
Sokak vágya az életben, hogy 
Isten különösképpen is megáldja, 
kivételes jóléte és tökéletes bé-
kessége legyen! De nem annyira 
népszerű téma Isten még mélyebb 
megismerése, amihez idő, lelki ví-
vódás, tanulás és imádság kell.

Isten ereje (Szentlélek) meg 
akar mindent adni, amire 
szükségünk van a hitben já-
ráshoz! Minden Tőle jön, ami 
ehhez kell: „nélkülem semmit 
sem tudtok cselekedni!” (Jn 15:5) 
– mondja Jézus. Sőt ezen felül is 
vannak ígéreteink: Jézus által isteni 
természet részeseivé válhatunk, hit 
által megmenekülünk a pusztulás-
tól (üdvbizonyosság), ami a világ-
ra vár, és Vele járva hiteles életet 
élhetünk. Az apostol szerint ehhez 
8 dologban kell fejlődnünk: hit, 
igaz emberség, ismeret, önuralom, 
állhatatosság (kitartás), kegyesség 
(nem kegyeskedés, hanem spiri-
tualitás, lelkiség), testvéri szeretet 
és minden ember iránti szeretetet. 
Teljességre kell, hogy jussanak, lát-

hatóvá kell, hogy váljanak rajtunk! 
Egyik sem lesz automatikusan jel-
lemző ránk, amikor hitre jutunk. 
A hit nem bizonyos igazságok 
elhívése csupán, hanem Lé-
lekben és igazságban vezetett 
élet! Idő és lelki folyamat kérdése!

A felsorolt jellemvonások nem 
szabadon választható opciók 
vagy lehetőségek csupán, hanem 
mindegyikre szükségünk van, és 
folyamatosan kell, hogy kimun-
kálódjanak az életünkben. Fals a 
gondolkozásunk, ha már késznek 
gondoljuk magunkat, de az is, ha a 
csüggedés-feladást válasszuk, vagy 

egyfajta cselekvési kényszer vezérel 
minket. E helyett inkább pihenjünk 
meg Jézusnál, és engedjük, hogy 
felépítse életünket.

Egy hitvalló gondolkodó jegyezte 
meg: „sok író csak a végtermékre, 
az utolsó sorra koncentrál a műve 
elkészítésekor (ahelyett, hogy mi-
ként gondolkozzon, tervezzen, és 
szervezzen). A keresztyén életben 
is leginkább az áldásokra, a gyü-
mölcsökre koncentrálunk (mit 
nyerhetünk), és elhanyagoljuk a 
folyamatot, a gyökereket, ami elé-
gedetlenséghez, vagy meddő pró-
bálkozásokhoz vezet csak!”

Az apostoli tanítás is figyelmez-
tet, hogy a Krisztus-követő élet is 
egy folyamat következményeként 
jöhet csak létre, amelyben teljesen 
ráhagyatkozunk! A keresztyén 
élet tulajdonképpen folyama-
tos tanulása az Istentől való 
függésnek! Azonban ez nem 
egy újabb teher, hanem meg-
pihenés Őbenne. Ámen.

Berze János lelkész
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Pünkösdre
Lásd meg a folyamatot!

„Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a 
mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek.” (2Péter 1:2–11)

„Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: „Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok 
meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nemsokára Szent-
lélekkel kereszteltettek meg. […]Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek 
Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig.” (ApCsel 1:4–5; 8)
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Református Óvodák XXV. Kárpát-medencei 
Szakmai Találkozója

2016. április 15-16-án óvodánk 
nevelőtestülete részt vett a Refor-
mátus Óvodák XXV. Kárpát-me-
dencei Szakmai Találkozóján, a 
Pécsi Református Kollégium Óvo-
dájának szervezésében.

A lelki töltés mellett szakmai 
szempontból is épültünk a közös-
ségben eltöltött hétvégén.

Több témában hangzottak el 
előadások:

 – A köznevelés legújabb változá-
sai,

 – A pedagógus előmeneteli rend-
szert érintő aktualitások,

 – A többszörös intelligencia  óvo-
dáskorú gyermekekre adaptálva,

 – Az öt szeretetnyelv a Református 
Pedagógiai Intézet pedagógiai 
szakértőjének tolmácsolásban.

A legnagyobb hatással azonban 
Szontagh Pál előadása volt ránk, 
ami arról szólt, hogy mi az a több-
let, ami egy keresztyén pedagó-
gust kell, hogy jellemezzen.

Különösen el-
gondolkodtató 
volt számunkra, 
hiszen így az óvo-
dai beiratkozások 
előtt gyakran el-
hangzik felénk ez 
a kérdés.

A jó keresztyén 
pedagógus sáfár, 
pásztor és ide-
genvezető egy-
ben.

Sáfárként és 
pásztorként tud-
ja, hogy nem a 
sajátjaira vigyáz, 
megbízatása egy 
adott időtartamra szól, felelőssé-
get vállal másért, a másikért.

Pásztorként, idegenvezetőként 
vezet az úton, de útitárs is egyben.

Istené a dicsőség és az érdem! 
Tőle kapjuk a ránk bízott gyerme-
keket, Érte dolgozunk és nem a 
magunk dicsőségére.

„Én ültettem, Apollós öntözött, 
de Isten adta a növekedést. Úgy-
hogy az sem számít, aki ültet, az 
sem, aki öntöz, hanem csak Isten, 
aki a növekedést adja. Aki ültet és 
aki öntöz: egyek, és mindegyik a 
maga jutalmát kapja majd fárado-
zásához méltóan.”(1Kor 3,6–8)

A keresztyén pedagógus egy-
szerre vezető és vezetett, nevelő 
és nevelt.

„Átvitt értelemben ugyan, de 
nevelési könyvünk valóban a Bib-
lia.” – Rózsai Tivadar

A szakmai napok során lehető-
ségünk nyílt a Pécsi Református 
Kollégium Óvodájának, a Pécsi 
Belvárosi és Kertvárosi Reformá-
tus Templom, valamint a Zsolnay 
negyed és a Gyugyi gyűjtemény 
megtekintésére is.

Baranyai Erna és 
Róth Róbertné Izabella

Beiratkozás 

az Olajfa Református Óvodába

Szeretettel várjuk az óvodánk iránt érdeklődőket 
2016. május 17–18–19-én 8:00–16:00 óráig beiratkozásra.

A következő dokumentumok bemutatása szükséges:
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet 

igazoló hatósági igazolvány
• TAJ kártya
• a gyermek egészségét igazoló orvosi igazolás

Jézus megáldja a gyermekeket: Akkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét, és imád-
kozzék értük. A tanítványok azonban rájuk szóltak. De Jézus ezt mondta: „Engedjétek, és ne akadályoz-
zátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.” Azután rájuk tette a 
kezét, és eltávozott onnan. (Mt 19: 13–15)
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Beszámoló 
a Talentum tanulmányi versenyről

Iskolánk hatodik alkalommal rendezte meg 
a tavaszi szünet első napján a Talentum ta-
nulmányi versenyt. Eddig évi váltásban 
a székesfehérvári általános iskolák és a 
dunántúli református iskolák tanulóit 
hívtuk meg, hogy összemérjük tudá-
sunkat velük. Idén először mindkét 
iskolatípusból vártunk versenyzőket. 
Mivel ebben az évben vehettük át Bu-
dapesten az Ökoiskola címet, ezért a 
versenyeket a környezettudatosság, a 
természetvédelem jegyében rendeztük, 
hogy ezzel is felhívjuk a figyelmet az Isten 
által teremtett világ szépségeinek felismeré-
sére, értékeinek megőrzésére. A verseny egyben 
találkozási lehetőséget is biztosít a különböző iskolák 
pedagógusainak, tanulóinak, hogy megismerkedjünk 
egymással, és mindenki megcsillanthassa legjobb tu-
dását.

A versenyben 11 iskola 92 tanulója mérette meg 
magát különböző korcsoportokban. Székesfehérvár-
ról a Hétvezér, a Táncsics, a Munkácsy és a Németh 
L. Általános Iskola tanulói jelentkeztek. A református 
iskolák képviselői Enyingről, Csajágról, Csopakról, 
Balatonfüredről, Papkesziből és Lovasberényből ér-
keztek. Rajzpályázatunkra 28 alkotás érkezett.

A szépkiejtési verseny zsűri elnöke kedves gyüleke-
zeti tagunk, Sajtos Lajosné Klári néni volt, aki aktív 
korában logopédusként is segítette iskolánk munkáját.

Regisztráció után közös megnyitóval kezdtük a na-
pot, ahol Somogyi László nagytiszteletű úr köszöntöt-
te a vendégeket. Beszéde egyben missziós alkalom is 
volt az egyházunkat, Urunkat még nem ismerő világi 
iskolák számára. A köszöntőből megtudtuk, hogy a 
hit és a tudás nem ellentétek, hiszen a hit ellentéte a 
hitetlenség, a tudás ellentéte a tudatlanság. Iskolánk 
drámaszakkörösei egy kedves előadással hívták fel a 
figyelmet a természet, a fák védelmére, és elmondták 
az erdő fohászát is.

Ezután kezdődhetett az izgalommal várt verseny, 
mely alatt a kísérő tanároknak lehetőségük volt 
szakmai tapasztalatcserére. A versenyzés végén a 
Hit, Remény, Szeretet Alapítvány és a Sodexho tá-
mogatásával vendégül láttuk a gyerekeket és a kí-
sérőket. Amíg a zsűri tagjai tanácskoztak, a kollégák 

értékeltek, addig a megfáradt versenyzők 
természetfilmet néztek, és tavaszi, hús-

véti díszeket készítettek. Az eredmény-
hirdetésben értékeltük a gyerekek tu-
dását, megköszöntük a pedagógusok 
felkészítő munkáját. A legjobbakat 
iránytűvel, újrahasznosított anyag-
ból készült mappával és tollal jutal-
maztuk. Ezúton is köszönjük Sajtos 
Lajos versesköteteit, melyeket aján-

dékként adhattunk át.
Hálát adunk Urunknak azért, hogy 

megáldotta ezt az alkalmat is. Megérez-
hettük, hogy Istennek más iskolákban is 

vannak tanítványai, és bár más-más iskolákban 
tanulunk, tanítunk, ő mindannyiunkat szeret, bölcses-
séggel ajándékoz meg, melyet naponként el kell kér-
nünk tőle.

A versenyen helyezést elért tanulóink:

Komplex magyar nyelv- és irodalom, 3. osztály: 
Varga Hajnalka, 1. hely

Angol nyelvi csapatverseny, 6. osztály: 
Liedermajer László, Ragcsák Dániel, Vida Balázs, 
2. hely

Fizika a gyakorlatban, 7–8. osztály: 
Kráj Alex, Szanyó Barnabás, Tárnok Luca, 3. hely

40 perc alatt a Föld körül topográfiai verseny: 
7. osztály: Csetényi Zsolt, 2. hely
8. osztály: Nagy Botond, 1. hely 

Szépkiejtési verseny: 
Fülöp Mercédesz, 1. hely

Rajzpályázat: 
Nagy Barbara, 4. osztályos tanuló 
arany minősítést kapott.

A következő tanévben a Reformáció 500 éves év-
fordulója jegyében szeretnénk meghirdetni a verse-
nyeket, melyre már idén felhívtuk a figyelmet. Remél-
jük, Urunk megáldja elhatározásunkat, és minél több 
diák felkészül ebből a témakörből, és ezáltal jobban 
megismerkedik egyházunkkal, és az egyház Urával, 
Jézus Krisztussal.

Szanyó Gáborné

„Az ÚRnak félelme az ismeret kezdete, a bölcsességet és intést csak a bolondok vetik meg.” 
(Példabeszédek 1:7)
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Népszerű földrajzóra a csodálatos kultúrákról

A „Magyarok a világ 
nyolcezresein” elneve-
zésű expedíciós soroza-
tot (Kollár Lajos, Erőss 
Zsolt és Mécs László) 
tizennégy esztendeje, 
2002-ben, a sikeres Eve-
rest-hegymászást köve-
tően indították el azzal a 
céllal, hogy földünk ösz-
szesen 14, nyolcezer mé-
ternél magasabb hegy-
csúcsát magyar hegy-
mászók is meghódítsák, 
felzárkózva így azon nemzetek so-
rába, melyeknek alpinistái e téren 
élen járnak. Az expedíciók révén 
az életmódsport értékeit is nép-
szerűsítették. Több sikeres csúcs-
mászást követően 2013-ban, a 
Kancsendzönga tragikus megmá-
szásánál a cél elérése után elveszí-
tették két kiváló mászójukat, Erőss 
Zsoltot és Kiss Pétert. A tragédiák 
ellenére elmondható, a nemzet-
közi szinten is elismert expedícióik 
8 darab „nyolcezressel” gazda-
gították a magyar hegymászást. 
Összességében 12 nyolcezressel 
büszkélkedhetnek hegymászóink. 
Ezeket a gondolatokat is megfo-
galmazta Kollár Lajos, a Magyar 
Himalája Expedíciók vezetője az 
április 23-án egyházközségünk 
Talentum Református Általános 
Iskolájában megrendezett családi 
napján. A rendezvény alkalmával 
egyáltalán nem sivár, statisztikai 
számadatok tömkelegével kívánta 
fárasztani hallgatóságát az előadó. 
Kollár Lajos újszerű megközelítés-
ben, számos szempontból külön-
leges információkkal gazdagította 
a Széchenyi utcai gyülekezeti köz-
pont nagytermében összegyűlt di-
ákokat és szüleiket. A hegymászó 
személyes élménybeszámolóin, 
expedíciós tapasztalatain túl törté-
neti, filozófiai, földrajzi, vallástör-
téneti és irodalmi „szemüvegen” 

át, összetett módon vizsgálta a he-
gyek „szerepét” modern életünk-
ben.

