
I. Hirdessük Isten tetteit: A 
legtöbben azt gondolják, hogy itt a 
szóban átadott üzenetről van szó. 
Azaz mi állandóan Istenről beszél-
jünk másoknak. Tapasztalataink 
szerint vannak, akik túl 
meggondolatlanul be-
szélnek, azaz szeretet-
lenül, és vannak, akik 
félelmeik miatt hallgat-
nak. A bizonyságtétel 
először a tanítványi 
körben kezdődik, egy-
mást megerősítve, majd 
kiküldve a világba, saját 
életvitelünk, életmó-
dunk, beszédünk, dön-
téseink és viselkedésünk 
által támasztjuk alá an-
nak hitelét! Az életünk a legerőtel-
jesebb tanúságtétel Krisztusról! (A 
tanítványság folyamata: a világból 
– elhívás – megtérés – tanítványság 
– kiküldés a világba)

II. Az Egyház, mint egy ma-
gára hagyott asszony: ma szá-
mos esetben úgy áll előttünk az 
Anyaszentegyház, mint a cserben-
hagyott asszony, akit a férje maga 
helyett küld ki az ajtóhoz, hogy fo-
gadja az ellenséget! – Mit fogunk 
tenni majd, ha számon kérik raj-

tunk a Krisztus-hitünket az egyre 
inkább Krisztus-ellenes európai 
kultúrában? Magára hagyjuk mi 
az Anyaszentegyházat, ami pedig 
Krisztus teste?

III. – Mi ad örömöt az élet-
ben? – Mi a te örömöd forrása? 
Szomorúan látjuk és tapasztaljuk, 
hogy a nyugati kereszténység örö-
mének forrása a jólét! A jólét pedig 
nagyon is kötődik még a keresztyé-
nek között is az élvezetekhez, az él-
vezetek meg a bűneinkhez! A nyu-
gati kereszténység mint az áldások 
élvezője, az élvezetek nyújtotta 
gyönyörök rabja, a saját jóléte fog-
ja lett! Pedig azt mondja a Biblia, 
hogy az Úrban való öröm ad erőt:

„Mert így szól az én Uram, az Úr, 
Izráel Szentje: A megtérés és a hig-
gadtság segítene rajtatok, a béke és 
a bizalom erőt adna nektek! De ti 
nem akarjátok…” (Ézs 30)

IV. Minél kevesebb 
bennünk a szere-
tet, annál gyengéb-
bek vagyunk, minél 
gyengébbek vagyunk, 
annál több bennünk a 
félelem, a szorongás, a 
gyanakvás, a bizalmat-
lanság, mindenféle erőt-
lenség:

„Honnan vannak viszá-
lyok és harcok közötte-
tek? Nem a tagjaitokban 
dúló önző kívánságok 

okozzák-e ezeket? Kívántok vala-
mit, és nem kapjátok meg, öltök 
és irigykedtek, de nem tudtok célt 
érni, harcoltok és viszálykodtok. 
Mégsem kapjátok meg azért, mert 
nem kéritek. Vagy ha kéritek is, 
nem kapjátok meg, mert rosszul 
kéritek: csupán élvezeteitekre akar-
játok azt eltékozolni.” (Jak 4:1–3)

V. A templomba menni jó: 
a 122. zsoltárban, mint zarándok-
énekben nem a hosszú utat meg-
járt vándor fáradsága fejeződik ki, 
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hanem az öröm, hogy ott leszünk 
az Úr hegyén együtt, az Isten temp-
lomában: ott valami jó fog velünk 
történni, jó helyen vagyok, a lel-
künk repes az örömtől! A templom 
elsősorban nem a szakrális teret 
jelenti, hanem a közösséget! A kö-
zösséget Krisztussal és a közösséget 
egymással!

VI. Álmok: az egyház is hajla-
mos arra, hogy belefullad az éppen 
aktuális és sürgős feladatokba! A 
napi problémák megoldóivá vál-
tunk! Futunk az elmaradt dolgok 
után!

Álmodjuk Isten álmait, terveit, 
ami Neki fontos! Neki van ide-
je! Ami Neki kedves, azt lesz elég 
időnk végrehajtani!

VII. Imádság: ha nem kom-
munikáltok egymással, a családi 
életed egy idő után élettelenné 
válik, a házasságod kiüresedik. Ez 
így van az Anyaszentegyházban is! 

Ha nem beszélünk az Úrral, akkor 
milyen változásokat, milyen látá-
sokat várunk, akkor tényleg csak 
pillanatnyi érzelmeink és saját igaz-
ságunk vagy éppen haragunk viszi 
előre az események folyását.

VIII. Vegyük észre Isten ha-
ragját és ítéletét, de szeretetét 
és kegyelmét is! Ne feledjük el, 
hogy honnan jöttünk, honnan hí-
vott el minket Isten! Mi, akik egykor 
a „nem népem” voltunk, Krisztus 
kegyelme és a kereszten megmuta-
tott áldozatos szeretete által „népe” 
lettünk:

„Mert bevetem vele a földet, és 
akit „Nincs irgalom”-nak hívnak, 
ahhoz irgalmas leszek, a „Nem 
népem”-nek ezt mondom: Népem 
vagy, ő pedig ezt mondja: Én Iste-
nem! (Hós 2:22)

Mi rontja el hát az örömün-
ket, mi veszi el az erőnket a 
tanúságtételre?

 ● Az Anyaszentegyház magára 
van hagyva!

 ● A jólét, a luxus és a gazdagság 
hajszolása!

 ● A templomi közösség nélküli 
magán-hitgyakorlat: az Úr háza 
az Istenben való öröm háza!

 ● Az egymás elhagyása, a kö-
zömbösség, a látszatérdeklő-
dés! Az imahét is csak látvá-
nyosság?

 ● Isten álmainak álmodói le-
gyünk, és akkor az Úrban 
csodás dolgokat élhetünk át!

 ● Az ima nem más, mint beszél-
getés Istennel! Ha tudsz imád-
kozni, akkor tudsz beszélni a 
másikkal is, meg tudsz békülni 
és meg tudsz bocsátani, még 
ha nehéz is.

Ámen.

Berze János lelkész

IsTen népe együTT ünnepel

A FehérVár magazin 2016. 
január 14-i számához László-
Takács Krisztina interjút ké-
szített Berze János lelkésszel 
a székesfehérvári ökumené 
helyzetéről. Az alábbiakban 
nem az újságban megjelent 
összefoglaló kivonatot, hanem 
a teljes szöveget közöljük:

„Hogyan jelenik meg az 
ökumené a református feleke-
zetek életében?

Ha a kérdésben a világ reformá-
tusságáról van szó, akkor sajnos 
azt kell, hogy mondjam, hogy ke-
vés az információm. Azt azonban 
nagy bizonyossággal állíthatom, 
hogy a világ református egyháztes-
teinek nagy része tagja a jelentős 
ökumenikus világszervezeteknek, 
ahogy a Magyarországi Reformá-
tus Egyház is. Így engedje meg, 
hogy inkább a székesfehérvári 
ökumenéről nyilatkozzak. A helyi 

ökumenének számomra két jelen-
tős alkalma van: az egyik a min-
den évben megrendezésre kerülő 
Egyetemes Imahét, vagy más né-
ven ima-nyolcad, mivel 8 estéről 
van szó. Ez számomra a hitünkről 
szóló közös bizonyságtételnek az 
alkalma. A másik az ökumeni-
kus lelkészi imakör, amit havonta 
igyekszünk megszervezni. Ez lehe-
tőséget biztosít arra, hogy együtt 
imádkozzunk Székesfehérvárért.

Ön szerint miért fontos az 
egység, és miért fontos, hogy 

ezt az „egységet” kiemelt 
programsorozatban is hir-
dessék az egyházak?

Az imahét alcíme egyben ki 
is tűzi ezt a célt: „a Krisztus-hí-
vők egységéért”. Az újszövet-
ségi szentíráson belül János 
evangéliumában olvassuk 
Jézus Krisztus radikális taní-
tását ebben a témában: „Ar-
ról fogja megtudni mindenki, 

hogy az én tanítványaim vagytok, 
ha szeretitek egymást.” (Jn 13:35) 
Hosszú évszázadokon keresztül 
megütközést keltett a keresztény-
ségen belüli széthúzás és ellensé-
geskedés. Ezt nem folytathatjuk 
tovább, Krisztus szeretetparancsát 
kell követnünk!

Hozzáad-e valamit az öku-
menikus törekvés a reformá-
tus gyülekezet életéhez?

Ökumenikus törekvésünk közös 
hitünkről szól, aminek az alap-
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A győri Apáczai Csere János Ta-
nítóképző Főiskolán szereztem taní-
tói oklevelet, műveltségterületem az 
ének-zene. A Pápai Református Teo-
lógiai Akadémia győri kihelyezett ta-
gozatán végeztem a hittanoktató sza-
kot. Tanulmányaim befejezése után 
Ócsán tanítottam. A székesfehérvári 
Talentum Református Általános Isko-
lának 2004 óta vagyok tanítója.

Lelkészcsaládban nőttem fel, a 
székesfehérvári és veszprémi gyü-
lekezetbe járok. Keresztyén ember-
ként fontosnak tartom, hogy Isten 
igéjét naponta olvassam és hívő, keresztyén közös-
ség tagja legyek.

Pedagógiai munkámban igyekszem 
a gyermekeket Istenhez vezetni és fel-
tárni előttük, hogy „Jézus Krisztus az 
út, az igazság és az élet”.

Törekszem arra, hogy a diákok ké-
pességeit megismerjem, miben tehet-
ségesek – és azt minél jobban segítsem 
kibontakoztatni; illetve mely területen 
szorulnak segítségre, hogy az elvárt 
szintet teljesíteni tudják.

Fontosnak tartom a hazaszeretetre 
nevelést, hogy a gyermekek tisztában 
legyenek nemzeti kincseinkkel, ünne-
peink jelentésével. Megtanulják egy-

mást tisztelni, elfogadni és megbecsülni. Ezeket az 
értékeket szeretném átadni tanítványaimnak.

ja maga Jézus Krisztus személye. 
Másrészt mi magunk is meggazda-
gítjuk egymást bibliás hitünk tar-
talmával és tradícióink sokszínű-
ségével. Röviden Jézus Krisztusról 
szól és Őérte, az Ő ügyéért van az 
imahét, amit közösen kell képvi-
selnünk. A református konfirmá-
ciói káté is foglalkozik ezzel a 72. 
kérdésben: „– Mi az ökumenikus 
mozgalom célja? – A Jézus Krisz-
tusról szóló közös bizonyságtétel, 
hogy viszálykodásaik ne botrán-
koztassák a világot. Ezen túl közös 

fellépés a társadalmi igazságtalan-
ságok ellen és a világbéke érdeké-
ben.”

Hogyan látja, mennyire kor-
látozódik ez az egység az 
ökumenikus imahét keretein 
belülre?

Az imahét leginkább egy nagy 
családi összejövetelhez hasonlít-
ható, ahol Isten népe együtt ünne-
pel. Azonban vannak hétköznapi 
találkozásink is, amikor nemcsak 
testvérként, de barátként is talál-
kozunk. Az imahét is ezeket a sze-

mélyes kapcsolatokat erősíti.

Megvalósul-e, vannak-e tö-
rekvések arra, hogy a fehér-
vári felekezetek közösségei a 
gyakorlatban is egységet al-
kossanak?

Hiszem, hogy találkozásaink és 
személyes kapcsolataink bővülő 
lehetőséget adnak arra, hogy egyre 
több közös dolgunk legyen Székes-
fehérvárért. Erre leginkább a külön-
böző szeretetszolgálati területek ad-
ják a legkézenfekvőbb lehetőséget.”

László-Takács Krisztina

Leendő első osztályos tanítóink

Balogh Mária Márta

Kedves Szülők!
Ahhoz, hogy intézményünket sze-
mélyesen is megismerhessék, a kö-
vetkező programokra várjuk Önöket:

Játékos foglalkozások időpontjai:
február 15. (hétfő) 1630–1730 óra
február 22. (hétfő)  1630–1730 óra
A foglalkozásokat a leendő első osztályos tanítók 
tartják.

Nyílt tanítási órák: 2016. április 5., 740–1045

(osztályok szerinti kiírás később a www.albaref.hu/
iskola honlapon)

Beiratkozás: 
2016 tavaszán a városi beiratkozás-
sal egy időben

(pontos időpont később a www.
albaref.hu/iskola honlapon)

A beiratkozásra hozzák magukkal a gyermek:
 ● születési anyakönyvi kivonatát
 ● óvodai szakvéleményét
 ● lakcímkártyáját és TAJ kártyáját

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket és 
a gyerekeket a Talentumban!

