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„- Fogadj el, Jézusom!”

„Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: 
Ő volt eljövendő a világba.” – János 1:9

2016 adventjére

A Bibliában az egészsé-
ges tanítás és az egészsé-
ges hit egy és ugyanaz! Az 
egyikből következik a másik! 
Az egészségtelen tanítás nem-
hogy nem segít, hanem meg-
betegít! Azonban hazug dol-
gokban, és más megbetegítő 
tanításokban is lehet jóhisze-
műen hinni! Nagyon sokan, 
hihetetlen mennyiségben, és 
számos csatornán keresztül 
osztják ma az „igét” önjelölt 
tanácsadóként. Életbevágó dön-
tés, hogy te kire hallgatsz, ki neked 
a fény, ki mutat utat az életben.

A keresztyén élet a gyakor-
latban hasonló az autóvezetői 
tanfolyamhoz: egy KRESZ tan-
folyamon a közúti közlekedés sza-
bályait és a különféle figyelmez-
tető táblák alakját és színét meg 
kell tanulni. A képzés túlságosan 
is elméletinek tűnhet mindaddig, 
amíg be nem ülünk a volán mögé! 
Az oktatónak bizony néha ránk 
kell kiállatnia, – „Vigyázz!” – mivel 
nem csak értékes pontokat veszít-
hetünk a vizsgán, hanem egy éles 
helyzetben a gondatlanság bal-
esethez vezethet, ami az életünkbe 
is kerülhet!

Az egészségtelen tanítás 
rombolja azt, amit Isten Igéje 
és Szentlelke végez a hívők-
ben! Ha nem az egészséges taní-
tás szerint gondolkodsz és látod a 
rossz következményeit az életed-
ben, akkor hallgass az igazi vilá-
gosságra, Aki meg tud világosítani 
minden embert! Az egészséges ta-
nítás az Isten Fiáról, Jézusról szóló 
kinyilatkoztatás, az evangélium! 
Nem mítosz, nem párbeszéd vagy 
közös okoskodás útján jött létre, 
hanem a mennyből nyilatkoztatta 
ki Jézus (Fil 2:1–11)!

Az élet igéjére figyeljetek! 
(Fil 2:15–16) Jézus maga az Is-
ten kinyilatkoztatott Igéje, aki által 
és akire nézve teremtette az uni-
verzumot, a földet és mindenféle 

életet, és a te életedet is telje-
sen egyedinek! Ha Isten szól, 
akkor ott élet támad! A te szí-
vedben is! Advent az Úr eljö-
vetele, annak várását jelenti, 
a karácsony pedig a testet 
öltést, a beteljesedést jelenti. 
Református hitünk a Biblián 
alapul, a kijelentés normatív 
számunkra! Az evangélium, 
Isten megmentő üzenetéről 
szóló örömhír az egyetlen út 
az Isten igaz megismerésé-

hez: amit Jézus átadott nekünk, 
amit az apostolok kihirdettek, amit 
az atyák megőriztek és amelyek 
megírattak a mi tanulságunkra az 
Írásokban (2Tim 3:16)! Az isme-
ret, ami nem ezen alapul, az vagy 
nem hit vagy hitehagyás! Sőt a jó 
hírt nemcsak meg kell őriznünk, 
de meg is kell védenünk! (1Kor 
15:7–8) Jézus az Úr! Testben eljött 
Isten! Ne hagyd el a Krisztus-hitet! 
Élj Jézus tanítása szerint, ne erköl-
csi lazaságban! Segíts másokon! 
Utáld a bűnt, szeresd embertársa-
dat! Dicsőítsd meg Istent minden 
cselekedeteddel! A gyülekezet a 
szentek közössége, akiket Isten 
szeretett, akiket elhívott, és Jézus 
kegyelme által megtartott! (Júd 3)
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A megtévesztés korában 
élünk! A tévtanítókat szó szerint 
bajkeverőknek, szennyfoltoknak 
és káromlóknak mondja az Ige 
(Júd 8). Az életük is tanúbizony-
ságot tesz hamisságukról: képmu-
tatók, megosztó a fellépésük, sza-
kadásokat szítanak, laza erkölcsök 
jellemzik őket és viselkedésükkel 
embereknek akarnak imponál-
ni! A tévtanokat kevesen tanítják 
így konkrétan, direktben a gyü-
lekezetekben, ez általában kívül-
ről szennyezi a hívőket a médián 
keresztül! Azonban a tragédia az, 
hogy a gyülekezeteinkben mégis 
sokan így élnek! Aki így él, a hit 
erejét tagadja meg! Az ok, ami 
miatt az apostoli hit megváltozta-
tásának igénye újra és újra előjön, 
az „istentelenség!” (Júd 14–15) Az 
ámítók arrogánsak Istennel szem-
ben is, a saját szenvedélyeik rab-
szolgái, akikben nincs Szentlélek 
(Júd 19). Tanításuk sohasem csak 
a Biblián alapul, hanem személyes 
kijelentésre hivatkoznak: „Az ilye-
nek a kegyesség látszatát megőrzik 
ugyan, de annak az erejét megta-
gadják. Fordulj el tehát ezektől.” 
(2Tim 3:5) Ezzel az egyedüli ural-
kodónkat, a Messiást, a Szabadító 
Jézust tagadják meg (Júd 4). Isten 
ítéletet fog tartani minden istente-
lenség felett! A hamis tanítókon és 
azokon is, akik elhagyták a hitet!

Az őszinte hívők képesek 
lesznek megmaradni Isten 
szeretetében és segíteni a 
gyengébbeken is, kiragadva 
őket a tűzből, azaz visszanyerni az 
eltévelyedetteket Jézusnak (Júd 
23)! Krisztus nélkül olyanok va-
gyunk, mint az őszi elszáradt, föld-
ből kifordított fák, vagy mint az 
üres felhők, amik nem tudnak esőt 
adni! (Júd 12) Akinek felszínes is-
merete van, sokkal fogékonyabb 
a hamis tanításokra, mert nincs 
megalapozva a hite! A hit nem 
hiszékenység! „Az Istentől nekem 
adott kegyelem szerint, mint bölcs 
építőmester, alapot vetettem, de 

más épít rá. Vigyázzon azonban 
mindenki, hogyan épít rá.”(1Kor 
3:10) Isten nem titkos értelmű, 
zavaros dolgokat jelentett ki, ha-
nem igazán megismerhetővé tette 
magát Jézusban, és evangéliuma 
egyértelmű: „És amint elrendel-
tetett, hogy az emberek egyszer 
meghaljanak, azután pedig ítélet 
következik, úgy Krisztus is egyszer 
áldoztatott fel, hogy sokak bűnét 
elvegye. Másodszor majd a bűn 
hordozása nélkül fog megjelenni 
azoknak, akik várják őt üdvössé-
gükre (Zsid 9:27–28). Sok nyugati 
keresztyén ma is úgy gondolko-
dik, hogy a hitnek nem sok köze 
van ahhoz, ahogyan él! Pedig 
az, hogy mit hiszel, valójában az 
életviteledben mutatkozik meg, 
„gyümölcséről ismeritek meg a 
fát” – mondja Jézus! Az 
egészséges gyümölcsök 
az egészséges tanításból 
származnak! Beteg fának 
beteg van, száraz fának 
meg nincs, mert termé-
ketlen: „A Lélek gyü-
mölcse pedig: szeretet, 
öröm, békesség, türelem, 
szívesség, jóság, hűség, 
szelídség, önmegtartóz-
tatás.” (Gal 5:22) Azok a 
bűnösök, akik nem kere-
sik Isten bocsánatát, nem 
öröklik Isten országát, 
elvettetnek, kivettetnek, 
és örök büntetés lesz a 
részük!

Mindenféle lázadás 
Isten rendje ellen Is-
ten személyének és 
igazságának megve-
tését jelenti, és Isten 
el fogja pusztítani: 
„akik a mi Istenünk ke-
gyelmét kicsapongás-
ra használják, és a mi 
egyedüli uralkodónkat 
és Urunkat, Jézus Krisz-
tust megtagadják.” (Júd 
4b) Egyedül Jézus által 
(Solus Christus) van a 

szabadulás, és bűneink bocsá-
nata! Jézus először is a bűn és a 
halál örök fogságából akar meg-
szabadítani! Új és örök életre vált 
meg! Meg tud őrizni bennünket a 
botlástól, és ki tud menteni a bűn 
hatalmából, és maga mellé fog ál-
lítani örömben, amikor visszajön 
dicsőségben ítélni élőket és holta-
kat (Júd 24)! Először azért jött el, 
hogy Isten kegyelmét meghirdesse 
(Jn 3:16–17), de másodszor ítéletre 
jön el (Apcsel 1:11), és jaj azoknak, 
akik nem éltek a kegyelemmel! – 
Hiszed-e, hogy Ő, Jézus meg 
tud szabadítani és meg tud 
tartani téged az Ő visszajö-
vetelének napjára? (Fil 1:6) 
Ámen.

Berze János lelkész

Örök fény!

Jézus Krisztus örök fény!
Tündököl, hirdeti, hogy létezik
az öröklét!
Bánat, aggodalom mind-mind
ami lehúz, földi teher,
Elmúlik, eloszlik, ha hitünk növekedik,
s reménységet terem.

Megszületett, eljött közénk egyszerűen,
szerényen.
Mégis, mégis túlragyogott a földi
sötétségen.
Mégis, mégis ennyi év után is Ő az
aki értelmet ad életünknek.
Szeretete, mellyel átölel, feltölt, újulást ad
elfáradt lelkünknek.

Hajoljunk hát feléje, hisz önzetlenül adta
drága életét.
Hordozta a bántást, hogy magára vegye
bűneink, büntetését.
Mily parányi dolgot szeretne kérni tőlünk,
hogy kövessük Őt, a világosságot!
Adjuk tovább az örök fény üzenetét, s
futótűzként járja be az egész világot!