A ritkaságszámba menő, az egy-
szerre félelmetes és szemet gyö-
nyörködtető panorámát nyújtó 
hegyvonulatok mindig kihívást 
jelentettek a hódítók számára. 
Ezen emblematikus csúcsok fo-
tóit szemlélhették vetített képes 
előadás során a látogatók. Pél-
dául a hegyek királyának számí-
tó Himalája Karakorum hegység 
„K1”-es „brutális” csúcsát; a ma-
gyarok számára tragikus emléket 
idéző Kancsendzöngát (Nepál és 
India határán); a közép-nepáli 
Annapurnát; továbbá a Wallis-i 
Alpokban fekvő, piramis alakú 
Materhorn vonulatait is sokan a 
közelükben érezhették. Hason-
lóan a Törökországban található 
5137 méter magas Ararát hegyet, 
Noé bárkájának landolási helyszí-
nét is megpillanthatták „madár-
távlatból”.

Az előadás kultúrtörténeti részé-
ben elhangzott: napjainkban első-

sorban a bátrak és vállal-
kozó szelleműek sportjá-
nak számító alpinizmus 
az emberiség történeté-
nek korábbi szakaszában 
mai szóhasználattal élve 
leginkább turisztikai jel-
leget mutatott és egyfajta 
„látványvadászatot” jele-
nített meg. Jól példázza 
ezt a rézkorban élt néhai 
Ötzi, az 5 ezer éves (mai 
napig szinte sértetlen ál-

lapotában fennmaradt) 
múmia „esete”, akit feltehetően 
vadászat közben érhetett gyilkos 
nyíllövés. Az olasz-osztrák határ 
közelében, az Alpok ötz-i völgyé-
ben, 3210 méteres magasságban, 
fagyott környezetben találtak rá 
1991-ben a kutatók. De említhet-
jük Hadrianus római császárt is, 
aki pusztán kedvtelésből mászta 
meg a szicíliai Etnát, hogy onnan 
gyönyörködhessen a lemenő nap 
pompájában. Hasonló cél vezet-
te Petrarcát, aki a látvány kedvé-
ért jutott föl a provance-i Mont 
Ventoux kétezer méteres csúcsára.

Történelmi érdekességként Kol-
lár Lajos arra is felhívta a figyel-
met, hogy modern harcászati és 
logisztikai technika ismeretében is 
bámulatos bravúrként értékelhet-
jük Hannibál pun hadvezér telje-
sítményét, aki a Róma elleni had-
járat idején seregével az Alpokon 
is átkelt. Embereiben, állataiban 
jelentős veszteséget szenvedett. 
(A kutatók ma sincsenek egységes 
véleményen azon, hogy Hannibál 
útja során a 37 harci elefánt közül 
összesen kettő, vagy csak egy él-
te-e túl az erőltetett menetet.)

A földrajzóra második szaka-
szában a Kiss Csaba–Tarjányi Ist-
ván–Kollár Lajos trió által teljesített 
2001-es Magyar Transzgrönlandi 
Expedíció emlékezetes pillanatait 
felelevenítő „Grönland Expedíció” 

„A természet könyörtelen. Nem ad második esélyt 
senki számára. A legapróbb jelzéseire is figyelnünk 
kell. Aki ezt nem észleli idejében, könnyen rajta 
veszhet.” – az idézett mondatok a mottója is lehetett 
volna annak az érdekfeszítő és izgalmas, az alpi-
nizmust mint életformát bemutató rendhagyó föld-
rajzórának, amelyet egyházközségünk Talentum 
Református Általános Iskolájának családi napján 
rendeztek. A fényképes és videofilmes bemutatót 
Kollár Lajos, a Magyar Himalája Expedíciók veze-
tője kommentálta.
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című filmet (Tóth Zsolt Marcell al-
kotását) is bemutatták. A doku-
mentumfilm a háromfős magyar 
csapat huszonkilenc napjának 
emlékezetes pillanatait elevenítet-
te fel, amikor is gyaloglás, síelés, 
szánhúzás után elérték a grönlandi 
jégmező nyugati szélét. Sikeresen 

teljesítették vállalásukat, a Föld leg-
nagyobb szigetének kelet-nyugati 
irányú átszelését. A mintegy 650 
kilométeres utat tizenöt esztende-
je, július 10-én kezdték el a sziget 
keleti partján levő Isortoqból. A 
film arra is jó példát adott, hogy 
emberi civilizáció miként teleped-

hetett meg és folytathatta életét a 
nyugati kultúra számára szinte fel-
foghatatlanul zord, hideg, kietlen, 
a maga valóságában mégis párat-
lan természeti ritkaságokat rejtő 
földterületen.

Szűcs Gábor

Hittanos akadályverseny

A tizedik állomáson az volt a feladatuk a csapatok-
nak, hogy írják le, miért volt jó eljönni a hittanos 
napra, valamint azt is vessék papírra, hogy milyen 
üzenettel a szívükben mennek haza. Íme néhány sor 
a versenyzők tollából:
• jó volt a szabad levegőn
• találtunk egy teknőst
• jót gyurmáztunk
• jó volt együtt labdázni
• tetszett az együtténeklés
• szép volt a tó
• új helyet fedeztünk fel Fehérváron
• hegyet is másztunk!

A versenyzők által megfogalmazott 
üzenetek:
• Bárhol vagy, az ÚR veled van, 

még az ellenség között is!
• Bízzunk Istenben!
• Isten meghallgatja kéréseinket!
• Ma már nem kell áldozatot bemu-

tatni!
• Tiszteld Istenedet!
• Tégy jót ellenségeddel!
• Imádkozz és higgy!
• Istenben bízz, ne a bálványokban!

• Ha bízol Istenben, akkor kevés erővel is győz-
hetsz!

• Isten a Szabadító!
• Az Istenben való bizalomnak nagy jutalma van!
• Isten tud bátorságot adni a szükség idején!
• Isten kijelenti magát, ha kérjük!
• Istennel győztesek leszünk!

Gyönyörű napsugaras napot tölthettünk együtt. Hi-
szem, hogy Urunk áldása volt rajta, s hogy mindenki 
lélekben (is) meggazdagodva térhetett haza. 
SOLI DEO GLORIA!

T.I.

Miután kiderült, hogy 2016-ban is 
megrendezik a hittanos kirándu-
lást, büszkén töltött el, hogy ismét 
én lehetek az egyik állomásfőnök. 
A Budai úti templomtól a Rácbá-
nyán keresztül tartott a táv, ahol 
a csapatoknak feladatokat kellett 
megfejteni. Hat csapat indult, és 
mind a hat nagyon jól teljesített. 
Több helyen felnőttek is beálltak 

a gyerekeknek segíteni. A csapa-
toknak tíz állomáson kellett ösz-
szemérni a tudásukat. Nekem az a 
feladat jutott, hogy a gyerekeknek 
betűket adtam, amikből értelmes 
szavakat lehetett kirakni. Körülbe-
lül másfél óra alatt az összes csapat 
teljesítette küldetését, és épségben 
megérkezett vissza a templomhoz. 
Délben a szakács nénik segítségé-

vel finom paprikás krumplit ehet-
tünk. Az ebéd után eredményhir-
detés volt, és a csapatok jutalmul 
csokikat kaptak. Ezután mindenki 
játszott még egy kicsit, aztán in-
dult haza az igével telve és vígan. 
Később a hittantanároktól meg-
tudtuk, hogy a gyerekek nagyon 
jól érezték magukat.

Tugyi Andrea
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Íme egy betűrejtvény, ami a hittanos kiránduláson is 
szerepelt. Feladat: elevenítsd fel Gedeon történetét! 
Olvasd el a Bibliádból a Bírák könyve 6-8. fejezetét, 
majd próbálj meg az összekeveredett betűkből értelmes - 
a történethez kapcsolódó - szavakat alkotni! 
Jó szórakozást!   Niki néni

Gyereksarok

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

-  evangéliumi naptárakat
-  kazettákat és CD-t 

vásárolhat minden kedves érdeklődő.
A pünkösdi ünnephez kötődő és a Szentlélek munkájáról 
szóló kiadványok kaphatók az iratterjesztésben!

A Széchenyi utcai gyülekezetünkben a két istentiszteleti alkalmat követően:

Iratterjesztés

Napközis hittantábor
Hol?

A Székesfehérvári Református 
Egyházközség Gyülekezeti Köz-
pontjában (Székesfehérvár, Szé-
chenyi u. 16.)

Mikor?  
2016. jún. 27–júl. 1 között na-
ponta 7.00–17.00

Mennyiért?  
10.000,- Ft (teljes ár háromszori 
étkezéssel)
Testvérkedvezmény és szociális 
támogatás igényelhető.

Jelentkezni  
2016. május 31-ig a jelentkezési 
lap kitöltésével és 5.000,- Ft elő-
leg befizetésével a hitoktatóknál 
vagy a lelkészi hivatalban (va-
sárnap 8.30–11.00) lehet.
Érdeklődni Szabó Gergelyné 
Zsófi néninél (30/335-8718, 
szabo.gne@datatrans.hu)

Idén mindhárom gyülekezetrész 
szervez napközis hittantábort. A 
fent hirdetett táboron kívül 2016. 
június 20–24 között is lesznek tá-

borok mind a Budai úti, mind a 
maroshegyi gyülekezetrész szerve-
zésében. Érdeklődni a lelkipászto-
roknál lehet.
Gyere, kövessük együtt Jézus láb-
nyomait!

PJABATÁN  (ahol Gedeont az ÚR meglátogatta)

ÚABZ  (amit Gedeon csépelt)

ABLÁ  (a bálvány, amit Gedeon elpusztított)

RTÜK  (ami az izráéliták jobb kezében volt)

ALÁFYK  (ami az izráéliták bal kezében volt)

AONTÁKAJ  (akikből 300 volt Gedeonnak)

ETÉVK  (a midiániták állatai)

ARPÁ  (…kenyér egy álomban)

FRÜTYGAJPÚ  (amit Gedeon jel kérésére használt)

KÁTÁNIDIIM  (az izráeliek ellensége)

Megfejtések: elrejtve az újságban
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Konfisok és a hűség
Cegléden töltött egy hétvégét a 

fehérvári hittanos és konfirmandus 
ifjúság április 15 és 17 között.

A hétvége célja a kikapcsoló-
dás, ismerkedés, közösségépítés, 
lelki gyarapodás volt. Ezt szolgál-
ta számos program; kalandpark, 
esti fürdőzés a helyi élményfürdő-
ben, röplabdameccsek, filmezés, 
éjszakába nyúló beszélgetések és 
sok más fiatalos program. A lel-
ki táplálékot a délelőtti ébresztő 
igetanulmányozás és esti áhítatok 
igyekezték biztosítani is, melyek 
után a fiatalok feltehették sokszor 
provokatív, de nagyon fontos kér-

déseiket és meglátásaikat az Igé-
vel, a hittel, és egyáltalán a keresz-
tyénséggel kapcsolatban. Ezen al-
kalmak témája a hűség volt, mely 
témán belül pár bibliai történeten 
keresztül ismerkedtünk Isten és 
ember hűségével.

Az „after party” – grillezés a 
Gyülekezeti Központban – és a 
későbbi kérdések, visszajelzések 
alapján azt mondhatjuk, hogy a 
kezdeti célok nagy részét sikerült 
elérni, s bízunk abban, hogy a fi-
atalok hűek maradnak gyülekeze-
tünkhöz.

Deák Péter

Felnőtt konfirmandusok bizonyságtétele

Köszönöm, hogy itt állhatok és 
elmondhatom, hogyan jutottam 
hitre.

Én gyermekkoromban nem kap-
tam vallásos nevelést. Bár a szüle-
im nagy szeretetben és erkölcsö-
sen neveltek. Pozitív szemléletre, 
mások tiszteletére és elfogadására 
tanítottak. A család római katoli-
kus, és keresztelni is ebben a fele-
kezetben kereszteltek. De erre nem 

tanítottak, és nem gyakoroltuk a 
vallást. Talán ők úgy gondolták, 
ebben majd magunk hozzuk meg 
a döntést. Persze érintőleg talál-
koztunk a keresztény hit alapjaival. 
Hallottunk Karácsonykor kis Jézus-
ról, olvastunk képes Bibliát. De ezt 
szeretetteljes, kedves mesének fog-
tuk fel.

Jóval később, a gimnáziumban 
találkoztam először hívő ember-
rel. Kíváncsivá tett egyik osztály-
társunk, aki mesélt a hitéről, és 
hogy rendszeresen templomba jár. 
Addigra az én világlátásom az is-
kolában tanult fizikai, kémiai, bio-
lógiai tanítások alapján alakult ki. 
A Biblia irodalomórán került csak 
a kezembe. Így hiába beszélget-
tünk át vele egy egész éjszakát egy 

Kerestem magamat
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osztálykiránduláson, nem tudtam 
megérteni, elfogadni a hitét.