Suliváró

 „… tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, 
egyet akarva ugyanarra törekedjetek.” (Fil 2:2)
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Győrben az Apáczai Csere János Ta-
nítóképző Főiskolán szereztem tanítói 
oklevelet. A Pápai Református Teoló-
giai Akadémia győri kihelyezett tago-
zatán végeztem a hittanoktató szakot. 
Az Eötvös József Pedagógiai Főiskolán 
fejlesztőpedagógus másoddiplomás 
képzésen vettem részt, és fejlesztőpe-
dagógus szakvizsgát tettem. 2015-ben 
sikeres pedagógiai minősítő eljárásom 
volt. 

Zámolyon az általános iskolában ta-
nítottam hosszú ideig. 

Csákberényben élek és szolgálok a 
református gyülekezetben, ahol férjem 
a lelkipásztor. Öt fiúgyermeket nevelünk. A gyüleke-
zetben a gyermekmunkában, a baba-mama körben, 
nőszövetségben, zenei szolgálatban vagyok jelen. 
Nyári táborokat, ifjúsági alkalmakat szervezünk. 

Szolgálatomnak és hivatásomnak ér-
zem a gyermekek közötti munkát. Fon-
tosnak érzem a gyermekekkel való sze-
mélyes és jó légkörű kapcsolatot, ahol 
az ismeretek tanításán túl a tanulók 
lelkének gondozása is nagy hangsúlyt 
kap. Ezért vállaltam a református isko-
lában való tanítói munkát. 

Volt tanítványaim jelentős sikereket 
értek el különböző területeken, orszá-
gos versenyekre jutottak el. 

Egyik reformátorunk szerint úgy te-
kintsünk a gyermekre, mint „pompás, 
örök kincsre”, amelyet meg kell óvni 
Isten számára. Éppen ezért nincs szen-

tebb, emberibb tevékenység a nevelésnél. 
Hálás vagyok Istennek, hogy ebben a tevékeny-

ségben én is részt vehetek az Ő dicsőségére és a ta-
nulók javára.

Brunnerné 
Nemes Gyöngyike

Presbiteri bizonyságtétel – 
versben

A semmi és a minden

Isten teremté az eget és a földet
Örökkön való, mély örököltet
Teremté az embert,
Előtte a fényt és a tengert,
Neked semmi, nekem minden.

Növényeket és állatok hadát,
Szépet, okosat, balgát, ostobát,
Szíveket és szavakat,
Madarakat, halakat,
Neked semmi, nekem minden.

Alázatot, szolgálók hadát,
Csendes, dolgozó arát,
Ölelő, biztató társat,
Kezedet fogó imavárat,
Neked semmi, nekem minden.

Egy fiút, ki vérét adta érted,
Keresztre szállt, nem kérted,
Mennyei szeretet, örök élet,
Krisztus hív, szívedbe lépett:
Neked semmi, nekem minden.

Nekem minden.
Neked: semmid sincsen.

Halász József

Móka, kacagás, Szilveszter!
December 31-én korán reggel 

átnéztem a 2015-ös határidőnap-
lómat: hogyan is telt ez az év? El-
időztem néhány eseményen…

És vajon hogyan fog befejeződni 
2015? Milyen lesz a mai nap? Az 
év utolsó napja és órái? Méltó lesz 
a befejezés?

Míg ezen merengtem, megérkez-
tem a helyszínre, a Budai úti kö-
zösség családi szilveszterére. Izga-
tottság, várakozás hangulata lebe-
gett a lakásban: vártuk a többieket 
és persze, gyarló módon a finom 
eledeleket is. (Persze itt kell meg-
jegyeznem, hogy a házigazda ven-
dégváró szendvicse is hmmm…)

Ahogy megérkeztünk, a gyere-

kek játékba, a felnőttek beszélge-
tésbe, majd vacsorába merültek. 
Fél kilenctől Berze János áhítatá-
val válaszoltunk Isten hívó szavá-
ra, majd körkérdés következett: mi 
volt a legjobb és a legfájóbb emlé-
ked az évből és min szeretnél vál-
toztatni? Igen, volt öröm, bánat és 
remény, okos döntések és szeretet.

Éjfélig activityztünk, amelynek 
eredménye döntetlen lett, mindhá-
rom csapat számára. Döbbenetes.

Koccintás. Vidám beszélgetés. 
Majd pakolás és búcsúzkodás. A 
háztól és 2015-től.

Jól volt! Öröm volt itt lenni!
Köszönjük!

Kis Gabriella
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Szilveszter a Gyülekezeti Központban
Az év végéhez közeledve, Ka-

rácsony körül kaptunk felkérést 
arra, hogy a Széchenyi úti gyü-
lekezetrész szilveszteri programját 
szervezzük meg és vezessük is le. 
Nem kis feladatnak ígérkezett a 
karácsonyi készülődések forga-
tagában. Sokat gondolkoztunk, 
hogy mivel kellene hasznosan el-
tölteni majd az év utolsó néhány 
óráját. Egyik délután 
összeültünk és vég-
legesítettük a prog-
ramot Incze Sanyi-
val és Katival.

Elérkezett az év 
utolsó napja. Este 6 
óra után kezdtünk 
gyülekezni, igaz elég 
lassan, már úgy né-
zett ki 7 óra körül, 
hogy csak néhá-
nyan leszünk, de a 
következő félórában 
megtöbbszöröződött 
a résztvevők száma. 
Ezzel együtt sok fi-
nomság is gyüleke-
zett a vacsorához.

Fél nyolc körül kezdtük el a 
programunkat, aminek első része 
egy gyors, pár szavas bemutatko-
zás volt, mivel voltak néhányan 
olyanok is, akik nem rendszeresen 
vettek részt eddig közös alkalma-
inkon, éppen ezért nagyon örül-
tünk minden résztvevőnek.

Ezután következett egy ének ta-
nulása, amit igazából nem is kel-
lett tanítani, majd Fehérvári Dávid 
nagytiszteletű úr egy rövid áhítat-
tal szolgált közöttünk: „Hit nélkül 
pedig lehetetlen Istennek tetszeni, 
mert aki Isten elé járul, hinnie kell, 
hogy ő létezik, és megjutalmaz-
za azokat, akik őt keresik” (Zsid 
11:6). Beszélt hitünk hőseiről, 
Énokról, aki hitt Istenben és nem 
látott halált. A hit mindig ajándék. 
Jelen van-e az életemben ez a hit, 

ez és csak ez tesz kedvessé Isten 
előtt? Ki tudom-e mondani, hogy 
Isten szemében kedves vagyok, a 
hitet tapasztalom-e az életemben? 
Életem válasz-e Isten Krisztus-
ban adott ajándékára? Vannak-e 
olyan pontjai az életemnek, amire 
azt tudom mondani, hogy azért 
csinálom, mert hálás vagyok az 
Istennek azért, amit nekem adott?

Az áhítat után röviden beszélget-
tünk az elhangzottakról.

Közben a házigazda asszony-
testvérek előkészítették a vacso-
rát, amit közösen feltálaltunk, és 
elfogyasztottuk a sok finomságot, 
virslit, hidegtálakat stb., és nem 
utolsósorban a finomabbnál fi-
nomabb süteményeket. Közben 
jó hangulatban beszélgettünk ki-
sebb-nagyobb csoportokban.

Miután mindent megettünk (de 
csak gondolatban, mert túl sok 
minden összegyűlt :)), újra leül-
tünk és újabb éneket tanultunk.

Majd egy régi-új játékot kezd-
tünk el játszani. Azért régi-új, mert 
már több ilyen alkalmon előke-
rült, de a játékossága mellett na-
gyon komoly lelki tartalma is van 
és mindig új dolgok kerülnek elő 
ez által. Hogy mi is volt ez? A lé-

nyege az, hogy mindenkinek le 
kellett írni az elmúlt évvel kapcso-
latban 3 hálaokot és egy imaké-
rést az elkövetkezendőkre nézve, 
egy papírlapra, jeligével. Ezeket 
összeszedtük egy kalapba és min-
denki húzott belőle egyet. Valaki 
felolvasta és megpróbálta kitalálni 
a leírtak alapján, hogy ki is írhatta, 
ha nem találta el, akkor közösen 

próbáltuk kitalálni, 
hogy ki is van a jel-
ige mögött. Amikor 
sikerült kitalálni, hogy 
kiről volt szó, akkor ő 
folytatta a felolvasást 
és a felderítést. Ezzel 
jobban megismerhet-
tük egymást, és osz-
tozhattunk testvéreink 
örömében és esetle-
ges nehezében, ami-
ben éppen vannak.

Még egy hasonló jó 
hangulatú játék volt 
hátra, egy bibliai kvíz. 
Az első kérdések alap-
ján nagyon könnyű-

nek ígérkezett, de a vége felé azért 
a létrehozott csoportok között ki-
alakult némi sorrend, így minden 
csoport megkaphatta a jól megér-
demelt nyereményét.

Éjfél fele közeledve közös imád-
ságban adtunk hálát az elmúlt év 
ajándékaiért és kértünk áldást az 
előttünk lévő új esztendőre.

Ezután köszöntöttük egymást 
egy korty pezsgővel és BUÉK-ot 
kívántunk egymásnak:

„Bízzad Újra Életed Krisztusra! 
Bízz, Urunk Érkezése Közel!”

Az éjfél utáni durrogások csilla-
podtával a templomban úrvacso-
rai közösségben vettünk részt.

A templomi közösség után a ki-
tartóbbakkal újra ettünk és hajna-
lig társasjátékoztunk.

Miklós András és Márti
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Szülőként szeretnénk, ha gyer-
mekeink jól fejlődnének testileg, 
lelkileg egyaránt. Pedagógusként 
arra törekszünk, hogy diákjaink 
haladjanak a tanulásban és növe-
kedjen tudásuk. Pszichológusként 
a személyiség fejlődése, épülése 
lehet célkitűzés. Mennyei Atyánk 
is azt szeretné, ha növekednénk 
hitünkben, belső emberünkben. 
Pál apostol arra biztatta Timóteust, 
hogy foglalkozzon az ige olvasásá-
val, hirdetésével, tanításával, az el-
nyert kegyelmi ajándékokkal, hogy, 
így olvassuk: „előrehaladásod nyil-
vánvaló legyen” (1Tim 4,15).

Magunkra vonatkoztatva az igét, 
mi se elégedjünk meg azzal, hogy 
hitre jutottunk, hanem igyekezzünk 
haladni is ebben. A haladás sajnos 
nem mindig egyenesen felfelé ívelő, 
hanem harc, számolnunk kell hul-
lámvölgyekkel és hullámhegyekkel 

egyaránt. Nem kell elkeserednünk 
a mélypontok vagy stagnálás ide-
jén sem, látván ezek szükségszerű 
realitását.

Növekedésünkön munkálkod-
nánk, de hogyan? A Biblia és tar-
talmas elemzések tanulmányozá-
sával, elmélkedéssel, imával, oda-
szánt idővel. Ahogy testünknek 
szüksége van ételre, italra, edzésre, 
úgy lelkünknek, szellemünknek, 
pneumánknak is szüksége van táp-
lálásra, gondozásra, nevelésre, nö-
velésre.

Az előrehaladás gátja lehet a 
hátra-hátratekintgetés. Múltbeli 
élményeink, hit nélküli életünk, a 
körülöttünk lévő világ nyomása el-
terelheti figyelmünket a valóban lé-
nyegesről, és az elbizonytalanodás 
visszakanyarodást is eredményez-
het. Ha pedig oldalra pislogunk, és 
azt figyeljük, hogy mások mit tesz-

nek, akkor valójában nem Jézusra 
nézünk, hanem embertársainkra. 
Pedig Ő azt mondta: „Kövess en-
gem!”

Belső emberünk fejlődése nem 
öncélú, magunkra irányuló kell, 
hogy legyen, hanem szolgálja 
környezetünk és mások javát is. 
A Timóteushoz írt páli sorokat to-
vábbolvasva erre találunk biztatást: 
„Legyen gondod önmagadra és a 
tanításra, maradj meg ezek mellett, 
mert ha így cselekszel, megmented 
magadat is, hallgatóidat is”(1Tim 
4,16).

Hitbeli fejlődésünknek különböző 
szintjei lehetnek.

Az első a szavak szintje. Keressük, 
hogy mit jelentenek a Biblia sorai, 
hogyan kell ezeket értelmezni. Ez 
az alap, de az ige fokozottabb elmé-
lyedésre int: „A betű megöl, a Lélek 
pedig megelevenít” (2Kor 3,6).

Szilveszter Maroshegyen
Újra elmúlt egy év, s bará-

tainktól meghívót kaptunk, 
hogy töltsük együtt a Szil-
vesztert, és köszöntsük az új 
évet a maroshegyi imaház-
ban.

