy 
idén nyáron, június 29-től júli-
us 3-ig hittantábort tarthattunk a 
maroshegyi gyülekezetrészben is. 
A táborban 19 gyermek várhat-
ta izgatottan 5 napon át, 
hogy mit is rejt a gyüleke-
zeti teremben elhelyezett 
kincsesláda. A szószék és 
környéke átalakult tenger-
parttá, ahol a halászok: 
Anna és Olívia vártak a 
kedvező fogásra. De hal-
fogás helyett – valamiféle 
csoda folytán – megismer-
kedtek két beszélő hallal: 
Falánkával és Ficánkával, 
akikkel elindultak az Igazi 
Kincs felkutatására.

A reggeli áhítat és énektanulás 
után láthatták a gyerekek min-
den nap a színdarab egy jelene-
tét. Majd egy rövid tízórai után 
csoportfoglalkozáson beszéltük 
meg az aznapi bibliai történetet, 
alkalmaztuk saját életünkre, és 
játékosan tanultuk az aranymon-
dásokat. Majd a reggel megtanult 
éneket átismételtük, és jöhetett a 
játék ebédig. A gyerekek pingpon-

gozhattak, számháborúzhattak, 
vízibombázhattak az udvaron, és 
sokféle társasjátékban, ügyességi 
játékban mérhették össze az ere-
jüket. 

Ebéd után 20 perces csendes pi-
henő következett, majd előadáso-
kat hallgattunk. Hétfőn Hellinger 
Csaba úrhidai méhész előadásán 
vettünk részt, ahol egy átlátszó 
kaptárban figyeltük meg a méhek 
mozgását, és megismerkedtünk 
szorgos mindennapjaikkal. Más-
nap délután a Gaja Környezetvédő 
Egyesület beszámolóját hallgattuk 
meg vizeink állat-és növényvilágá-

ról, majd a Mikulás Cukrászdában 
készíthettek linzert a gyerekek. 

Szerdán a Rezsnyák családhoz 
látogattunk el, ahol megismer-
kedtünk a falun élő állatokkal, 

majd fürödhettünk a me-
dencében. Csütörtökön 
előadást hallgattunk a 
Vadmadárkórház tevé-
kenységéről Dr. Berké-
nyi Tamás tolmácsolásá-
ban. Megsimogathattuk 
a macskabaglyot, meg-
szemlélhettük a hollót és a 
galambászsólymot. Azt is 
megtanultuk, mi a teendő 
akkor, ha sérült madarat 
találunk. Pénteken dél-
előtt láthattuk a színdarab 

utolsó jelenetét, melyben Falánka 
és Ficánka, a két hal megtalálja a 
halászok segítségével az Igazi Kin-
cset a kincsesláda mélyén: a Bib-
liát. E nap délutánján kincskereső 
kalandtúrára indultunk a Sóstói 
Tanösvényen: 4 csapat mérhette 
össze ügyességét. 

Eredményhirdetés után szere-
tetvendégséget tartottunk a tábo-
rozó gyermekek szülei, nagyszülei 
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– Igehirdetésének egyik mondata 
hozott ide.
– Örülök, hogy eljött, foglaljon he-
lyet, s mondja el, mi volt az a mon-
dat.
– A félretett, az összegyűjtött harag 
felgyülemlik, és – azt hiszem, így 
hangsúlyozta – gyűlölet lesz belőle, 
s azt öli, aki gyűlöl, lassan, de bizto-
san. – Ugye Pál apostolt idézte: a nap le ne menjen a 
ti haragotokon!?
– Erről is szó volt, de gondolom, mást is szeretne még 
mondani.
– Igen. Kérdezni szeretnék. Kétszer elvált asszony va-
gyok. Mindkét házasságom anyám nehéz természete 
miatt bomlott fel, akivel együtt kellett laknunk. Nem 
volt más megoldás. Anyám pedig képtelen volt el-
vágni a lelki köldökzsinórt, szinte pórázon tartott vele, 
mint kisgyermek koromban. Azt pedig egyik veje sem 
tudta elviselni, hogy elsősorban anyám „kislánya” 
legyek a házasságban és ne feleség. Merem állítani: 
mindketten anyám elől menekültek el. Már évek óta 
egyedül élünk, anyám és én. Egy fedél alatt, de né-
mán és acsarkodva, keserűen, robbanékony légkör-
ben. Hónapokkal ezelőtt rémülten döbbentem rá – 
rettenetes kimondani is –, hogy gyűlölöm az anyámat 
kétszer tönkretett életem miatt. De ez a gyűlölet való-
ban engem öl. Míg házasságban éltem, jóformán sose 
voltam beteg. Most kétségbeejtően rossz alvó vagyok, 
s szüntelenül fáj valamim. Szédülök, a vérnyomásom 
ugrál, szorongásaim vannak. Megromlott az egészsé-
gem, és egyre fogyok. Már orvoshoz sem megyek, 
mert minden leletem negatív, csak éppen én vagyok 
pozitív, beteg. Érzem, hogy ha nem történik valami: a 
magam gyűlölete öl meg. Mondja: mit tegyek?
– Mit tett eddig?
– Imádkoztam azért, hogy ne gyűlöljem az anyámat.
– Mióta imádkozik ezért?
– Amióta tudom, hogy gyűlölöm.
– Csak azért imádkozott, hogy ne gyűlölje?

– Nem, olykor, ha tudtam, azért is, 
hogy szeretni tudjam.
– Engedjen meg egy kérdést. Ho-
gyan várta ennek a kérésnek a tel-
jesítését? Tulajdonképpen mit várt?
– Hát, hogy szeretni tudjam.
– Tehát valami érzésre várt. Ne ha-
ragudjék, ha így mondom: valami 
jóleső, meleg bizsergésre várt a szí-

ve körül ugye? És az elmaradt. Így van?
– Valahogy így. De már nem is imádkozom. Csalód-
tam az imában.
– Szeretnék valami mást is ajánlani.
– Azért jöttem.
– Érzésekre várt, de nem tett semmit. Arra várt, hogy 
Isten tegyen az életével valamit. Így van?
– Igen, körülbelül így.
– Pedig Isten mindent megtett értünk a Krisztusban…
– A kereszten?
– Ott, és ezért nekünk is mindent meg kell tennünk, 
ami tőlünk telik, hálából. Édesanyjáért kellene vala-
mit megtennie még. Mert legtöbbször az érzésekből 
lesznek a cselekedetek, de olykor az elkezdett csele-
kedetekhez csatlakoznak az érzések. Vagy váltanak ki 
érzéseket.
– De mit tegyek?
– Céltudatosan, rendszeresen és naponként tegyen 
jót édesanyjával és eközben imádkozzék érte, ha még 
tud.
– De mondtam, hogy gyűlölöm.
– Meg akar gyógyulni?
– Igen.
– Akkor cselekedjék, és ne keressen kibúvót. Egyéb-
ként Jézus is mondott egyet s mást, még az ellenség 
szeretetéről is.
– Mit tegyek hát?
– Ha most orvos lennék és receptet írnék, biztos 
gyógyszert a gyűlölet és egyéb betegségei ellen, ki-
váltaná?
– Kiváltanám.

recept

részére. Több kisgyermek is úgy 
köszönt el, hogy jövőre is szeretne 
jönni.

Mindenekelőtt hálát adunk Isten-
nek, hogy ez a tábor létrejöhetett. 
Szeretnénk megköszönni Ujvári 
Sándornak, feleségének, Boglár-
kának és Nagy Miklósnénak a tá-
bor megszervezését. Köszönjük 
a segítőknek: Ellenbruckné Kiss 
Arankának, Lencsésné Cseh Ka-

talinnak, Nagy Miklósnak, Pártl 
Józsefnénak, Nagy Jánosnénak, 
Orosz Bélánénak, Nagy Katalin-
nak, Szanyó Gábornénak, Szanyó 
Gábornak és Mező Pálnak a köz-
reműködést. A színdarab szereplői-
nek: Nagy Letíciának, Szabó Lillá-
nak, Nagy Dorinának és Keresztes 
Virágnak lelkes játékát, és az egész 
gyülekezet imáit. 