Felnőve sok mindent kipróbál-
tam. Kerestem magamat különbö-
ző munkákban. Sok hobbit, sza-
badidős tevékenységet kipróbál-
tam. De mindig maradt bennem 
valami hiányérzet. Rövid időkre 
boldognak éreztem magam, de az-
tán megint nem értettem, mivégre 
van az egész. Gyakran kerestem 
valami többet, mint a világi lét. Ér-
dekelt az emberi lélek mibenléte.

Néhány éve volt egy nagyon 
rossz párkapcsolatom. Ebben a 
földi poklot jártam meg. Kihasznál-
tak, megaláztak. Lelkileg teljesen 
összetörtem. Sokat őrlődtem. Re-
ménytelennek tűnt az életem. Bár 
magamtól nem térhettem meg, de 
elkezdtem Istenhez beszélni. Per-
sze nem tudtam pontosan, ki is Ő. 
Nem is gondoltam magamat hívő-
nek. Nem változott a világról az el-
képzelésem. De gyakran, hosszas, 
természetben megtett csendes 
séták alatt kérdeztem Tőle, hogy 
meddig kell még szenvednem. És 
kértem, hogy segítsen rajtam!

Miután sikerült lezárnom ezt a 
párkapcsolatot, és kezdtem derű-
sebben látni a világot, egy kedves 
barátom erősködött, hogy keres-
sek társat interneten, ő is így talál-
ta meg a férjét.

Így ismerkedtem meg a meny-
asszonyommal. Ő egy igazi isteni 
ajándék. Ma úgy gondolom, ez a 
megpróbáltatás talán valami pró-
batétel lehetett. A leendő felesé-

gemben nem csak az igazi társamat 
találtam meg, de ő vezetett el Isten-
hez is. Judit hívő, szülei református 
lelkészek. A második találkozásunk 
itt, a Széchenyi úti templomban 
egy vasárnapi istentisztelet volt. 
Bevallom, először miatta jöttem 
templomba. Szerettem volna meg-
ismerni, megtudni, mi is az, ami-
ben hisz. Judit nem várta el tőlem, 
hogy megtérjek. De én boldogan 
fogadtam, hogy ő hívő. Örömmel 
kísértem el az istentiszteletekre. Úgy 
éreztem, pont ez az, amire szüksé-
gem van, amit kerestem.

Sokat beszélgettünk vallásról, hit-
ről, Istenről. Újra akartam gondolni 
a tanult világot. A teremtést. Amiről 
más fogalmaim voltak eddig. Nehéz 
elképzelni a teremtést. Tanáraim 
nem ezt tanították. Világi tudósaink 
nem ezt mondják.

De felülemelkedve, átgondolva, 
olyan képtelenség, amit állíta-
nak. Hogy a világ véletlenül ala-
kult ki? Csak nagyon-nagyon sok 
időre van szükség, és magától a 
semmiből kialakul ez az összetett, 
szabályszerűen működő rendszer? 
Olyan távoli időkről tanítanak, 
13,7 milliárd éve, ez emberi ésszel 
éppúgy teljességgel felfoghatatlan, 
mint hogy hat nap alatt teremtette 
Isten a világot. Ma azt gondolom, 
hogy a tudósaink Isten teremtett 
világában keresik az összefüggése-
ket, próbálják elemi részekre szed-
ni, feltérképezni azt.

A Biblia azt mondja: „Minden 
jó adomány és minden tökéletes 

ajándék felülről való, és a vilá-
gosságok Atyjától száll alá, akinél 
nincs változás, vagy változásnak 
árnyéka.” (Jakab levele 1,17)

Mióta engem is megszólított Is-
ten, eltölt egy alapboldogság. Tu-
dom, hogy ha éppen valami ne-
hézség ér, az alapjaiban nem vál-
toztathatja meg az életem. Nem 
vagyok egyedül, magányos töb-
bé. Hálás vagyok Istennek az éle-
temért, amit Tőle kaptam. Azért, 
hogy megtartott, nem egyszer na-
gyon nehéz időkben, betegségek-
ben is. Hálás vagyok, hogy elhí-
vott, és ilyen csodásan szép úton 
vezetett magához. Köszönöm 
Istennek, hogy így szeret. Annyi-
ra, hogy egyszülött gyermekének 
vérén megváltott. Köszönöm a 
kegyelmet, hogy megbocsájtotta 
bűneimet, amiért Jézus Krisztus-
nak kellett szenvednie a kereszten. 
Hálás vagyok, hogy elküldte Szent 
Lelkét, hogy vezessen minket föl-
di életünk során. Örömmel tölt el, 
hogy készülhetek az úrvacsorai 
közösségre.

Reménnyel nézek a jövőbe. Tu-
dom, hogy célja van velem Isten-
nek, és nem hiábavaló továbbá a 
létem. Boldog vagyok, hogy eh-
hez hívő párt talált nekem. Akivel 
hitben alapíthatunk családot. És 
bár mindegyeik keresztény feleke-
zet ugyanazt az Istent imádja, szá-
momra mégis külön boldogság, 
hogy éppen református közösség-
hez tartozhatom.

Hüvely Zsolt

Hálával tartozom az Úrnak. Min-
den jóért, ami ebben a földi létben 
ér – s ezekért sosem fogok tudni 
elég hálát adni. Szeretem az Urat. 
És dicsőítem Őt, amiért érezhetem 
szeretetét; amiért valóban tudha-
tom: Ő maga a szeretet.

Sosem engedi el kezem. Mindig 
számíthatok Rá, örömömet és bá-
natomat bármikor megoszthatom 
vele. Bocsánatáért esedezhetem, 

és nem engedi, hogy elszakadjak 
Tőle. Segít és megment. Amiért 
eddig a bizonyságtételig eljuthat-
tam, csak Neki mondhatok kö-
szönetet. Teljes szívemből hálás 
vagyok, hogy hitben megtartott és 
megerősített. Azt az utat járhatom, 
amin Isten végigkísér.

A Bibliával először óvodás ko-

romban találkoztam. Ekkor ismer-
tem meg Jézust, és ma is ugyanaz 
az érzés tölt el személyére gondol-
va, mint akkor. Bár arcát nem lá-
tom, hangját nem hallom, ezekre 
még sincs ahhoz szükség, hogy a 
számomra legtöbbet jelentő sze-
mély legyen. Mindig is felnéztem 
rá, de tettének jelentőségét csak 
nemrégen értettem meg igazán: 
neki köszönhetem, hogy minden 

Szeretem az Urat
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Kedves Testvéreim!
Engedjétek meg, hogy megosz-

szam veletek azt, hogy én hogy ta-
láltam rá Jézusra.

Római katolikus családban szü-
lettem és kereszteltek meg. Nagy-
mamám volt az, aki leginkább eb-
ben irányt adott a családban. Az ő 
hatására jártunk vasárnaponként 

templomba, de akkor ez igazán 
nem sokat jelentett nekem. Mikor 
felnőttem és különböző nehézsé-
geken átmentem, kezdtem érezni, 
hogy valami nagyon hiányzik az 
életemből. Folyamatosan ott volt 

ez az érzés, de soha nem találtam 
meg, mi is az igazán!

Egy nap aztán, amikor jelenlegi 
kedvesemmel találkoztam, éreztem, 
hogy talán általa megtalálhatom 
ezt. El kell, hogy mondjam, hogy 
nagyon sok rossz kapcsolatban 
volt részem és rengeteg negativitást 
kaptam, mire eljutottam Lalimhoz. 

Rátaláltam 
Jézusra

bűnömet eltörölve, megvallva azo-
kat, tiszta lappal folytathatom éle-
temet, az év minden napján.

Lelkem sokszor roskadozott szo-
rongás és félelem terhe alatt. Bár-
milyen egyéb megoldást is keres-
tem, egyedül az ima segített. Keres-
ve az Urat pedig mindig megoldás-
ra leltem. Kisgyermekként vallást 
nem gyakorló közegben még nem 
akartam, hogy meglássanak imád-
kozni. De tudtam, ha kéréssel for-
dulok Hozzá, segítséget kapok. Az 
Úr vigaszt nyújt; bárhol is legyek, 
Ő a legfőbb menedékem. Ments-
váram és bátorítóm. Jóakaróm, aki 
bőségesen eláraszt kegyelmével.

Egészségben nőhettem fel. Csa-
ládi konfliktusok közepette, romba 
dőlve, mégis hinni tudtam abban, 
hogy talán egyszer jobb lesz. S 
jobb lett. Zárkózott és félénk gyer-
mek voltam, s ez tizenéves korom 
elején gyötört a leginkább. Barátok 
nélkül, elszigetelődve úgy éreztem: 
„szerencsétlen vagyok; rajtam nem 
lehet segíteni; nekem már mind-
egy. Felesleges vagyok.” Nem tud-
tam változtatni, helyesen dönteni. 
De megtanultam: egyedül egyma-
gam nem is tudok és nem is kell. 
Istenben bízva és keresve Őt meg-
mutatja a megoldást. Az Úr útjai és 
gondolatai magasabbak az enyém-
nél, így nincs is szükség arra, hogy 
gondolataimban gyötrődve végül 
mégis rosszul döntsek. Hiszem és 
tudom: az Úr, ha hozzá fordulok, 
kérem és kérdezem, megmutatja a 
helyes utat.

Hálás vagyok az Atyának, amiért 
támogató, igazi barátokra lelhet-

tem középiskolában. Keresztény 
lelkületüknek köszönhetően pedig 
még közelebb kerülhettem Isten-
hez. Az évek során akaraterővel és 
kitartással ajándékozott meg. Már 
nem süppedek el a talajban, s ha 
még most is elfog a kétely, az ön-
marcangolás és a bizonytalanság, 
tudom: forduljak Hozzá bátran.

Az ember, hogyha nem éri baj, 
önmagától hajlamos nem keresni 
Istent. Ez velem is előfordult. Az 
idén Budapestre kerülve új, egye-
temi közegben éreztem magam 
eddigi életemben a leginkább el-
veszetten. Elszakadva az ismerős 
város ismerős házaitól, a minden-
napi népzenétől, amiért teljes szí-
vemből odavagyok, keserűséget 
és ürességet éreztem. De tudtam, 
Isten velem van. Velem van a 
metrón és a villamoson, olyan he-
lyeken is, ahol sokszor még most 
is elöntene a pánik, ha nem érez-
ném magam a Szentlélek által biz-
tonságban.

Ha elönt a szomorúság a kollégi-
um lépcsőin sétálva amiatt, hogy 
bármi is történt a múltban, bár-
hogyan is alakult eddig az életem, 
azon nem tudok változtatni, arra 
gondolok: Isten már sokszor cso-
dát tett velem. Mégis mi az, ami 
ennél jobban tudna erőt adni? 
A csoda, ami a kilátástalan hely-
zetekben mindig kimentett a re-
ménytelennek tűnő bajból. Abból, 
amiben nyakig elmerülve nem is 
tudtam elképzelni, hogy valaho-
gyan is véget ér. És itt állok úgy 
töltve a napjaimat, hogy az Úr 
segítsége által már nem foglalkoz-

tatnak a régi gondok. Édesapám 
7 éve felgyógyult a hónapokig hú-
zódó súlyos betegségéből, amire 
akkor semmi esélyt sem látott már 
a család. Az ima segített.

Nagyszüleim sajnos nem élnek, 
nem is ismerhettem őket. Édes-
anyám nagynénje él, aki 4 évvel 
ezelőtt gyógyult fel egy súlyos agyi 
érkatasztrófa okozta betegség-
ből. 86 éves és amennyire lehet, 
egészséges.

Bízom az Úrban. Köszönöm, 
amiért egészségben tartja a csa-
ládot és amiért megtanultam ér-
tékelni a mindennapok apróbb 
csodáit: hogy a természetesnek 
vélt általános napi ritmusunk egy 
pillanat alatt összedőlhet, és akkor 
rájövünk, valójában alázattal és 
köszönettel kell tartoznunk minde-
nért, ami megadatik. Még ha egy 
idő után túlságosan monotonnak 
is tűnik egy átlagos munkanap – 
tudunk dolgozni.

Gyógypedagógiát hallgatok, s 
a hónapok alatt közelebb kerülve 
a fogyatékos emberekhez értéke-
lődött fel bennem, micsoda kincs 
az én testi épségem. S nem csak a 
testi, hiszen az „csak” egy test. A 
lélek az, ami igazán éltet, ami az 
igazi boldogságot meghozza. A lé-
lek épsége a legtöbbet érő kincs az 
életben, s ez az éltető kincs valóban 
a Szeretet. Az, ami bárkinek, bárki-
ben meglehet.

Az utam még hosszú, és sosem 
zárul le. Hálával kérem Istent, hogy 
vezéreljen tovább áldásban és bé-
kességben. 

Komáromi Cecília
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Gyereksarok feladvány megfejtései: pajtában, búza, Baál, kürt, fáklya, katonája, tevék, árpa, gyapjúfürt, midiániták.

Ő nagyon nyugodt, kiegyensú-
lyozott volt már akkor is, és áradt 
belőle valami, amit soha nem tud-
tam megfogalmazni, csak borzasz-
tóan irigyeltem. Bennem mindig 
is nagyon sok indulat, akarat, gőg 
és negativitás uralkodott. Jézus 
Krisztus viszont soha nem hagyott 
magamra, mindig terelgetett, de 
én a sok-sok apró jelzés ellenére 
sem akartam megérteni üzenetét, 
és hogy mi is a terve velem. Majd 
mikor Lalimmal való kapcsola-
tunkban is a nagy nehézségeket 
kaptuk, akkor is csak mást okol-
tam, sőt! Leginkább Istenben ke-
restem a probléma okát, hogy mi-
ért engedi ezt. Miért engedi, hogy 
a magánéletemben és a kapcsola-
taimban is jöjjenek problémák.