Szabóné Takács Éva
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A falevelek épp, hogy lehulltak, 
a város fényei már vibrálva adják 
hírül a különféle díszes feliratok-
kal, óriáskivetítőkkel, hogy bizony, 
nemsokára itt a karácsony. A hi-
deg levegő, a forralt bor, narancs, 
szegfűszeg illata olyan hangulatot 
teremtenek, amely valamilyen 
kellemesen lágy, karácsonyi em-
lékben ölt testet, és amellyel már 
gyermekkorban találkozunk. Min-
denkiben ott lehet az a készülődés 
és izgalom, amellyel a karácsony-
ra készülünk – vajon mit adunk 
és kapunk ajándékba szeretteink-
től. Korán hozzászokunk ahhoz, 
hogy ebben az időszakban mintha 
többen utaznának a villamoson, 
nagyobb a sor a pénztárnál, em-
berek tömegei járnak s kelnek az 
utcákon, és mindenki előtt egy 
adott cél lebeg: valamilyen aján-
dékkal kell készülnöm az ünne-
pekre. Nincs még egy olyan ün-
nep a nyugati kultúrában, amely 
ennyire nagy reklámzuhataggal 
zúdul az emberekre, mint a sze-
retet ünnepe és az azt megelőző 
négy hét, az advent.

A latin kifejezés, Adventus Do-
mini – az Úr eljövetele sokak szá-
mára ismerősen cseng, elsősorban 
azoknak, akiknek az advent és a 
karácsony ünneplése nemcsak 
hagyomány, hanem lelki, hitbéli 
tartalommal is bír. Akár készülünk 
a karácsonyra, akár nem, látnunk 
kell, hogy körülöttünk minden 
bolt, áruház, tévécsatorna, hon-
lap, újság, városi dísz nagyon ko-
molyan veszi az ünnepet. Sokkal 
komolyabban, mint talán mi, em-
berek, akik érezzük azt a nyomást, 
amely ilyenkor ránk nehezedik. 
Mintha átírnák a jól ismert latin 
kifejezést Adventus Emptimi-re, 
ami a vásárlás eljövetelét jelenti 
magyarul. Hamar belénk ivódik 
egy olyan „reflex”, amelyet ezek a 

hatások váltanak ki, a sok dísz és 
a megannyi impulzus a média fe-
lől egyértelművé teszi számunkra, 
hogy készülnünk kell valamire és 
ezt egyféleképpen tehetjük meg: 
ha vásárlunk. Látnunk kell tehát, 
hogy a körülöttünk lévő világ na-
gyon hatásos módon egy adott 
keretbe próbálja helyezni a gon-
dolkodásunkat és értékítéletünket, 
illetve szokásainkat is egy adott 
felfogás szerint próbálja kialakíta-
ni – s mindezt nagy sikerrel teszi.

A várakozás és a szeretet, e két 
szó, melyről az advent és a kará-
csony eredetileg szól, előzetesen 
feltételez egy olyan emberi erényt, 
amely mindkét szó alapfeltétele is 
egyben: ez pedig a türelem és az 
abból fakadó megértés. Amikor 
a rohanó, idegeskedő, feszült tö-
megre nézünk, valahogy mégsem 
e két fogalom jut az eszünkbe. 
Sokkal inkább az a stressz, amely 
a vásárlásból, az ajándékozás kö-
telességéből, vagy a megszokásá-
ból fakad. Nem látunk türelmet 
és megértést magunk körül, ezek 
nem férnek bele a reklámok vi-
lágába, minden arról szól, hogy 
csak én létezem, mindent azonnal 
megkaphatok, a karácsony pedig 
jó terület arra nézve, hogy a cégek 
kihasználják az ajándékozás szoká-
sát és a bennünk lévő szeretetűrt. 
Mintha fülünkbe súgna a korszel-
lem: „Ugye te sem akarsz aján-
dékok nélkül maradni, mindenki 
vesz valamit, te miért maradnál 
ki belőle?” Ezt a gondolatot pedig 
hamar, a karácsony és az advent 
előtt hetekkel, akár hónapokkal 
elkezdik sulykolni, ismételni és 
ismételtetni társadalmunkban. A 
reklámok tehát felkészítenek min-
ket egy olyan ünnepkörre, amely-
ben valójában két szó hiányzik: a 
türelemből fakadó várakozás és a 
mások iránti önzetlen szeretet.

Tegyük fel magunknak a kér-
dést: tulajdonképpen mire készü-
lünk? Mire várunk? Meghitt pilla-
natokra a családdal vagy inkább a 
„legyünk már túl ezen az egészen” 
érzés kavarog a lelkünkben? Meny-
nyi szeretet van bennünk novem-
ber-december hóban, amelyet a 
családunknak, szeretteinknek feje-
zünk ki? Mit adunk és mit kapunk 
ilyenkor? Egészségesebbek és 
nyugodtabbak vagyunk? Hiszen 
nem újdonság rájönni: a szere-
tet, türelem, megértés egészséges 
hatást vált ki a lelkünkre-testünk-
re. Vagy az előbb felsorolt szavak 
valami nagyon elcsépelt frázisnak 
a kórképei, amelyben minden ér-
zés pillanatnyi, amiben kedvünkre 
válogatunk az érzelmeink alapján, 
kinek szeretetet, kinek gyűlöletet 
adunk? Vagy talán nincs időnk 
foglalkozni azzal az időszakkal, 
amiben vagyunk? Jobb valóban 
minél előbb túl lenni rajta? Jön 
az évvége, munkahelyeink meg-
telnek el nem végzett feladatok-
kal, az évközben el nem rendezett 
ügyek intézésével. Fáradtság ural-
kodhat bennünk, pedig valami 
egészen másra vágyunk, valóban 
türelemre, megértésre, szeretetre 
és nyugodt várakozásra.

Az advent és a karácsony egészen 
másról szól, mint amit a reklámok-
ban, újságokban elénk tár a nagy-
világ. Tény, hogy a bennünk lévő 
lelki űrt a vásárlással próbáljuk be-
tömni, de valójában ez évről évre 
kudarcra van ítélve. Mindenekelőtt 
nem valamit, hanem valakit vá-
runk. Pontosabban lelkünk problé-
máira nem a vásárlásban, a tárgyi 
világban kell keresnünk a választ, 
bár kétségkívül erről szól minden 
körülöttünk. Ha folyton folyvást a 
vásárlás, a pénz lesz a gondolkodá-
sunk középpontjában, egyre inkább 
kiszolgáltatottá tesszük magunkat, 

Adventus emptimi – A vásárlás eljövetele



BÉKESSÉG4

Advent Az óvodábAn

olyan nyomásnak akarunk állan-
dóan megfelelni, amely sohasem 
tett minket boldoggá. Tudnunk kell 
ugyanakkor, hogy valóban ki lehet 
fejezni szeretetünket ajándékok for-
májában. Az emberhez hasonlóan 
Isten is ezt tette és teszi ma is. Ő úgy 
ad ajándékot, hogy nem rak ránk 
elvárást, kényszert, csak annyit 
kér, hogy fogadjuk el az ő ajándé-
kát, amelyet pénz, ellenszolgáltatás 
nélkül ad nekünk. Ő azonban nem 
tárgyakat akar folyton adni az em-
bereknek. Sokkal inkább valakit, 
akire érdemes várni, aki egész földi 
pályafutása alatt teljes türelemmel 
és megértéssel fordult mindenki-

hez, hazaárulóhoz, prostituálthoz, 
nemes lelkűhöz és társadalmilag 
megvetetthez egyaránt.

Az advent és a karácsony erede-
tileg Jézusról szól, arról a személy-
ről, akiben testet ölt a nem em-
bertől származó szeretet, türelem 
és megértés. Ő az, aki valóban 
olyan ajándékot ad, amire igazán 
szükségünk van. Ez ugyanis a sze-
retet valódi lényege, amelyet so-
hasem kellett reklámozni, amiből 
nem lehet hasznot húzni, és emi-
att nem fér bele korunk közgon-
dolkodásába. Advent lehetőséget 
ad az elcsendesedésre és az áldott 
várakozásra. Próbáljuk meg időn-

ket jobban beosztani, szorítsunk 
többet emberi kapcsolatainkra 
és nem utolsósorban Istenre. Le-
gyünk nyitottá arra, akiért ez az 
ünnep is kialakult, kutassuk azt, 
hogy mire van valóban szüksége 
a körülöttünk élő embereknek! 
Gyakoroljuk a türelmet, megértést 
másokkal szemben, az ünnepek 
segíthetnek abban, hogy valóban 
elkülönítsük őket az év többi nap-
jához képest. Írjuk vissza szívünk-
ben a régi kifejezést, Krisztust vár-
juk a vásárlás és a pénz helyett! 
– Adventus Domini!

Somogyi Csaba

Az óvodában is kezdődik a várakozás, az adventi 
időszak. A kicsi gyerekekkel ez mindig izgalmas, ti-
tokzatos… miközben egész évben imádkoznak Jézus 
Krisztushoz, az adventi napokban teljes nyitottsággal 
vannak a kisbaba iránt, 
aki szalmában aludt 
édesdeden az első ka-
rácsony éjjel.

10 dolog következik 
most a mi ovis adven-
tünkből:
1. Gyertyagyújtás 

a koszorún – jel-
képezi, hogy össze-
tartozunk. Szeretet, 
melegség van köz-
tünk. A végtelen, 
hatalmas Isten vi-
gyáz ránk.

2. Ünnepi díszítés az óvodában, csoportszobák-
ban – különleges napok vannak, a hétköznapok 
is ünnepek most. Minden más ebben az időszak-
ban, ragyogó, csillogó, Istenre mutató.