Ne csak a táborozók, hanem mi 

is őrizzük meg a szívünkben ezt az 
igét: „Ne gyűjtsetek magatoknak 
kincseket a földön, ahol a moly és 
a rozsda megemészti, és ahol a tol-
vajok kiássák és ellopják, hanem 
gyűjtsetek magatoknak kincseket a 
mennyben, ahol sem a moly, sem 
a rozsda nem emészti meg, és ahol 
a tolvajok sem ássák ki, és nem 
lopják el.” (Máté 6:19–20.)

Rezsnyákné Kató Tünde
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– Bevenné?
– Bevenném.
– Akkor ott van papír, meg toll, dik-
tálnék egy receptet. Írja?
– Írom.
– Tessék: hétfőn reggel mosolyog-
va köszöntőm őt és megkérdezem, 
hogy aludt. Kedden: kitakarítom 
az ő szobáját is. Szerdán: két sze-
let süteményt hozok neki. – Írja 
csak, írja. Csütörtökön: elhívom 
sétálni, hazafelé pedig kérdezgetek 
és hagyom őt – csak őt – beszélni. 
Pénteken: megkérem, hogy zongo-
rázza el azt a dalt, amit gyermekko-
romban szokott.
– Már évek óta nem zongorázik.
– De kérnie szabad. Szombaton: 

megkérem, hogy segítsen jó túrós 
gombócot főzni, mert azt ő job-
ban tudja. Vasárnap: bemegyek a 
szobájába, amikor lefeküdt, beta-
kargatom és megcsókolom. Pont. 
Ismeri ezt a zenei kifejezést? Da 
capo al fine? Elejétől végig. Nos, 
a következő héten ugyanígy vagy 
hasonlóan: da capo al fine s egy 
hét múlva felkeres és megbeszéljük 
a többit.
– A csókot is kell?
– Igen.
– Jaj!
– Miért, jaj?
– Mert évek óta nem csókoltam 
meg.
– Vállalja ezt a hetet így?

– Megkísérlem.
– Isten segítse. Várom.
Nem jött. Hetekig nem jött.
De egy hétfőn, kora reggel telefo-
nált. Sírva: – Mikor tegnap ismét 
betakartam, az én hideg és ke-
mény anyám felült az ágyban, és 
magához ölelte a fejem, és érez-
tem, hogy könnyes a szeme és azt 
mondta: – De jó vagy mostanában 
hozzám. – Akkor, évek óta először, 
éreztem, hogy szeretem az anyá-
mat.
Aztán hozzátette: – Adja másnak is 
oda ezt a receptet!
Tessék.

Gyökössy Endre

Egy év alatt végig a Biblián 
(Mindennapi barangolás)

A Napi útravalóval egy év alatt el-
olvashatjuk az egész Bibliát, emel-
lett gyakorlati válaszokat is kapunk 
azokra a zavarba ejtő kérdésekre, 
melyekkel hétköznapjaink során 
találkozunk. Ez a kiváló kiadvány 
napi áhítatos könyv, de személyes 
bibliaiskolának is tekinthető mély 
bibliatanulmány is egyben. 

Mindenkinek szeretettel ajánljuk! 
(forrás: www.kiakonyvek.hu)

Könyvajánló
Véletlen?

Nincs véletlen, csak elrendeltetés.
Számtalanszor bebizonyosodott.
Egyedül voltam a Föld másik felén,
s Isten ott is a tenyerén hordozott.

Lépteimet Ő irányította,
ha nagyon kellett, csodát tett velem.
A tüzet lelkemben Ő szította.
Mert nem véletlen ez, de szerelem.

Schrenk Éva

Könyvajánló
Szikszai Béni: „Ahogy én láttam – Feljegyzések a 20. századi magyar ébredéstörténetről”

Szikszai Béni (1908–1985) lai-
kus igehirdető személye, aki egész 
életét Krisztus ügyének szolgála-
tába állította, megkerülhetetlen a 
XX. századi belmissziói mozgalom 
történetében. Édesanyjától a 18. 

születésnapjára kapott egy Bibliát, 
amit jó mélyre elsüllyesztett, mert 
hallani sem akart semmiféle lelki 
dolgokról. Ezt követő betegsé-
ge során azonban úgy gondolta, 
hogy most nem szégyen fiatalem-

ber létére sem foglalkozni szent 
dolgokkal. Visszaemlékezéseiben 
írja: Elkezdtem január 3-án, és 
befejeztem április 17-én, mindent 
elolvastam, még a nemzetségi táb-
lázatokat is, becsuktam a könyvet, 
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és azt mondtam, hogy ami ebben 
a könyvben írva van, az igaz, és 
én erre ráteszem az életemet. Fel-
ragyogott előtte Krisztus váltsága. 
Egy ige különösen is hangsúlyos-
sá lett előtte: „Ő nékem választott 
edényem, hogy hordozza az én 
nevemet” (ApCsel 9,15). Beleve-
tette magát a munkába, járta az 
országot és hirdette az evangéliu-
mot. Évente húszezer kilométert 
is megtett, többnyire gyalog vagy 
lovas kocsin. Prédikált egyszerű, 
szalmatetős szérűben és hatalmas 
templomokban. Beszélt kevesek-
nek, és szolgált tömegeknek. Köz-
ben sok emberi értetlenséggel és 
rosszindulattal is találkozott, főleg 
a nyájukat féltő lelkészek részéről. 
Mások viszont örömmel fogadták 
igehirdetéseit, és személyes meg-
váltójukká fogadták Jézus Krisz-
tust. Egykönyvű ember volt, hi-
szen hiába rendelkezett hatalmas 
könyvtárral, mégis a Szentírást 
tartotta mindenekelőtt fontosnak. 
Állítólag hatvanszor olvasta végig 
Bibliáját. Életét mindvégig az Írás 
szavai hatották át, Krisztus kereszt-
je szüntelenül ott ragyogott szemei 
előtt. Talán ezért is hangzott ajká-
ról oly hitelesen és hatalmasan a 
keresztről szóló bizonyságtétel. A 
II. világháború eseményei nem 
rendítették meg munkájában, foly-
tatta ébresztői szolgálatát. Járta az 
országot, térített, lelkigondozott, 
szervezte a budapesti és vidéki kö-
zösségeket. Az ostrom alatt mene-
külteket rejtegetett. Szoros kapcso-
latot épített ki egyházi és egyesületi 

vezetőkkel, gyakran együtt imád-
koztak. Amint a harcok elcsitultak, 
a lelki munka újra felvirágzott. A 
nagy budapesti evangélizáció, az 
alcsúti, debreceni és vajai konfe-
renciák, lelki alkalmak sokasága 
jelezte, hogy Isten hatalmas ébre-
dést készített a nemzetnek, és az 
ébredés egyik fáklyavivője ő volt. 
A virágzó lelki élet azonban nem 
tetszett mindenkinek, főként az új 
hatalomnak nem. Utasításukra az 
egyház vezetői mindent elkövettek, 
hogy megfékezzék az ébredést. Ne-
héz időszak következett számára. 
Alcsútra vonult vissza, ahol gazdál-
kodni kezdett. 1953-tól családjá-
val Göböljárás-pusztára költözött, 
ahol az erdőgazdaság alkalmazta 
segédmunkásként. Ez az időszak 
volt életének a mélypontja. Mind 
lelkileg, mind fizikailag súlyos ter-
heket hordozott. Közben állandó-
an zaklatta a világi hatalom és az 
egyház. Olykor elcsüggedt, Istentől 
azonban nem távolodott el. Az öt-

venes évek végén, amikor enyhült 
a szorítás, újra szolgálatba helyezte 
magát (idősebb testvérek tájékoz-
tatása szerint a fehérvári gyüleke-
zetben is végzett evangélizációs 
szolgálatokat), és munkatársai előtt 
tett bizonyságot. 1976-ban a re-
formátus egyház vezetői visszahív-
ták az evangélizációs szolgálatba, 
amelyet azután haláláig végzett. 
Szikszai Béni nemcsak mint ige-
hirdető és szervező tűnt ki, hanem 
irodalmi téren is jelentőset alkotott. 
Számos műve jelent meg, főként 
kommentárok, prédikációskötetek. 
De írt verseket, színjátékokat és 
énekszövegeket, cikkeit pedig több 
egyházi lap is leközölte. Széleskörű 
levelezést folytatott, német nyelvről 
számos könyvet lefordított.