Ahogy közelebb kezdtem kerülni 
Jézushoz, a Sátán folyamatosan 
bombázott: készültünk gyülekezeti 
hétvégre és nem jutottunk el, vi-
tákban, helyzetekben nem tudtam 
helyesen cselekedni, Isten érték-
rendje szerint, és mivel akkor még 
nem voltam hitben megerősödve, 
sajnos ezért sikerült is neki.

Soha nem gondoltam volna, 
hogy a legeslegnehezebb dolgo-
kat kell megélnem, úgymint: édes-

anyámmal való nehéz kapcsola-
tom, Lalimmal a szívműtétje és 
felépülése, Liza kislányunk iránti 
küzdelem, hogy nekem miért nem 
lehet gyermekem, hogy megszüle-
tése után miért estem darabjaimra 
és kerestem fel különböző segítsé-
geket: pszichológus, kineziológus. 
De ahova leginkább mennem 
kellett volna, oda soha nem men-
tem, míg egyszer egy napon Isten 
áldásával és Lalim támogatásá-
val eljutottam a gyerekkori lelké-
széhez és feleségéhez, ahol egy 
olyan fantasztikus megélésem 
volt, amit soha életemben nem 
fogok elfelejteni, és aminek min-
dent köszönhetek! Minden gátlás 
nélkül valahogy ELMONDTAM, 
BELÁTTAM BŰNEIMET, ROSSZ 
ÉRZÉSEIMET, HARAGJAIMAT 
ÉS BÉKÉRE TALÁLTAM OTT, 
AKKOR. OLYAN ÁLDOTT, NYU-
GODT, SZERETETTELJES ÉR-
ZÉS ÁRADT SZÉT RAJTAM és 
kaptam áldást, AMIT AZÓTA IS 
VISZEK MAGAMMAL.

Azóta minden tettemmel, gon-
dolatommal igyekszem az Urat 
szolgálni és az Ő értékrendjét kép-
viselni és a környezetemben erről 
bizonyságot tenni és felé irányíta-

ni másokat, ha tőlem kérnek segít-
séget. Őt keressék és ne más alter-
natívákhoz forduljanak. Mi, em-
berek nagyon gyarlóak vagyunk 
és iszonyatosan gőgösek, de csak 
addig, amíg egyszer térdre nem 
borulunk és belátjuk: eddig és 
nem tovább, Uram, és onnantól 
kezdve minden átalakul, ez által 
a világ is körülöttünk, és ezt érzik 
mások is és keresik, de még akkor 
nem biztos, hogy tudják, kit. Ké-
sőbb az igék által minden világos-
sá válik, ahogy éhezünk rá, a sza-
vára, a vigasztalására, megértésre, 
mit miért, és ez által könnyebb az 
ELFOGADÁS, a világban való lé-
tezés.

Áldom az Urat, hogy mindenen 
végigvitt, bármennyire is szenved-
tem, mert így már világosan értem 
Őt, hogy mi a szándéka velem és 
mit kell helyzetekben tennem. 
Már nem félek és aggódok, mert 
tudom, hogy van, ki vigyázzon 
rám és tereljen, és minden, ami 
számomra adatik, az jó, mert Isten 
értékrendjében teljesen máshogy 
működnek a dolgok, és Ő szá-
munkra mindig CSAKIS A JÓT 
AKARJA!

Kiss Krisztina

Baba-Mama kör a Széchenyi utcai 
gyülekezeti központban

Kedves Édesanya!
A Baba-Mama kör nevében sze-

retettel köszöntelek!
Ha otthon vagy gyermekeddel, 

vagy valamilyen oknál fogva még 
nem dolgozol, esetleg babát vársz, 
szeretnék a figyelmedbe ajánlani 
egy nagyon jó közösségi alkalmat, 
a Baba-Mama kört, ahol Hoz-
zád hasonló anyukákkal találkoz-
hatsz minden szerdán 10–12 
óráig (a nyári szünetben is!).

Én már 6 éve járok a gyermeke-
inkkel ebbe a közösségbe, amiért 
nagyon hálás vagyok az Úrnak. 
Olyan szeretetteljes, őszinte, ba-
rátságos légkör van itt, hogy mi a 
gyerekekkel mindig nagyon vár-
juk a szerdákat.

Elsősorban ez egy interaktív 
bibliaóra, amelyen a Szentírást 
tanulmányozzuk, lelkileg táplál-
kozunk, imádkozunk egymásért, 
megosztjuk egymással örömeinket, 

nehézségeinket, kérdéseinket. De 
ugyanakkor igyekszünk egymás 
szükségleteit is meglátni, odafigyel-
ni egymásra és segítséget nyújtani. 
Mindeközben a szomszédos szo-
bában gyülekezetünk nagymamái 
vigyáznak a gyermekeinkre, játsza-
nak, foglalkoznak velük. Köszön-
jük, hogy nagy szeretettel veszik 
körül kicsinyeinket! Áldom az Urat, 
amiért hétről hétre Isten Igéje han-
gozhat ezeken az alkalmakon olyan 
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hitben érett, kedves testvérnőktől, 
akik nemcsak beszélnek a hitükről, 
hanem gyakorlati példákkal alátá-
masztva igyekeznek megélni az Úr 
Jézussal való kapcsolatukat. Sokat 
tanulunk tőlük! Hálás a szívem, 
hogy közös a cél: aki még nem 
ismeri, megismerje Jézus Krisztust 
személyes Megváltójának és Urá-
nak, aki pedig már Vele jár, az Ő 
gyermeke, hitben mindinkább nö-
vekedjen, formálódjon, hitvallóvá, 
szolgálóvá váljon.

Az elmúlt hetekben a Jelenések 
könyvét olvastuk a református 
útmutató szerint. Nagy ajándék, 
hogy az Úr Jézus kegyelméből és 
szeretetéből nyíltan elénk tárja a 
rohamosan közelgő jövőbeni ese-
ményeket, és figyelmeztet: jön az 
Ítélet napja! Vajon hogyan várod 
ezt a napot? Nem érdekel, és in-
kább a homokba dugod a fejedet? 

A véleményedtől függetlenül be 
fog következni, mert Isten – velünk 
ellentétben – mindig igazat mond. 
Vagy félsz, netán rettegsz? Jó hír, 
hogy nem kell, ha rendezed a bű-
neidet, életedet az Úr Jézussal, és 
TELJESEN Rá bízod magad. Ő el 
nem múló, örök élettel és békés, 
örömteli, biztonságos, tartalmas 
földi élettel szeretne megajándé-
kozni téged. Isten kegyelméből 
én ezt már megtapasztalhattam, 
ezért szeretném hangosan kiálta-
ni, hogy mindenki meghallhassa: 
CSAK AZ ÚR JÉZUSSAL ÉRDE-
MES élni ezt a földi létet, és VELE 
LESZ BIZTOS A MEGÉRKEZÉS 
is az örök életbe!!! Akarod ezt? 
Ne tétovázz! A Biblián keresztül 
ismerd meg Őt, és gyere a Baba-
Mama körbe, hogy segíthessünk 
ebben! Az Úr Jézus most még 
szelíden, könyörögve kérlel: „Tér-

jetek meg, és higgyetek az evan-
géliumban!” (Mk.1,15). Amikor 
visszajön, már nem kérni, hanem 
ítélni fog jogosan és igazságosan. 
Amíg ez be nem következik, és 
amíg tart a földi életed, kérheted, 
és kérd, hogy mentsen meg! Hisz 
Ő az egyedüli Megmentő! „Mert 
az Emberfia azért jött, hogy meg-
keresse és megtartsa az elveszet-
tet.” (Lk.19,10).

Végezetül hangozzék egy vers 
Anyák napja alkalmából.

Füle Lajos: Halld meg imám

Ó Jézusom, halld meg imám:
szólítsd meg az édesanyám,
hogy hadd legyen ő is Tiéd!
Ontál helyette drága vért.

Várunk szeretettel!

Amrein-Koleszár Judit
(egy Baba-Mama körös)

Virágvasárnapi imaséta
„… készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit! A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok 
el, ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, és minden test meglátja az Isten üdvösségét.” 
(Lukács 3:4–6)

Idézte Ézsaiás próféta 
szavait Keresztelő János 
és hirdette a keresztséget 
a bűnök bocsánatára. Ho-
gyan készüljünk lelkünk-
ben a Húsvétra? Mit jelent 
egyengetni az Úr útját? Mi-
ért kell az Úr útját egyen-
getni? Mert a legrövidebb 
út az egyenes? Mert az 
egyenes út méltó az Úr-
hoz? És ez az út honnan, 
hova vezet? Az Olajfák he-
gyétől Jeruzsálemig? Vagy ugyan-
akkor ez Jézus útja a te szívedig? A 
megbocsátás, bűnökből feloldozás 
örömteli útja, hogy lelkünket Jézus 
Krisztus töltse be.

Mit jelképez a völgy? Haragot, 
indulatot, irigységet, neheztelést, 
viszálykodást, gonoszságot, áská-
lódást. Hogyan töltsük fel a völgye-

ket? Hogy felülemelkedünk rajtuk, 
megbocsátunk, szeretünk és elfo-
gadunk.

Miért kell a halmoknak a mélybe 
szállnia? Hogy senki magát különb-
nek ne tartsa. Teljesítményorientált 
világunkban a sikerhajhászás elva-
kíthat bennünket, az önzés, elbiza-
kodottság és az egoizmus csapdá-
jába eshetünk észrevétlenül. Meg-

feledkezve arról, hogy há-
lát adjunk annak, akinek 
sikereink köszönhetőek. 
Szelíd és alázatos szív kell 
ahhoz, hogy a „halmok el-
simuljanak”. És még foly-
tathatnánk a felsorolást.

Miért van erre a meg-
változott szemléletmódra 
szükség? Mert a te lelked-
ben csak ekkor lesz igazi 
feltámadás!

Az imaséta nagyszerű al-
kalmat kínált arra, hogy mindezen 
lelki értékeket lefordítsuk gyerme-
keink nyelvére.

A csodálatos szombat délutánon 
szelíd tavaszi napsugarak szűrőd-
tek át a délnyugati homlokzat ál-
mosan tátongó ablakain, áttörve 
az elmúlt tél fagyos emlékét, be-
töltve a templomteret túláradó 
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Időpont Esemény Nap Időpont 
(Óra)

Gyülekezetrész / 
helyszín

Május

2016. 05. 15 Pünkösd vasárnap
8:00, 
9:00,
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

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. 16-20. Családi hét szombat-szerda Tarján

2016. 07. 25-29. Ovis napközi hétfő-péntek 8:00 Budai út

2016. 07. 25-30. Tini angol tábor hétfő-szombat Balatonfenyves

2016. 08. 11-14. FiFe hét csütörtök-
vasárnap Monoszló

Gyülekezeti alkalmak

melegséggel. Az üres, néma padok 
közötti halk, suttogó imádságok 
neszét most önfeledt gyerekzsivaj 
váltotta fel. A vidám éneklést lát-
ványos bevezetés követte. Egy ké-
miai kísérlettel vált láthatóvá, miért 
is jött el Jézus erre a Földre: egye-
dül Jézus képes a bűn eltörlésére. 
S lám, a poharakban a fekete víz 
újra átlátszóvá vált!

Ezután kicsik és nagyok egyaránt 

nagy izgalommal láttak neki a „lé-
lek gyümölcsének” kereséséhez.

„A Lélek gyümölcse pedig: sze-
retet, öröm, békesség, türelem, 
szívesség, jóság, hűség, szelídség, 
önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen 
nincs törvény.” (Gal 5:22–23)

A szőlőfürtös kísérő füzetkével tíz 
állomáson át vezetett az imaséta. 
Volt szeretetgyöngy-fűzés selyem-
zsinórra, örömfa, illatfelismerés, 

képeslapkirakó, báránykakészítés 
és még sok minden más.

„Teremjetek azért a megtéréshez 
méltó gyümölcsöket…” (Luk 3:8)

Hálát adunk, Urunk, azért, hogy 
ennyi gyermeket összegyűjtöttél az 
alkalomra, töltsd be szívüket Szent-
lelkeddel, hogy teremjék a Lélek 
gyümölcsét! Ámen!

Éliásné Éva
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Budai úti Zenés Esték

A Budai Úti Zenés Esték 2016-
os sorozatának keretében bő hó-
nap leforgása alatt két, nagy ér-
deklődéssel övezett hangverseny 
is várta a gyülekezet tagjait és a 
Budai úti templomba látogató ze-
nebarátokat.

Március 20-án – immár több 
mint egy évtizedes múltra vissza-
tekintő hagyományt követve – a 
Székesfehérvári Helyőrségi Zene-
kar Virágvasárnapi zenés áhítatát 
hallgathattuk meg. Ruff Tamás 
őrnagy, a zenekar karnagya más 
irányú elfoglaltsága miatt a hang-
versenyt ezúttal helyettese, Mergl 
Róbert százados vezényelte, a 
műsor összeállítását is magára 
vállalva. A mindenkori karmester 
persze mindig kicsit a „saját ké-
pére” formálja a koncertet, ezért 
kíváncsian várhattuk, hogy milyen 
újdonságokkal találkozunk az idei 
programban. Nos, a műsor most 
inkább bizonyult hangversenyjel-
legűnek, mint az utóbbi években 
a zeneműveket az Ige szavaival 
ötvöző, olykor szinte passiójáték-
ra emlékeztető alkalmain hallott 
összeállítások. A zenés áhítat ál-
landó közreműködőjének számító 
Juhász Illés színművész helyébe is 
új konferansz lépett: Szabó Mik-
lós alezredes ismertette a progra-
mot, a felcsendülő zeneműveket 
néhány információban gazdag, 

ugyanakkor azok hangulatát is fel-
idéző mondattal bevezetve.