Az esti áhítat után az előző 
évekhez hasonlóan most is 
megnéztük az elmúlt év ese-
ményeit a kivetítőn. A legje-
lentősebb esemény a nyári 
hittantábor volt, mely alapo-
san megmozgatta a gyüleke-
zet apraját-nagyját. Sok új család-
dal ismerkedtünk meg akkor, és 
néhányan most is eljöttek, hogy 
együtt ünnepeljünk. Nagyokat 
nevettünk a vásznon megjelenő 
vidám jeleneteken. Mire a fényké-
peket végignéztük, eljött a vacsora 
ideje. Két roskadásig megterített 
asztal várt minket. Minden család 
hozott valami finomságot. 

Sorban kóstoltuk a sokféle ételt, 
s az asztal körül jókat beszélget-
tünk a régi és új ismerősökkel. 
Körülbelül harmincan voltunk, s a 
jelenlévők fele húsz év alatti volt. 
Mindenki megtalálta a neki megfe-
lelő korosztályt. Amikor jóllaktunk, 
kezdődhetett a játék: ismerkedési 
és önismereti játékokat játszottunk, 
majd éjfél előtt activityztünk.

A sok érdekes és vidám 
program közben úgy elre-
pült az idő, hogy szinte észre 
sem vettük, s már elérkezett 
az éjfél. Elénekeltük együtt 
a Himnuszt. Pezsgővel koc-
cintottunk, majd röviddel ez-
után úrvacsorás istentisztelet 
következett, hogy lélekben 
megerősödve kezdhessük az 
új évet. A kisgyermekes csa-
ládok ezután haza indultak, 
de a bátrak és kitartóak még 

hajnalig folytatták a vigasságot.
Sokat nem alhattunk, mert reg-

gel kilencre siettünk vissza az új-
évi istentiszteletre. Hálát adtunk 
Istenünk gondviseléséért, hogy 
mindeddig megtartott bennün-
ket, gyarapítja gyülekezetünket, 
és kértünk erőt az előttünk álló fel-
adatok elvégzéséhez.

Rezsnyák család

Nyilvánvaló előrehaladás
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A második szint a moralitás szint-
je. Az, amikor azt keresem, hogy 
mit kell cselekednem annak érde-
kében, hogy jobb ember legyek, 
hogyan tudom magamat csiszol-
gatni. Ez is hasznos lehet, de hama-
rosan csalódás következik, mert rá-
jövünk, hogy igyekezetünk nagyon 

csekély hatásfokú. Pál apostol így 
önti szavakba erőfeszítései kudarca 
miatt érzett fájdalmát: „Ó én nyo-
morult ember! Ki szabadít meg eb-
ből a halálra ítélt testből?” A válasz: 
Jézus Krisztus. Az egyetlen lehetsé-
ges út: a kegyelem.

A harmadik szint az üzenet szint-

je. Az, amikor nemcsak Jézus aján-
dékait akarom beseperni, hanem 
igyekszem megismerni, befogadni 
Őt magát, vele járni, vele élni. Ez a 
lehetőség mindnyájunknak adatik. 
„Evezz a mélyre!” – bátorít Jézus.

Dr. Kálmánchey Márta

„… gondolatébresztőnek szánt rádiós műsor…”
Istenkeresés – közérthető műfajban

- Jó hangulatú, ki-
mondottan barátságos 
légkörű, ugyanakkor 
meglehetősen nehéz 
témákat is magában 
foglaló műsorról van 
szó, amelyet az elmúlt 
év júniusában indítot-
tatok útjára a Székes-
fehérvári Vörösmarty 
Rádióban. Honnan 
származott az alapöt-
let egy ilyen rendha-
gyó műsor elindításá-
hoz?

Somogyi László: Hiszem, 
hogy ennek a műsornak a kezde-
ményezése és forrása az Örökké-
való Istennél található. Emberileg 
pedig Bokányi Zsolt műsorvezető-
nél. Zsolt több mint egy éve dol-
gozik műsorvezetőként a székes-
fehérvári Vörösmarty Rádióban, 
előéletéről elmondhatom, hogy 
korábban volt egy ismerőse, aki 
bizonyságot tett előtte Jézus Krisz-
tusról, hívogatta a templomba, 
illetve keresztyén közösségekbe. 
2008-ban aztán, a Biblia Évében 
Zsolt meghallgatta egy előadáso-
mat a Fejér Megyei Könyvtárban, 
s a hallottak után feltette az Istent 

kereső ember legfontosabb kérdé-
sét: „Hogyan tovább?” – Több hó-
napon át beszélgettünk, majd Isten 
kegyelméből hitre jutott és felnőtt-
ként konfirmált a Székesfehérvári 
Református Egyházközségben. 
Megnősült, Sárbogárdra került, 
s ezzel a szorosabb kapcsolatunk 
meg is szakadt. Több év eltelte 
után egyszer csak megkeresett, és 
arról érdeklődött, lenne-e kedvem 
egy rádiós műsorban részt venni 
beszélgetőtársként. A felkérésre 
örömmel mondtam igent. Hiszem, 
hogy Isten Igéje ilyen módon is 
terjedhet, sok szívet képes lesz 
elérni, és azok az emberek, akik 
megismerik Őt, hitre juthatnak 

és örök életet nyerhetnek. 
– Ennyi röviden a műsor 
előzménye.

- Az elmúlt hónapok 
során számos érdekes 
téma előkerült a stú-
dióbeszélgetések al-
kalmával. Beszéltetek 
a Biblia keletkezéséről 
és üzenetéről, Jézus 
Krisztus személyéről, 
megvitattátok a bűn 
kérdését, szó esett a 
karácsony jelentőségé-
ről, az Ó- és Újév üze-

netéről is, hogy csak a hang-
súlyosabb témákat említsem. 
Milyen szempontok alapján 
választjátok ki a témákat? Az 
evangelizációs üzenet megfo-
galmazása a cél, vagy inkább a 
keresztyén hallgatók hitének 
elmélyítése? A lelki kérdések 
iránt fogékony közönséget kí-
vánjátok megszólítani, vagy 
a templomba még egyáltalán 
nem járó embereket?

S. L.: A témaválasztás spontán 
alakul, ami azt jelenti, hogy sok 
esetben a napi közéleti esemé-
nyek nyomán választunk. Boká-
nyi Zsolt eleinte rám bízta a téma 

„Ha lassú lépésenként is, de az emberek felfigyelnek arra, hogy egy egyházi jellegű műsor mi-
lyen gondolatokat tart fontosnak egy élő rádiós adásban” – fogalmazott interjúnkban Somogyi 
László, a Székesfehérvári Református Egyházközség lelkészi elnöke, aki Bokányi Zsolt műsor-
vezetővel közösen alapvető életkérdésekre keresi a keresztyén választ szerda délutánonként 
a Vörösmarty Rádió „Hitépítő beszélgetések” című adásában.
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kiválasztását, legutóbb azonban 
már visszaadtam számára ezt a le-
hetőséget, mert szerkesztői mun-
kája során számos érdekességről 
értesül és több hallgatói jelzés is 
hozzá fut be. Fontos szempont 
számunkra, hogy témáinkat köz-
érthetően, minél több embert 
megszólító módon tegyük közzé. 
Elsősorban nem a templomba, 
gyülekezetbe járó tagokat szeret-
nénk tanítani, hiszen számukra 
ott vannak az istentiszteletek és 
a rétegalkalmak. A célközönsé-
günk elsősorban az érdeklődő, 
nyitottságot mutató hallgatók 
köre. A betelefonálók közül per-
sze érzékelhető, hogy többen már 
rendelkeznek valamilyen vallási 
háttérrel. De hiszünk abban, hogy 
útközben, autóban vagy bármely 
más módon meghallhatják azok 
is a Biblia üzenetét, akik csupán 
annyi nyitottságot mutatnak, 
hogy egy vallási témájú műsorról 
nem váltanak át más adóra. Csa-
ládias, „baráti” stílust szeretnénk 
Zsolttal közösen megteremteni a 
műsorban, s ezáltal megszólaltat-
ni az evangéliumot, amely feltárja 
Isten szeretetét. Bizonyságot te-
szünk, hogy hétköznapi életünk-
nek Ő szerves része, sőt forrása, 
és ezáltal vágyat szeretnénk éb-
reszteni iránta az emberekben. Az 
elgondolkodtatás mellett informá-
cióátadás is a célunk, ezért lehe-
tőség szerint az egyházunk, illetve 
a gyülekezeteink életéből teszünk 
közzé híreket.

- Aki figyelemmel követi az 
adást, érzékelheti, hogy szá-
mos aktuális kérdést is meg-
beszéltetek, mint az isten-
keresést, vagy a migránskér-
dést, de az ezekkel szorosan 
összefüggő európai identitás-
válság problémáját is…

S. L.: Beszélgettünk már töb-
bek között az adventről, a biblikus 
ökumenéről, és valóban, a migrá-
ció kérdését sem szerettük volna 
kikerülni, mint ahogy a „modern” 

ideológiákat, például a nemi iden-
titás meghatározásának problé-
makörét sem.

Bokányi Zsolt: Bátran élhe-
tünk esetünkben azzal a szóhasz-
nálattal, hogy „a téma az utcán 
hever”, hiszen aki egy kicsit is nyi-
tottabb szemekkel figyeli a nagyvi-
lág eseményeit, az láthatja, hogy a 
keresztyén életünk és mindennapi 
dolgaink olyan szinten összefo-
nódnak, hogy bizonyos kérdések 
mellett egyszerűen nem lehet szó 
nélkül elmenni. A mai adásban, 
amelyet a rádióban végigkövet-
hettél, próbáltunk olyan témát 
körbejárni az ideigvaló és örökké-
való értékek feszültségében, amely 
érinti a mindennapokat, gyötrel-
meinket, emberi küzdelmeinket. A 
Bibliában ezekre is van válasza a 
mi Urunknak.

- A mai adásban Ézsaiás 
próféta története alapján ve-
tettétek fel: ami ma csillo-
gó és a büszkeség tárgya, az 
egykor semmivé lesz! Semmit 
sem viszünk el erről a világ-
ról! Érdekli még manapság az 
embereket a valódi értékek 
felfedezése?

B. Zs.: Feltett szándékunk, hogy 
a fellelhető, világos és valódi vá-
laszokat és a hozzájuk vezető utat 
olyan módon tudjuk elmondani, 
hogy egy eredeti és léleküdítő 
adást hallhassanak az emberek. 
Mert nem csupán az élvezetekről 
kell, hogy szóljon egy ember élete, 
hanem – mint említettük is – pél-
dául a szolgálatról, s nem csak a 
haszontalan hajszolásáról, hanem 
a valódi értékek elnyeréséről. A 
műsorok témaválasztásánál nagy 
gondot fordítunk arra, hogy közö-
sen válasszuk ki a megbeszélniva-
lókat. Semmiképpen sem „utasí-
tás” jelleggel küldöm át e-mailben 
a lelkipásztor számára az ajánlót. 
Mindig feltüntetem a kérdőjelet is, 
így érdeklődve, hogy a lelkipász-
tor testvér számára is megfelel-e a 
téma. Így foglalkoztunk a migráció 

kérdésével is. A magam részéről 
kész vagyok ennek mélyebb rész-
leteibe is belemerészkedni.

- Léteznek ebben a rádiós 
műfajban tűréshatárok? Más-
képpen szólva olyan keretek, 
amelyekre figyelemmel kell 
lenni?

B. Zs.: Nagyon fontos, hogy 
műsorunk során a más felekezet-
hez tartozókat, vagy a hitben még 
kereső embereket sem elriasztani, 
sem pedig megbántani nem sze-
retnénk. Éppen ezért próbálunk, 
amennyire ebben a műfajban le-
hetséges, „populárisnak” lenni.

- A gyülekezetvezető lelki-
pásztor és a rádiós műsor-
vezető közös szolgálata egy 
adásban, azt gondolom, hogy 
nagyszerű lehetőségeket rejtő 
párosítás. Mindehhez kapcso-
lódik, hogy a felvetett kérdé-
sek nem mesterkéltek, eddig 
valamennyit az életből merí-
tettétek. Mi a véleményetek: 
az emberek számára fontos, 
hogy egy-egy jelentősebb, 
közéleti kérdésről meghallják 
az egyház vagy egy lelkipász-
tor véleményét?

B. Zs.: Az, hogy „lehetőségeket 
rejtő páros” vagyunk – amint fo-
galmaztad –, azt gondolom, első-
sorban lelkipásztor úr érdeme, én 
csak igazodni próbálok a vendé-
gemhez. Mindketten valljuk, hogy 
ez nem a mi érdemünk. Lelkipász-
tor úrral kialakult baráti kapcsola-
tunknak közös előtörténete van. 
Ebből következik, hogy miközben 
kérdéseinket átbeszéljük, ame-
lyekben azonos a hitbéli álláspon-
tunk, nem véletlen, hogy lelki kö-
zös nevezővel is rendelkezünk. S 
ami még csodálatosabb, szemmel 
láthatóan a hallgatósággal is kezd 
kialakulni ez a „közös nevező”.