Könyve nem magáról, hanem Is-
tenről és csodálatos dolgairól szól. 
Emellett meghökkentő őszinteség-
gel tárja fel az elmúlt 100 év (a XIX. 
század második felétől 1951-ig) 
egyházi renyheségeit, az intelligens 
modernség köntösébe bújtatott hi-
tetlenséget, a lelki alvást, a bűnnel 
való megalkuvást, sőt az abba való 
elmerülést is. Majd leírja a deren-
gő fényt, és a kibontakozó, majd a 
’40-es évek második felétől robba-
násszerűvé vált lelki ébredést. Nem 
könnyű olvasmány, de a lelkileg 
szomjazó olvasó helyes felismeré-
sekre juthat, pláne ha saját életét 
veti össze a könyvben feltártakkal, 
de különösen Isten igéjével. Váljék 
minden kedves olvasó számára ál-
dásul!

Közzétette: Németh Kornél

Nyugdíjasok agárdi kirándulása
„Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr.” (Zsolt. 34: 9.)

A nyugdíjas klub tagjai közül 29-
en egy csütörtöki napon különö-
sen éreztük és láttuk, hogy milyen 
jó az Úr az Őt szeretőkkel.

Ezen a délelőttön Agárdra indul-
tunk vonattal, hogy ismét egy szép 
napot töltsünk együtt mi, nyugdí-

jasok. Ehhez a jó kirándulóidőt, 
úgy tűnt, az Úr meg is adta. Se túl 
meleg, se hideg nem volt.

Agárdon először a hajóállomá-
son levő kis bemutatótermet, az 
„Akváriumházat” néztük meg. Itt a 
tó élővilágát mutatják be hatalmas 

akváriumokban. Nagyon látványos 
volt az egészen picike és a nagyobb 
halak játékos kergetőzése. Ezután 
sétáltunk, pihentünk a vízparton, 
míg a hajót vártuk. Ez a várakozás 
nagyon jó volt arra, hogy gyönyör-
ködjünk a kies tájban, a tóban, a 
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sirályokban, a fecskékben és az ép-
pen kiinduló sok kis vitorlásban. Jó 
beszélgetések indultak a testvérek 
között. Örültünk egymásnak, fő-
leg akikkel régebben találkoztunk. 
Többen unokájuk kíséretében vol-
tak.

„Ó, mily szép és mily gyönyörű-
séges, ha a testvérek egyetértés-
ben élnek!” (Zsolt. 133: 1.)

Mikor elérkezett a kishajó indu-
lási ideje, beszálltunk. Nádasok 
között hajóztunk át Szúnyogszi-
getre. Miklós Eszter testvérünk 
vidám nótázásba kezdett, amibe 
mindenki bekapcsolódott. Amint 
kiderült, többen is voltunk, akik 
még nem is jártunk itt.

A kikötő közelében egy halász-
csárda van, ami finom halételek-
kel és italokkal várja a vendége-
ket. Mi is leültünk a szépen kiala-
kított teraszon. Többen rendeltek 
különféle halételekből.

A tóparton a szépen zöldülő fák 
alatt és a bokrok árnyékában ki-
alakított sétautakon lehet sétálni. 
A séta után a kikötőben találkoz-
tunk, és vártuk a visszainduló ha-
jót. A visszafelé út is vidám éne-
keléssel telt. Még a hajóskapitány 
kedvenc énekét is elénekeltük. Re-
méljük, ezzel egy kis örömöt neki 
is szereztünk. Ezek után már az ál-
lomásra indultunk, ahol kevés vá-
rakozás után befutott a vonatunk.

Hát így telt el nekünk ez a kirán-
dulás 2015. június 25-én Agárdon.

Hálásak vagyunk mindezekért 
Pétervári István testvérünknek 
és feleségének, Marikának, akik 
mindig hűségesen és odaadással 
tervezik meg és intézik ezeket a 
dolgokat, hogy mi nyugodtan, biz-
tonságban vehessünk részt a meg-
beszélt kirándulásokon.

De hálát adunk a mi Urunknak 
is, aki az ilyen alkalmakhoz ad ne-
künk erőt, kedvet, módot és az Ő 
gondviselő kegyelmét.

„Áldjad, lelkem, az Urat, és ne 
feledd el, mennyi jót tett veled!” 
(Zsolt. 103: 2.)

Méregné Erzsi

testvérkapcsolatI hírek

Gyulafehérvár (Erdély)

2015. 04. 17–19. között került 
sor a Gyulafehérvári Református 
Egyházközség által szervezett „Ka-
rácsony Benő-emléknapok” meg-
tartására.

A rendezvény széleskörű helyi, 
erdélyi és magyarországi egyházi, 
közéleti és kulturális vonatkozáso-
kat tartalmazott.

Az egykori író Gyulafehérváron 
született 1888-ban Klärmann Ber-
nátként. Kolozsváron élt és alko-
tott mint Karácsony Benő, s végül 
Klärmann Bernátként halt meg az 
auschwitzi koncentrációs táborban. 
Első novellái a Gyulafehérvári Hír-
lapban jelentek meg 1908-09-ben. 
Trianon után bekapcsolódott az er-
délyi magyar írói közösség munká-
jába, és 1942-ig rendszeresen részt 
vett a marosvécsi találkozókon. 
További regényeit az Erdélyi Szép-
míves Céh jelentette meg. A ’40-es 
évek elejére darabjait rendszeresen 

játszotta a kolozsvári színház, no-
velláit közölte az Erdélyi Helikon 
és a budapesti Napkelet, a Napos 
oldal című regénye meghozta szá-
mára az ismertséget, s ezután sorra 
jelentek meg könyvei Erdélyben 
és Magyarországon is. Boldog, ki-
egyensúlyozott házasságban élt 
feleségével, Klärmann Terézzel, 
Rizával. Fiuk, Ferenc építészmér-
nöknek tanult, de festőművésznek 
készült. Karácsonynak ügyvédi 
praxisa biztosította, hogy az írásra 
ne kenyérkeresetként kelljen tekin-
tenie. Az írótársak szerették huma-
nizmusáért, humorárért, rábízták 
számos közös ügyük intézését.

Egyik napról a másikra azzal kel-
lett szembesülnie, hogy ő, aki Ro-
mániában gyanús magyar írónak 
számított, Magyarországon gyanús 
zsidó író lett. Ügyvédi irodáját be 
kellett zárnia, és lassacskán írásai 
sem jelenhettek meg. Posztumusz 
műve, A megnyugvás ösvényein 
1946-ban látott napvilágot.

A rendezvény nem véletlenül 
esett szinte egybe a holokauszt 
emléknapjával, hiszen a zsidó szár-
mazású magyar író tragikus sorsa 
máig intő jel. 

A háromnapos gazdag program 
méltó volt a Gyulafehérváron szü-
letett tehetséges íróhoz, a magyar 
irodalom egyik jelentős alakjának 
emlékéhez. A rendezvények vál-
tozatosságát és magas színvonalát 
igazolták az előadások, filmbemu-
tató, fórumbeszélgetés, diákok által 
tartott zenei bemutató és emlék-
műsor, emléktábla-avatás, templo-
mi megemlékezés, a városi neológ 
zsinagóga és az író volt iskolájá-
nak meglátogatása.

A vendégek, érdeklődők felke-
resték az író iskoláját, a mai Gróf 
Majláth Gusztáv Károly Katolikus 
Líceumot (a házigazda, Korom Imre 
a líceum diákjainak lelkigondozó 
lelkésze volt), ahova érettségiig járt, 
valamint a városi neológ zsinagó-
gát, ahova a származása kötötte. 
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Ezt követően került sor az előadá-
sokra és a filmvetítésre a reformá-
tus gyülekezeti házban. Dr. Da-
niel Dumitran, a Gyulafehérvári 
Egyetem tanára a gyulafehérvári 
zsidó közösség (közel 90%-ában 
magyar anyanyelvű volt a XX. 
század elején) épített örökségéről 
értekezett. 

A 62 perces dokumentumfilmet 
(„A korán jött polgár”) Medgye-
si Gabriella (Budapest) rendezte 
és mutatta be a vendégeknek. A 
filmet a Duna tévé is lejátszotta 
korábban. A teljességre törekvő 
és minden lehetséges helyszínt 
bemutató film kitér a hányatott 
életű író életének minden fonto-
sabb epizódjára. A pénteki ren-
dezvényeken részt vett Lia Borza, 
a gyulafehérvári zsidó hitközség 
jelenlegi vezetője is.