Szokás szerint az idei hangver-
senyt is rövid igei áhítat nyitotta 
meg, Berze János, a házigazda lel-
kipásztor szolgálatával, ezután ke-
rült sor a körülbelül egy órás, tar-
talmas zenei előadásra. Erkel, Ver-
di, Hidas Frigyes, Mozart, Weber 
és Charpentier műveit hallhattuk 
lendületes és magával ragadó 
tolmácsolásban. A templom pad-
sorait teljesen megtöltő közönség 
nagy tapssal fogadta a koncertet: 
a zenekarnak két ráadást is kellett 
adnia. A Nagyhetet megnyitó szép 
alkalom Somogyi László lelkipász-
tor gondolatokban gazdag szava-
ival ért véget, majd a Budai úti 
gyülekezetrész rövid szeretetven-
dégségre várta a fellépő művésze-
ket és a koncert díszvendégeit.

A Húsvét és Pünkösd közötti 
időszakban újabb szép hangver-
sennyel folytatódott a Zenés Esték 
sorozata: április 24-én a Hermann 
László Zeneiskola Musica Bella 
Vonószenekara lépett fel a temp-
lomban. Az együttest művészeti 
vezetőjük, ifj. Szabó Balázs zene-
tanár-zenetörténész, a Budai úti 
egyházrész kántora vezényelte. 
Berze János lelkipásztor tartalmas 
igei szolgálata után a zenekar a 
42. genfi zsoltár Johann Sebasti-
an Bach által készített feldolgozá-

sával köszöntötte a közönséget, 
majd Claude Gervaise francia 
reneszánsz zeneszerző Pavane 
és Galliarde című művével és a 
17. századi felvidéki zenei gyűj-
teményből, a Vietórisz-kódexből 
származó Ugrós tánccal folytatta 
műsorát. Ezt követően Georg Phi-
lipp Telemann rendkívül igényes 
C-dúr concertóját játszották a fi-
atal muzsikusok két hegedűre és 
zenekarra, Fóris Zsófia, Hartyányi 
Sofia és Szremkó Emese szólójá-
val. A műsort három Bartók-nép-
dalfeldolgozás zárta, a Gyerme-
keknek című zongoraciklus tételei 
zenekari átiratban szólaltak meg. 
A 110 főnyi közönség lelkes vas-
tapsát Valentin Rathgeber Menü-
ettjével köszönte meg a Musica 
Bella Vonószenekar, a pontosan 
40 ütemből álló művel egyben 
Berze János lelkipásztort is kö-
szöntve 40. születésnapja alkal-
mából.

A Budai úti Zenés Esték a nyári 
hónapokban szünetet tart – foly-
tatás az év utolsó negyedében: az 
ősszel (a tervek szerint októberben 
és novemberben) újabb két hang-
versennyel várjuk gyülekezetünk 
tagjait és az érdeklődő zenebará-
tokat.

ifj. Szabó Balázs zenetörténész-
zenetanár, a Budai úti Református 
Templom kántora

Az imádság kedves órája

Április 3-án a Budai úti temp-
lomban gyűltünk össze „imádkozó 
édesanyák” mintegy hetvenen. A 
Mezőföldi Egyházmegyére kiter-
jedő alkalmat a Székesfehérvá-
ri Imádkozó Édesanyák csoport 
szervezte Berzéné Bezdán Erika 
vezetésével. A meghívott vendég-
előadó Hermann Lídia, a Bet-
hesda Gyermekkórház tanítónője 

volt. Segítőtársa Mentler 
Gyuláné Molni, a Palánta 
Alapítvány óvónője.

A csodálatos virágzó ta-
vaszi természetből ültünk 
be a templom hűvös 
csendjébe. Nem bántuk 
meg!

Szabó Virág lelkésznő 
vezetésével imádságos 
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énekekkel hangoltuk lelkünket a 
délutánra.

Hermann Lídia – keresztyén 
családban nevelkedett – először 
bizonyságot tett az életéről, mi-
ként hallgatta meg Isten, amikor 
hozzáillő társért imádkozott. Férje 
az Amerikai Egyesült Államokból 
jött Magyarországra misszióba, 
itt ismerkedtek meg. Tíz évig az 
USA-ban éltek, ott születtek gyer-
mekeik. Hármat nevelnek, má-
sodik kisgyermeküket súlyos be-
tegség miatt elvesztették. Ebben 
az időszakban éltek különösen az 
imádságból, s tapasztalták meg 
annak erejét. Férje 3 évig tartó 
munkanélkülisége is a teljes Isten-
re hagyatkozás időszaka volt. Az 
iskolatársak anyukáival kezdtek 
el imádkozni. Jelenleg gyermekei 
(Markus 20, Blanka 18, Hanna 15 
éves) gondozása mellett tanít és 
két imacsoportban is részt vesz.

Molnit nagyszülei ismertették 
meg Istennel. Egyetemi évei alatt 
fogadta el Jézus Krisztust Megvál-
tójának. Megrázó esemény volt 
életében, amikor 25 évesen, be-
tegség miatt olyan műtétre került 
sor, ami után nem lehetett már 
gyermeke. Egy ismerős kisfiú ezzel 

az igével vigasztalta: „Ujjongj med-
dő, aki nem szültél, vígan ujjongj! 
Örvendj, aki nem vajúdtál, mert 
több fia lesz az elhagyottnak, mint 
a férjes asszonynak! (Ézsaiás 54:1) 
Molni nem tudott fellelkesülni ettől. 
Ám mikor a Palánta Alapítvány 10 
éves évfordulóján hálaadó ünnep-
séget rendeztek, látva a sok volt 
óvodást, eszébe jutott ez az ige. Tíz 
évvel ezelőtt pedig egy háromgyer-
mekes özvegy édesapa vette őt fe-
leségül. Hetente tartanak imakört, 
ahol különböző gyülekezetekből 
jönnek az édesanyák. Sok imájuk 
talált meghallgatásra.

Miért imádkozzunk?
Istent dicsőítsük, kapcsolatban 

legyünk vele, parancsának enge-
delmeskedjünk, növekedjen a hi-
tünk, a Sátánt legyőzzük.
A vonatkozó igehelyeket egy-egy 
nőtestvér olvasta fel a Bibliából.

Az imádság előnyei: öröm, 
békesség, bölcsesség, erő, és hogy 
Istentől választ kapunk.

Sokszor úgy érezzük, Isten nem 
válaszol. Miért? Önzés, megval-
latlan bűn miatt, nincs elég hitünk, 
neki jobb terve van.

Mindig válaszol! Ez lehet: IGEN, 
NEM, VÁRJ vagy NEM 
ÚGY válaszol, ahogy mi 
szeretnénk.

Hogyan imádkozzunk?
„Szüntelenül” (1Thessz 

5:17), „úton-útfélen”: pl. 
utazás, vasalás, kerti mun-
ka közben.
Másokkal együtt.
Ha valaki nem gyakorlott a 
hangos imádságban, gya-
korolja, amikor egyedül 
van. Naplóba is leírhatja és 
felolvassa.
Ezután a közös ima gya-
korlására tértünk át kis cso-
portokban (ideális a 2–3 
fő). Röviden és felváltva 
imádkoztunk, a témákban 
egymáshoz kapcsolódva, az 
ima 4 része szerint.

1/ Dicsőítés
Arra összpontosítunk, hogy ki-

csoda Isten és mit tett értünk.
 – nehézségeinkről felnézünk a 
győztes Krisztusra

 – a dicsőítést Jézus tanította: 
„Amikor imádkoztok, ezt 
mondjátok: Atyánk, szenteltes-
sék meg a te neved.” (Lk 11:2)

 – Isten méltó rá
 – hitünket erősíti

2/ Bűnbánat
Nagyon fontos nevén nevezni a 

bűnt!
Miért valljuk meg?
- hogy Istennel közösségünk le-

gyen, mert a bűn elválaszt tőle
- teljes megbocsátást nyerjünk: 

„Ha megvalljuk bűneinket, hű és 
igaz ő: megbocsátja bűneinket, és 
megtisztít minket minden gonosz-
ságtól.” (1Ján 1:9)

Közös imádság esetén jobb, ha 
csendben tartunk bűnbánatot, 
mert így őszinték tudunk lenni.

3/ Hálaadás
Miért adjunk hálát?
 – mindenért
 – ez Isten akarata
 – Istennek dicsőséget hoz
 – segít, hogy hűségére összpon-
tosítsunk

 – békességet ad
„Aki hálaadással áldozik, az dicső-
ít engem…” (Zsolt 50:23)

4/ Közbenjárás
Felelevenítettük a történetet, mi-

kor a négy barát – a tetőn át – Jé-
zus elé vitte beteg társát. Közülünk 
egy nagymama jelképesen gyé-
kényre tette unokáját. Lídia han-
gosan imádkozott érte.

Miért járjunk közben?
 – mert ez Isten parancsa
 – Jézus és a Szentlélek is ezt 
teszi

 – a Sátán munkáját lerontjuk 
ezzel

„… de én könyörögtem érted, 
hogy el ne fogyatkozzék a hi-
ted…” (Lk 22:32)

Füle Lajos: 
Szélben

Három nap óta zúg a szél,
a Balaton már csupa tajték,
Hétrét görnyedve dől a nád,
s térdet, fejet mélyebbre hajt még.

Én is de lennék gyönge nád,
csak fújna zúgó Szél keresztül!
De lelkemen a csend terül,
szálló igékre meg se rezdül.

Zúgó, zengő Szél járjon át,
kényszerítsen mélyre hajolni!
Sóhajtva, nyögve, mint a nád,
de jó lenne térdre borulni!
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Hogyan járjunk közben?
 – a Szentírást használva
 – konkrétan, személyesen
 – kitartóan
Hasznos tanácsként kaptuk, hogy 

egyszerre mindig csak egy gyerme-

kért imádkozzunk a kért témákban. 
Az imakéréseket az imaóra előtt osz-
szuk meg. Ha nagy a csoport, pá-
rokban imádkozzunk, a párokat he-
tente váltsuk. Az alkalom végén egy 
hónapra való imakártyákat és egy 

könyvjelzőt kaptunk, majd énekkel 
zártuk a délutánt. Ezután „batyus” 
vendéglátásban részesültünk.

Jó volt lelkünknek ez az elcsende-
sedés!

Szabó Gyuláné

„Ahol ketten vagy hárman összejönnek a 
nevemben, ott vagyok köztük.” (Mt 18, 20)

2016. április 3-án, va-
sárnap délután meghívott 
vendégeink: Hermann 
Lídia és Mentler Gyuláné 
Molni tartották az Imád-
kozó édesanyák című 
délutánt gyülekezetünk 
Budai úti templomteré-
ben.

Mindannyian tapasz-
taljuk, hogy a családo-
kat, és még a keresztény 
családokat is milyen ne-
héz egyben tartani, milyen nehéz 
megőrizni a szeretetet, a türelmet. 
Ehhez egyedül Isten tud adni na-
ponként erőt és kitartást, amihez 
nagy segítség a közös imádkozás, 
egy imakör.

Az Imádkozó édesanyák honlap-
ján minden héten van egy imalap, 
amit Lídia állít össze.   
(http://www.imadkozoedesanyak.hu)

Több szakaszból áll: az első Isten 
hatalmának, nagyságának meg-
köszönése, az Ő dicsőítése a leírt 
Bibliai Igék felolvasása után.

Majd a bűnbánat következik, ezt 
mindenki csendben, négyszem-
közt Istennel beszéli meg.

Ezután a hálaadó imák következ-
nek az odaillő Bibliai Igék felolva-
sása után, hálaadással visszük Isten 
elé a kéréseinket. „… imádságban 
és könyörgésben mindenkor hála-
adással tárjátok fel kéréseiteket Is-
ten előtt…” (Filippi 4: 6–7)

Majd a közbenjárás következik, 
az imakérések megosztása és kö-
zös imádkozás.

„Ha többen imádkozunk vala-

kiért, a teher is könnyebb lesz” – 
mondta Lídia és Molni, és ez így 
van.

Megtapasztaltam és tapasztalom 
folyamatosan egy ilyen imacso-
portnak az áldását: közösen hord-
juk egymás terhét, a következő ta-
lálkozásig eszünkbe jut az, akinek 
nagy szüksége van az imádságra 
és bárhol, bármikor el lehet mon-
dani egy imát.

Lelki fegyverzetként látom az 
imádkozást: páncélként, pajzs-
ként, kardként, amit Isten aján-
dékozott nekünk, hogy harcol-
hassunk a Gonosz erők ellen, és 
Urunk segítségét kérjük. Hatalmas 
ajándék és kiváltság, hogy Ő meg-
bíz bennünket ezzel a feladattal és 
felhasználja.

Az imádság közvetlen telefon-
kapcsolat a Mindenható Istennel, 
amit Ő mindig meghallgat.