- Ez a közös lelki nevező a 
hallgatósággal miből állapít-
ható meg?

B. Zs.: Legutóbbi adásunkban 
például egy magát katolikusnak 
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valló hölgy telefonált be, és egy 
Wass Albert verset olvasott fel ne-
künk. Mindebből azt a következ-
tetést vonhatjuk le, hogy hallga-
tóságunk odafigyelve követi adá-
sainkat, sőt részeseivé, alakítóivá 
válik. Ezt a jelenséget bátran ne-
vezhetjük felülről való csodának 
napjaink rádiós kultúrájában.

- Miért?
B. Zs.: A mai médiafilozófia sze-

rint az emberek többsége háttérrá-
diózásként használja az adásokat. 
A műsorunkkal ebből a háttérből 
próbálunk előtörni olyan módon, 
hogy hallgatóink megérezzék: az 
üzenet, amely eljut hozzájuk, nem 
csupán a háttérben szól, hanem 
azonnali hatást is kiválthat náluk, 
és lehet rá reagálniuk.

S. L.: Nemrég a műsor szüne-
tében egy férfi keresett meg tele-
fonon, s az internet, konkrétabban 
a Facebook és az okkultizmus kö-
zötti kapcsolat érdekelte, vagyis 
a közösségi oldal lelki veszélyei-
re kérdezett rá. Persze minderre 
fél percben igen nehéz pontos és 
megfelelő választ adni. Érdeklő-
dése őszinte és nyitott volt, fel is 
ajánlottam, hogy nyugodtan ke-
ressen meg személyes kérdéseivel, 
hiszen az általa felvetett probléma 
valóban megvizsgálandó.

Visszatérve az egyházi állásfog-
lalást érintő kérdésedre, akinél 
kialakult a bizalom valamelyik fe-
lekezet iránt, az valóban odafigyel 
a rádióadások üzenetére. Az át-
lagember részéről azonban sajnos 
érzékelni egyfajta határt. Amint 
elkezdünk egy-egy kényesebb té-
mát érinteni (például a politikát), 
sokan „lehúzzák a rolót”, mond-
ván: a „papok ne politizáljanak!”. 
Valóban létezik egy határ, amed-
dig figyelnek ránk, de egy ponton 
túl sokak számára már nem lénye-
ges, hogy az egyháznak vagy egy 
lelkipásztornak mi a véleménye. 
Viszont Isten ajándékának látjuk 
Zsolttal, hogy szinte egymás szá-
jába adhatjuk át a szót, közösen 

figyelve arra, hogy ne botránkoz-
tassunk meg senkit, s ami a leg-
lényegesebb: közben a kereszt és 
a megtérés evangéliumát újra és 
újra elmondhatjuk! Amint Zsolt 
is megfogalmazta, a műsor segít-
ségével, üzeneteivel kitörhetünk 
a hagyományos „háttérrádiózás” 
kereteiből. Szeretnénk, ha ez a 
műsor minél inkább gondolatéb-
resztővé válna. Ha lassú lépésen-
ként is, de az emberek felfigyelnek 
arra, hogy mi, „egyháziak”, illetve 
egy egyházi jellegű műsor szerep-
lői által milyen gondolatok, bibliai 
üzenetek kapnak hangsúlyt egy 
élő rádiós adás során.

- Min van a központi hang-
súly valójában a különböző 
témák szerkesztésekor, ame-
lyet közkinccsé szeretnétek 
tenni?

S. L.: Zsolttal közösen határo-
zott és imádságos szándékunk, 
hogy a hallgatóságot az örök élet 
kérdéseivel szembesítsük. Ebben 
az értelemben itt nem létezik „par-
don”, szeretnénk a hitünket egyér-
telműen megvallani a műsorban. 
Ha a napi politikai aktualitások 
boncolgatásába kezdenénk, ak-
kor fennáll a veszély, hogy „elvér-
zünk”, talán a lassan kiformálódó 
bizalmat is elveszítjük, ami nagy 
kár lenne. De amikor a kárhozat-
ról, a bűnről, az elveszett létünk-
ről, és a bűnbocsánat lehetőségé-
ről, illetve a megváltás csodájáról 
beszélünk, akkor annak – ha Is-
ten is úgy akarja – ereje és súlya 
van. Sok egyéb más is szóba kerül 
Zsolttal közös műsorunkban, de 
mindig igyekszünk visszatérni az 
origóhoz, rámutatva a megváltás 
örömüzenetére, a Jézus Krisz-
tusról szóló evangéliumra. Ha az 
emberek ezt meghallhatják, akkor 
egyrészt a legjobbat – az örök élet 
lehetőségét mutatjuk fel a számuk-
ra, másrészt akaratlanul is építjük 
a bizalmat az egyház és a nem hí-
vők között.

B. Zs.: Egyáltalán nem termé-

szetes jelenség ma, hogy egy ke-
reskedelmi vagy akár közszolgálati 
rádióadón megszólalhat egy ilyen 
jellegű műsor. Mindezek mellett 
rendkívül sok okkult tartalmú té-
mát szólaltatnak meg más műso-
rok, sokan igyekeznek népszerű-
síteni a spiritizmust, az ezoterikus 
tanokat, a lélekvándorlást, s még 
ezerféle más dolgot. Mi lehető-
séget kaptunk, hogy kontraszt, 
egyfajta ellenpont legyünk, ahol 
megfogalmazhatjuk, hogy hitünk 
és meggyőződésünk szerint – az 
előbbiekkel szemben – milyen 
életnek van reményteljes jövője.

- A műsoridővel hogyan tud-
tok gazdálkodni, hiszen ösz-
szességében szűk fél óra áll a 
rendelkezésre?

B. Zs.: Sokszor úgy érezzük, 
nem túl sok a hírek és a kötele-
ző zenei betét miatt ténylegesen 
rendelkezésre álló kb. húsz perc, 
tudnánk gazdálkodni még akár 
kétszer ennyivel is. De nagyon há-
lásak vagyunk Istennek a jelenleg 
kihasználható időért is. Ha a rá-
dió vezetése Isten akaratából en-
gedélyezi, később akár hosszabb 
műsoridő is rendelkezésre állhat a 
számunkra.

Komoly lehetőségnek ne-
vezhetjük azt is, hogy műso-
rotok segítségével a sokak 
számára már elkoptatottnak 
tűnő, ugyanakkor lényeges 
keresztyén üzeneteket sike-
rül közbeszéd szintjére visz-
szaemelni.

B. Zs.: Valóban ajándéknak 
számít az is, hogy már-már pro-
vokatív módon kezelhetünk témá-
kat. Beszélgetőtársam, Somogyi 
lelkész úr rendelkezik azzal a ké-
pességgel, hogy bizonyos kényes 
témákról is kész olyan megfogal-
mazást adni, hogy az ne legyen 
bántó vagy félreérthető. Egy-két 
adással korábban például előke-
rült a szexualitás, illetve a paráz-
naság kérdése, amely – valljuk be 
– rádióban nagyon nehéz témának 
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számít. Mindez példát is jelentett a 
számunkra, hogyan lehet egy-egy 
kérdésben közérthetően állást fog-
lalni úgy, hogy közben világossá 
tesszük Isten Igéjének tanítását.

- Mondanátok valamit ar-
ról, hogy milyen kérdéseken 
gondolkodtok az elkövetkező 
adások során?

B. Zs.: A válasz egyelőre Is-
tennél van elrejtve. Nem vagyok 
gyakorló lelkipásztor, de hasonló 
lehet, mint amikor a következő is-
tentiszteletre kell felkészülnie és el 

kell kérnie Istentől a mondaniva-
lót. Amikor ma reggel készültem 
és azon gondolkodtam, mi legyen 
a rádiós téma, kértem Istent, hogy 
adjon bölcsességet, tanácsoljon. 
Később a Bibliaolvasó kalauz napi 
olvasmányából meg is érkezett a 
válasz. Legyen ez egyelőre az ol-
vasók és hallgatók felé is egy izgal-
mas várakozás…

S. L.: Nem készítünk program-
tervet előre, de ez nem valamiféle 
felelőtlen hozzáállást tükröz. Sok-
kal inkább azt jelzi, hogy az élő 

Istenre bízzuk a műsort. Imádkoz-
va készülünk, s a beszélgetések a 
Szentlélek ajándékaként a stúdió-
ban születnek.

Szöveg és fotó:
Szűcs Gábor

(Felhívjuk tisztelt olvasóink figyel-
mét, hogy a Vörösmarty Rádió „Hit-
építő beszélgetések” című műsorát 
szerdánként 16 órai kezdettel hall-
gathatják meg. A stúdióbeszélgeté-
sek hanganyai az egyházközségünk 
honlapjáról is letölthetőek: http://
www.albaref.hu/egyeb_letoltesek)

Szűkített missziói naptár 2016.

Időpont Esemény Nap Időpont 
(óra) Gyülekezetrész / helyszín

Február

2016.02.13
Házasság hete:
(febr. 7-14) 
Házaspári csendesnap

szombat 10:00 Gyülekezeti Központ

2016.02.14 Deák Péter 
vizsga-istentisztelete

vasárnap 10:00 Széchenyi úti templom

2016.02.20 Fenntartói ebéd szombat 12:00 Gyülekezeti Központ

2016.02.21
Családi istentisztelet 
(CSIT): Talentum 7. 
oszt. szolgálata

vasárnap 8:30 Széchenyi úti templom

2016.
02.25-28

Maroshegyi 
evangelizáció. 
Igét hirdet: 
Bölcsföldi András

csütörtök-
vasárnap 18:00, 9:00 Maroshegyi Imaház

Március

2016.03.05 Ovi csendesnap 
(dolgozók)

szombat 9:00 Óvoda

2016.03.06 Biblia vasárnap vasárnap 8:30, 9:00, 
10:00

Széchenyi út, Maroshegy, 
Budai út 

2016.03.19 Húsvéti kézműves 
készülődés

szombat 15:00 Budai út, Gyülekezeti Központ

2016.03.20 Családi istentisztelet 
(CSIT): Olajfa óvoda

vasárnap 10:00 Budai út

2016.03.20 Virágvasárnapi koncert vasárnap 16:00 Budai út
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2016.03.25 Nagypéntek, 
istentiszteletek

péntek 10:00, 
18:00

Széchenyi út, Maroshegy, 
Budai út 

2016.03.27 Húsvét hajnali 
istentisztelet

vasárnap 5:00 Maroshegyi Imaház

2016.
03.27-28 Húsvéti istentiszteletek

vasárnap, 
hétfő

8.00, 9:00, 
10:00

Széchenyi út, Maroshegy, 
Budai út 

Április

2016.04.03 Családi istentisztelet 
(CSIT): Talentum 1.o

vasárnap 9:00 Maroshegyi Imaház

2016.04.03 Családi istentisztelet 
(CSIT): Talentum 6.o

vasárnap 10:00 Budai út

2016.
04.10-13

Budai úti evangelizáció: 
Korok bölcsessége

vasárnap-
szerda

10:00, 
18:00 Budai út

2016.
04.15-17 Konfirmandus hétvége

péntek-
vasárnap Cegléd

2016.04.23 Felnőtt 
konfirmációs vizsga

szombat 17:00 Gyülekezeti Központ

2016.04.24 Felnőtt konfirmáció vasárnap 10:00 Széchenyi úti templom

Május

2016.05.01 ESZTER-nap vasárnap 9:00 Maroshegyi Imaház

2016.05.05 Áldozócsütörtök csütörtök 10:00, 
18:00 Széchenyi út, Maroshegy

2016.05.07 Konfirmációs vizsga szombat 15:00 Gyülekezeti Központ

2016.05.08 Kofirmációs 
fogadalomtétel

vasárnap 10:00 Széchenyi úti templom

2016.
05.12-14

Pünkösdi 
bünbánati alkalmak

csütörtök-
szombat 18:00 Gyülekezeti Központ

2016.05.15 Pünkösd vasárnap 8:00, 10:00 Széchenyi út, Maroshegy, 
Budai út 

2016.05.16
Pünkösd hétfő, 
konfirmandusok 
Úrvacsorája 

hétfő 10:00 Széchenyi úti templom

2016.05.27 Iskolai gyereknap péntek 8:00 Talentum

Június

2016.06.05 Hittanos tanévzáró és 
Gyereknap

vasárnap 10:00, 
15:00 Széchenyi úti templom

2016.06.12 Óvodai évzáró vasárnap 10:00 Budai út
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Maroshegyi krónika

Közösségi szilveszter. 
December 31-én 19 órától az imaházban visszate-

kintettünk az elmúlt év áldásaira. Hálát adtunk Isten-
nek. Beszélgetéseken és játékokon keresztül pedig 
megéltük a szeretetközösséget. További részleteket a 
Rezsnyák család cikkében olvashatnak a testvérek.