A szombati programok: Kántor 
Lajos (Korunk, Kolozsvár): Kará-
csony Benő a magyar irodalom-
történetben; Dr. Gudor Botond: A 
gyulafehérvári zsidóság letelepe-
dése; szemelvények hang-
zottak el Karácsony Benő 
életművéből a Gróf Majláth 
Károly Gusztáv Líceum di-
ákjai előadásában Dimén 
Erika tanárnő szervezésé-
vel; Oláh Boglárka zongo-
rán, Oláh Mátyás csellón 
komolyzenei műsort adott a 
templomban, Boros Erzsé-
bet pedig egyházi és nép-
dalokat énekelt. Délután 
került sor a parókia utcájá-
ban született író emléktáblájának 
leleplezésére és megkoszorúzásá-
ra. A székesfehérvári gyülekezetet 
Miklós Gáborné Ibolya, Miklós Gá-
bor és Németh Kornél képviselte.

A szombati rendezvényeken részt 
vettek a megyei műemlékvédelmi 

hivatal és a megyei múzeum ro-
mán nemzetiségű vezetői is, akik jó 
szándékukról biztosították a város 
magyar és ezen belül református 
közösségét. Támogatásuk, engedé-
lyük nélkül a tábla avatására sem 
kerülhetett volna sor. Elmondható, 
hogy a román csapatok 1918. de-
cemberi megszálló bevonulása óta 
köztéri magyar nyelvű (román és 
angol nyelvvel együtt) emléktábla 
elhelyezésére most először kerülhe-
tett sor.

A vasárnapi istentiszteleten a 
Lukács 24,36–49. versei alapján 
hangzott az igehirdetés: „… Jézus 
jelent meg közöttük, és a szokásos 
módon köszönt nekik: „Békesség!” 
… „Szükséges volt, hogy minden 
beteljesedjen, amit megírtak rólam 
Mózes Törvényében, a próféták 
könyveiben és a Zsoltárokban!” Ez-
után megvilágosította a tanítványok 
értelmét, hogy értsék az Írásokat. 
… „Az Írásokban ez áll: a Messiás-
nak szenvednie kell, de a harmadik 
napon fel fog támadni a halálból.” 

„… menjetek és az én nevemben 
hirdessétek mindenkinek, hogy bű-
neikre bocsánatot nyerhetnek”.

Az istentisztelet végén biztató 
köszöntőt mondott a Magyar Kor-
mány Nemzetpolitikai Államtitkár-
ságának jelenlévő képviselője. A 

székesfehérvári gyülekezet küldött-
ségének vezetője, Miklós Gábor 
főgondnok is átadta gyülekezetünk 
áldáskívánó üdvözletét. A helyi 
gyülekezet tagjai keresztyén lelki 
kiadványokat kaptak ajándékba. 
A rendezvénysorozat a vendéglá-
tók által biztosított közös ebéddel 
zárult.

Martos (Felvidék)

A „Határtalanul” sikeres pályázat 
eredményeként a Talentum Refor-
mátus Iskola 7-esei osztálykirán-
duláson vehettek részt június 4–7. 
között a Felvidéken. Megismerked-
hettek a martosi testvériskolával, 
valamint tájékoztatást hallhattak 
Szénási Szilárd helyi lelkipásztor-
tól. Megtekintették a templomot, 
majd a közeli Feszty parkot. Tar-
talmas útjuk további állomásai 
voltak: Fülek (vár), Krasznahorka 
(vár), Krasznahorkaváralja (gr. 
Andrássy Dénes és felesége ma-
uzóleuma), Kassa (Nemzeti Szín-

ház, Erzsébet dóm – II. 
Rákóczi Ferenc és Zrínyi 
Ilona szarkofágja, Márai 
Sándor háza és szobra), a 
Szepes-Gömöri Érchegy-
ség részét képező Hernád-
áttörés, Dobsina, Lőcse, 
Szepesszombat, Rozsnyó, 
Losonc, Gácsfalu.

A kirándulásról részle-
tes tájékoztatás olvasható 
honlapunk „Általános Is-
kola” fülén.

Huszt (Kárpátalja)

Június 20-án, szombat este pres-
biterek és testvérkapcsolati tagok 
fogadták és látták vendégül az 5 
fős huszti küldöttséget gyülekezeti 
központunkban.
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„hívő emberek vagyunk, 
reménységben élünk, 

imádkozunk!”

 Interjú Józan Lajos 
kárpátaljai református lelkipásztorral 

A Huszti Református Egyház-
község régi épületének felújítási 
munkálatait szeretnék elkezdeni. 
Ez a feladat azonban olyan anya-
gi terhet jelent közösségünk szá-
mára, amelyet önerőből semmi-
képpen sem tudunk megoldani − 
mondta interjúnkban Józan Lajos 
kárpátaljai református lelkipásztor, 
aki gyülekezetünk hívei számá-
ra személyes látogatása alkalmá-
val fejezte ki köszönetét adakozó 
készségükért. A huszti gyülekezet 
lelkészét a kárpátaljai magyarság 
helyzetéről, a testvérkapcsolati 
lehetőségekről és az orosz-ukrán 
válságról kérdeztük.

- Lelkipásztor úr és kísére-
te több mint 470 kilométert 
tett meg Kárpátaljáról, hogy 
a Székesfehérvári Református 
Egyházközséghez érkezze-
nek. Először hadd kérdezzem 
meg, hogyan utaztak?

- Reggel nyolc órakor indultunk 

Husztról, és este hét 
órára meg is érkeztünk. 
Az ukrán-magyar hatá-
ron körülbelül egy óra 
alatt megtörtént az átjövetelünk. A 
feleségemmel már harmadik alka-
lommal járunk Székesfehérváron, 
egyházközségünk főgondnoka és 
algondnoka a feleségükkel azon-
ban először érkeztek.

- Mi a megtisztelő látogatá-
suk célja?

- Somogyi László református 
lelkész testvérem a közelmúltban, 
hallva a térségünkben zajló há-
borús híreket, levélben arról ér-
deklődött, hogyan élünk, miben 
tudnának segítséget nyújtani. Ér-
deklődésére gyülekeztünk nevé-
ben beszámoltam arról, milyen 
körülmények között éljük a min-
dennapjainkat. Egyházközségünk-
ben a megélhetési gondok mellett 
egy másik problémával is szem-
besülnöm kellett. A gyülekezet 

birtokában áll már húsz éve régi 
ingatlanjaik egy része. Ezek közül 
néhány ingatlanrész egy korábbi 
felújítás alkalmával már megújult, 
s jelenleg a lelkészlakás, a hivatal 
és a gyülekezeti terem található 
benne. Az ingatlanok másik része 
– közel ugyanakkora alapterületen 
– jelenleg is romos állapotban áll. 
Arra kértem Somogyi lelkipásztor 
urat, hogy amennyiben erre lehe-
tőséget lát, vonja be a fehérvári 
gyülekezetet segíteni, hívja fel fi-
gyelmüket adakozásra. A válasz 
hamarosan meg is érkezett hoz-
zánk: kérésünk meghallgatásra ta-
lált. Egyúttal arra kértek bennün-
ket, hogy a huszti egyházközség 
vezetői közül jöjjünk el néhányan, 
szolgáljunk a fehérváriak között, 
tájékoztassuk a híveket arról, 
hogy milyen helyzetben vagyunk 
otthon.

A vasárnapi istentiszteleteken 
– Maroshegy 9.00; Széchenyi út 
10.00 – Józan Lajos huszti lelkész 
hirdette az igét: „Áldásul lehetek 
másoknak” (1 Mózes 30,27–43 
alapján). A Budai úton a huszti 
gondnoki beszámoló keretében ke-
rült sor a kárpátaljai gyülekezet be-
mutatkozására. Az istentiszteletet 
követő ebéd elköltése után város-
nézésre került sor. Ezt követően a 
gyülekezet perselypénzadományá-
val hazaindult a küldöttség. 

Az adomány a gyülekezetük 
működőképességét fenntartha-
tóvá tevő karbantartási/felújítási 
munkákra fordítódik, amelynek 
önerőből történő megvalósítása 
meghaladta volna a kis gyülekezet 
teherbíró képességét. Hála Urunk-
nak és köszönet a gyülekezetnek az 
adakozókészségért. 