3. Adventi naptár – kis ajándékok a gyerekeknek. 
Apró örömöket okoz egy-egy cukorka, de rámu-
tat még ez is arra, hogy A Legnagyobb Ajándékra 
készülünk, emlékezünk: Jézus Krisztus születésé-
re. Ő adja a lehető legnagyobb örömöt.

4. Ünnepi dalok, versek tanulása – jön a „Mi-
kulás, Mikulás, öreg Mikulás” és míg el nem jön a 

„Szent karácsony éjjel”, sok-sok 
verssel, dallal színesítjük napja-
inkat.

5. Betlehem állítása – a kis fa 
betlehemünkkel ját-
szani lehet… megszó-
lalhatnak „játékból” a 
báránykák, pásztorok, 
különböző bőrszínű, de 
egyet akaró királyok, 
sírhat-kacaghat a kis-
ded. A mi kis istállónk-
ban uralkodik A Szere-
tet!
6. Közös étkezé-
sek – összetoljuk aszta-
lainkat a csoportszobák-
ban, az összetartozás 

érzését növeljük így is. Ünnepi szalvétát, terítőt, 
díszeket, mécseseket használunk a terítésnél – ét-
kezésünk is ünnepibb ebben az időszakban.

7. „Cipős doboz” – „Jobb adni, mint kapni!” A 
gyerekek a szüleikkel otthon is tölthetnek meg 
cipős dobozt ajándékkal a rászorulóknak, de 
a csoportban is teszünk be a saját dobozunkba 
játékokat, könyveket, rajzeszközöket. Beszélünk 
az adományozás fontosságáról és arról, hogy mi 
mindenért lehetünk hálásak Istennek!

8. Kézműves délután a szülőkkel – A csalá-
dokkal karácsonyi díszeket készítünk, a délután 
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befejezéseként pedig együtt 
gyújtjuk meg a közös adventi 
koszorún a gyertyát.

9. Karácsonyi köszöntések – 
az óvoda nagyobb gyermekei 
adventi, karácsonyi köszönté-
sekkel mennek szerepelni szá-
mos idősek otthonába, közös-
ségbe – Isten szeretetét viszik el 
a város több pontjára.

10. Templomi karácsony – 
A templom tornyán ott ragyog 
jelképként a betlehemi csillag, 
oda megyünk mi is, ott dicsér-
jük karácsonyi ünnepségün-
kön az Úr Jézust!

Külsőleg-belsőleg is készülünk a 
karácsonyra, várjuk az ünnepet 
nyitott szívvel, mert: „A karácsonyt 
nem tudjuk csinálni, a karácsony 

történik!” /Gyökössy Endre/
Kívánjuk mindenkinek, hogy tör-
ténjen karácsony benne is – szüles-
sen meg Jézus Krisztus az életében!
Áldott ünnepeket kívánnak az 
óvoda dolgozói minden családnak 
és az egész gyülekezetnek!

Baranyai Erna 
óvodapedagógus, hitoktató

Áldott karácsonyi ünnepeket kívánok a
Talentum Református Általános Iskola

tanulói és dolgozói nevében:

„Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy 
feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyerme-
kei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, 
mint csillagok a világban.”

Filippi 2:14-15

pro pAnnoniA reformAtA

Örömmel adjuk hírül, hogy a 
Pro Pannonia Reformata Díj idei 
kitüntetettje a Talentum Reformá-
tus Általános Iskola idén nyugdíj-
ba vonult pedagógusa: Mészáros 
Szilvia. A kitüntetés átadása 2016. 
nov. 4-én, Pápán, a Dunántúli Re-
formátus Egyházkerület ünnepi, 
lelkészszentelő közgyűlésén volt.

Mészáros Szilvia 
szakmai életútja

Általános iskolai tanulmányait 
Bakonybélben végezte, majd Zir-
cen érettségizett.

Pedagógus pályáját 1976-ban 
képesítés nélküli gyógypedagó-
gusként kezdte Berhidán, majd 
képesítés nélküli óvónőként és ta-
nítóként dolgozott Bakonybélben. 
Munka mellett, levelező tagozaton 
végezte a Tanítóképző Főiskolát 
Győrben, ahol pedagógiai szak-
kollégiumi képzésben részesült, és 
1979-ben tanítói diplomát kapott. 

Pályája során folyamatosan to-
vább képezte magát:

1989-ben történelem tanári sza-
kon végzett a szombathelyi Ber-
zsenyi Dániel Tanárképző Főisko-
lán.

1994-ben a Magyar Drámape-
dagógiai Társaság vizsgabizottsá-
ga előtt felsőfokú drámajáték-ve-
zető vizsgát tett.

1999-ben a KRE Nagykőrösi Ta-
nítóképző Főiskolai Karán magyar 
nyelv és irodalom műveltségterü-
leten szerzett szakképzettséget.

1990-től a Zámolyi Általános Is-
kola tanára volt, majd 2002-ben, 
a Székesfehérvári Református Ál-
talános Iskola indulásakor az első 
osztály tanítójává választotta a 
presbitérium.

Az elmúlt 14 évben odaadással 
szolgálta a református oktatás-
ügyet, oktatta, nevelte a rábízott 
gyermekeket. Tanóráin a hagyo-
mányos és a korszerű módszerek 

alkalmazásának egyensúlyára 
törekedett, mindig nyitott volt az 
újdonságokra, a változásokat elfo-
gadta. Tanítványait egymás tiszte-
letére, szeretetére nevelte. Kollégá-
ival segítőkész és együttműködő, 
vezetőivel szemben tisztelettudó 
volt. A szülőkkel való kapcsolata 
példamutató, számukra imaköri 
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alkalmakat szervezett. Tanórán 
kívüli programok szervezésében a 
gyerekek szabadidejének hasznos 
eltöltésére törekedett. A tehetsé-
ges tanulókat versenyre készítette, 
a lemaradókkal nagy empátiával 
foglalkozott. Tanítványai sikere-
sen szerepeltek helyesírási és sza-
való versenyeken. Oktató-nevelő 
munkáját teljes egészében átha-
totta a keresztyén identitása. A 

Talentum Református Általános 
Iskola fenntartója, a Székesfehér-
vári Református Egyházközség 
munkája elismeréseként 2012-ben 
Pro-Talento díjban részesítette. A 
2015–2016-os tanév végén, 40 
éves munkaviszony után nyugdíj-
ba vonult.

Munkája mellett két gyermek 
édesanyja, 3 gyermek nagyma-
mája, lánya hittanoktató.

Emberi tulajdonságai, hite, re-
formátus egyházunkhoz való hű-
sége és szakmai munkája alapján 
méltónak éreztük a Pro Pannonia 
Reformata Díjra felterjeszteni.

A díjhoz szívből gratulálunk, 
nyugdíjas éveire Urunk áldását és 
jó egészséget kívánunk.

Az iskola tanulói és dolgozói nevében: 
Szanyó Gáborné igazgató

Tíz évvel ezelőtt meghívtak a 
református iskolába helyettesítő 
tanítónak.

40 éves állami szolgálat után 
végre egyházi iskolában taníthat-
tam.

Nagy ajándéknak tekintettem 
ezt a lehetőséget. A 10 év alatt a 
református iskola és a református 
gyülekezet sok lelki élménnyel 
gazdagított. 5 táborban vettem 
részt, és Somogyi lelkész úr taní-
tásai példát adtak a mindennapi 
életem javítására. Nagy ajándé-
ka ezeknek az éveknek, hogy sok 
nagyszerű református barátot sze-
reztem. Tisztelem és sokra tartom 
az Önök gyülekezetét.

Itt az advent. Ideje, hogy 2016-
ra visszatekintsünk, számadást 
tegyünk. Ideje annak, hogy felke-
ressük szeretteinket legalább le-
véllel, képeslappal. Így szeretnék 
visszatekinteni a református isko-
lában eltöltött 4 hónapra, ami ki-
emelkedően szép volt az én 2016-
os évemben.

Köszönetet szeretnék mondani a 
bizalomért és a megbízatásomért, 
hogy 20 kisgyerekkel tölthettem 
ezt az időt.

Köszönetet szeretnék mondani 
a fiatal kollégáknak a nagyvonalú 

segítségért, a jó munkahelyi lég-
körért, amiből minden nap erőt 
meríthettem.

Köszönet az egyházi vezetésnek, 
akik elfogadnak és megbíztak a 
munkámban.

Köszönet a szülőknek, akikkel 
a kezdeti nehézségeket leküzdve 
szeretetben tudtunk továbblépni.

És nem utolsósorban köszönet a 
gyermekeknek, akik lelkesek, min-
dennap tudtak olyat csinálni vagy 
mondani, amitől szép az élet, s le-
het tovább dolgozni.

Az első nap történetét szeretném 
elmesélni.

Délután a szabadidős időszak-
ban azt látom, hogy a legkisebb 
fiúcska egy hegyes bottal ingerli 
a 3 legnagyobb osztálytársát. A 3 
Góliát egy darabig békésen tűrte, 
s nem törődött az aprócska ellen-
féllel. Ekkor elindultam feléjük, 
mert láttam, hogy itt nem lesz jó 
vége a dolognak. Ebben a pilla-
natban ellentámadásba lendültek 
a nagyok. A kicsi fiúcska eszeve-
szett irammal menekült hozzám.

Elértük egymást – időben! A pici 
harcos átölelt engem és szembe-
fordult támadóival. Megszívta bö-
gyét nagy levegővel, s nagyot ki-
áltott a megtorpant ellenfeleknek. 

Ez az én gazdám!!
S ez volt a pillanat, amikor sírva-

nevetve az én Gazdámhoz fordul-
tam. Adj, Uram, erőt, hogy ezek-
nek a picikéknek valóban jó földi 
gazdája legyek, mint ahogy Te az 
én szerető, megbocsátó Gazdám 
vagy. Ez a pici fiú megadta nekem 
a mindennapi feladatot, amihez 
muszáj volt felnőni.