Jövőbeli alkalmaink:
Nyílt előadássorozat (evangélizáció). 
Február 25. és február 28. között böjti evangélizációt 

tartunk az imaházban, vendég igehirdetőnk Bölcsföldi 
András budapesti lelkipásztor, a Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem Hittudományi Karának tanára lesz.

Húsvét hajnali istentisztelet. 
Március 27-én 5 órakor közösen várjuk és ünne-

peljük igékkel, énekekkel és úrvacsorával a feltáma-
dott Úr Jézus Krisztust.

Együtt a Szeretetben Testmozgás a Reformátu-
sokkal (ESZTER-nap) május 1-jén. Kirándulással 
egybekötött bográcsos vidám nap. Idősek, fiatalok, 
családok, egyedülállók és minden testvérünk részvé-
telére számítunk.

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

2016.06.17 Kövesd az 
Esthajnalcsillagot!

péntek 20:45 Maroshegyi Imaház

2016.06.18 Talentum ballagás szombat Széchenyi úti templom

2016.
06.20-24

Iskolakerülő 
napközis hét

hétfő-
péntek 7:30 Gyülekezeti Központ

2016.
06.20-24

Maroshegyi 
hittanos napközis hét

hétfő-
péntek 7:30 Maroshegyi Imaház

2016.
06.24-27 REND

péntek-
vasárnap Balatonfüred

2016.
06.27-07.01

Gyülekezeti 
hittanos napközis hét

hétfő-
péntek 7:30 Gyülekezeti Központ

Július
2016.

07.04-08 Iskolai Tábor
hétfő-
péntek

2016.
07.11-18 Erdélyi Tábor

hétfő-
hétfő  Erdély

2016.
07.25-29 Ovis napközi

hétfő-
péntek 8:00 Budai út

2016.
07.25-29

Tini napközis 
angol tábor

hétfő-
péntek

„Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a 
dicsőség most és az örökkévalóságban!” (2Pét 3:18)
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Február hónapban még szerdánként 
nem tartunk hivatali órákat és biblia-
órákat a Budai úton! Az urnakegy-
hely a téli rend szerint rendesen 
nyitva tart: szerdán 15–17 óráig, 
pénteken 15–17 óráig, vasárnap 
(és állami ünnepnapokon) 9–12 
óráig. Hivatali órák és bibliaórák 
a Gyülekezeti Központban vannak 
(Széchenyi út 16.) Márciustól áll visz-
sza a hétköznapi rend: szerdánként 
16–18 óráig hivatali órákat tartunk, majd 
18 órától a Szabadság Krisztusban hitmélyítő 
bibliaórákat folytatjuk.

Baba-Mama Klub péntekenként délelőtt 10–12 
óráig a templom fűtött ovis szobájában, ami lelki 
táplálékot és felüdülési lehetőséget kínál kisgyerme-
kes anyukáknak és csöppségeiknek!

Úrvacsorás istentiszteleteket tartunk hó 1. 
vasárnapján az egyházi nagyünnepek mellett.

Gyermek–istentiszteleteket is tartunk a fel-
nőtt istentisztelettel párhuzamosan 3 csoportban: ovi-
soknak, kisiskolásoknak (alsó tagozatosok) és tiniknek 

(felső tagozatos kortól). A rendes vasárna-
pi istentiszteleteket együtt kezdjük, mint 

egy nagy család, majd a gyermek-
percek (az igehirdetés üzenetének 
rövid gyermekszerű összefoglalása) 
és imádság után, gyülekezeti ének 
alatt elindulnak a csoportok a kü-
lön foglalkozásaikra.

Tematikus délutáni kirán-
dulásokat is tervezünk meg-

hirdetés szerint: pl. hóvirágnézés, 
medvehagymaszedés, arborétumlátogatás.

Budai úti programok

Újabb bizonyságtétel idősebb testvértől

A „Békesség” újság 2015. februári számától kezdve idősebb, háború előtt született testvérek bizonyságtételei is 
megjelentek. Beszámolók olvashatók arról a felismerésről, hogy a külső egyházi életben való részvételnél van 
több, vagyis lelki bensőségesség, kapcsolat az egyház Urával, Jézus Krisztussal. Ennek hiányát sokan felismer-
ték, beismerték. Konkrét, személyes bűnöket vallottak meg, bűnbocsánatot kaptak és örvendeztek a bűn alól 
történt szabadulásnak. Közkinccsé tették Isten megszólító, elhívó kegyelmének megtapasztalását, majd a nehéz 
körülmények között is átélt megtartatást. Most egy újabb bizonyságtétel olvasható.

Király Imréné 
(szül: Fábián Mária)

1927-ben születettem Haj-
dúböszörményben. A hábo-
rú előtt itt is tevékenykedő 
Keresztyén Ifjúsági Egyesület 

(KIE) alkalmait is látogattam.
A II. világháborút követően a konferenciák megso-

kasodtak, azokon egyre többen vettek részt fiatalok 

és idősebbek egyaránt. Országos lelki ébredés lett.
 Dr. Kálmán Sándor lelkész felkarolta az ifjúsági 

munkát Hajdúböszörményben. Tevékeny segítője 
volt Beregszászi Károly segédlelkész. Vasárnap dél-
utánonként nagyon sokan jártak az ifjúsági órákra. A 
„Hallelujah” énekeskönyvből sok éneket tanultunk. 
Evangélizációk zajlottak a gyülekezetünkben. Volt, 
amelyiket Szikszai Béni, a Bethánia főtitkára tartotta, 
rengetegen voltunk. Sokakban támadt lelki szomjú-
ság és vágyakozás Isten és igéje iránt. 

Imádkozó Édesanyák Találkozója lesz a 
Budai úti templomban a húsvét utáni vasár-
nap, április 3-án du. 15-tól 17-ig. Vendégünk az 
imadkozoedesanyak.hu honlap szerkesztője, 
Herrmann Lídia lesz. Az alkalom egyúttal egy-
házmegyei női program, Szabó Virág lelkésznő 
az imádságokhoz illő énekeket választ és tanít 
meg nekünk. Mindenkit szeretettel várunk, hiszen 
a gyülekezetbe és az intézményeinkbe járó gyer-
mekek lelki édesanyja bárki lehet…
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Nem voltam ez alól kivétel én sem. A KIE alkal-
mak mellett a Bethánia CE Egyesület („Krisztusért 
és Egyházáért”) rendezvényeit is egyre sűrűbben 
látogattam. 1947-ben nagybátyám unszolására el-
utaztam Alcsútra, az ott működő konferenciatelepre. 
Ide mintegy 3 ezren érkeztünk, csak Hajdúböször-
ményből mintegy 65-en. Tehervagonban utaztunk. 
Az úton végig lelki énekeket énekeltünk: „Bűnös a 
szívem”, „Zörget a Jézus”… 

Bicskén szálltunk le a vonatról. Onnan presbiterek 
lovas szekereken vittek minket Alcsútra. Szénapad-
láson volt a szállásunk. Az élelmezést a magunkkal 
vittekkel egészítettük ki, illetve beadtuk a közösbe 
hozzájárulásként. A háború után nagy szegénység 
uralkodott az országban. A tábor kéthetes volt. Az 
első 3 napi több korosztályos konferenciát követően 
– ezen mintegy 3 ezren lehettünk – ott maradtunk az 
ifjúsági konferencián is 1600-ad magunkkal. 

Szikszai Béni irányítása alatt a táborban komoly 
fegyelem uralkodott. A fiatalokkal való foglalkozás 
csoportokba osztva történt. A csoportvezetők teoló-
gusok – köztük Fekete Péter, Cs. Kis Andor –, hit-
ben élő fiatalok voltak. Rám különös hatással volt, 
amikor a körvezetőnk figyelmeztetésként elmondta: 
„Ahhoz, hogy elkárhozz, nem kell semmit tenned.” A 
felszólításnak engedve ott maradt a csoportos alka-
lom után a zöld füvön. Személyes lelki beszélgetést 
követően átadtam a szívemet az Úrnak, azóta Vele 
élek. A hazaérkezést követően nagy volt a lelkese-
dés. Felosztották az utcákat. Kettesével látogattuk a 
reformátusokat. Vittük az örömhírt. CE szövetségi 
tag is lettem. Hetente 1 este szövetségi alkalmat is 
tartottunk. Nagyon kedves igéim az Ézsaiás 43. rész 
1b vers: „Így szól az ÚR…. Ne félj, mert megváltot-
talak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!” és a Je-
lenések 2. rész 10b verse: „Légy hív mind halálig, és 
néked adom az életnek koronáját”. Aztán a szövetsé-
get feloszlatták, a hitben élő lelkészeket elhelyezték. 
A vasárnapi ifjúsági órák azonban továbbra is meg-
tartásra kerültek. Fekete Péter ebben sokat munkál-
kodott. (lásd könyvajánló)

Hajdúböszörményben rajtam kívül még sokan jár-
tak új életben, örömteli közösségben az Úrral.

A Világ Megváltója 
(382. Hallelujah ének)

Miért hogy Ő, kit angyalének dicsért,
Költötte ránk szerelme kincseit
Vagy mint a pásztor elveszett után járt,
Elmémmel fel nem foghatom, miért?
De azt tudom, hogy Júdeából származott,

Hogy Betlehemben jászolágya volt,
Hogy Názáretben élt és ott volt otthona,
Ím így jött el Ő, a Világ Megváltója.

Nem érthetem, miért szenvedett némán,
Békéje fénylik Golgota hegyén.
Szíve miért szakadt meg a keresztfán,
Tövisből mért kapott ott koronát?
De azt tudom, hogy megtört szívek orvosa,
Bűn, félelem tüzét megoltja Ő,
Megterhelt lélek láncait leoldja,
Ezért jött el Ő, a Világ Megváltója. 

Miképpen áldja Őt magát majd a Föld,
Ha egy szaván a béke lesz az úr,
Vagy sejted-é az ujjongásnak árját,
Ha minden szívet lénye majd betölt?
De azt tudom, hogy angyalének ujjong,
Megváltott lelkek hangja zengi Őt,
Az Ég a Földnek, Föld az Égnek mondja:
Végre király Ő, a Világ Megváltója.

A hajdúböszörményi gyülekezet honlapján jelenleg 
is olvasható gyülekezettörténeti leírás:

„Dr. Kálmán Sándor 1940-től Hajdúböszörmény-
ben lelkész, is az ébredést segítette elő, aminek jó 
lelki hatásai, gyümölcsei még évtizedekkel később is 
mutatkoztak. 

A Bethánia Egylet tagja volt, a belmissziói „ébre-
dési” irányzat híve és aktív munkása volt, emiatt – 
különösen az 1950-es évek elején – többször össze-
ütközésbe került a helyi és felsőbb egyházi vezetés-
sel, aminek következtében 1954. ápr. 7-től el kellett 
hagynia Hajdúböszörményt és nyugdíjazásáig, 1973. 
jún. 1-jéig Dunaszentbenedeken volt lelkipásztor. Az 
1970-es években Isten főként Sükös Pált és feleségét 
használta fel arra, hogy fiatalokat szólíthasson meg, 
és kapcsoljon be a hajdúböszörményi gyülekezet-
be.” (lásd könyvajánló)

A rendszerváltást követően a lelki munkát akadá-
lyozó külső tényezők megszűntek. Minden év május 
végén Debrecenbe, a Kálvin tér 17. sz. (nagytemp-
lomi gyülekezeti terem) alatt csendesnapokra járhat-
tunk.

2001-ben költöztünk Székesfehérvárra, hogy a 
már itt dolgozó mérnök fiunkhoz közelebb legyünk, 
aki így jobban tud ránk figyelni és vigyázni, különö-
sen az után, hogy férjem 2003-ban meghalt. Lehe-
tőségeim szerint részt veszek a vasárnap délelőtti is-
tentiszteleteken fiam kíséretével, ugyanis gyalog már 
nehezen tudok járni.
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dr. Fekete Péter:
A Biblia útja 
keletkezésétől a ma 
emberéig
Fekete Péter (1925-1984) Haj-

dúböszörményben született. A 2. 
világháború utáni lelki ébredés 
idején jutott élő hitre. Isten gyer-
mekeként kapott elhívást Isten 
szolgálatára. Teológiai tanulmá-
nyait Debrecenben végezte kitűnő 
eredménnyel. Már ebben az idő-
ben kitűnt hitbeli komolyságával, 
a Szentírás alapos ismeretével, és 
a hitbeli tudományok iránti szom-

júságával. Tiszta igei látása, és a 
tanítás kegyelmi ajándéka alapján 
kapott megbízást az alcsúti biblia 
iskolában a dogmatika és az etika 
tanítására.