„A jótékonyságról pedig és az 
adakozásról el ne felejtkezzetek, 
mert ilyen áldozatokban gyönyör-
ködik az Isten.” (Zsid 13,16.)

Gyülekezeti tábor –
Sároraljaújhely

Az augusztus 6–11. között meg-
tartásra került többkorosztályos 
táborozásunkon 6 fő határontúli 
– 2-2 fő Huszt és Martos, 1-1 fő 
Gyulafehérvár és Bácskossuthfalva 
(Délvidék) – vett részt. 

Ezzel táborozásunk némiképp 
Kárpát-medencei szintűvé vált.

Összeállította: Németh Kornél
(Testvérkapcsolati munkaközösség)
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- A két református gyülekezet 
között a testvérkapcsolat kez-
detei visszanyúlnak egészen 
2006-ig. Fel tudná sorolni a 
kapcsolatrendszer kiépülésé-
nek meghatározó pillanatait?

- Egy alkalommal Németh Kor-
nél, a székesfehérvári gyülekezet 
presbitere jelent meg egyház-
községünkben, s elmondta, Ma-
gyarországról jött, Beregszászba 
látogatóba érkezett. Nagyon meg-
tetszett neki Huszt vára és a temp-
lomunk. Beszélgetésünk során 
megemlítette, hogy a székesfehér-
vári református gyülekezet hosszú 
távú terveiben testvérkapcsola-
tait szeretné bővíteni. Erdélyben, 
Felvidéken és Délvidéken már 
rendelkeznek ilyen kapcsolattal, 
de Kárpátalján még nem. Kornél 
végül megkérdezte, hogy a husz-
ti reformátusoknak nem lenne-e 
kedvük ebben a testvérkapcsolati 
bővítésben részt venniük. Érdeklő-
dése számomra is kedvesnek tűnt, 
főleg azért is, mert akkor még mi 
sem rendelkeztünk anyaországi 
gyülekezeti kapcsolattal.

- Jelenleg hány testvérkap-
csolattal rendelkeznek a fe-
hérváriakon kívül?

- Huszt városa Nyírbátorral áll 
még kapcsolatban, de az önkor-
mányzati szintű, amely a mi gyü-
lekezeti életünket nem érinti.

- Hogyan folytatódott akkor 
ez a kapcsolatépítés?

- A huszti gyülekezethez hama-
rosan többen is érkeztek Székesfe-
hérvárról, két évvel később pedig 
már meg is rendezték a magyar-
magyar testvérkapcsolati találko-
zót. A fogadtatás olyan jól sikerült, 
hogy a következő találkozó hely-
színéül Huszt városát jelöltük meg, 
s azóta már le is bonyolítottuk az 
elmúlt esztendőben. A hét éve tar-
tó kapcsolat során folyamatosan 

érezzük a testvéri szeretet megnyil-
vánulásait, most azonban a felénk 
forduló gondoskodó szeretet egy 
másik formában valósulhat meg, 
hiszen a gyülekezetünk egyik épü-
letének rekonstrukciós munkálata-
inak megkezdése előtt áll. Az épít-
kezés olyan jelentős anyagi terhet 
jelent számunkra, amelyet közös-
ségünk önerőből semmiképpen 
sem tudná megoldani. A székes-
fehérvári reformátusok szeretnék 
kifejezni szeretetüket és adakozó 
készségüket, mi pedig szeretnénk 
élni a lehetőséggel és köszönettel 
elfogadjuk.

- Mi jellemző most számok-
ban kifejezve Huszt városára 
és az ott élő reformátusságra?

- Becslések szerint körülbelül 
harmincezres lélekszámú lehet a 
település. Már a régi világban is ki-
sebbségben éltek itt a magyarok, a 
többséget a ruszin és ukrán nem-
zetiségűek adták. A kicsiny, de ősi 
református gyülekezetünk koráb-
ban szebb napokat is megélt, a 
mostanihoz képest jóval nagyobb 
lélekszámmal. Még hetven évvel 
ezelőtt is hatszáz tagot számlált, 
ez a szám mára 250 főre apadt. 
Magyar nyelvű gyülekezettel a 
római katolikusok rendelkeznek 
Huszton, de az ott szolgáló plébá-
nos már két nyelven tartja a misét. 
Közösségük annyira elszlávoso-
dott. A szláv nyelv terjedése refor-
mátus közösségünkben is érződik, 
az ifjak ajkát már nagyon nehezen 
hagyja el magyar szó. Mivel a szü-
letések száma egyre kevesebb, eb-
ből következik, hogy a keresztelők 
száma is kevesebb. Közösségünk 
fogyó tendenciát mutat. Egy éve 
tart a háborús helyzet az ország-
ban, még pontosabban Ukrajna 
keleti részében. Az ágyúdörgést és 
puskaropogást nem halljuk ugyan, 
és Istennek hála, a gyülekezetünk-
ben olyan halottunk sincs, aki a 

harcmezőn esett volna el, de két 
fiatal egyháztagunk már megkap-
ta a katonai behívóját, így ők távol 
vannak tőlünk.

- Gyülekezetük fiataljait 
nem a harcmezőre hívták, ha-
nem tartalékosnak, úgyneve-
zett háttérszolgálatra. Van re-
ménység arra, hogy épségben 
és minél hamarabb visszatér-
hessenek szeretteik körébe?

- Ezt nagyon szeretnénk, s még 
inkább a családtagjaik. Reméljük, 
hogy a harcmezőre a későbbiek 
során sem vezénylik ki őket, bár 
azzal is tisztában kell lennünk, 
hogy ha egyszer megkapták a ka-
tonai behívót, akkor ez azt jelenti, 
hogy továbbra is benntartják és 
folyamatosan képezik őket, hogy 
szükség estén alkalmassá válja-
nak harcászati bevetésre. Azt kell 
mondjam, szomorú ez a helyzet. 
Nem tudjuk, mikor ér véget ez a 
konfliktus. Hiába írták alá a tűz-
szünetet a harcoló felek, valójá-
ban egyik fél sem tartja be, a har-
cok újból és újból fellángolnak.

- A háborús légkört hogyan 
élik meg a mindennapokban?

- Egyre inkább romlik a pénz 
értéke, s vele együtt az életszín-
vonal is. Akiktől egy esztendeje 
még nem hallottunk panaszt, már 
azok is egyre többet emlegetik, 
hogy számukra nehezebbé vált az 
élet. De ilyen helyzetben is meg 
kell állni valahogy. Hívő emberek 
vagyunk, reménységben élünk és 
imádkozunk, hogy jobb legyen.

- A hazai sajtó Ukrajnát 
mint kiemelt háborús övezetet 
igyekszik lefesteni olvasóinak, 
a külpolitikai hírek pedig arról 
szólnak, hogy a térség – törté-
nelme során sajnos nem első 
esetben –  nagyhatalmak ütkö-
zőzónájává vált. Lényegében 
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Úton a gyászban
Az egyén gyásza 
mint folyamat
A gyász szó hallatán szinte azon-

nal fekete ruhába öltözött, szo-
morú, síró emberek juthatnak 
eszünkbe, akik siratnak egy közeli 
személyt, szomorúak az elvesztése 
miatt, mert szerették, fontos volt 
számukra. Mindez csak addig van 
így, amíg mi magunk nem tapasz-
taltuk meg a gyász veszteségét. 
Hiszen valójában sokkal többről 
van szó. 