Remélem, mi is mindnyájan idő-
ben elérjük bizalmunkkal, szerete-
tünkkel égi Gazdánkat, mert bízva 
bízhatunk megbocsájtó kegyelmé-
ben, hiszen ezért jött közénk. Ezt 
hirdeti a betlehemi bölcső.

Kegyelemteljes ünnepet kívá-
nok Wass Albert soraival minden 
jószándékú embernek:

Lukács Andrea 
katolikus, nyugdíjas tanítónő

Mindenkinek van egy szerető égi gazdája!

„Karácsony készül emberek,
Szépek és tiszták legyetek,
Súroljátok fel lelketek,
Csillogtassátok kedvetek,
Legyetek újra gyerekek,
Hogy emberek lehessetek!”

„Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem, ahogyan az Atya 
ismer engem, én is úgy ismerem az Atyát, és én életemet adom a juhokért.” (János 10, 14–15)
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hinni A láthAtAtlAnt

HISZEM, HA LÁTOM! – LÁTOD, HA HISZEL! cím-
mel evangélizációs estéken vehettünk részt a Szé-
chenyi úti templomban 2016. okt. 23-28. között. 
Meghívott igehirdetőnk Ittzés István érdi evangéli-
kus lelkipásztor volt. Vendégünk – rendkívüli tájé-
kozottságról téve tanúságot – szolgálatát egyház- és 
világtörténelmi, társadalmi, tudományos, irodalmi 
és saját életből hozott példákkal gazdagítva, Isten 
Szentlelkének meggyőző erejével, Isten és irántunk 
égő szeretetével szólta közöttünk az evangéliumot: 
LÁTTATTA A LÁTHATATLANT.
Mindezért egyedül Istené a dicsőség! Az Úr áldja 
meg további szolgálatait!
(A sorozat gyülekezetünk honlapján meghallgatható.)

A LÁTHATATLAN TEREMTŐ
Zsolt 8., Róma 1:18–23.

A paradicsomi bukás, a bűn következményeként Is-
ten személye az ember számára láthatatlan. Dicső-
ségének sugárzását nem bírnánk el. Ugyanakkor az 
ember természetes vágya, hogy lássa, de „nem láthat 
engem ember úgy, hogy életben maradjon” (2Móz 
33:20). Valójában tehát véd minket, de adta a hit le-
hetőségét.
„A hit a remélt dolgokban való bizalom, és a nem 
látható dolgok létéről való meggyőződés. Hit által 
értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, 
úgyhogy a nem láthatóból állt elő a látható.” (Zsidók 
11:1, 3) Isten természetes kinyilatkoztatása a terem-
tettség, melynek értelmes szemlélése meggyőzhet 
minket létéről. Dávidot lenyűgözte (Zsolt 8). Rendkí-
vüli kinyilatkoztatása pedig, hogy lelki üzeneteket ad 
magáról. (Zsidók 1:1) A Biblia kijelentése valóságos 
isteni üzenet. Hiszed-e?
A modern ember kitagadja Istent, teremtmény a Te-
remtőjét. Micsoda arcátlanság! Erről szól a materi-
alizmus, az evolúció. A tudomány szerint az ember 
felkapaszkodott majom, egyébként meg Isten akar 
lenni. Hogy van ez? Pedig a 21. sz. embere nem ta-
gadhatná Istent. Egy angol elméleti fizikus, kozmo-
lógus szerint a tervezettség letagadhatatlan, aztán 
így szól: Bárcsak ne volna Isten! A biológia sejtszintű 
kutatásai is egy zseniális alkotó létéről tanúskodnak. 
Ezért nincs mentséged, ember! (Róma 1:20) Neked 
van-e Istened? Áldod-e Őt?
Magunkat fosztjuk meg, az istentelen ember ember-
telen ember lesz. „A bűn az, hogy nem hisznek én-
bennem.” (Jn 16:9). A bűn tesz vakká. Ott kezdődik 

a hit, ahol az értelem véget ér? A pogány, ezoterikus, 
okkult dolgokban igen. Ti is értelem nélkül valók 
vagytok? – kérdi Jézus (Mt 15:16). Keresztyén hitünk 
értelmes hit. Isten embernek teremtett, Magához ha-
sonlatosnak (1Móz 1:27). Nem tudod jobban sérteni, 
minthogy nem veszel tudomást Róla.

A LÁTHATATLAN SZÍV
Zsolt 139:1–10., 23–24., Jer 17:9–16.

„Csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan” (Jer 
17:9)
„… az ember szívének minden szándéka és gondola-
ta szüntelenül csak gonosz” (1Móz 6:5).
Mi a szív? Az ember személyisége, belső világunk, az 
énünk: értelem, érzelem és akarat összessége. Má-
soktól elzárt, leplezett világ, bár cselekedeteink árul-
kodnak róla. Egymást és magunkat nem ismerjük 
valóságosan. Önképünk idealisztikus, hamis, meg-
csaljuk magunkat és másokat (mint Péter, Mt 26:33). 
Aztán rettenetes a csalódás, főleg a hozzánk közelál-
lókban.
Jézus mondta: „A szívből származnak a gonosz 
gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráz-
naságok, lopások, hamis tanúskodások, és az isten-
káromlások.” (Mt 15:19), a közösséget romboló meg-
nyilvánulásaink, szavaink (pletyka), káromkodások, 
zsarolás, pornográfia, szexuális torzulások, kapcsolat 
a szellemvilággal, stb.
„… ki tudná kiismerni?!” (Jer 17:9) Egymás elől rej-
tőzködhetünk, de Isten elől lehetetlen. Dávid csodá-
latosnak tartotta ezt, mert tudta, hogy Isten nem él 
vissza vele. Jézus közelében meglátjuk a szívünket. 
(Péter: „Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, 
Uram!” [Lk 5:8]; Pál: „a bűnösök közül az első én 
vagyok” [1Tim 1:15].) Jelzőrendszert, lelkiismeretet 
is épített belénk Isten. Ez a pogányoknál is műkö-
dik, ha tartós ellenállással el nem nyomják. Hívő né-
pének emellett az Úr is szól. A leleplezés után Isten 
személyes terápiával szolgál. Igéje valóságos gyógyír. 
Új életre, új szívvel igéje szül. Irány hát az isteni kar-
diológia!
„Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a 
régi elmúlt, és íme: új jött létre.” (2Kor 5:17)
Érdekes, hogy szívünk hasonló a szent sátor felépí-
téséhez. A pitvar a külsőnk, amit mások látnak. A 
szentély a gondolatvilágunk, a pszichénk, ide csak 
keveseket engedünk be. A szentek szentje az Úr Jé-
zus helye. Ő van ott, vagy más? Nehogy az EGO, 
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vagy démoni lélek foglalja! Az Úrnak van hatalma 
a szabadításra. Akarod-e? Nemcsak örök életet ad, 
nehézségekkel terhelt mindennapjaidat is megszépíti.
„Én, az Úr vagyok a szívek vizsgálója, a lelkek meg-
ítélője, mindenkivel úgy bánok, ahogyan élete és tet-
teinek gyümölcse szerint megérdemli.” (Jer 17:10)

A LÁTHATATLAN DÉMONVILÁG
Ef 6:10–18., Márk 5:1–20.

Sokan nem hisznek a Sátán létezésében. Ez egyezik 
is akaratával, titokban akar maradni. Bukott angyal-
fejedelem ő, aki Isten fölé akart emelkedni. A magá-
val rántott angyalok sokasága (nem az elkárhozott 
lelkeké) a démonvilág. Isten eltiltotta tőle az embert, 
mert már az Édenben elbuktatta. Szándéka azóta is 
változatlan. Isten tehát nem teremtett gonoszt. Ő az 
egyedül jó, és mindenki, aki hátat fordít neki, erkölcsi 
értelemben, még a hívő is, besötétedik. Vegyük tu-
domásul: az istenellenes világ fejedelme a Sátán, és 
bár Isten színe elől levettetett (Lk 10:18), itt a földön 
még nagyon is aktív.
Miért engedi Isten? Szabad döntést adott, megpróbál 
minket és feladatot adott benne. Isten senkit nem en-
ged oda neki – „a Sátán kikért titeket… de én imád-
koztam érted” (Lk 22:31–32) – az ember maga megy 
bele a vele való kapcsolatba. Ez a Sátán: dicsőségvá-
gyában arcátlanul még az emberré lett Istent is meg-
kísértette (Mt 4:1–11). Az utolsó időben az emberek 
imádni fogják a Sátánt (Jel 13). Rajtunk annyi hatal-
ma lehet, amekkora teret engedünk neki. A hitünket 
kéri. Tudnunk kell, bűn cselekvésével őt szolgáljuk. 
Megszállottság akkor következik be, ha valaki tuda-
tosan felajánlja magát a szolgálatára.
A gadarai ember a megszállottság rettenetes állapo-
tában volt. De nézzük az örömüzenetek sorát! Jézus 
azért az egyért is átkelt a túlsó partra. Neki minden 
lélek fontos. Odafelé iszonyú vihar tombolt, de isteni 
szavára csend lett. A démonok felismerték és enge-
delmeskedtek neki.
Az ember megszabadult. „Nekem adatott minden 
hatalom mennyen és földön” (Mt 28:18). Korlátlan 
ÚR a természet és a sötétség minden erői fölött. Nem 
vagyunk kiszolgáltatva nekik.
Azon a vidéken Jézus a disznókba parancsolta a dé-
monokat. Miért? Hogy láttassa a démonvilág való-
ságát, erejét és gonoszságát. Az emberek többsége 
(még a hívő sem) nem veszi komolyan a Sátán ere-
jét. Nincs istenhit, feltámadáshit, de van reinkarnáci-
óba vetett hit. Szomorú valóság, hogy a liberális és 
a keleti vallásfilozófiák gyakorlataikkal a társadalom 
minden szintjén világszerte jelen vannak (szabad-
kőművesség, internacionalizmus, marxizmus, New-

Age, spiritizmus, asztrológia, horoszkóp, kuruzslás, 
agykontroll, jóga, stb). Ezekkel kapcsolatba lépünk a 
sötét erővel, és jogot formál hozzánk. Mindez játék a 
tűzzel. (Vendégünk bibliai és történelmi példák döb-
benetes sorát tárta elénk, ld. az özönvíz előtti démo-
ni betörés a világban.) Nyomában felborul az ember 
belső rendje, neurózisok, félelmek, gyógyíthatatlan 
elmebaj, öngyilkosság követi. Ha tudva vagy tudat-
lanul beleártottad magad valamibe, kérj segítséget, 
tárd fel, tagadd meg, és tűzbe minden eszközével!
„Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög mun-
káit lerontsa.” (1Jn 3:9)
Isten hívő népének feladata Jézus Krisztushoz, a vi-
lág Világosságához vezetni a többieket.
„Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban, és az ő ha-
talmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegy-
verzetét, hogy megállhassatok az ördög minden 
mesterkedéseivel szemben.” (Ef 6:10–11)

A LÁTHATATLAN TÚLVILÁG
Jn 14:1–6., Lk 16:19–31.