A 20. század második felében a 
magyarországi hívő nép lelki taní-
tója volt. A kor által felvetett kér-
désekben, mint például
- üdvözülni fog-e mindenki?
- a kegyelmi ajándékokról és 
azok használatáról

- a szekta kérdezi az egyházat, 
az egyház kérdezi a szektát

- álmok, látomások, jelek, cso-
dák a Biblia megvilágításában

- Krisztus vagy szombatnap?
tudományosan kifogástalanul a 
Biblia alapján utat mutatott a vá-
laszt keresőknek.

Nagy tudás mellett közvetlen, de-
rűs és melegszívű ember volt, aki-
vel jó volt egy társaságban lenni.

Ebben az írásában a Szentírás 
kialakulását vizsgálja. Hogyan ke-
letkezett a Biblia, amit Isten hitünk 
és életünk zsinórmértékéül adott? 
Hogyan lesz a több ezer éves ki-
jelentés a ma emberét megszólító 
üzenetté?

Mindenkinek ajánlom ezt a tu-
dományosan megalapozott, lelki-
leg számunkra is fontos kérdéseket 
tisztázó kis írást. Forgassuk lelki 
haszonnal!

Tariska Zoltán

Könyvajánló

Sükös Pál: 
A keskeny úton
„Korosztályok nagy kedvence, 

szülők „kötelező olvasmány”-ként 
veszik meg gyermekeiknek.

A regény bemutatja egy lelki-
pásztor személyes ébredését, majd 
ezt követően annak a gyülekezet-
nek az ébredését, amelyben szol-
gált. A könyv minden olvasónak 
tanulságokkal szolgál. A megfá-
radtak a megújulásra szomjaznak 
meg, a keresők a kegyelem rájuk 
találására nézve nyernek biztatást. 
A Krisztustól távollevők felébred-
hetnek. Krisztus szolgáinak örö-
me sokszorozódhat meg: érdemes 
odaszánni életünket a lelkeket éb-
resztő Krisztus szolgálatára.”

Nyílt előadássorozat
Február 25-től 28-ig (csütörtöktől vasárnapig) nyílt előadássorozatot tartunk a Maroshegyi Refor-
mátus Imaházban (Batthyány u. 9). Előadó: Bölcsföldi András református lelkész, a Károli Gáspár 
Református Egyetem Hittudományi Karának tanára. Téma: Áldás esője hull… – áldott élet – ál-
dottá lett – böjti evangélizáció Isten gazdag áldásával

Február 25. (csütörtök), 18 óra: Áldjon meg téged az Úr… (4Móz 6,24–26)
Február 26. (péntek), 18 óra: Az Úr Jézus Krisztus kegyelme… (2Kor 13,13)
Február 27. (szombat), 18 óra: Inkább növekedjetek a kegyelemben… (2Pét 3,18)
Február 28. (vasárnap), 9 óra: A békesség Istene pedig… (Zsid 13,20–21)

Mindenkit nagy szeretettel hívunk és várunk az alkalmakra!
A belépés ingyenes. Bővebb információ: www.albaref.hu.
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Kiemelt céljaink, imatémáink 2016-ban

Szeretettel kérjük kedves Testvéreinket, hogy az aláb-
biakat hűségesen hordozzák imádságaikban, hogy 
Urunk megdicsőítve önmagát megmutathassa szere-
tetét, irgalmát és megújító hatalmát a gyülekezetünk 
életében!

 ● Hitébresztő sorozatok, evangélizációk 
(február: Maroshegy, április: Budai út, október: 
Széchenyi út; Szerda délutánonként: Vörösmarty 
Rádió, illetve „Keresztkérdések”, péntekenként: 
„Tabuk nélkül”)

 ● Konfirmandus hétvége, illetve felnőtt- és gyer-
mekkonfirmáció (április–május)

 ● Nyári gyermek, ifjúsági és felnőtt együtt-
létek (Gyerektáborok és REND: június; Angol- 
és bibliai tinitábor, erdélyi gyülekezeti kirándu-
lás, házaspári kör hete: július–augusztus)

 ● A Reformáció emlékévének 500. évforduló-
jának előkészítése (nagyméretű, világi helyszínen 
megrendezendő evangélizációs sorozat, illetve 
gyermekprogramok; keresztyén kávézó nyitása 
a belvárosban; a felújított és kibővített Olajfa 
Óvoda ünnepélyes átadása)

 ● Ezek és más alkalmaink részletei, időpontjai 
megtalálhatók a Békesség újságban, a www.
albaref.hu honlap „Tudnivalók” és „Hírek, 
aktualitások” menüjében, illetve részben a 
Programnaptárban. (A vasárnapi Hirdetések 
és a Békesség teljes anyaga is mindig felkerül a 
honlapra.)

Anyagi áldozathozatalunkban, szeretetünkben a 
következőket hordozzuk:

 ● A Széchenyi úti templomfelújításra felvett nagy-
kölcsön utolsó két részletének törlesztése;

 ● A vendéglakás befejezése (Gyülekezeti Köz-
pont);

 ● A Sóstói református temető ravatalozójának 
felújítása;

 ● A Budai úti templomudvar utcafronti kerítése;
 ● A maroshegyi imaház fejlesztése;

„Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, 
mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jé-
zus Krisztus által a ti javatokra.” (1Thessz5,16–18)

Somogyi László

Gyülekezeti felmérés 2016.
A gyülekezet természetes fejlődése avagy „Mitől fejlődik minőségileg egy közösség?”

Bibliai alapja a kérdésfelvetésnek Jézus szavain 
alapszik, melyek Márk evangéliumában hangzottak 
el (4:26–29):

„Jézus ezt is mondta: „Úgy 
van az Isten országa, mint ami-
kor az ember elvetette a magot 
a földbe, azután alszik és felkel, 
éjjel és nappal: a mag sarjad és 
nő, ő pedig nem tudja, hogyan. 
Magától terem a föld, először 
zöld sarjat, azután kalászt, az-
után érett magot a kalászban. 
Amikor pedig a termés enge-
di, azonnal nekiereszti a sarlót, 
mert itt az aratás.” (Mk 4:26–
29)

Egy kutatási munkáról szeret-
nénk tájékoztatni a közösséget. 
Az erre szolgáló kérdőívet a 
gyülekezet vezetése, a presbi-
térium tölti ki. Ez egy lehetőség 

arra, hogy egy részletesebb elemzést kapjunk arról, 
hogyan állunk a fejlődő gyülekezetekben megfigyel-
hető 8 jellemző dolgában.
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Vagyis miben és hogyan kell előrelépnünk, hogy 
krisztuskövető közösségeink jobban hasonlítsanak 
Isten országára? A felmérés Christian A. Schwarz, a 
Természetes Gyülekezetfejlődés Intézetének alapító-
vezetőjének tanulmányán alapszik, amiről az alábbi-
akban olvashatunk. Az eredmény már tavaszra vár-
ható. Reméljük, hogy e kutatás tanulságai is segíteni 

fogják gyülekezetünk megújulását!
„Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljö-

veteléig. Íme, a földművelő várja a föld drága gyü-
mölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői 
esőt kap.” (Jakab 5:7)

Berze János lelkész

Könyvajánló „Christian A. Schwarz könyvében 
egyszerű, személyes és gyakorlati 
lépésekké redukálja a világszerte 
több tízezer gyülekezetet érintő, 
két évtizeden átívelő kutatásuk 
eredményeit. Noha a természetes 
gyülekezetfejlődés egyes elemeit 
már eddig is számtalan közösség 
alkalmazza, a többség még nem 
fedezte fel a „magától végbeme-
nő fejlődés” elvét, amelybe Chris-
tian e könyvben avatja be olva-
sóit. Ez a „titok” pedig nem más, 
mint hogy következetesen éljünk 
az ajándékokkal, energiákkal, 
erőforrásokkal, amelyekkel Isten 
mind egyéni, mind gyülekezeti 
szinten megajándékozott minket.”

(forrás: www.harmat.hu)

nyárI héT erdélyben

Élni érdemes!

az élet értelme 
nem mindig látszik 
sokszor tűnik úgy 
hogy nincs is neki 
 
de csak nézz körül 
s ha szíved örül 
mondd ki hogy mégis 
élni érdemes 
 
örökös vágyban 
nem szűnő lázban 
a másik felé való 
odafordulásban
Schrenk Éva

Alkalmunk nyílt Miklós Gábor fő-
gondnok testvéremmel, hogy egy 
magyarországi evangélizációjának 
helyszínén (Orgoványban) talál-
kozzunk Bódis Miklós hátszegi lel-
kipásztor testvérünkkel, aki nagy 
lelkesedéssel tájékoztatott minket 
a tervezett közös erdélyi kirándulás 
részleteiről.

Első fontos tudnivaló, hogy vál-
tozatlan költség mellett az együttlé-
tünk egy nappal hosszabb lesz: jú-
lius 11–18-ig lehetünk Dél-Erdély 
egyik legszebb vidékén, a Retye-
zát hegységben! (Tabara Crestina 
Bradatel, www.bradatel.ro)

11-én, hétfőn vacsorától követ-
kező hétfő reggeliig kapunk bő-
séges svédasztalos reggelit, illetve 
esténként háromfogásos gazdag 

vacsorát. Hét közben délidőben 
kétszer a környék gyülekezeteinek, 
egyszer pedig a gyulafehérvári 
testvérgyülekezetünknek leszünk 
vendégei, de a többi napokon is 
lesz alkalmunk napközi nassolásra. 
(Mobilhálózat és Wifi a szállásun-
kon nem lesz!)

Vendéglátónk gondoskodik róla, 
hogy a sok szép látnivaló mellett 
(Vajdahunyad, Gyulafehérvár és 
Déva vára, a Retyezát 2500 méte-
res csúcsa, gyönyörű vízesések, To-
rockó szépségei stb.) lelki gazdago-
dás hete is legyen az együtt töltött 
idő. Reggelenként ő tart nekünk 
igealkalmakat, esténként pedig 
magunk készülünk majd egy-egy 
áhítatra. Vasárnap Hátszegen és 
más környékbeli gyülekezetekben 

vehetünk részt áldott alkalmak so-
rán, ahol Árpád kori templomok 
mellett a környék gyülekezeteinek 
élő hitre jutott magyar és román 
tagjaival ismerkedhetünk meg. 

A teljes szállásköltség és étkezés 
a 7 éjszakás időszakra fejenként 
450 lejbe kerül (ebből lejön a már 
befizetett foglalónk), ami a valuta-
árfolyamoktól függően kb. 31.500 
forintot jelent. (Elég, ha forintot vi-
szünk magunkkal, mivel Hátszegen 
át tudjuk váltani.) Miklós testvé-
rünk kalkulációja szerint a tervezett 
belépőkkel együtt összesen 35 eFt/
fő-nél nem kerül többe az ottlétünk. 
A szobák tágasak, 4–8 ágyasak és 
összesen 16-tal gazdálkodhatunk a 
65 fős csoportunk számára. 

Minden szobához tartozik külön 
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zuhanyzó és WC. Orvosi ügyelet 
Hátszegen áll majd rendelkezé-
sünkre (40 perc távolság), de – ne 
adja Isten – ha valakit kórházba 
kellene vinni, akkor az új autópá-
lyákon kb. 3,5 óra alatt Szeged is 
elérhető (a gyülekezeti kisbusz is 
velünk lesz).

Összesen kb. 2200 kilométert 
utazunk majd, így a számításaink 
szerint a hét teljes költsége 60 ezer 

forint lesz személyenként. Ezért azt 
kérjük, hogy a már befizetett elő-
leg mellé ki-ki hozzon be március 
15-ig újabb 10 ezer forintot, és 
adja meg a pontos elérhetőségeit 
a gyülekezeti pénztárban, hogy lás-
suk: továbbra is készülődik az útra, 
s ha kell, tájékoztatni tudjuk az 
utazás további tudnivalóiról. (Bár-
milyen kérdést szívesen fogadunk 
akár személyesen vasárnaponként, 

vagy a hivatal@albaref.hu címen.)
Imádkozzunk együtt a hét áldá-

saiért, örömeiért, megtapasztalá-
saiért, ahogy az Ige tanít és biztat 
bennünket: „Gyökerezzetek meg 
és épüljetek fel az Úrban, erősöd-
jetek meg a hit által, amint tanultá-
tok, és hálaadásotok legyen egyre 
bőségesebb!” (Kol 2,7)

Somogyi László

Diakóniai-szeretetszolgálati percek

Akadálymentesítés program – Beszámoló 2014–2015.