Fontos, hogy megértsük magát 
a gyászt, a veszteséget átélő konk-
rét embert, és a folyamatot, amely 
e nagy veszteséget kíséri, s amely 

hosszan tartó, időigényes út.
A gyász a veszteség által kiváltott 

reakció. Életünk folyamán mind-
nyájan átélünk kisebb-nagyobb 
veszteségeket (partnerkapcsolat 
megszakadása, munkanélküliség, 
nyugdíjba vonulás, esetleg ampu-
táció stb.), melyek gyászreakciót 
váltanak ki. A pszichológia ezeket 
a veszteségeket közös néven tárgy-
vesztésnek nevezi – mivel ilyenkor 
szeretetünk, ragaszkodásunk tár-
gyát veszítjük el. A legintenzívebb 
érzéseket kiváltó veszteség azon-
ban általában szeretteink halálakor 
érhet bennünket. Több tényező 
befolyásolhatja, hogy milyen is a 
veszteség kiváltotta reakció, pél-
dául az eltávozottal való kapcsolat, 
vagy az, hogy hogyan távozott stb. 
Ebből adódóan minden gyászfo-
lyamat más és más. Lehetetlen le-
írni ezt az egyénileg változó folya-
matot egyetlen sablonban, lehetet-
len általánosítani. […]

A vallás és a hit szerepe 
a gyászban
[…] A vallásosság különös je-

lentőséget kap az ember életében 
egy súlyos veszteség átélése vagy 
fenyegetettség idején. Ha hite sze-
rint képes meglátni, megtalálni a 

szenvedés, a küzdelem értelmét 
akár a személyes imádságban, 
akár a vallásos közösség támoga-
tása révén, az komolyan támogat-
ja a veszteség okozta megküzdés 
folyamatát és sikerét. Valójában a 
gyász folyamán a legtöbb ember 
vallási kérdésekkel találja szem-
ben magát, amelyekre maga ke-
res választ, vagy környezete se-
gítségére számít ebben. A közös 
hit segíti őket a veszteség, a gyász 
idején is. A hit, a vallás, a szertar-
tások, rituálék gazdag szimboliká-
ja segít a szorongás, a félelem és 
a bizonytalanság leküzdésében, 
kifejezésében. Továbbirányítja a 
veszteséget átélt személy figyel-
mét újabb horizontokra, arra, 
hogy saját fájdalmának megélése, 
szerettének elgyászolása új utakat 
mutat. Ebben nagy szerepe van a 
hívő közösségnek is, melynek tag-
jai szavaikkal, tapasztalataikkal tá-
mogathatják a gyászolót, aktívan 
segítségére lehetnek. Így az nem 
marad egyedül fájdalmával, a kö-
zös hit szélesebb távlatot nyit meg 
a fájdalma miatt amúgy is megter-
helt embernek. Ahol az emberek 
Isten akaratának gondolják a ha-
lált, ott könnyebben elfogadják. 
A hívő embernek – aki számára a 
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az Amerikai Egyesült Államok 
és Oroszország politikai erő-
terében találta magát az or-
szág. Kárpátalján és szűkebb 
környezetükben mindebből 
mit látnak, tapasztalnak?

- Az Ukrajna élén álló jelenlegi 
politikai vezetés elkötelezettje az 
európaiságnak, ebből következik, 
hogy az Európai Uniótól nem tá-
volodni, hanem ahhoz közeledni 
kíván. Kérdéses persze, hogy az 
az unió, amely a békére törekszik, 
igyekszik-e arra, hogy Ukrajna 
is minél előbb az európai övezet 
tagjaivá válhasson. Az uniónak 

sem lehet célja, hogy nemzetek 
szétszakadjanak, hanem hogy in-
kább egyesüljenek. Azonban ami 
kialakult az ukránok és az ország 
keleti határához közel élő orosz 
nemzetiségek között, abban saj-
nos az unió meg az orosz hatalom 
„keze” is benne van. Hogy ennek 
az egész folyamatnak mi a végső 
célja, nem tudjuk megállapítani, 
mint ahogy azt sem látjuk világo-
san, hogy Amerikának mi a valódi 
szándéka, hiszen nélküle sem tör-
ténhetnének ezek az események. 
Ugyanakkor utóbbiak is elkötele-
zettjei a békének.

- Egyházi segélyszervezetek 
is látogatják a térséget?

- A Görög Katolikus Egyház, a 
Római Katolikus Egyház és a Ma-
gyarországi Református Egyház 
egyaránt rendelkezik diakóniai 
szervezettel, amelyek rendszere-
sen eljuttatják szeretetadománya-
ikat, humanitárius segítségüket a 
rászorulók számára. Közben nagy 
figyelmet fordítanak arra, hogy az 
olyan nehézsorú családoknak is 
segítséget nyújtsanak, amelyek-
ben a fronton elesett katonák hoz-
zátartozói élnek.

Szűcs Gábor
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Amikor az Úr Jézust a Golgotán 
megfeszítették, két gonosztevőt is 
kivégeztek. Három kereszt állt a 
dombon.

A három elítélt látszólag semmi-
ben sem különbözött egymástól. 
„Ott megfeszítették Őt, és vele má-
sik kettőt, jobbról és balról, közé-
pen pedig Jézust” (Jn 19,18). Ezt 
Ézsaiás nagyon érthetően fejezte 
ki: „…a bűnösök közé sorolják…” 
(Ézs 53,12)

Az emberek, akik törvény nélkül 
élnek, törvénytelenek, függetlenül 
attól, hogy ismerik-e a Sínai he-
gyen adott törvényt, vagy nem. Ezt 
fejezi ki az Ige a rómaiakkal kap-
csolatban: „A názáreti Jézust… ti a 
pogányok keze által felszegeztétek 
és megöltétek” (ApCsel 2,22–23), 
mint rablót és törvénytaposót Iz-
ráelből, aki a törvényt ismeri, de 
semmibe sem veszi, sőt megsérti. 
Ilyennek állították be a Messiást.

Hogyan viszonyult az Úr a Mózes 

által kapott törvényhez? „Ne gon-
doljátok, hogy azért jöttem, hogy 
érvénytelenné tegyem a törvényt 
vagy a próféták tanítását. Nem 
azért jöttem, hogy érvénytelenné 
tegyem, hanem hogy betöltsem 
azokat” (Mt 5,17). Ő az életében 
soha nem vétett a törvény ellen; de 
nemcsak ezt tette, hanem a törvény 
isteni rendelkezéseit teljesen érvé-
nyesítette is. A törvényes elő-
írások jogosságát és valódi 
értelmét magának Istennek, 
a törvényadónak a tiszteleté-
re és örömére élte meg. 

Nem követett el soha tör-
vénysértést, és ezt a tökéle-
tes embert a nép a törvény-
szegőkkel tette azonossá, és 
úgy cselekedett vele, mintha 
méltó lett volna a halálbün-
tetésre. De az Úr Jézus na-
gyon jól tudta, hogy benne 
teljesedik be az ószövetségi 
prófécia (Lk 22,37).

De ránk csodálatos jövő 
vár. A 142. zsoltárban ezt ol-
vassuk: „Körém sereglenek 
majd az igazak…” (7. v.) An-
nak idején törvényszegőnek 

tartották, bántalmazták, gyötörték, 
de Isten az Ő szolgáját a mennybe-
menetele után megdicsőítette. Ez-
után körül lesz véve az igazakkal, 
az Ő megváltottaival, akik hálát 
adnak neki és imádják Őt. Ezt tesz-
szük majd mi is, és örömmel telik 
meg a szívünk.

F. Runkel
Forrás: Vetés és Aratás, 2015/1.

halál nem jelenti a lélek megsem-
misülését is – a jövő létező valóság, 
még ha mibenléte bizonytalan is.

A gyászfolyamat 
különbözőségei

Ugyanaz a veszteség különböző 
módon érinti ugyanannak a közös-
ségnek, így például egy családnak 
a tagjait. Más az anya gyászának 
folyamata, mint az apai veszteség 
feldolgozása, és egészen különle-
ges a gyermekek veszteségtudata, 
gyásza. A gyász egyes állomásain 
való túljutás az egyes esetekben sa-
játos problémákkal jár. A gyász és 
folyamata nagymértékben függ a 
személy életkorától, életciklusától. 
Másként reagál a veszteségre egy 
felnőtt, és másként egy gyermek. A 

gyerekek gyásza – mely összefügg 
a fantáziákkal, az elképzelésekkel, 
melyeket a halálról, a halott em-
berről alkotnak – sokszor érthetet-
len, zavaró, kellemetlen a felnőttek 
számára. A gyerekek kérdései, vi-
selkedése nehezen érthető, éppen 
ezért a segítségnyújtás útjai is má-
sok a gyermeki gyász során.