A bűneset óta legnagyobb nyomorúságunk a halál, 
de „a halál árnyékának földjén lakókra világosság 
ragyog… Mert egy gyermek születik nekünk, fiú ada-
tik” (Ézs 9:1–6). „Üdvözítő született ma nektek, aki az 
Úr Krisztus” (Lk 2:11).
Az örök életet sokan nem hiszik. Mennyire más lenne 
a világ, ha mindenkinek ez lenne a fontos! Mások a 
maguk jóságában bíznak, de nagy bajban vannak, 
ha így akarnak Isten elé állni. A gyermek még őszin-
te, tudja, hogy nem jó. Jóság, rosszaság az emberek 
közötti kategória. Isten előtt születésünktől a kárhozat 
állapotában vagyunk, semmit sem kell érte tennünk. 
Ezért jött Jézus. Az ő „akarom”-ja a mi üdvösségünk. 
(Jn 17:24)
A halál után van túlvilág, Jézus soha nem mondott 
valótlant. Hogy hová kerülünk, a szívbeli dolgok 
döntik el. A mennyország kapuja itt van a földön, 
kulcsa a kereszt. A példázatbeli gazdag sem ezzel, 
sem a kapujában fekvő koldussal nem törődött, csak 
saját jóléte érdekelte. Mi a te életed értelme? Ki a te 
koldusod? Isten felelősséget ruházott ránk.
Halála után Lázárt angyalok vitték az üdvösségbe. 
Nem nyomorúsága, hanem nyilvánvaló hitbeli re-
ménysége okán (ld. Jób 19:25). A gazdag azonnal a 
gyötrelem helyére került. Nincs közbeeső hely, Jézus 
soha nem beszélt ilyenről. Nála vannak a halál és 
a pokol kulcsai (Jel 1:18). A gyötrelem helye a szív 
pokla, tüze az önvád, mert KÉSŐ! Isten nélküli élet 
örökké. Ott nincs fájdalomcsillapítás (ital, buli). Nincs 
átjárás a kettő között. Ott gondolt a testvéreire is.
Térj meg! Van Bibliánk, van Krisztusunk. „Aki tulaj-
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don Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért oda-
adta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt min-
dent?” (Róma 8:32)
Örök életed lesz, ha az Örökkévalót befogadod.
Nem tudsz hinni? Akarsz-e egyáltalán? Ha igen, kérd, 
hogy vizsgáljon meg, nem terhelnek-e okkult bűnök! 
Hidd el, van ereje a szabadításhoz!  „Ne nyugtalan-
kodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek 
énbennem.” (Jn 14:1)
„Teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a ke-
gyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor 
kaptok.” (1Pét 1:13)

A LÁTHATATLAN HIT
Jak 2:14–22., Márk 2:1–12.

Jézus Kapernaumban hirdette az igét. Hallgatói meg-
töltötték a házat. Messiási várakozásban vizsgálódó 
írástudók is voltak ott: Kicsoda ez a názáreti Jézus? 
Arra kell eljutnia minden embernek, hogy Ő az, akit 
Isten megígért. Abból, amit Jézus tett – a gondolata-
ikra válaszolt, bűnből oldozott, gyógyított – meglát-
hatták volna.
Sok mindenhez használjuk a hitet (utazás, házasság-
kötés), csak hitünk tárgya változó. Vannak, akik úgy 
gondolják, a hit önmagában hatalom, Istenre irányu-
ló erő, amely kényszeríti Őt, hogy megtegye, amit 
akarnak. Ez hit a hitben, ez varázslás.
A keresztyén hit Istenre irányul: „Aki Isten elé járul, 
annak hinnie kell, hogy Ő létezik” (Zsid 11:7), Jézus-
ról pedig vallja: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” 
(Mt 16:16)
A történetben négyen hoztak egy bénát. Nem hát-
ráltak meg, mikor az ajtón át nem jutottak be, meg-
bontották a tetőt. Jézus látta a hitüket. Nekünk 
imádságaink hordágyán kellene odacipelni Jézus 
lába elé szeretteinket, meg akiket hiába hívunk 
evangélizációra, azzal a bizalommal, hogy Ő tud se-
gíteni! Láthatja-e Jézus a hitedet? Imakörökben szét-
bontani a tetőt! Az imádság kiváltság, gyermeki jog, 
nem lehet nyűg! Kérhetek, de nem kényszeríthetem 
Istent, ez mágia. Az Úrnak nem kötelessége kiszolgál-
ni kívánságainkat, nekünk kell Őt. Legyen meg az Ő 
akarata. Soha ne gondoljuk, hogy nem hallgat meg, 
de Ő senkit nem fog akarata ellenére odarángatni. 
Ha odavitted, nyugodt lehetsz, de ne fáradj bele a hí-
vogatásba, hogy igét halljanak, mert „A hit hallásból 
van” (Róm 10:17).
Az Úr közelében látja meg bűnét az ember (a béna 
magában, Péter – Lk 5:8). A megvallott és elhagyott 
bűnt az Úr a tenger mélyére veti (Mik 7:19). „Hit nél-
kül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt.” (Zsidók 
11:6) A kishitűség kudarc, az Úr megfedd érte (Mt 

17:14–21).
Jakab apostol is inti a gyülekezetet: „a hit, ha csele-
kedetei nincsenek, halott önmagában” (2:17). Csak a 
Jézus Krisztusba vetett hit az üdvözítő hit. Jézushoz 
kell hívogatnunk, Jézusról kell tanúskodnunk, a Lélek 
gyümölcsét láttatni életünkben (Mt 5:14–16). Szere-
tet akkor lesz bennünk, ha lemondunk az önmagunk 
iránti forró szeretetről. Gyülekezet-elhagyóknak: ne 
azt nézd, mit kaphatsz, hanem te mit adhatsz? „Mit 
akarsz, Uram, hogy cselekedjem?” (ApCsel 9:31). 
Hűség akkor is, ha bolondnak nevez a világ. Nincs 
nagyobb tisztesség, mint Uradat szolgálni.

A LÁTHATATLAN ISTEN KÉPE
2Kor 4:4–6., Jn 14:7–11.

„Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég ne-
künk!” (8) Fülöp szívből jövő kívánsága az emberi 
élet egzisztenciális kérdése, identitástudatának meg-
határozója. A tudós Pascal így fogalmazta meg: Jé-
zus Krisztus nélkül nem tudom, ki vagyok én, és nem 
tudom, kicsoda Isten; Jézus Krisztus által tudom meg. 
Jézus így válaszolt Fülöpnek: „Aki engem lát, látja az 
Atyát.” Főpapi imádságában az Atyának: „kijelen-
tettem a te nevedet az embereknek”, „nekik adtam 
igédet” (Jn 17:6,14). De intellektuális megismerésnél 
sokkal többről van itt szó. Az övéi közösségben éltek 
vele, hallották szavait, látták cselekedeteit.
A kijelentés, a megismerés forrása a Biblia, a refor-
máció adta újra az ember kezébe. A kijelentés csúcsa 
Jézus: „Ő kezdetben az Istennél volt”, „Az Ige testté 
lett.” (Jn 1:2,14). „Ő a láthatatlan Isten képe” (Kol 
1:15), „Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényé-
nek képmása” (Zsidók 1:3), „Én és az Atya egy va-
gyunk.” (Jn 10:30)
Jézus korának törvénytudói, a filozófusok, de korunk 
embere sem ismeri Jézust. „Ezeknek gondolkozását 
e világ istene megvakította, mert hitetlenek, és így 
nem látják” (2Kor 4:4).
A gőg elzárja a megismerés útját, hozzáállásukkal ma-
gukat zárják ki. „Fennhéjázva mondja a bűnös: Nem 
lesz számonkérés, nincs Isten!” (Zsolt 10:4), „Azt gon-
dolja magában a bolond, hogy nincs Isten!” (Zsolt 14:1).
Te hiszed-e, vallod-e? „Te vagy a Krisztus, az élő Isten 
Fia.” (Mt 16:16). Mert „Amelyik lélek nem vallja Jé-
zust, az nem az Istentől van. Ez az antikrisztus lelke, 
amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig már a 
világban van.” (1Ján 4:3). Az új vallás a vallási béke 
kedvéért a keresztyént a zsidó és muszlim vallással 
gyúrja össze – ezek tagadják a Krisztust – pedig „Én 
vagyok az út, az igazság és az élet” (Jn 14:6).
Meg kell térni! „… aki énhozzám jön, azt én nem 
küldöm el” (Jn 6:37). Aki nem tér meg, az okoskodik. 
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Aki káromolja, semmibe veszi Istent, az Isten haragja 
alatt van és marad. Megtérés nélkül nincs bűnbocsá-
nat. Megtérés után Szentlelke által lesz válasz min-
den kérdésre: „megnyitotta értelmüket” (Lk 24:45). 
A „rest szív” akadály (Lk 24:25).
A Bibliát ugyan emberek írták, de Isten kijelentése 
alapján, és ahol Ő szól, szent az a hely – ezért Szent-
írás. Oda csak „levetett saruval” lehet közeledni 
(2Móz 3:5). Igéjére lehet építeni, nem látomásokra 
és vénasszonyos mesékre. Üzenetét Szentlelke teszi 
minden korban érvényessé és személyessé. „Mert 
nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek 

országának titkait, de azoknak nem adatott meg.” 
(Mt 13:11) – Ha nyitott szívvel, alázattal hallgatod, 
mint a kis Sámuel (1Sám 3:10). A hitben járók isme-
rik, lenyűgöző, amikor szól.
„A ti szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek bol-
dog, mert hall.” (Mt 13:16)
Megtérés után benned lesz a mennyország: egy kitel-
jesedő, értelmes, boldog élet. Úgy legyen!
„Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, 
az élet sincs meg abban” (1Jn 5:12)