Természetesen az ima nem egy 
kívánságautomata, hiszen Iste-
nünk tudja a legjobban, hogy mi 
a jó nekünk. Fontos ennek a tuda-
tában lennünk, és ezt akarni: „Úr 
Jézus, minden a te tökéletes aka-

ratod szerint történjen”.
Ezzel letesszük Isten 

lába elé a kéréseinket 
és Ő azt tesz velük, amit 
jónak lát. Ez békessé-
get, biztonságérzetet ad, 
még akkor is, ha nagyon 
nehéz a baj és a problé-
ma.

A vasárnapi istentiszte-
let Igéje ez volt: „Krisztus 
jó illata vagyunk Isten 
dicsőségére mind az üd-

vözülők, mind az elkárhozók kö-
zött…” (2Kor 2,15–16)

Nemrégen pedig ezt olvastam: 
„Az aranypoharak tele voltak 
tömjénnel, vagyis Isten népének 
imádságaival.” – Jelenések 5:8. /
tömjén: kellemes illatú füstölőszer/

Mindenkit bátorítok arra, hogy-
ha szeretne valakivel együtt imád-
kozni, de még nincsen kivel, ak-
kor kérjen Istentől egy imatársat. 
Őszintén elmondhatom, nem 
gondoltam volna, hogy ilyen nagy 
ajándékot kapok minden alka-
lommal az imakör révén: bátor-
ságot, reményt, erőt és az Isten 
hatalmának látható működését, 
ahogy megváltoznak a dolgok.

Van, amikor meglepően hamar 
kap az ember választ a Minden-
hatótól, van, amikor éveket kell 
várni, de mindennek célja és oka 
van, és a Teremtő Isten tudja a 
legjobban, hogy mi miért történik.
„…akik Istent szeretik, azoknak 
minden javukra van…” (Róma 
8,28)

Szabó Demény Monika
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Evangélizáció a Budai úti templomban

Április 17-től április 21-ig 
esténként nyugdíjas lelké-
szek hirdették Isten Igéjét 
a Budai úti templomban. 
A gyülekezet részben már 
hallhatta őket szolgálni a 
Széchenyi úti templom-
ban is. Most ismét nagy 
örömmel hallgattuk Isten 
Igéjét, melyet sok megta-
pasztalás által bölcsen hir-
dettek az Úr kegyelméről 
és szeretetéről. Igehirdetés 
előtt közös énektanulással dicsőí-
tettük a mi Urunkat.

Vasárnap este a Lukács 14:16–
17. verse alapján szólt hozzánk 
Isten Igéje: Hívott minket szent 
hívással. Hallhattuk, hogy az Úr 
Jézus vár bennünket, és immár 
minden kész van Nála. A meny-
nyei világ tökéletesen kész. Isten 
legnagyobb ajándéka az örök élet. 
Istenhez lehet jönni lélekben, Isten-
nél van vigasztalás, lelki harcban 
győzelem, a bűneinkre van bűnbo-
csánat az Úr Jézus által. Lelki bé-
kességet kapunk, az Úr Jézus vére 
megtisztít bennünket a bűneinktől, 
csak összetört szívvel tudjuk átven-
ni a tiszta fehér ruhát. Most, ha az 
Ő szavát halljátok, meg ne kemé-
nyítsétek szíveteket.

Hétfő este a 31. zsoltár 6–8. ver-
se alapján hallottuk az Igét. Kezed-
re bízom lelkemet. Legnagyobb 
biztonságban az Úr Jézusnál va-
gyunk. Mi az élet célja? – az örök 
élet megragadása. Az igaz Isten az 
Ő gyermekét is megigazítja. Isten 
színe elé csak megigazult ember 
állhat. Csak az Úr Jézus által iga-
zulunk meg. Bűntől szabadít meg. 
Ujjongó örömre vezet el. Isten hű-
ségéért nagy hálával tartozunk. 
Minden reggel megújul az ő nagy 
hűsége. Ujjongva örüljünk az Úr 
hűségének.

Kedden este az 1Mózes 3:1–6. és 
a 45:1–5. alapján József történe-

téről hallhattunk „Elrendelt életút” 
címmel. Istentől kell bölcsességet 
kérnünk. Az Úrtól jön a bölcses-
ség, elfogadásához alázat kell. 
Predestináció – elrendelt út. Isten 
szemével kell néznünk, élő hittel, 
Isten mindent jóra kíván fordítani. 
Isten gondoskodott életünkről, mi-
vel bennünket Jézus Krisztus által 
fiává fogad. Csak el kell fogadnunk 
az Úr szabadítását. Ha az Úr Jézus 
elvégzi az Ő munkáját, bé-
kességet nyerünk.

Szerda este a János 15:1-
8. verse alapján hallottunk 
arról, hogy hogyan marad-
hatunk meg Jézus Krisztus-
ban. Hogyan teremhetünk 
megtéréshez illő gyümöl-
csöket. Jézus Krisztus az 
Igazi szőlőtő, nélküle sem-
mit nem cselekedhetünk. 
Maradjatok meg énben-
nem, és én is tibennetek. 
(János 15:4) Jézusból lehet 
táplálkozni, meghallgatni és 
megcselekedni az Úr szavát. 
Bizonyságot kell tennünk az 
Úr Jézusról, kegyelméről és 
szeretetéről.

Csütörtök este a 106. 
zsoltár 1–5. verse alapján 
szólt hozzánk Isten Igéje. 
Dicsérjétek az Urat. Isten 
Igéje megérint bennünket. 
Bűneinkre bűnbocsánatot 
kapunk. Bűntől való sza-
badulást csak az Úr Jézus 

tud adni. Szabadulás után 
élhetünk örömteli, békés 
életet. Jézus elvezet ben-
nünket a Hozzá vezető 
útra. Lelkünket az Úr Jézus 
gyógyítja meg. Az Ő irgal-
massága és békessége meg 
nem rendül. (Ézsaiás 54: 
10)

Nagy hálával tartozunk 
az Úr Jézusnak, hogy lehe-
tőségünk volt meghallgatni 
ezeket a bizonyságtétele-

ket. Köszönjük az Úrnak, hogy az 
Ő választott szószólóit még mindig 
tudja használni az Ő országának 
építésére.

„Ő szabja meg a különböző idő-
ket és korokat. Királyokat taszít el, 
és királyokat támaszt. Ő ad bölcses-
séget a bölcseknek és tudományt a 
nagy tudósoknak.” (Dániel 2:21)

S. Gné

Reviczky Gyula:
Pünkösd

Piros pünkösd öltözik sugárba, 
Mosolyogva száll le a világra. 
Nyomában kél édes rózsa-illat, 
Fényözön hull, a szívek megnyílnak.

Hogy először tűnt fel a világnak: 
Tüzes nyelvek alakjába’ támadt. 
Megoldotta apostolok nyelvét, 
Hirdeté a győzedelmes eszmét.

Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed’ 
Ma is minden bánkódó szívének, 
Hogy ki tévelyg kétségbe’, homályba’: 
Világító sugaradat áldja.

Habozóknak oldjad meg a nyelvét, 
Világosítsd hittel föl az elmét. 
Hogy az eszme szívből szívbe szálljon, 
Diadallal az egész világon!

Piros pünkösd, szállj le a világra, 
Taníts meg új nyelvre, új imára. 
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet, 
Szeretetnek sugara, Szentlélek!
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Maroshegyi krónika

Húsvét hajnali istentisztelet. Március 27-én 
5 órakor közösen vártuk és ünnepeltük igékkel, 
énekekkel, gyertyagyújtással és úrvacsorával a 
feltámadott Úr Jézus Krisztust. Bővebben olvashatnak 
erről a testvérek Vági Ágnes cikkében.

Együtt a Szeretetben TEstmozgás a Reformátusokkal 
(ESZTER-nap) május 1-jén. Gorsiumi kirándulással 
egybekötött bográcsos vidám napot tartottunk. 
Bővebben olvashatnak erről a testvérek Vági István 
cikkében.

Jövőbeli alkalmaink:

Kövesd az Esthajnalcsillagot! Június 17-én 
20.45-től másnap 04.45-ig az Úr Jézus Krisztust 
követve, közös bibliaolvasással (Márk evangéliuma), 
imádsággal, dicsőítéssel, esti sétával és úrvacsorával 
szeretnénk megélni a hitünket. 

„Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem 
jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” 
(János 8, 12).

Napközis Hittantábor (Bárka tábor). Június 20-
tól június 24-ig tartjuk az imaházban és annak udvarán.

További információ: 
Ujvári Sándor Csaba (30/366-2156)

2016. március 27. Húsvétvasár-
nap. Csörög az óra. Még sötét van. 
Hajnali 4. Kis családunk ébredezik. 
Szép, csendes, nyugodt hajnalra 
virradtunk. Kicsit álmosan ugyan, 
de izgatottan készülődünk. Ünnepi 
ruhába öltözünk. Sietünk, hogy el 
ne késsünk. Örömmel a szívünk-
ben elindulunk otthonról. Cél: 
Székesfehérvár, maroshegyi ima-
ház. Hajnali 5 órakor kezdődik… 
Útközben felelevenednek bennem 
a tavalyi alkalom szép és megható 
emlékképei. Egy könnycsepp gör-
dül végig az arcomon… Odaérünk. 
Még mindig sötét van. Az imaház-
hoz vezető út mindkét oldala égő 
mécsesekkel díszítve. Gyönyörű!!! 
Lassan végigsétálunk a mécsesek 
között. Belépünk az imaházba. 
Szeretettel, mosollyal, öleléssel 
fogadnak bennünket, egy szép 
igés kártyát nyújtanak felénk. Az 
imaházban gyertyák világítanak. 
Körülnézek, már sokan vannak, 
fiatalabbak és idősebbek egyaránt. 

Boldogan köszöntöm az ismerős és 
az új arcokat. És elkezdődik. Amire 
már egy éve vártam: a maroshegyi 
hajnali húsvétvasárnapi istentisz-
telet. Halk gitárszó mellett éneke-
lünk. Az Úr asztalán egy nagyobb 
gyertya áll, amely úgy világít, mint 
Jézus Krisztus a mi életünkben. 
Erről a gyertyáról sorban, egyesé-
vel meggyújtjuk a kezünkben lévő 
gyertyát, ezzel is jelképezve azt, 
hogy Jézus a mi világosságunk! 
A Szentírásból egy-egy igeszakasz 
hangzik fel a sorok közül. A felol-
vasott igeszakaszokban megem-
lékezünk Isten csodálatos teremtő 
és alkotó munkásságáról, törvé-
nyeiről, az Ő Szent Fiának, Jézus 
Krisztusnak példamutató életé-
ről, legfőbb csodatételeiről, tanít-
ványairól, tanításairól, keresztre 
feszítésének szenvedéseiről és a 
mai nap örömüzenetéről: JÉZUS 
KRISZTUS FELTÁMADÁSÁRÓL! 
Isten irántunk való hatalmas sze-
retetéből és kegyelméből fakadó-

an feláldozza egyszülött gyerme-
két, hogy bennünket bűneinktől 
megszabadítson. Jézus Krisztust a 
feltámadással a harmadik napon 
megdicsőíti, győzelmet arat a halál 
felett. Krisztus él! Bennünk és kö-
zöttünk! Krisztus feltámadása után 
megjelenik a sírhoz siető asszo-
nyoknak, a tanítványoknak és más 
hívő testvérek előtt is. Krisztusban 
és az Ő feltámadásában való hi-
tünk által örök életre és üdvösség-
re juthatunk. „Mert úgy szerette 
Isten e világot, hogy egyszülött 
Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, 
el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen.” (Jn 3:16) A történetek 
között az áhítat csendjét megtöri a 
gitárhúrok lágy pengetése, énekszó 
csendül fel.