Még a preverbális korban lévő 
gyermek is érzékeli, hogy családja 
rendszerében komoly veszteség állt 
be. Ők például a magatartásukkal 
fejezik ki észlelésüket. Bár az óvo-
dáskorú gyermeknek még nincs 
kifejlett haláltudata, megéli a te-
hetetlenséget a veszteséggel szem-
ben. Az ilyen gyerekekre jellemző 
az animizmus. Elképzeléseik szerint 
az elhunyt éppen úgy funkcionál, 

mint az élő: tud mozogni, menni, 
beszélni, ha „elment”, akkor visz-
sza is tud jönni. A legtöbbször egy 
hasonlónak vélt helyzet képében 
keresik a magyarázatot, például az 
elutazásban. Sokszor várják vissza 
az eltávozottat, különösen, ha nem 
mondták el nekik, hogy családjuk 
egy tagja elhunyt. Korukból adó-
dóan állandóan kérdéseket tesznek 
fel, és ezzel feltéphetik a felnőttek 
gyógyuló sebeit. Másként alakul a 
felnőttek gyászfolyamata. Nyilván-
való, hogy hosszú út vezet a vesz-
teség feldolgozásáig, az elfogadá-
sig és az elveszített személlyel való 
kapcsolat újraértékeléséig.

Köbli Tamás: Úton a gyászban. 
(részlet) In: Embertárs, 

2013./4. 320–331.

középen 
jézus

Szívhangok
Én annyira, de annyira szeretlek Téged!
Már évek óta követem lábnyomod, lépted.
Messziről fülelek, hogy meghalljam hangod.
Ne legyél egyedül, ha vívnod kell harcod.

Te vagy életem legméltóbb társa.
Keresztet hordok – mindenki lássa.
Az egyedül létet én nem ismerem.
Te lakozol mélyen elrejtve szívemben.

Közel s távol nincs más – csak Te vagy.
Búban, gondban, bajban, kérlek el ne hagyj!
De örömömet épp úgy megosztom én Veled,
mint a mindennapi kis falat kenyeret.

Életem kezedben – a legjobb helyen.
Köszönöm, hogy arcom elrejthetem.
Akármi is jöjjön, bármi legyen,
Te vagy, ki mindenben segít nekem.
Schrenk Éva
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kIshItűség, becsvágy vagy küldetéstudat? 
kudarcaInk és sIkereInk – más megvIlágításban

Életünk során számos cél lebeg 
a szemünk előtt. Az odáig vezető 
úton a siker iránti vágyunk és a 
kudarctól való félelmünk vív csatát 
egymással; a feladatvállalásainkat 
az határozza meg, hogy éppen me-
lyik „fél” áll nyerésre. Hogy miért 
veszélyes ez? Mert ha hibás a mér-
cénk, nehezebben vesszük észre, 
hogy mi az, ami valóban ránk bí-
zatott. A kérdés tehát az, hogy meg 
tudjuk-e látni a vívódásaink mögött 
azokat a célokat, amelyeket Isten 
jelölt ki számunkra – vagy elsodor 
minket a saját félelmünk, esetleg a 
becsvágyunk.

A kudarctól való félelmünket a 
saját erőtlenségünkre és tapaszta-
latlanságunkra alapozzuk; féltjük 
magunkat mások véleményétől és 
az esetleges bukástól. Hajlamo-
sak vagyunk a kudarcot emberi 
szempontból kizárólag a szégyen, 
a gyengeség és a sikertelenség fé-
nyében látni. Mindehhez a nevel-
tetésünkön kívül hozzájárulhatnak 
azok a jó és rossz példák, amelye-
ket láttunk, valamint azok a vélt 
vagy valós elvárások, amelyeket 
önmagunkkal szemben támasz-
tunk, illetve amelyeket a körülöt-
tünk lévőktől kapunk.

Félelem a kudarcoktól
Ha a kudarctól való félelem erő-

sebb bennünk, mint a sikerre való 
törekvés, akkor valószínűleg szí-
nesebbnél színesebb stratégiákkal 
igyekszünk biztonságba helyezni 
magunkat. Az egyik bombabiztos 
megoldás az, ha egyszerű felada-
tokat vállalunk magunkra, és köny-
nyen elérhető célokat tűzünk ki 
magunk elé, hiszen ezeket jó esély-
lyel teljesíteni tudjuk. A kudarcot 
így valóban elkerüljük, azonban 
nem biztos, hogy ez egyenlő a si-
kerrel… Valahol a szívünk mélyén 
mi magunk is érezzük és tudjuk, 

hogy igazából nem jutottunk elő-
rébb, és küzdelem helyett csupán 
egy ujjgyakorlatot hajtottunk végre.

A másik, merészebb megoldás 
az, ha eleve elérhetetlen célokat 
tűzünk ki magunk elé. Így termé-
szetesen annak a legnagyobb a 
valószínűsége, hogy nem fogjuk 
tudni teljesíteni a vállalásunkat, 
mivel azonban a feladat nyilvánva-
lóan irreális, máris felmenthetjük 
magunkat: nem mi vagyunk fele-
lősek a sikertelenségért. Nyugod-
tan okolhatjuk a körülményeket és 
egyéb nehezítő tényezőket, például 
az idő rövidségét, az időjárást, a 
gyakorlatunk hiányát.

Veszélyes sikerek
A siker iránti vágy ezzel szemben 

igazi kihívás elé állít minket. Ami-
kor ez a „fél” áll nyerésre, kemény 
küzdelmet, kitartást és összponto-
sítást igénylő célokkal találjuk ma-
gunkat szembe. Feladatvállalásunk 
kimenetele nem olyan egyértelmű, 
mint amikor a kudarctól való féle-
lem vezet bennünket. Annak elle-
nére, hogy a legjobb tudásunkat és 
minden erőnket latba vetjük, akár 
kudarcot is vallhatunk – ebben az 
esetben nem tudjuk mivel menteni 
magunkat, és nem hibáztathatjuk a 
körülményeket sem.

Előfordulhat azonban az is, hogy 
miközben egy reális célért küzdünk, 
valamiért rettegünk attól, hogy vé-
gül majd sikert aratunk. Például 
egy nő nem mer szakmai sikereket 
elérni, mert attól fél, hogy karrieris-
tának bélyegzik, vagy egy férfi nem 
szívesen vallja be, hogy jól érzi ma-
gát egy hagyományosan nőiesnek 
tartott munkakörben. Mindezeken 
túlmenően azért is tarthatunk a si-
kerektől, mert tudjuk, hogy újabb és 
nagyobb kihívásokat, elvárásokat 
hozhatnak magukkal, amelyeket 
egyre nehezebb lesz megugrani.

Mennyei küldetés
Kudarckerülő stratégiáink tehát 

meghagyhatnak minket kishitűsé-
günkben, fenntartva egyben azt a 
rejtett meggyőződésünket, hogy 
valójában többre vagyunk képe-
sek, csak ebben valami mindig 
megakadályoz minket. Ha pedig 
folyton a sikereket hajszoljuk, akkor 
sokszor a saját hiúságunk, becsvá-
gyunk vezérel bennünket.

Isten azonban arra hív minket, 
hogy az ő erejére és hatalmára 
tekintsünk szüntelenül, és felada-
tainkat tőle kérjük és fogadjuk el 
– egyedül az ő vezetésére hagyat-
kozva. Azt mondja nekünk, hogy 
„elég neked az én kegyelmem, 
mert az én erőm erőtlenség által 
ér célhoz”. Az egyetlen kudarcunk 
tehát az lehet, ha emberi félelme-
ink távol tartanak minket azoktól a 
céloktól és feladatoktól, amelyeket 
Isten akar ránk bízni. A tévhitek-
kel ellentétben a tetteink nem arról 
szólnak, hogy mi mire vagyunk ké-
pesek vagy éppen képtelenek, ha-
nem egyedül arról, hogy Isten mire 
képes általunk.

Mózes, Noé, Pál apostol vagy 
Dávid nem azért váltak bibliai 
hősökké, mert olyan ügyesek, 
nagyszerűek, felkészültek voltak, 
hanem mert teljesítették Istentől 
kapott feladatukat. Nem arra te-
kintettek, hogy ez mennyire irre-
ális, és nem is a saját ambícióik 
vezérelték őket. Gondoljunk csak 
bele: egyszerű pásztorlegényként 
kiállni a hatalmas Góliát ellen, a 
szárazföld közepén bárkát építe-
ni, dadogó emberként a fáraó elé 
állni és a nép vezetőjévé válni – 
finoman szólva sem tűnt könnyű 
küldetésnek.