Kezdet és indulás…
A gyülekezet diakóniai szolgálatának nagy len-

dületet adott Bányai László lelkipásztor 1971-ben 
egyik elmondott igehirdetésében Bódás János verse, 
melynek címe: Itt mérd le emberségedet. A költe-
mény igen nagy hatással volt az akkori hallgatókra. 
Bemutatja a Dunaalmási Református Fogyatékoso-
kat Ápoló-Gondozó Szeretetotthon lakóinak és dol-
gozóinak aktív életét.

Az 1987-es esztendőben indult dunaalmási szolgá-
lat mottója a „Van miért hálát adni!”. Bányai tiszte-
letes az ehhez kapcsolódó prédikáció alkalmával az 
„… angyal száll a tóra, és felzavarta a vizet” (Jn. 5, 
4a) Igével szolgált. Egy évvel későbbi diakóniai há-
laadó istentiszteleten is biztatta a gyülekezet tagjait: 
„Az a gyülekezet, amelynek nincsenek fogyatékosai, 
az maga is fogyatékos!” Szeretettel gondol a kezdeti 
időszakra is: „Megmelengeti a szívemet, ha vissza-
gondolok, hogy ezt az intenzív szolgálatot Isten Igéje 
és Szentlelke indította el!”

…….
A segítő szolgálatok mellett hét esztendeje (2009) 

minden évben a gyülekezet általános iskolájának 
nyolcadikos diákjaival preventív látogatásra me-
gyünk a Dunaalmási Szeretetotthonba. Így bővült a 
sérült felebarátok megismerésének érzékenyítő lehe-
tősége a fiatal generációban.

…….
2013 tavaszán nagy örömmel vettem részt Berek-

fürdőn a „Küszöb” konferencián, amely az Akadály-
mentesítés programot mutatta be. Segítség volt a ko-
rábbi és a jövőbeni tervezett gondolati lépésekhez.

A gyülekezet 2014 őszétől bekapcsolódott a prog-
ramba.

Események, állomások…

2014.

 �Gyülekezeti tagok találkozása a mentorral  
(ismerkedés, információ, segítés, egyeztetés);

 �Hirdetések;

 �Gyülekezetből és intézményeiből programtámo-
gató testvérek;

 �Céltudatos megkeresése a sérült felebarátoknak 
(egyének és intézmények);

 �A Viktória Rehabilitációs Központ idős sérült 
lakóival kapcsolatfelvétel;

 �SINOSZ-Székesfehérvár – kapcsolatfelvétel;

 �A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szö-
vetségének egyik vakvezető kutyájának tanítása 
(10 hónap), illetve sok alkalomnak részese volt, 
ahol érzékenyített;

 �A Tolerancia Nemzetközi Nap alkalmából két 
napos érzékenyítő hétvége a Református Siket-
misszió munkatársai és a Dunaalmási Reformá-
tus Fogyatékosokat Ápoló-Gondozó Szeretetott-
hon lakói, munkatársai szolgálatával. Sérültek 
alkalomra szállítása;

 �http://www.fehervartv.hu/_upload/editor/
ujsag/2014/FeherVar20141117WEB.pdf

 �Kerekesszék ajándékozása (a Magyar Reformá-
tus Szeretetszolgálattól) egy mozgássérült asz-
szony részére;
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2015.

 �A 2. osztályosok érzékenyítése a látássérültekről 
a vakvezető kutya segítségével; 

 �Az 5–8. osztályosok érzékenyítése a Viktória 
Rehabilitációs Központban;

 �Óvodásaink érzékenyítése a látássérültekről a 
vakvezető kutya segítségével;

 �A Viktória Rehabilitációs Központ támogatása 
(pl. kertrendezés, márc.15.-i ünnep);

 �Filmklub (pl. Nevem Sam);

 �Előadás (pl. autizmus, SM, down szindróma, 
epilepszia);

 �a Szeretethíd program is lehetőséget adott a 
kapcsolatépítéshez;

 �Egy halmozottan sérült hölgy lakáshoz jutásá-
nak kísérése, életkörülményeinek támogatása, 
segítése;

 �Egy hallássérült család két gyermekének keresz-
telője (azt követően gyülekezeti összefogással 
közös palacsintázás és játékok a családdal és 
jeltolmáccsal);

 �I. régiós hittanos érzékenyítés, Kőröshegy;

 �Őrbottyáni Juhász Zsófia Református Fogyaté-
kosokat Ápoló-Gondozó Szeretetotthon – kap-
csolat;

 �Média (gyülekezeti honlap, gyülekezeti újság, 
internet, helyi napi-heti újság);

 �A Tolerancia Nemzetközi Nap alkalmából két na-
pos érzékenyítő hétvége az MVGYOSZ munkatár-
sai (kiképzők és kutyák), a Református Siketmisszió 
munkatársai, a Parafónia zenekar és az Őrbottyáni 
Juhász Zsófia Református Fogyatékosokat Ápoló-
Gondozó Szeretetotthon lakói, munkatársai szol-
gálatával. Sérültek alkalomra szállítása;

 �http://www.albaref.hu/videok/sajat_anyagaink/
Parafonia_Zenekar

 �http://feol.hu/hetvege/megrendeztek-
szekesfehervaron-is-a-nemzetkozi-tolerancia-
napjat-1742278

 �Adventi kézműves délután – autista gyermekek 
hívása;

 �Karácsonyi élelmiszercsomag-ajándékozás sérült 
családoknak;

 �Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon 
– kapcsolatfelvétel;

Kapcsolati területek, érzékenyített csoportok

Különböző fogyatékossági területekkel kerültünk 
kapcsolatba:

 �Hallássérültek

 �Látássérültek

 �Mozgássérültek

 �Sclerosis Multiplex (SM)

 �Enyhe értelmi fogyatékosok (autisták, down 
szindróma)

 �Halmozottan sérültek

 �Tourette szindróma

Érzékenyített csoportok:

 �gyülekezeti tagok (különböző korosztályok)

 �óvodások (gyülekezet intézménye)

 �általános iskolások (gyülekezet intézménye)

Tervek, célok és nehézségek a program 
időszakában… 
...és elkezdődött egy aktívabb szemléletváltási 
folyamat 

Szeretetszolgálati (diakóniai) csoportunkkal folytatni 
szeretnénk a mögöttünk lévő bő egy esztendő szolgá-
latait. Mert láthattuk, hogy értékes alkalmakkal gaz-
dagodhatott minden résztvevő. Összpontosítottam a 
szemléletformálásra.

Olyan különleges kihívással néztünk szembe, amely-
nek örömeivel, nehézségeivel együtt meg kell valla-
nom, nem gondoltam volna, hogy részese lehetek-lehe-
tünk mindazokkal, akik nyitottak, befogadóak voltunk 
sérült felebarátaink felé. Még akkor is, ha bizony emel-
lett a csekély számú nyitottsággal párhuzamosan adód-
tak nehézségek is a szív nyitottságával, érdeklődéssel, 
befogadással a gyülekezeten belül.

Ugyanakkor elmondhatjuk azt is, hogy az elképzelé-
sünknél – más irányultságból – nagyobb dolgok történ-
tek.

Bővült a gyülekezet sérült felebarátok jelenlétével – 
ha nem is minden héten vannak jelen. Reménységünk a 
velük bővülő jelenlét.

Iskolásaink, óvodásaink beszámoltak arról, hogy az 
érzékenyítő hatások pozitív élményekké átformálták a 
sérültekhez való viszonyulásukat.

Hogyan tovább?
Sérült felebarátainknak van-e helyük ebben 

a gyülekezetben? Kitüntetett figyelmet fordí-
tunk-e feléjük?
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Szeretnénk folytatni…

 �Elfogadó, támogató kapcsolatápolás a gyüleke-
zetbe bekapcsolódott sérült testvérekkel

 � Új kapcsolatok kialakítása sérült felebarátokkal

 �1–8. osztályok tervezett folyamatos érzékenyíté-
se egy fogyatéktípussal

 �Folytatólagos érzékenyítés:
- filmklub

- sérültek megkérése bizonyságtételre, minden-
napjaik megismerése céljából

- művészeti eszközök bevonása: pl. Parafónia 
zenekar meghívása

- előadás
- érzékenyítő csoportok bevonása

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Programgazda: 

Somogyiné Gyüre Mária ref. diakónus

Karácsony a Farkasvermi úti Idősek Otthonában
2015. december 19-én, szom-

baton délután került sor az immár 
hagyományossá vált közös kará-
csonyozásra a Farkasvermi úton 
lévő Idősek Otthonában.

Az ott élő emberek már hetekkel 
előtte megkezdték a készülődést, 
hogy erre a napra egy meghitt, 
bensőséges műsorral köszöntsék 
szeretteiket, rokonaikat, ápolóikat 
és látogatóikat. Angyalokról szóló 
jelenetet adtak elő, melyben gon-
dozóikkal együtt énekeltek. Cso-
dálatos jelmezeik, a fejükre vará-
zsolt glória elfeledtette mindenki-
vel a jelent, és átröpített bennün-
ket egy másik világba. A szeretet, 

a tiszta szív járta át minden por-
cikánkat, amikor hallgattuk és lát-
tuk a kis „Angyalkákat”. Több éve 
bentlakó és rendszeresen verset 
író testvérünk, Harsányiné Csató 
Ágnes saját költeményét szavalta 
el.

Az ápolók egy-egy gyertyával 
a kezükben énekkel kedvesked-
tek ápoltjaiknak, majd mindenkit 
tiszta szívből jövő öleléssel szemé-
lyesen köszöntöttek. A megható 
pillanatokat megkoronázta egy ér-
zés, ami mindenki lelkét áthatotta. 
A végtelen szeretetét.

Moharosné Márti

ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ

Ismét eltelt egy esztendő,
Közeleg a karácsony,
Újra énekelhetjük,
kisült-e a kalácsom?

Kedves ünnep, nagyon meghitt,
Szívünkben sok szeretet,
Ha sok is a gondunk, bajunk,
Boldoggá ez tehet.

Gyakorta, ha összejövünk,
Együtt sírunk, nevetünk,
Addig örülhetünk így mi,
Amíg együtt lehetünk.

Kik nem lehetnek már velünk,
Mondjunk értük egy imát,
Úgy nyíljon meg a szívünk
Mint sok illatos virág.

És a sok-sok szeretetünk
Hadd áradjon szerte szét,
Így tehetjük boldogabbá
A szeretet ünnepét.

Tekintsük hát egymást úgy,
Mint nagyon kedves vendéget,
Kívánok szép karácsonyt,
És nagyon boldog újévet!

Írta: Harsányiné Csató Ágnes

 � Szentírást
 � bibliai témájú könyveket
 � hitépítő kiadványokat
 � traktátusokat
 � igés kártyákat, könyvjelző-
ket, matricákat
 � evangéliumi naptárakat

 � kazettákat és CD-t
vásárolhat minden kedves érdek-
lődő.

A böjti időszakhoz, majd az 
azt követő ünnepkörökhöz 
kapcsolódó kiadványok, ké-
peslapok kaphatók!

A Széchenyi utcai gyülekezetünkben a két istentiszteleti 
alkalmat követően:

Iratterjesztés
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A gyermek fejlődése – 
a lelkigondozás 

szempontjából 2.

A gyermek lelkigondozói kísérése

4. „… kérdezte őket” (Lk 
24,17a)

„Miről beszélgettetek itt az úton?” 
(Lk 24,17a). Baumgartner értel-
mezésében ez a kérdés nem egy-
szerű társalgási fordulat: az „élet-
kérdést” teszi fel Jézus, amely a ta-
nítványok életének lényegét érinti. 
Veszélyesnek tűnik belemenni, de 
mintha azt mondaná a kérdező: 
menj a mélyére – megteheted, 
mert én veled maradok!

Az óvodáskorú gyermek folya-
matosan záporozó kérdései (a sok 
„miért?”, az élet nagy kérdései szü-
letésről, halálról, emberi kapcsola-
tokról, szenvedésről…) mind-mind 
a lényeget érintik. Ezek gyakran 
olyan kérdések, amelyeket csak a 
bizalom légkörében lehet feltenni. 
Néha a szülők is félnek az őszinte 
kérdésektől – a gyerekek érzik ezt, 
és ilyenkor tapintatosan inkább 
nem kérdeznek…

Előfordul, hogy a szülőknek a 
maguk számára sincsenek vála-
szaik – ilyenkor összezavarja őket 
a gyerek kérdése, ami hiteltelen 
válaszok, kiizzadt félválaszok felé 
csábít.

A lelkigondozás ebben az idő-
szakban a kérdések mentén történ-
het. Helyes viszonyulásunk alapve-
tő jellemzőit az alábbi pontokban 
foglalhatjuk össze:

– A kérdéseknek teret kell en-
gedni – és ehhez mélyen el kell 
ültetnünk magunkban a meggyő-
ződést, hogy az igazság keresése 
jó. Ha őszinte érdeklődésből fa-
kadnak, akkor nincsenek szemte-
len, helytelen, megrovást érdemlő 
kérdések, s akkor a válaszok is az 
igazság megosztásának aktusaivá 
válhatnak.