Szeretettel összefoglalta Benkóné Mária

„A diktatúrák azt hirdették, 
hogy a keresztyénséget be kell 
zárni a templomba! Sok egyéb 
mai irányzat is ugyanezt sze-
retné: nyugodtan zárjuk ma-
gunkra a templomajtót, és ne 
foglalkozzunk a társadalom 
problémáival! Nekünk azon-
ban nem a légüres térben kell 
az evangéliumot megszólal-
tatnunk, hanem abban a va-
lóságban, amelyben élünk.” 
- fogalmazott interjúnkban 
Ittzés István. A nyugalmazott 
evangélikus lelkipásztor ok-
tóberben a Székesfehérvári 
Református Gyülekezetben 
nyílt előadássorozat kereté-
ben beszélt hallgatóságának 
Isten szeretetéről.

- Nagyon izgalmas és érdekes 
témákkal várta a hallgatóságát 
október 23. és 28. között nyílt 
előadássorozatára. A láthatat-
lan Teremtő, a szív titkai, és a 
démonvilág éppen úgy szóba 
került, mint a túlvilág, a hit 
és a láthatatlan Isten képe is. 
Miért ezen fajsúlyos kérdések 
köré csoportosítva építette fel 
evangelizációs üzenetét?
- Amikor evangelizációra készü-
lök, rendszerint imádkozom előtte. 

Ilyenkor arra kérem Istent, hogy Ő 
adjon olyan témát, üzenetet a szá-
momra, amely az adott gyüleke-
zetnek segítséget jelenthet. Amikor 
legutóbb felkészültem erre a hétre, 
éppen azon gondolkodtam, hogy 
a láthatatlan világ a mai ember 
számára sokszor csak a negatív 
oldaláról tűnik ismerősnek: amit 
az okkult vonal kínál. Ugyanakkor 
mi, keresztyének nagyon ritkán 
beszélünk arról, hogy ennek a lát-
hatatlan világnak éppen az isteni 
oldalát kellene megismernünk, 
nem pedig a sötét oldalát. Ezt a 
gondolatsort igyekeztem kibonta-
ni a hét során. Amikor egy ember 
megtér, hitre jut, akkor Isten ke-
gyelméből a láthatatlan világ, hit 
által számunkra is láthatóvá válik. 
A démonvilágról azért beszéltem 
külön egy alkalmat szentelve, mert 
nagyon is aktuális, hogy a keleti 

vallások és maga az okkult világ-
kép mennyire áthatotta jelenlegi 
európai gondolkodásunkat.
- Ha direktben rákérdezünk, 
ki miben hisz, sokan ellen-
keznek, hogy semmi közük 
az okkultizmushoz. Teljesen 
más kép bontakozik ki akkor, 
amikor horoszkópról, jógáról, 
transzcendentális meditáció-
ról, vagy éppen agykontroll-
ról van szó, hiszen ezek ma 
divatos fogalmaknak tűnnek. 
Lelkipásztorként miben látja 
mindezek veszélyét?
- Egyáltalán nem ártatlan és kö-
zömbös dolgokról beszélünk. Tu-
domásul kell vennünk, hogy az 
ezoterikus, okkult dolgok ajtót 
nyitnak a sötét világra és olyan 
kapcsolat alakul ki, amely tönk-
reteszi az életemet. Idéztem Joó 
Sándor lelkipásztor egyik igehir-
detéséből is, amely szerint az, aki 
ilyenekkel játszadozik, végül az 
örök életét játssza el. Saját tapasz-
talatom, hogy azoknak az em-
bereknek, akik okkult dolgokba 
mennek bele, előbb-utóbb saját 
és családi életük, kapcsolatrend-
szerük megy rá, mert az ördög go-
nosz, nem tréfál.
- Magam is hallottam egy ko-
rábbi igehirdetésben, hogy a 

„neM légüres térben kell beszélnünk 
az evangéliuMról”
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középkori felfogásban az ör-
dög még ellenségként szere-
pelt. Az elmúlt két-háromszáz 
évben már igyekezett magát 
letagadni, az utóbbi évtizedek-
ben – a média és a tömegkom-
munikáció közreműködésével 
– már segítő partnerként, jó 
barátként mutatkozik be. Két-
ségtelen, hogy egy gonosz és 
nagyon ravasz „marketinggel” 
állunk szemben.
- Korábban Európában az egy-
házak voltak világszerte a misz-
szió zászlóvivői. A kontinens ezt a 
szerepét mára elveszítette, s most 
azt látni, hogy az egykori nyuga-
ti keresztyénséget maga alá gyűri 
a keleti pogányság. Úgy is fogal-
mazhatunk, hogy az okkultizmus 
és a pogányság a reneszánszát 
éli. Ez a jelenség megfigyelhető 
módon a 19. század óta nagyon 
sokféle formában ütötte fel a fejét 
és egyre inkább erősödik. Aki ve-
szi a fáradtságot és megvizsgálja, 
milyen gyökerekből táplálkozott a 
fasizmus és a kommunizmus, ki-
derül, hogy e két sötét mozgalom 
megalapítóinál, zászlóvivőinél tet-
ten érhető a sátánizmus. Kitapint-
ható, hogy közeledünk az utolsó 
időkhöz, nem tudjuk, hogy med-
dig tart, de szinte biztosra vehető, 
hogy az utolsó felvonásnál tartunk 
Jézus Krisztus második visszajöve-
tele előtt.
- Lelkipásztorként milyen 
tapasztalatokat szerzett az 
istenkereső emberek, vagy 
hitükben vívódók körében, 
milyen kérdésekkel keresik fel 
Önt leggyakrabban?
- Elsősorban házasságon belüli 
problémákkal érkeznek. Mindeze-
ken túl jellemző a munkahelyi, 
társadalmi-kapcsolati rendszerek 
problémája, illetve a gyülekezeti 
gondok miatti feszültség. Érdekes 
módon fiatalok gyakran keresnek 
fel a teremtés, illetve az evolúció 
közötti különbség kérdésével.
- Igehirdetésében sokrétű és 

színes kitekintést nyújt hall-
gatóságának, érint kultúr- és 
eszmetörténeti üzenetet, szól 
közéleti kérdésekről és nem 
kerül ki akár kényesebb „eu-
rópaiságot” érintő gondolat-
sort sem. Úgy véli, szükséges 
alkalmanként szélesíteni a hí-
vek tájékozottságán?
- Ha megfigyeljük az ószövetség 
üzenetét, láthatjuk, hogy a pró-
féták mindig a valós társadalmi 
helyzet elemzése közben ítélték 
meg Izraelt, az miként is viszonyul 
Istenéhez? Másképpen fogalmaz-
va, Isten Igéje mindig a történelem 
menetében, az adott korszakban 
szólal meg. A kommunisták azt 
hirdették, hogy a keresztyénséget 
be kell zárni a templomba. Sok 
egyéb modern irányzat is ugyan-
ezt szeretné: nyugodtan zárjuk 
magunkra a templomajtót, és ne 
foglalkozzunk a társadalom prob-
lémáival, betegségeivel, s ne is 
keressünk rá választ! Isten éppen 
ehhez a világhoz küldi az ő egyhá-
zát. Nekünk nem a légüres térben 
kell az evangéliumot megszólal-
tatnunk, hanem abban a valóság-
ban, amelyben élünk. Pál apostol, 
Luther és Kálvin is saját koruk 
hamis tanításaival szemben fogal-
mazták meg leveleiket. Keskeny 
úton kell haladnunk az üdvösség 
felé, a krisztusi vonalat kell képvi-
selnünk ebben a világban. Ha az 
egyház erről lemond és nem teszi, 
ki más fogja hirdetni?
- Sarkalatos kérdésként szere-
pelt az evangelizáción az üd-
vösség, örökkévalóság, örök 
élet kérdése. Jó esetben a 
templomi közösségekben még 
elhangzik róluk tanítás is az 
igehirdetők részéről. Lelki-
pásztor úr miként tapasztalja, 
a ma embere számára lénye-
ges kérdésnek tűnik ez még?
- Templomba járók között tapasz-
talom leginkább, hogy egziszten-
ciális kérdéssé válik a személyes 
üdvösség kérdése. A ma élő em-