Isten kezében és Isten színe előtt 
a siker is más fényben tündököl, 
mint ahogy azt emberileg várnák. 
Jónás például kudarcként élte meg 
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depressziósok imája
„Istenem, nehéz terheket cipeltem, és most megkönnyebbülésért 
jövök Hozzád. Leteszem lábad elé az összes bántalmamat, csa-
lódásomat és bizonytalanságomat. Köszönöm Szavadat, mely el-
mondja nekem felém irányuló feltétlen szeretetedet. Segíts, hogy 
ne az érzéseimre és érzelmeimre összpontosítsak, hanem a Szavad-
ban rejlő hatalmas igazságokra. Senki nem tud elválasztani a szere-
tetedtől – ez tudom, hogy tény. Te vagy az Apám, s én gyermeked 
vagyok. Szeretek a jelenlétedben lenni, mert minden békémnek 
és örömömnek Te vagy a forrása. Örökké dicsőíteni foglak. Jézus 
nevében, Ámen.”

angolból fordította: Sch. Éva

Búcsúzás
Szabó Mártonné Török Éva 

(1933. október 3. – 2015. augusztus 15.)

Ismét kevesebben lettünk. A távozó Éva néni minden reménység szerint azonban 
jó helyre ment. Szerető mennyei Édesatyjához, akit Jézus Krisztuson keresztül még 
gyermekkorában, 1948-ban ismert meg személyesen. A világháború utáni csodálatos 
és elsöprő erejű lelki ébredés gyermeke volt ő is, abból az időből, amit vélhetően joggal 
nevezett egy másik testvér a fehérvári gyülekezet lelki aranykorának. Ekkor látogatta meg ugyanis 
Isten Szentlelke különösen is a gyülekezetet áldásával. Sok-sok szív nyílt meg akkoriban és fogadta 
el az Úr Jézust személyes megváltójának.  Éva néni nehéz történelmi időszakban, származása miatti 
továbbtanulási, munkahelyi, majd családi megpróbáltatások után, az első szeretet visszatértét követően 
ismét gyülekezeti szolgálatba állt. A ’80-as évek végétől a 2000-es évek elejéig rendszeres bibliaórás 
volt. Mai napig emlegetik aktív részvételét, üdítő hozzászólásait, imádságait. 2005 után mozgásszervi 
betegsége miatt már nem tudta elhagyni lakását. Az őt látogatók azonban továbbra is részesedhettek a 
vele való beszélgetések áldásaiból. 3 bizonyságtevő cikket is írt a Békesség újságunkba: 2012. december (5. 
szám), 2014. április (2. szám) és 2015. április (2. szám), amelyek a gyülekezeti honlapról hozzáférhetők.
Otthonléte alatt felügyelte orvosi félrekezelés miatt önálló életvitelre képtelenné vált nagyobbik lányát, 
Évát. Kisebbik lánya, Zsuzsa volt külsőképpen a család motorja, aki a gyakorlati ügyeket intézte sok éven 
át teherhordó szeretettel. Gondoljon rájuk imádságos szívvel a kedves olvasó testvér!
„Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nékünk” (2Kor 4,17)

szzds

Ninive megtérését. Úgy érezte, Is-
ten cserbenhagyta őt, hiszen ha 
valóban teljesítette volna, amit be-
ígért, az komoly súlyt adott volna 
a szavainak. Isten szemében azon-
ban az volt az igazi siker, hogy az 
egész város megtért.

Csak akkor tudjuk Istentől kapott 
küldetésünket betölteni, ha őrá te-
kintünk. Ha azzal a szabadsággal 
látunk neki a ránk bízott feladat-
nak, hogy nem magunknak vagy 
másoknak akarunk megfelelni 
vagy bizonyítani, ha nem a saját 

emberi nagyságunkat, értékein-
ket akarjuk demonstrálni, hanem 
hagyjuk, hogy Isten mutatkozzon 
meg minden lépésünkben.

Brockhauser Ildikó
pszichológus

(forrás: Family 2015/1.)

Mélyponton
Visszanéző
Mikor a porban térden csúszva jártam,
Mikor mélyponton volt az életem,
Vádlón kiáltottam az égre,
Miért hagytál el, Istenem?
Százszor elmentem a templom mellett,
Bemenni nem hagyott a gőg,
És akkor hallottam egy hangot,
Nem Ő hagyott el téged,
Te hagytad el Őt!
Németiné Kodrán Erzsébet
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Anyakönyvi hírek
2015. 05. 22–2015. 08. 25.

Eltemettük:
Ács Józsefné sz. Végh Julianna, 92 éves;  Bán József, 102 éves;

Bán Józsefné sz. Tóth Anna, 89 éves;  Boda Lajosné sz. Szakál Irén, 83 éves;
Bódi István, 85 éves;  Bodri Istvánné sz. Molnár Teréz, 96 éves;

özv. Böröcz Jánosné sz. Draskovics Rózsa, 83 éves;
Csik Andrásné sz. Kiss Mária, 80 éves;  Festő Józsefné sz. Simon Jolán, 86 éves;
Gaspor Mihály, 79 éves;  Gyökér Józsefné sz. Sándor Katalin Piroska, 85 éves;

Hrabovszky László, 79 éves;  Jaksa István, 62 éves;  Jolsvai Józsefné sz. Sajtos Ilona, 67 éves;
Molnár Pálné sz. Fazekas Vilma, 73 éves;  Kecskeméti József, 65 éves;

Kenessey Béla Lajos, 68 éves;  Kenessey Károly Gyula, 95 éves;
Kenessey Lászlóné sz. Virág Teréz,  77 éves, Nagy János, 87 éves,

Nagy Lajos, 75 éves;  Németi István, 74 éves;  Nyiredi János, 71 éves;
Ódor Mihályné sz. Szabó Edit, 71 éves,  Papp Ferenc, 59 éves,

Rédl Józsefné sz. Kenderessy Katalin, 85 éves;  Szabó Mártonné sz. Török Éva, 81 éves;
Szalai Lászlóné sz. Nagy Katalin, 88 éves;  Szkok Andrásné sz. Veppert Éva, 79 éves;

Tímár Jenőné sz. Gombás Katalin, 95 éves;  Zóka Vince, 68 éves testvérünket. 

Imádkozunk a gyászolókért.

Isten áldását kértük:
Pleva János és Földesi Zsuzsanna, Vad Csaba és Pálinkás Sarolta, 

Kovács Szabolcs és Rockenbauer Réka, Kunyik Tamás és Borovics Ildikó,
Máté Tamás és Tégel Anita, Pacsai Tamás János és Torma Rita,
Stipta Kálmán és Krepsz Evelin, Földes Péter és Molnár Dóra,

Szabó Zsolt Erik és Kovács Réka, Völgyi Árpád Ákos és Pákai Bettina,
Pemmer Péter és Lekka Orsolya, Oszlányi-Salacz Iván és Veress Viktória,

Bokor Péter és Király Vera, Lenti Dániel és Bátky Irén,
Tóth Tamás és Déry Patrícia, Szücsi Frigyes és Fiedler Zsuzsanna,
Pósán Miklós és Steid Gyöngyi, Zsolnai András és Molnár Anikó,

Kapitány András és Varga Zsófia, Szabó Zoltán András és Timár Gabriella,
Daróczi Áron Gábor és Gaál Ildikó, Eszlári Zoltán és Kovács Dóra,

Motka Endre István és Metykó Andrea, Kalla Zsolt és Kocsis Eszter házasságára.

Imádkozunk értük.

Megkereszteltük:
Arany Lénát, Bakos Orsolyát és Bakos Dánielt, Bánfalvi Barnabást, Beke Larát,

Ferenc Nándor Dávidot, Fojtek Flórát, Kovács Kristófot, Kovács Pétert,
Kummer Olivér Bálintot, Mátés Borit, Morvay Zsuzsannát, Nagy Judit Aliciát,
Nagy Lillát, Papp Csillát, Posztós Leventét, Szabó Fanni Zsófiát, Trucza Lilit,

Varga Bendegúz Ferencet.

Imádkozunk értük.
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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
 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  KFC (Keresztyén Fiatalok Clubja)
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
Csütörtök: 17:00 Imanna imakör
Kéthetente szombaton: 18:00 Házi Bibliaóra 

Budai út
Vasárnap: 10:00 Istentisztelet és gyermek-istentisztelet
                   (ovisoknak és kisiskolásoknak külön csoportokban)

Egyházi nagy ünnepeken és a hónap első vasárnapján 
úrvacsorás istentiszteleteket tartunk.

Szerda: 16:00-18:00 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! 