– Hiteles válaszadásra kell töre-
kednünk – olykor jobb egy hiteles 
„nem tudom”, mint egy magunk 
által sem hihető álválasz (ehhez 
persze előbb le kell számolnunk 
magunkban mindentudásunk illú-
ziójával); néha együtt keressük a 
megnyugtató feleletet egy új kér-
désre; és van, hogy a válasz meg-
adása egy folyamat, amelyben 
csak apró lépésekkel haladhatunk 
előre a gyermek felfogóképessége, 
lelki teherbírása szerint.

– Fontos a nyitottság: nincs „kí-
nos kérdés”, ha azt élhetjük meg 
általa, hogy együtt lehetünk az élet 
egy fontos területének megisme-
résében. Ez az élmény – ha szere-
tettel állunk a gyermek mellett – a 
szülő-gyerek, lelkigondozó-gyerek 
kapcsolat intimitását mélyítheti el, 
növelve a kölcsönös bizalmat.

– Lelkigondozóiak lesznek a vá-
laszaink, ha végső soron Istenre 
mutatnak. A gyermek természetes 
kíváncsiságára és irántunk való 
bizalmára építve hozhatjuk be 
hétköznapi kérdéseire adott vála-
szainkba a mindent mozgató, min-
denben jelen lévő Isten alakját mint 
végső magyarázatot az élet (kis és 
nagy) kérdéseire. Ennek azonban 
csak akkor van helye, ha a bizalom 
légkörében történik, és nem más, 
a gyermeket érdeklő információk 
helyett kínáljuk fel számára a spiri-
tuális tartalmakat.

5. „Akkor szomorúan meg-
álltak…” (Lk 24,17b)

Baumgartner fontos lelkigondozói 
magatartásra hívja fel a figyelmün-
ket. „Nem szabad egyszerűen »át-
lépni« a megterhelésen.” „... ébred-
jünk tudatára a »szomorúságnak«, 
ne térjünk ki előle – gyászmunkáról 
van szó” – írja a bibliai történet 
tanítását értelmezve. Gyerme-
kek esetén még nagyobb a segítő 
szakember felelőssége. A kicsik 
nemcsak nehéz érzéseik feldol-
gozásának folyamatában vannak 
ránk utalva, hanem már jóval ko-
rábban: érzéseiket is a fontos má-
sik emberrel való interakcióban, a 
kapcsolatban megélt és a másik ál-
tal visszatükrözött érzelmek által ta-
nulják meg felismerni és kifejezni. 
Peter Fonagy és Mary Target szerint 
ez a tanulási folyamat az élet első 
öt hónapjában zajlik. Ám a későb-
biekben is folytatódik, csiszolódik 
önreflexiós készségünk: amikortól 
szavai is vannak, mert beszélni tud 
már a gyermek – a második élet-
éve végének felétől kezdve –, meg 
is fogalmazza ezeket az érzéseket, 
ha megfelelő segítséget kap hozzá.

A lelkigondozó szerepe itt válhat 
fontossá. A beszélni nem tudó ki-
csikkel az anyán keresztül, vele kö-
zösen lehet foglalkozni. A beszéd 
által viszont lassanként megterem-
tődik és kitágul az önálló kapcsolat 
kialakításának lehetősége.

A gyermek nehéz helyzetekben 
való lelkigondozói kísérésének sa-
rokkövei a következők:

– Holding kialakítása: egyfajta 
érzékeny ráhangolódás, a bizalom 
légkörének megteremtése, mely-
ben a kísérő segíthet megérteni, 
ami a gyerekkel történik.

– Kísérni, Kibírni, Kimondani 
(nem pedig Elterelni, Elhagyni, El-
hallgatni).

– A gyermek gyásza, traumája 
kapcsán a legfontosabb a veszte-
ségben, fájdalomban vele lenni, és 
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Búcsú Füle 
Lajostól

Füle Lajos református költő 
2015. április 19-én, vasárnap 
tért meg Teremtőjéhez.

1925-ben Cegléden született, 
s tanulmányai elvégzése után 
Budapesten és Szegeden dolgo-

zott építészmérnökként. Mérnöki 
munkájáért többször részesült el-
ismerésben. De amiért most írok 
róla, azok a versei, költői hagya-
téka.

Ahogy azt a vásárosnaményi 
polgármester mondta a kilenc-
venéves költő tiszteletére adott 
előadáson: „Füle Lajos költésze-
te hitre hívó és hitben erősítő”. 

Versei egyszerűek és nagyszerű-
ek. A világra és Istenre rácsodál-
kozók, mindenért, amit kapunk, 
hálától túlcsordulók. Füle Lajos 
versei nem hagynak kétséget afe-
lől, hogy ki élete Ura. És ehhez 
az Úrhoz téríti olvasóit, verseiben 
Rá mutat. Füle Lajos geometriá-
ja isteni. 

Olvassuk csak!:

aztán, ha lehetséges, ezt a minden-
napi tapasztalatunkat lehet Isten-
hez kötni.

6. „De mi azt reméltük…” 
(Lk 24,21) 

Baumgartner szerint a következő 
lelkigondozói lépés Jézus részéről 
nem más, mint hogy ráhangolód-
va útitársai lépteire és gondola-
taira meghallgatja és megérti azt, 
ami a szívüket nyomja. „Annak 
(…) megértéséről van szó, ami 
szomorúvá tesz” – foglalja össze 
modelljében ezt az állomást a szer-
ző. A tanítványok nyíltan kifejezik 
csalódottságukat, beszélnek szerte-
foszlott illúzióikról, és nem titkolják 
keserűségüket mindezek kapcsán 
– Jézus pedig hallgatja és érti őket.

Az óvodáskor végéhez érve, a 
pszichológia által ödipális idő-
szaknak nevezett fejlődési szakasz 
zárásaként a gyermek többféle 
csalódással is kénytelen szembe-
nézni. Egyrészt csalódik abban a 
– legtöbbször nyíltan ki sem mon-
dott – reményében, hogy imádott 
anyjának/apjának (ellenkező nemű 
szülőjének) ő egyszer egyenrangú 
párja lesz. E csalódásra ugyan fel-
tétlenül szüksége van egyrészt nemi 
identitása megszilárdulásához, a 
saját nemű szülőjével való azono-
suláshoz, másrészt a bűntudat és a 
lelkiismeret kialakulásához – ám ez 
a fejlődés-lélektanilag megalapo-
zott tény vajmi keveset enyhít az ő 
aktuális kínjain. Másrészt csalódik 

az eddig mindenhatónak (de leg-
alábbis legerősebbnek, mindent 
tudónak, bármit elrendezni képes-
nek) hitt szüleiben, sőt általában a 
felnőttekben, akikben lassan meg-
látja az esendő, hibázó, nagyon is 
emberi embert. Ez a trónfosztás se-
gíti elő az iskolába lépéshez szüksé-
ges viszonylagos leválást a szülők-
ről. Az eltávolodás pedig egyben 
utat nyit a kortársak, a közösség és 
végső soron az egyetlen megőrzött 
„mindentudó”, az Isten felé. Eb-
ben az időszakban az eddigi apa-
kép megtartott elemei, a szülőkről 
kialakított, mélyen gyökerező kép 
fő vonásai fogják a leginkább for-
málni a gyermek személyes isten-
képét.

Egy másik, csalódást és veszte-
ségélményt hozó változás a gyer-
mek körül gondolkodásának alap-
vető megváltozása iskoláskorba 
érve. Eddigi mesés-egocentrikus-
irracionális világából hatalmas lé-
pésekkel halad a racionális, konk-
rét műveletek uralta világ felé. S 
bár a tudás és a teljesítmény ha-
tékonyságérzést ajándékoz neki, a 
kompetencia élményét erősíti ben-
ne, a fájdalom itt sem kerülhető el: 
a varázslatos gyermekkornak, íme, 
egyszer s mindenkorra vége.

A gyermek életútja eddigre ta-
lán már nem is annyira egyenes: 
traumák, fájdalmas csalódások 
szegélyezhetik, melyek során az 
oltalmazottságba, szeretettségbe 
vetett hitét is kikezdik a megterhelő 
események. Bizonyos kapcsolatok 

megszakadása (költözés, harag mi-
att), a fájdalmas halálesetek, adott 
esetben szülei válása többé-kevés-
bé mind úgy csapódnak le az ilyen 
korú gyermekben, mint ami vele, 
saját elégtelenségével, szeretetre 
való méltatlanságával, rosszaságá-
val függ össze. Mindezek megélése 
számára rendkívül nehéz, a hoz-
zájuk tartozó érzések felismerése 
és megfogalmazása pedig egyedül 
szinte lehetetlen.

A lelkigondozó elsődlegesen az-
zal tud segíteni, ha meghallgatja és 
elfogadja a megterhelő élménye-
ket. Olykor arra is szükség lehet, 
hogy segítsen kimondani azt, ami 
fáj. A gyerekekbe mélyen bele tud 
égni a meggyőződés, hogy bajuk-
kal – az „apró gyerekpanaszokkal” 
– nem terhelhetik a komoly gon-
dokkal elfoglalt felnőtteket. Más-
kor kínosnak, mások számára ért-
hetetlennek képzelik élményeiket. 
Ha a lelkigondozó bátorságot tud 
önteni a kicsibe a mégoly „cikinek” 
vagy ijesztőnek tűnő problémák el-
mondásához is, ha adott pillanat-
ban segít neki szavakat találni a 
még soha ki nem mondott dolgok 
megfogalmazásához, ha érezteti 
vele feltétlen elfogadását, olyasmit 
cselekszik, amit Jézus tett a kétség-
beesett tanítványokkal, valamivel 
Emmaus előtt. […]

Forrás: Csáky-Pallavicini Zsófia: 
A gyermek fejlődése – a 

lelkigondozás szempontjából. 
(részlet) In: Embertárs, 2012./1. 9–17.
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Füle Lajos: Geometria

Ha középen a KRISZTUS áll,
S ha körülötte mi magunk,
Hozzá közel, egész közel,
Egymáshoz is közel vagyunk.

Költészete Lélekkel teli, abból 
fakadóan lelkes. Nem tud nem 
lelkendezni. És amit kap, adja 
tovább.

Példaként egy gyermekéhez 
(vagy unokájához) írt verset sze-
retnék idehozni, egy talán kevés-
bé ismert versét:

Füle Lajos: Kis csillagom

Kis csillagom, ragyogj, ragyogj!
Ha hull a nap, ha fénye fogy,
ne bírjanak árnyak velem,
ragyogd tele az életem!

Az életem s a másokét.
Ne lepjen el sűrű sötét:
vétek-korom, átok-bozót,
légy fényhozó, fényhordozó!

Ezt a verset – mint általában 
Füle Lajos verseit – nem kell ma-
gyarázni, akár egy gyermek is 
megértheti.

Számos verseskötete jelent 
meg. Én ezeket eddig még nem 
olvastam, de gyakran találkoz-
tam verseivel a Vetés és Aratás 
című lapban és egyéb keresztyén 
újságokban. Többnyire rövid 
versei rendkívül sokatmondóak.

Megemlékezésünk zárásaként 
szeretném, ha elolvasnánk azt a 
verset, ami talán leginkább illik 
ide halála alkalmából. Szeret-
ném megjegyezni, hogy ez a vers 
egyszer már megjelent a Békes-
ségben (2009., 6. szám), de ak-
kor véletlenül lemaradt a cím, 
szerzőként pedig – helytelenül – 
Amalina volt megadva.

Az a vers / ez a vers Füle Lajos 
verse, aki már nincs közöttünk, 
de akinek emlékét és verssorait 
őrizzük szívünkben!

Ha hazahívnak

Ha hazahívnak, mit viszek?
Csipetnyi hálát, kis hitet?
Egy vallomást, mit tettem itt?
Vesztett csatám híreit?
Számot miről is adhatok,
hisz mindent tudnak rólam ott.
De látják rajtam azt a vért
s befogadnak majd – JÉZUSÉRT.

Megj.: A költő verseskötetei meg-
vásárolhatók a keresztyén köny-
vesboltokban. 
Töltekezzünk, épüljünk belőlük!

Schrenk Éva



BÉKESSÉG24

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 hétfőn: 17:00 Bibliaóra az imaházban
Csütörtök: 17:00 Imanna imakör

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.

Péntek: 10:00 Baba-mama klub 

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: Róth Róbertné

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

Kiadó: Hit, Remény, Szeretet Alapítvány
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 adományaikkal 
ezt a nemes ügyet! 