Az Úr asztala terítve, az úrvacsorai 
szent jegyeket látjuk szemünk előtt. 
Tiszteletes Úr az utolsó vacsora tör-
ténetét adja elénk: „Mert én az 
Úrtól vettem, amit át is adtam 
néktek, hogy az Úr Jézus azon 

Krisztus feltámadt
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az éjszakán, amelyen elárulta-
tott, vette a kenyeret, és hálát 
adva megtörte, és ezt mondot-
ta: „Vegyétek, egyétek, ez az én 
testem, amely tiérettetek meg-
töretik, ezt cselekedjétek az én 
emlékezetemre.” Hasonlókép-
pen vette a poharat is, miután 
vacsoráltak, és ezt mondta: „E 
pohár amaz új szövetség az én 
vérem által, ezt cselekedjétek, 
valamennyiszer isszátok az én 
emlékezetemre.” Mert vala-
mennyiszer eszitek e kenyeret, 
és isszátok e poharat, az Úrnak 
halálát hirdessétek, amíg el-
jön.” (1Kor 11:23-26) Csendesen 
az Úr asztalához járulunk, halk gi-
tárdallam kíséri lépteinket, félkört 
alakítunk az Úr asztala körül. Még 
érzem a számban a finom, omlós 
kalács és az édes bor ízét, amikor 
újra elfoglalom helyem. A záróéne-
ket énekeljük. Az áldás szavaival 
utunkra bocsát a lelkész. Elbúcsú-
zunk, áldott, szép feltámadás ün-
nepet kívánunk egymásnak. Már 
egészen kivilágosodott! Hazafelé 
úton egy dal jut az eszembe, amit 
Bölcsföldi András lelkész tanított 
nekünk az „Áldás esője hull…” 
című maroshegyi evangélizáció 

alatt. Utólagosan is hálás köszö-
netem fejezem ki Bölcsföldi lelkész 
úrnak ezért az énekért! Engem sze-
mély szerint nagyon megérintett ez 
az ének. Megfogalmazza Isten és 
Jézus Krisztus irántunk táplált sze-
retetét, értünk, illetve helyettünk 
való áldozathozatalát és közben 
áldásban részesít bennünket. Aján-
lom a kedves olvasók figyelmébe, 
aki teheti, keresse meg interneten, 
hallgassa meg, nagyon szívhez szó-
ló keresztyén ének:

Vers:
Mielőtt a világ meglett 
Ő már téged eltervezett 
Téged Ő már akkor szeretett. 
Testedet Ő alkotta, lelkedet 
Ő formálta 
Azért vagy mert Ő akarta 
 
Refrén: 
Áldjon meg téged az Úr 
És őrizzen meg téged Ő 
Világítsa meg rajtad 
Arcának fényét 
s könyörüljön terajtad Ő 
 
Fordítsa tereád 
Az Úr az Ő orcáját 
Adjon tenéked békességet 
És hozza el az Ő országát 

Vers: 
Mikor elszakadtál tőle 
Ő utánad jött a földre 
Helyetted Ő ment keresztre 
A halálból kihozott, 
sebeivel meggyógyított 
vérével tisztára mosott

Refrén 

Vers: 
Megmentette a lelkedet, 
Tőle kaptál új életet 
Mert Ő maga a szeretet 
Ő a te édesapád 
Országa a te hazád, 
Míg odaérsz Ő vigyáz reád 
 
Refrén 

Otthonunkba térve megújult lé-
lekkel, gazdag élményekkel teli 
fogyasztottuk el családi körben 
húsvéti reggelinket.
Bízom abban, hogy jövő évben is 
a hajnali istentisztelettel kezdhe-
tem a húsvét ünnepét! Ünnepel-
jünk együtt!
Istennek legyen hála!
Soli Deo Gloria!

Vági Ágnes
Áldás, békesség!

Az imaháztól indultunk Majkra. 
Amikor megérkeztünk a remete-
séghez, először a templomot sze-
rettük volna megnézni, de sajnos 
nem fértünk be. Amikor megér-
kezett az idegenvezető, akkor a 
remetelakhoz indultunk. Először 
egy kis gyógynövénykertet láttunk, 
aztán bementünk a remeteházba. 
Amikor beléptünk, a hálószobát le-
hetett látni. Mellette volt a műhely. 
Vele szemben a kamrát lehetett 
látni. Mellette volt egy kis kápolna. 
Utána elindultunk a kastély felé. 
A kastély udvarában egy szép kút 
állott. Amikor beértünk, egy hosz-
szú folyosón kellett végigmenni, 

hogy beérjünk egy nagy terem-
be. Ott nagyon szép festménye-
ket lehetett látni. Utána szobákat 
néztünk. A folyosó végén a reme-
teség és a kastély makettje volt. 
Egy vadászteremben találkoztunk. 
Utána egyedül lehetett végigmen-
ni. Amikor kiértünk a kastélyból, 
csoportképet csináltunk. A végén 
visszaengedtek minket és meg tud-
tuk nézni a templomot. Gyönyörű 
képek voltak ott. Utána egy 2 km-
es sétát tettünk meg az erdőben, 
majd hazaindultunk. Nagyon jól 
éreztük magunkat!

Bacsur Panna
2. osztályos tanuló

Majki kirándulás
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ESZTER-nap Maroshegyen
Gondosan megszerkesztett szó-

rólap hívogatta az embereket: 
„szeretettel várunk mindenkit” a 
maroshegyi református gyüleke-
zetrész május elsejére tervezett 
ESZTER-napjára. Az ESZTER mint 
mozaikszó azt jelenti, hogy „Együtt 
a Szeretetben Testmozgás a Refor-
mátusokkal”.

A szervezők és a részt venni szán-
dékozók már napokkal előbb izga-
tottan várták a friss időjárás-jelen-
téseket, hiszen a többnyire szabad-
térre tervezett programoknak nem 
tett volna jót az egyébként nagyon 
kívánatos májusi eső, ami, tudjuk, 
aranyat ér. Nos, a sok fohászkodás 
nem volt hiábavaló. Bár nem volt 
ragyogó napsütéses idő, de a sza-
badtéri programokat nem zavarta 
az időjárás.

A szervezők már reggel nyolc-fél 
kilenc körül gyülekeztek az ima-
ház udvarán, hiszen a bográcso-
záshoz szükséges alapanyagokat 
elő kellett készíteni. Folyamato-
san érkeztek a programban részt 
venni kívánó vendégek, akik kö-
zül többen beálltak segíteni. Ki a 
hagyma és a hús aprításában, ki 
a sörpadok és asztalok felállításá-
ban, ki a tűzrakásban segédkezett. 
Az istentisztelet kezdetére megtelt 
a gyülekezeti terem. Az igehirdetés 
előtt kedves fuvolajátékkal köszön-
tötte Rezsnyák Anna Sára az édes-
anyákat és nagymamákat. A videó 
vetítéssel színesített istentisztelet ki-
fogásainkat vette górcső alá. Ujvári 
Sándor Csaba igehirdetése alapján 
megértettük, hogy sokszor milyen 
kis semmiségek miatt maradunk 
távol az istentiszteletektől és bib-
liaóráktól, és milyen apró, semmit-
mondó dolgok miatt nem olvassuk 
a Bibliát és nem imádkozunk.

Az élelmezésért felelős csoport 
az igehirdetést hangszórón hall-
gathatta. Az istentisztelet után rö-
vid szünet következett, majd két 
csoportban – idősebbek és fiata-
labbak – folyt az igehirdetésben 
elhangzottak megbeszélése. A 
gyermekek vidáman labdáztak, 
pingpongoztak, kergetőztek és 
csoportjátékokban vehettek részt 
az imaház kertjében.

A csoportbeszélgetések alatt két 
kondérban főtt az ebédre szánt 
pörkölt, és egy harmadikban a 
burgonya. Ebéd előtt a gyüleke-
zeti teremben meghallgathattuk 
két fiatal (Nagy Dávid és felesége, 
Andi) igen tanulságos bizonyság-
tételét arról, hogy Istenbe vetett 
hitük hogyan segítette őket ne-
hézségeik leküzdésében. Délben 
ismét rövid szünet és az asztali 
áldás közös elmondása után el-
kezdődött az ebéd. A mintegy 80 
ember jóízűen falatozta a finom 
étket és utána az asszonytestvérek 
által hozott süteményeket. Ebéd-
időben megérkeztek a következő 
program főszereplői, az Ászáf di-
csőítő csapat. A koncertjük előtt 

azonban még a jelenlevők eleget 
tettek Nagy Miklós, a Mikulás cuk-
rászda vezetője meghívásának és 
elfogyasztották a finom fagylaltot. 
Közben az Ászáf csapat „felsze-
relt”, és elkezdődött a mintegy ¾ 
órás, Istent dicsőítő előadás. Az 
éneklésben természetesen nagy 
lelkesedéssel vettek részt a jelen-
levők is.

Két további program várt még a 
résztvevőkre. Aki akart, elmehetett 
a Gorsiumba kirándulni, aki akart, 
részt vehetett a Négy érzék színház 
rendezvényén. Mindkét program 
nagyon érdekes volt.

Az eseményeknek 17.30-kor lett 
vége, és 18 órakor elkezdett esni az 
aranyat érő májusi eső.

Remélem, hogy az összes jelen-
levő nevében megköszönhetem a 
szervezőknek ezt a szép, tartalmas 
napot. Úgy érzem, hogy a nap leg-
fontosabb mondanivalója, a szere-
tet, az egymáshoz tartozás érzése 
és az Isten dicsőítése mindenkiben 
mély nyomot hagyott.

Isten áldása legyen minden mun-
kájukon.

Vági István

„Az ifjakat ugyanígy intsd, hogy legyenek józanok mindenben; te magad légy példaképük a jó cseleke-
detekben, mutass nekik a tanításban romlatlanságot és komolyságot…” (Tit 2:6–7)



BÉKESSÉG20

Fénnyel írt szeretet

A közelmúltban nyílt meg 
az ismert fotóriporter, Mé-
száros Annarózsa fogyaték-
kal élőket, azok zenei tudá-
sát bemutató képsorozat-ki-
állítása Székesfehérváron, 
a református egyházközség 
Széchenyi utcai gyülekezeti 
központjában. Amint a fiatal 
alkotónő maga is megfogal-
mazza, képeivel célja, hogy 
ha rájuk tekintünk, a szívün-
ket szeretettel töltsék meg és 
mosolyt csaljanak az arcunk-
ra. A Parafónia zenekar tag-
jait bemutató tárlatot május 
végéig tekinthetik meg az ér-
deklődök.

Fontos, hogy a fényképész mun-
ka közben ne csak nézzen, hanem 
lásson és láttasson is egyben. De 
mivel láthat jól, a szemein kívül? 
Nos, Mészáros Annarózsa fotó-
sorozata erről tesz tanúbizonysá-
got. Az alkotó néhány évvel ez-
előtt láthatta, hallhatta elsőként a 
Parafónia zenekar tagjait. Kezdet-
ben a zenekar próbáit és koncert-
műsorát kapta lencsevégre.

– A művésznő most látható fény-
képsorozatában műtermi portré-
kat tekinthetünk meg a zenészek-
ről, „félfényben”, azaz csupán 
egyetlen lámpával megvilágítva. 
Erre utal a tárlat címe is: „Muzsi-
kusok félfényben” – mondta el a 
Széchenyi utcai megnyitó alkal-
mával Somogyiné Gyüre Mária, a 
Székesfehérvári Református Egy-
házközség diakóniai munkacso-
portjának vezetője.

Emlékeztetett rá: a zenekar 2003 
óta viseli nevét. Előadásaik során 
elsősorban klasszikus zenét játsza-
nak, számos alkalommal léptek fel 
a rádióban és különféle televíziós 
műsorokban. Rendszeres részt-
vevői fesztiváloknak, szerepeltek 

a fővárosi Müpá-ban, a kapolcsi 
Művészetek Völgyében és a Ma-
gyar Tudományos Zeneakadémi-
án is. Bejártak több, a határon túli 
helyszínt és eljutottak egészen Né-
metországig. A zenekarnak több-
ségében értelmileg sérült fiatalok 
a tagjai, akik zenepedagógusok, 
és speciális színkották segítségével 
szólaltatják meg a szebbnél szebb 
dallamokat.

Somogyiné Mária feltette a kér-
dést: a képeket szemlélve kiből 
milyen hatást válthat ki a tárlat? 
Sajnálkozást, hogy beteg, sérült 
emberek „pillantanak vissza” rá-
juk, akik szánalomra méltóak, 
vagy éppen azt az embert és fe-
lebarátot látják meg bennük, akik 
hozzájuk hasonlóan különleges 
értékeket képviselnek? Az egész-
ségesek, vagyis a mi értékessé-
günket is csak Jézus adhatja meg, 
aki egyben új életlehetőséget is 
kínál számunkra.

Személyesen ismer olyan sérült 
fiatalembert, aki rendkívül tevéke-
nyen éli meg hétköznapjait, hiszen 
aktívan sportol, tanul és számos 
kiváló eredményt sikerült elérnie 
– hangsúlyozta az egyházközségi 
munkacsoport vezetőnője.

A Parafónia zenekar tagjai sem 
csüggednek és nem panaszkod-
nak. Éppen ellenkezőleg, kitartó-
an és lelkesen dolgoznak együtt, 
közös erővel azon, hogy a zene 
nyelvének segítségével „mások-
nak”, azaz nekünk örömet szerez-
hessenek.

Amint a fotóművésznő megfogal-
mazta, képeivel az a célja, hogy ha 
rájuk tekintünk, a szívünket szere-
tettel töltsék meg és mosolyt csal-
janak az arcunkra – s közben hall-
hassuk a zenét.

Végezetül arról is beszélt Somo-
gyiné, hogy a fiatal művésznő 

nagyszerű szemet és szívbeli kész-
séget kapott Istentől arra, hogy a 
fogyatékos embertársaink, feleba-
rátaink mindennapjait megörökít-
se gépével, ezáltal közelebb hozza 
őket hozzánk, hogy ne csak távol-
ról szemléljük életüket, hanem szív-
ből is törekedjünk feléjük, egyúttal 
hidat építhessünk egymás felé.

– Ne csak sértődések, az egymás-
nak okozott fájdalmak, ne csak a 
múlton való gyötrődés éljen ben-
nünk, hanem a jövőbe pillantás 
reménysége is, hogy az egymás 
iránti szeretetet, az Istentől szár-
mazó megújulás valódi ajándékát 
mindannyiunk átélhesse.

Mészáros Annarózsa 2002-ben 
vehette át a Rosti Pál Fotótörté-
neti Alapítvány díját és a Kortárs 
Fotóművészeti díjat. Több fotóki-
állítását láthatta a nagyközönség 
itthon és a határon túl. Fotómű-
vész munkássága mellett számos 
publikációját olvashatjuk és hall-
hatjuk a különféle médiumokban.

A Parafónia zenekar 2016. ápri-
lis 23-án, szombati napon 11 órai 
kezdettel mutatta be koncertjét a 
Széchenyi utcai református temp-
lomban. A zenekar tagjait bemu-
tató fotókiállítás május végéig te-
kinthető meg.