bert egyre kevésbé érdeklik a túl-
világi dolgok, s amely felé pedig 
odafordulnak, az éppen a hamis, 
sötét oldal. Az ezoterika mára már 
nagyon elterjedt. Sokan úgy gon-
dolják, hogy ha egyáltalán létezik 
olyan, hogy üdvösség, akkor az 
számukra „alanyi jogon” jár. Em-
legetik, hogy ismét szükség lenne 
reformációra. Én azt látom, hogy 
a reformáció embereinek életé-
ben első helyen állt az istenkérdés. 
Számukra fontos volt, most szá-
mos esetben még a tizedik helyen 
sem áll.
- Ebből az következne, hogy 
emiatt is nehéz az emberek 
sokaságához Isten igéjét el-
juttatni? Nehezebbé vált az 
evangelizációs szolgálat?
- Nehéz evangelizálni, bizonysá-
got tenni, mert ez emberek számá-
ra ezek már nem számítanak alap-
kérdésnek. Sokfelé járok és azt 
tapasztalom, hogy az evangelizá-
ciókat nagy részben a templomos 
emberek látogatják, s kevesebben 
a kívülállók közül, ezért arra tö-
rekedem, hogy ne csak egyfajta 
Krisztushoz hívogatás történjék 
a szolgálat során, hanem legyen 
mindig benne biblikus tanítás is. A 
gyülekezet híveinek erre van szük-
sége.
- Előadássorozatában arról is 
szólt, hogy egy ember önazo-
nosság-kérdése szoros össze-
függésben áll az Isten-kérdés-
sel is…
- Ha csak úgy tekintek magam-
ra, mint egy természeti folyamat 
termékére, mindenféle személyes 
háttér nélkül, akkor az én életem-
nek nincs jövője, nincs távlata. 
Charles Darwin úgy fogalmazta 
meg, hogy az evolúciónak nincs 
sem előretervezése, sem pedig 
célja. Márpedig, ha egy ilyen fo-
lyamatnak vagyok az úgynevezett 
terméke, akkor az én életemnek 
sincs célja és távlata. Viszont, ha 
egy személyes Isten teremtett, ak-
kor annak az Istennek jó terve van 
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velem. Magának teremtett és nem 
csupán hetven vagy kilencven év-
re, hanem az örökkévalóság szá-
mára. Ha erre a felismerésre elju-
tunk, akkor egy olyan távlat nyílik 
meg az ember előtt, amely vissza-
hat egész földi életére is, és fon-
tossá teszi számára. Egy biblikus, 
hívő ember nem vonatkoztathatja 
el magát a földi élettől, hanem itt 
is helytáll, betölti az Istentől kapott 
küldetést és reménységgel tekint a 
jövője felé.
- Ismeretes, hogy teljesen más, 
„civil” szakterületről érkezett 
és kapott elhívást a lelkipász-
tori szolgálatára. Hogyan em-
lékszik vissza életének ezen 
időszakára?
- Érettségi vizsgám előtt kezembe 
kaptam a dokumentumot, hogy 
származásom miatt nem tanulha-
tok tovább. Olyan lehetőségem 
nyílt, hogy az Ajkai Hőerőműbe 
kerülhettem, ahol akkor indítottak 
el egy országos műszeres irányí-
tástechnikai képzést. A techniku-
mi képzésem befejezése után a 

Százhalombattai Erőműhöz kerül-
tem, ahol három évtizeden át vé-
geztem feladatomat. Nagyon szép 
szakmaként tekintettem rá és sike-
resnek számítottam benne. Isten 
negyvennégy éves koromban egy 
csendeshéten megintett az akkori 
engedetlen hívő életem miatt. Egy 
lelkipásztor hívta fel a figyelmemet 
arra, hogy már a teológia levelező 
szakán lenne a helyem. Tiltakoz-
tam ennek még a gondolata el-
len is, de Isten meggyőzött, hogy 
tényleg oda kell mennem. Még a 
tanulmányaimat folytattam, ami-
kor az Érdi Evangélikus Egyház-
község a lelkipásztorának hívott 
meg. Ötven éves voltam ekkor.
- Immár nyugalmazott lelki-
pásztorként is rendkívül aktív, 
számos helyre kap meghívást 
különböző szolgálatokra…
- A most következő hetekben, 
hónapokban a torbágyi reformá-
tus gyülekezetbe hívtak, később 
Győrbe megyek, majd a Sarepta 
Budai Evangélikus Szeretetott-
honban várnak szolgálatra…

- A reformáció 500. évforduló-
ját ünnepeljük 2017-ben, a ju-
bileumi esztendőben. Hogyan 
fogalmazná meg a legfonto-
sabb üzenetét a mai modern 
Magyarország tekintetében?
- Ha valaha aktuálisnak számí-
tott a reformáció üzenete, akkor 
napjainkban igencsak az, hiszen 
a protestáns felekezeteink, teoló-
giáink számos értéket figyelembe 
véve folyamatosan távolodik az 
eredeti bibliai üzenettől. Felülke-
rekedtek bizonyos bibliakritikai 
hangok és a lelki-liberális irány-
zatok is. Luther négy pontos ösz-
szefoglaló üzenete, az „Egyedül 
a Szentírás”, az „Egyedül Krisz-
tus”, az „Egyedül hit által” és az 
„Egyedül kegyelemből” elvek ma 
is aktuálisak és oda kellene figyel-
ni rájuk. Amint Luther számára az 
Ige naggyá lett és a középpontba 
került, ugyanezen a módon lehet 
újból reformálni.

Szöveg: Szűcs Gábor
A kép forrása: www.youtube.com

Ami az ember számára kilátásta-
lanság vagy éppen csődhelyzet, az 
Isten Fiának egy újabb lehetőség, 
hogy megmutassa minde-
nekfelett álló hatalmát. Sok-
szor mindent elkövetnénk, 
hogy életünket elkerüljék a 
fekete fellegek, az álmatlan 
éjszakák, az erőnket meg-
haladó küzdelmek. De ezek 
elengedhetetlen részei, alko-
tóelemei az emberi létnek. 
Hogyan tölthetné el az a ki-
mondhatatlan érzés a hegy-
mászót, ha nem vállalná a 
felvezető, kockázatos, sok-
szor lehetetlennek tűnő utat?

Egy fárasztó nap után a tanítvá-
nyok jogosan gondolták, vége a 
napnak, majd holnap folytatjuk, 

amit ma elkezdtünk. Mindenki 
menjen a maga dolgára, vég-
re megpihenhetünk. De az Isten 

Fiának ez egy vissza nem térő 
alkalom: „szánakozom a sokasá-
gon, mert olyanok, mint a pásztor 

nélkül maradt nyáj”. Nem csak 
a testünket tápláló kenyeret, ha-
nem az Ő személyében földre jött 

mennyeit kínálta akkor a 
sokaságnak, ma neked és 
nekem! De vajon érezzük-e 
ennek szükségét?

Sokszor és sokféleképpen 
szólt hozzánk a mi szerető 
Atyánk. Elküldte szolgáit, 
hogy szívünkre beszélje-
nek, terített asztalt készített 
az éhezőknek, és meny-
nyei vizet a szomjazóknak. 
Annyit, hogy meg is ma-
radt tizenkét teli kosár. Ezt 
mentünk elfogyasztani, 

egymással megosztani Balatonfü-
reden, a gyülekezeti hétvégén va-
lamivel több, mint harmincan.

Öt kenyér és két hal – Mi ez ennyinek?
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„Akkor ismét megérintett az az emberhez hasonló lény, és hogy bátorságot öntsön belém, ezt mondta: 
Ne félj te, akit az Isten kedvel! Békesség neked! Légy erős, légy erős! Amikor így beszélt hozzám, meg-
erősödtem, és ezt mondtam: Beszélj, uram, mert megerősítettél engem!” (Dániel 10, 18-19)

A láthatatlan szeretet, ha látha-
tatlan marad, az nagy baj. Hogyan 
merjük azt mondani, hogy szeretjük 
Istent, akit nem látunk, ha nem sze-
retjük a felebarátunkat, lelki testvé-
rünket, aki mellettünk ül vagy áll, 
vagy él valahol ebben a városban? 
Az Isten szeretete tettekben nyilvá-
nult meg! Mit kezdenénk azzal, ha 
tudnánk a megváltásról, az örök 
életről, de az oda vezető utat nem 
ismernénk? Nem lenne több a hi-
tünk, mint vallásbölcselkedés vagy 
üres fecsegés.

Az Isten szeretete nem személy-
válogató! Felhozza napját jókra és 
gonoszokra, és esőt ad a szomjazó 
földre válogatás nélkül.

Aki Krisztusban van, új teremtés 

az! Meglátszik rajtunk az Ő keze 
munkája? Érződik rajtunk az Ő jó 
illata? Mehetünk hozzá úgy, amint 
vagyunk, de nem akar olyannak 
hagyni, amilyenek vagyunk!

Lehetnek gátjai annak, hogy az Ő 
szeretete betölthesse szívünket! Rej-
tett bűnök. Iránta való tudatos en-
gedetlenség. Nagy baj, ha bezárjuk, 
ahelyett, hogy megnyitnánk szívün-
ket előtte!

Milyen szomorúan szólt népéről a 
Mt 13,15-ben: „mert megkövéredett 
e nép szíve, fülükkel nehezen hal-
lanak, szemüket behunyták, hogy 
szemükkel ne lássanak, fülükkel ne 
halljanak, szívükkel ne értsenek, 
hogy meg ne térjenek, és meg ne 
gyógyítsam őket”.

Ő kész Jézussal mindent odaadni 
nekünk, hogy megelégedett életünk 
lehessen!

Az, amid van, átment az Ő kezén? 
Ha nem, bármid és bármennyid 
van, koldus vagy és maradsz.

„Ki Istenének átad mindent, Bizal-
mát csak belé veti, Azt csudaképen 
őrzi itt lent, Ínség, baj közt is élteti. Ki 
mindent szent kezébe tett, Az nem 
fövényre épített.” (RÉ 274, 1)

Az öt kenyér és két hal elég volt 
több mint ötezer embernek, sőt meg 
is maradt tizenkét kosárral!

Hálás vagyok, hogy ha abból a 
gazdagságból, amit kaptam, vala-
mit továbbadhattam!