A fotó Mészáros Annarózsa munkája
Szöveg: www.regiohir.hu – Sz.G.
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Az elmúlt időszakokban Isten több olyan személyi-
séggel ajándékozta meg a magyar népet, ezen belül 
a református egyházat, akiken keresztül áldást osz-
tott. Egy újabb valaki került látókörbe: Zsindelyné 
Tüdős Klára (1895–1980).

„A II. világháború előtti békeévek ünnepelt divat- 
és jelmeztervezője volt, hazánk egyik első filmrende-
zőnője. A történelem tragikus eseményei arra kész-
tették, hogy ebből a világból átlépjen a gyakorlati 
segítségnyújtás terepére. Budapest ostroma alatt ál-
lamtitkár férjével menekülőknek és kibombázottak-
nak kínált menedéket – politikai meggyőződésükre 
való tekintet nélkül. A világégést követően istenhegyi 
villájukban konferenciákat szervezett, így sok száz 
veszteségeket szenvedett nő lelt új reményre.”

Tüdős Klára személye ma már történelem, de ér-
demes odafigyelni észrevételeire, amelyek töretlen 
frissességgel érintik meg korunk emberét ma is. En-
nek a világnak szüksége van apró, hűséges életekre, 
melyeknek a türelme hiteles. Olyan szívekre, ame-
lyek csordultig vannak tele hálával az Úr Jézus iránt, 
és vállalják a másik embert, aki mögött Ő áll, és azt 
mondja nekünk: „Engem csak úgy tudsz szeretni, 
gyermekem, ha önzetlenül szereted a te felebaráto-
dat.”

Zsindelyné Tüdős Kláráék villájában adott Isten 
megújulást Bódás János lelkészünk feleségének 
(szül. Báthory Éva); férje, Bódás János is megfordult 
ott, és egy gyülekezeti tagunk nem fehérvári illetősé-
gű édesanyja is.

Könyveit: „Csizma az asztalon” és „Isten marká-
ban” jó szívvel ajánljuk. Kaphatók a Széchenyi utcai 
iratterjesztésben.

Zsindelyné Tüdős Klára:
Isten markában
Válogatás a mélyen hívő és nagy műveltségű szer-

ző bibliai ihletésű karcolataiból, melyek elsősorban 
gyülekezeti tapasztalatainak jóízű gyümölcsei. 

A szellemes, szívet-elmét tápláló írások mindegyi-
két személyes, drámai életrajzi elemek teszik még hi-
telesebbé és számos, ma is érvényes, megszívlelendő 
igazságot tartalmaznak. 

Zsindelyné Tüdős Klára neve – a református egy-
házban főként nőszövetségi tevékenysége révén – 
századunk derekán fogalommá vált. 

A főként a Reformátusok Lapjában megjelent írá-
saiból válogatott kötet az ifjúság számára is ajánlha-
tó, a benne rejlő tanulságok révén.

Összeállította: Németh Kornél

Isten korábbi munkájának egy újabb szelete

A gyermek fejlődése – 
a lelkigondozás 

szempontjából 4.

A gyermek lelkigondozói kísérése

9. „Megtörte a kenyeret… és 
felismerték” (Lk 24,30)

A kamaszok lelkigondozásának 
egy sajátosságáról kell még szót 
ejtenünk. Akik ezzel a korosztály-
lyal foglalkoznak, gyakran élnek át 
tehetetlenséget, valamiféle eszköz-
telenséget, főként a (11–14 éves) 
kiskamaszokkal kapcsolatban. Az 

ilyen korú gyerekek ugyanis átme-
neti életszakaszban vannak, s en-
nek ezer jelét adják. Többek között 
azt, hogy sem a kisgyermek nyitott, 
játékra mindig kapható hozzáállá-
sa, sem a nagyobb serdülők beszé-
des, önreflexióra is nyitott igazság-
keresése nem jellemzi őket. Ebben 
az életszakaszban egy segítővel 
szemben gyakran zárkózottak, el-
utasítónak is tűnhetnek, és sem a 
gyerekesnek tartott játékokba, sem 
egy mélyre kalandozó beszélge-
tésbe nem vonhatók be. Gyakran 
magából a kapcsolatból is hamar 
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kilépnek, három-négy alkalomnál 
hosszabban nehéz „megtartani” 
őket.

Baumgartner meglátásai a gyó-
gyító lelkigondozásról a hozzájuk 
való közeledéshez is adnak tám-
pontokat. „Nem ott tapasztalják 
meg Isten jelenlétének legmélyebb 
bizonyosságát, ahol az életről és 
arról beszélnek, hogy abban Is-
ten hogyan fordul elő, hanem ott, 
ahol az ilyen beszédet időben ab-
bahagyják, mert szavakkal már 
mindent elmondtak, ami elmond-
ható” – olvassuk, és bár eredetileg 
nem a korai serdülőkor specifikus 
jelenségeiről szólnak e sorok, ezzel 
kapcsolatban is segítségünkre le-
hetnek.

A serdülőkor küszöbén-elején 
állókkal való lelkigondozói találko-
zások ugyanis a legritkább esetben 
épülhetnek a szavakra, beszélgeté-
sekre. Ez a korosztály jóval nyitot-
tabb (és bátran mondhatjuk: kiéhe-
zettebb) a testi megtapasztalásokra 
– képviselői vevők lehetnek példá-
ul a természetközeli élményekre, 
egymás közelségének-távolságá-
nak megélésére, játékos önismereti 
tapasztalatokra, aszketikus testgya-
korlatokra, kihívásokra. Egy másik 
fontos lelkigondozói terület köz-
tük járva a közösségteremtés. És 
itt megint csak nem az idősebbek 
feltárulkozó közösségi beszélgeté-
sei lebeghetnek célként a szemünk 
előtt. Jóval inkább az azonosulási 
mintákat biztosító, időnként akár 
az uniformizálódás, utánzás lehető-
ségét és biztonságos „akolmeleget” 
adó, lelkesítő közös élmények, 
projektek lehetnek vonzók, ame-
lyekben egyénileg megnyilvánulni 
nem kell, ám ahol az értékátadás 
mégis működik, a spirituális élmé-
nyek szinte „kézzel foghatóak”. Így 
élheti át a fiatal mindazt, ami szá-
mára ezekben az években fontos 
kérdés, feladat. Megtapasztalhatja 
önmagát a többiek között, meg-
élheti határait egy-egy aszketikus, 
erőt próbáló gyakorlat során, kö-

zelebb kerülhet a társak közt nemi 
identitásához, átélheti, milyen az, 
mikor a csoport elvárásai közt vagy 
ellenére hűséges tud lenni önma-
gához, elveihez… Nem biztos, 
hogy ezeket aztán személyes vagy 
csoportos beszélgetés során fel 
tudja dolgozni, el meri mélyíteni – 
a serdülők olykor kritikus, ironikus 
megjegyzések mögé bújva mene-
külnek ki a helyzetből. De a közös 
élmény, a kortárscsoport vonzereje 
és természetesen a rá figyelő, talál-
kozásra készen álló, modellként is 
hiteles segítő jelenléte megteszi a 
magáét: segíti a gyerekeket az ön-
magukkal, a másikkal és olykor az 
Istennel való találkozásban.

A lelkigondozó tehát azzal teszi 
a legtöbbet a kamaszok megfelelő 
kíséréséért, ha

– hiteles saját élményeket, ta-
pasztalatokat biztosító helyzeteket 
teremt (erőpróbákat, határaink 
megtapasztalására alkalmas prog-
ramokat szervez, stb.);

– elősegíti testélmények átélését 
(például bizalomjátékok, közös 
mozgás által);

– lehetőséget teremt a közös-
ség megélésére (a kortárscsoport 
megszervezése által, ahol szembe-
sülhetünk ideáljainkkal, és megva-
lósulhat az azonosulás, az értékek 
átadása);

– „megágyaz” az istenélmények 
születésének – de nem a szavak 
szintjén! (A kamaszokat többnyire 
jobban megérinti egy hajnali isten-
tisztelet a hegyen, egy éjjeli virrasz-
tás a tűznél, a megfeszített közös 
munka árva gyerekek közt, mint 
egy bármily személyes hangvételű 
tanúságtétel vagy előadás.)

10. „Még abban az órában 
útra keltek…” (Lk 24,33)

„A hit gyógyító tapasztalatai (...) 
közösségi események” – mond-
ja Baumgartner az emmauszi út 
utolsó jelenetének értelmezése 
kapcsán. Õ a felnőttek életére vo-
natkoztatva is igaznak vallja ezt 

a tapasztalatot, de a gyermekek 
lelkigondozásában hatványozottan 
érvényes e gondolat.

A tapasztalat azt mutatja, hogy 
egyes kivételektől eltekintve – ame-
lyek többnyire krízisek mentén lét-
rejövő helyzetekben adódnak – a 
gyermekek lelkigondozása mindig 
„hétköznapi lelkigondozás”: előre 
egyeztetett időpontok nélkül, spon-
tán élethelyzetekből adódó találko-
zássorozat. S a gyermek élethely-
zetéből, illetve fentebb részletesen 
bemutatott természetéből fakadó-
an a legtöbbször nem egyénileg, 
hanem közösségben történik.

Különleges helyzet, amikor egy 
kisgyermekkel egyénileg, négy-
szemközt találkozik a lelkigondozó. 
Erre a legtöbbször valóban akkor 
kerül sor, ha valamilyen krízishely-
zetben szorul támogatásra a gyer-
mek, esetleg egy trauma feldol-
gozására van szükség. Az ifjúsági 
lelkigondozás közösségi szempont-
ja azonban még itt is rendkívül nagy 
szerepet kap: a krízis és a trauma 
valami módon mindig kiszakítja a 
gyerekeket a közösségből. Egyedül 
maradnak egy nehéz élménnyel, 
úgy érzik, senki nem értheti őket, 
nem találnak szavakat a bánatuk 
megosztására, elszigeteli őket a szé-
gyen, a titok, a bűntudat… meg-
annyi akadály, amely egy nehéz él-
mény kapcsán szinte elbarikádozza 
őket a többiektől. A lelkigondozó 
feladata, hogy – a közös út utolsó 
állomásaként – mintegy visszakí-
sérje a gyermeket a közösségbe. 
Ez megtörténhet a bűntudat felol-
dása, a titok megoszthatóságának 
átélése által, de akár a – gyereke-
ket oly sokszor indokolatlanul mar-
cangoló – felelősség levétele által 
is. Vagy olykor csak azzal, hogy a 
lelkigondozó rámutat: nehéz él-
ményével egyikünk sincs egyedül, 
vannak sorstársak, és fájdalmaink 
– bár egyedi mintázatúak lehetnek, 
közös emberi tapasztalásunk révén 
– megoszthatók, s a közösség ereje 
által könnyebben is viselhetők. 
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S ha Istenhez is közelebb kerü-
lünk általuk, különösen értékes le-
hetőségei emberi utunknak.

Íme, az emmauszi út – a gyerme-
kek lelkigondozásának szemszögé-
ből átelmélkedve. A lelkigondozó 
feladata […] az, hogy segítse gon-
dozottját az új életre való nyitott-
ság felé, mégpedig azáltal, hogy 
„segít neki felismerni kapcsolatait 
a transzcendens erőkkel is”. En-
nek során nem is mindig beszél 
Istenről, de tudatában kell lennie, 
hogy „a gyógyító Istennel mű-
ködik együtt” ilyenkor is, hogy a 
lelkigondozott önmagára talál-
hasson, közösségben élhessen, és 
megtalálja Istent.

A gyermek esetében nem feltét-
lenül a gyógyulás folyamatát kell 
támogatnunk lelkigondozóként.

 Olykor csupán arra van 
szükség, hogy támasz-
ként, bátorságot és erőt 
adó útitársként legyünk 
jelen mellette a fejlődést 
jelentő úton, s az esetleges 
megtorpanásokat, elaka-
dásokat időben észlelve 
legyünk segítségére az 
akadályok legyőzésében. 
Olykor akár az Istenről 
való beszédet is mellőzve, 
mégis mindig szoros kap-
csolatban Vele.

Forrás: 
Csáky-Pallavicini Zsófia: 

A gyermek fejlődése – 
a lelkigondozás 

szempontjából. (részlet) 
In: Embertárs, 
2012./1. 9–17.

Ne sírj, szeretlek!

Mikor a könny befele folyik,
Nem látja más, csak Teremtőd, hogy
szíved bánkódik.
Mikor a könnyeiddel küszködsz, de nem
akarod a körülötted lévők kedvét szegni,
Teremtődhöz szólsz, ezt senki nem hallja,
vele lehet némán is beszélni.
Mikor a könnycseppek belül rekednek,
Teremtőd lelked legmélyén óvón, karján
melenget.
Mikor a fájdalom, a szomorúság átsuhan
feletted,
Teremtőd azt mondja kedvesen, ne sírj,
szeretlek!

Szabóné Takács Éva
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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:      18.00 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, kisiskolásoknak és tiniknek külön csoportokban)

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

Szerda: 16:00 - 18:00 Hivatali órák
Szerda: 18:00 Bibliakör
Péntek: 10:00 Baba-mama klub
Az altemplomi urnakegyhely nyári nyitva tartása:
 Szerda és péntek: 16–18 óráig, 
 vasárnap (és állami ünnepnapokon) 9–12 óráig

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
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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 hozzájá-
rultak 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. Sze-
retettel kérjük, hogy hordozzák imádságaikban, és továbbra is 
támogassák adományaikkal ezt a nemes ügyet! 