Incze Sándor

2016. november 20-án 
gyűltünk össze a Szé-
chenyi utcai református 
gyülekezeti házban, hogy 
meghallgassuk Schrenk 
Éva testvérünk legújabb, 
„Áttörés” című verseskö-
tetének bemutatását.

A bevezetőt Ft. Steinbach 
József püspök úr mondta.

Először Józsué könyvé-
ből idézett: „… légy erős és 
bátor. Ne félj és ne rettegj…”.

Továbbiakban elmondta, 
hogy ma nagy szükség van 
az ilyen versekre. Olyan vi-
lágban élünk, ahol sok min-
den megkísért bennünket, 
és az emberek nem akarnak empatikusan gondol-
ni embertársukra. Egyre kevesebben merik feltenni 
maguknak a kérdést, hogy kik vagyunk, mit is aka-
runk, mi az életcélunk?
Éva versei szívből jövő őszinteségek, amikben bátran 
ír hitvallásról, régi és új életéről, gondolatairól. Mind-

ehhez az akaratot és bátorságot 
ő felülről kapja, mondta a püs-
pök úr.
Bevezetője végén gazdag ál-
dást kívánt a költőnő életére és 
munkájára.
Ezután következtek a versek, 
amiket felváltva hallgathattunk 
az előadóktól: Szabóné Eszter-
től, Évától és Kertész Ádámtól, 
valamint Körmendi Kristóftól, 
az idei Fehérvári Versünnep 
döntőseitől. Közben a vers-
mondást zenés ének gazda-
gította, két fiatal előadóval. 
Gitáron játszott Heim Péter, 
Szoboszlai Sára pedig énekelt.
A bemutató után természete-
sen mód volt arra, hogy ezt a 
verseskötetet megvehessék az 
érdeklődők.

Akik ezen részt vettünk, kellemes, szívet emelő va-
sárnap délutánban volt részünk.
„Igazságodat nem rejtegetem szívem mélyén, hanem 
beszélek hűségedről és szabadításodról a nagy gyü-
lekezet előtt.” (Zsolt 40,11)

Méregné Erzsi

schrenk éva 
új kÖnyvének 
bemutAtójA
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A reformátorok újra felfedezték 
és eldöntötték: komolyan veszik! 
Ha Istent szeretik, ha az áldásából 
akarnak élni, ha a kedvét keresik, 
akkor ehhez tartják magukat: Sola 
Scriptura! „Ezek pedig azért írat-
tak meg, hogy higgyétek: Jézus a 
Krisztus, az Isten Fia, és e hitben 
életetek legyen az ő nevében.” (Ján 
20,31)

A Szentírás alapján hitvalló őse-
inkkel együtt hisszük és valljuk: 
Élmények, érzések és megtapasz-
talások nem írhatják felül azt, amit 
Urunk az ő Igéjében kijelentett és 
számunkra hátrahagyott. Ha van 
valami, ami egyébként kívána-
tosnak és jónak látszik, de nincs 
összhangban azzal, amit Isten a 
próféták és az apostolok, leginkább 
pedig a Fia által tanított, akkor arra 
nincs szükségünk. Nem építjük be 
a kegyességünkbe, bármilyen ked-
vesnek is tűnik!

De vajon így gondoljuk-e ma is? 
Vajon Pál apostol szavai számunk-
ra is egyértelmű útmutatást jelen-
tenek-e: „Ráépültetek az apostolok 
és a próféták alapjára, a sarokkő 
pedig maga Krisztus Jézus.” (Ef 
2,20) Vagy pedig bármilyen új, ún. 
„élmény-teológia” felülírhatja szá-
munkra a Szentírást? – Isten őriz-
zen meg ettől! El kell döntenünk, 
hogy vállaljuk-e Isten Igéjének 
igazságát akkor is, ha az felülbírálja 
az elképzeléseinket vagy az elvárá-
sainkat. A kérdés tehát ez: Melyik 
az erősebb érv: az élmény vagy az 
írott igazság? (Ef 4,14–15; Ján 14,6)

A „más evangélium” veszélye 
ma is kísérti Isten népét: „Cso-
dálkozom, hogy attól, aki Krisz-
tus kegyelme által elhívott titeket, 
ilyen hamar más evangéliumhoz 
pártoltok; pedig nincsen más. De 
egyesek megzavartak titeket, és el 
akarják ferdíteni a Krisztus evangé-
liumát. Viszont ha még mi magunk, 

vagy egy mennyből való angyal 
hirdetne is nektek evangéliumot 
azonkívül, amit mi hirdetünk, átko-
zott legyen! Amint már korábban 
is megmondtuk, most ismét mon-
dom: ha valaki nektek más evan-
géliumot hirdet, azon kívül, ame-
lyet elfogadtatok, átkozott legyen!” 
(Gal 1,6–9) – Mindezek fényében 
vizsgáljuk meg most a keresztség, 
illetve a keresztelés lehetséges mó-
dozatainak kérdéskörét.

Sehol nincs a Szentírásban pél-
da arra, hogy valakit kétszer vagy 
újra megkereszteltek volna. Az 
egyetlen kivételnek a Csel 19,1–7 
látszik, ott viszont kiderül, hogy a 
jánosi keresztség csak a bűnbánati 
motívumról szólt, s még nem volt 
benne az új szövetség megkötésé-
nek pecsétje. Akiket viszont már az 
Úr Jézus nevére kereszteltek, azok 
mindkét vonatkozásban ígéretet 
kaptak: ha hisznek Őbenne, akkor 
megkapják bűneik bocsánatát és 
a Szentlélek által az Ő szövetsé-
geseiként élhetnek. (Csel 2,38; Mt 
28,18–20) Erre később még vissza-
térünk.

Látnunk kell, hogy a keresztelés 
aktusának többféle módja is meg-
található a Bibliában. Az etióp fő-
embert „valami vízben” kereszteli 
meg Fülöp (Csel 8,36), ahol a si-
vatagos körülményeket ismerve, s 
az eredetei görög szövegre figyelve 
megállapíthatjuk, hogy ez alka-
lommal meghintés történt és nem 
bemerítés. Egyébként is a görög 
„baptiszma” (keresztelés) kifejezés 
egyaránt jelent bemerítést és felül-
ről való ráöntést is.

A filippi börtönőr szolgálati laká-
sában sem valószínű, hogy kivite-
lezhető lett volna egy egész család 
bemerítéses megkeresztelése (Csel 
16,33), de ez láthatóan Pál apostolt 
egyáltalán nem zavarta. Még ke-
vésbé valószínű, hogy Péter Jeru-

zsálem főterén a 3000 megkeresz-
teltet bemerítette volna. (Csel 2,41)

De ezeknél a gyakorlati példák-
nál súlyosabbak a teológiai kér-
dések: Vajon van-e érvénytelen 
keresztség? Van-e jobb vagy rosz-
szabb módja a keresztelésnek, és 
lehet-e, illetve szabad-e megismé-
telni a keresztelkedést? Kedves-e 
ez Isten előtt, áldását adja-e rá, 
vagy sem? Jelent-e a Biblia szerint 
valami pluszt a felnőtt keresztség, 
illetve a bemerítés a meghintéssel 
szemben?

A víz a bemerítésnél és a meg-
hintésnél is Jézus Krisztus bűntör-
lő vérét jelképezi. „Jézusnak, az ő 
Fiának vére megtisztít minket min-
den bűntől.” (1Ján 1,7) „Térjetek 
meg, és keresztelkedjetek meg va-
lamennyien Jézus Krisztus nevére, 
bűneitek bocsánatára, és megkap-
játok a Szentlélek ajándékát.” (Csel 
2,38) A víz tehát mindkét formában 
azt jelzi, hogy a régi, Ádámtól örö-
költ természetem bűnös, a szívem 
csalárd (1Móz 8,21; Jer 17,9), és 
szükségem van egy új, felülről való 
természetre (az újonnan születés-
re), ha nem akarok a bűneim miatt 
elkárhozni. (Ján 3,7; Róm 6,23) A 
megtisztulás, vagyis a bűnbocsá-
nat szükségességének üzenetét vi-
szont egyáltalán nem befolyásolja 
a víz mennyisége, illetve a keresz-
telkedés metódusa. Nem véletlen, 
hogy a meghintésnél a fejtetőre 
csorgatjuk a vizet: így ugyanis a víz 
szimbolikusan végigfolyik az egész 
testen, mintegy beborítja (bemerí-
ti) azt, hogy jelezze: Megtisztulásra 
és egyben Jézus Krisztussal egy új 
élet megkezdésére van szükségem! 
(Gal 2,20) Mindebből látható, hogy 
nincs semmilyen lényegi különbség 
a meghintés és a bemerítés szimbo-
likája között.

Ha nem voltam megkeresztelve, 
és ezért felnőttként kerül rá a sor, 

élMény, vagy valaMi Más?
– Keresztelés az Ige szerint –
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akkor bármelyik változat megerősít 
a hitemben: lezárom az eddigi éle-
tem, amely bűneim miatt méltóvá 
tett a kárhozatra, és az Úr Jézussal 
újat kezdek. Ennél az új kezdetnél 
– a látszatra figyelve – a bemerítés 
mint jelkép erősebbnek tűnhet, de 
kérdés, hogy Isten az érzéseinket 
kívánja-e felgerjeszteni, a látszat-
ban gyönyörködik-e, vagy pedig 
erős hitben akar-e látni bennün-
ket? (vö.: Ján 6,29) Vajon neki a 
mi élményünk fontosabb-e, vagy 
az az igazság, amit nyomatékosan 
a szívünkre akar helyezni? (1Ján 
3,23) Mintha ezt kérdezné: Ha a 
keresztségtől függetlenül nem te-
kinted úgy hit által, hogy meghal-
tál a régi életed számára, akkor 
vajon az enyém vagy-e egyáltalán? 
Bemerítkeztél? Meghintettek? – 
Nem mindegy? Az a kérdés, hogy 
elítélni valónak, kárhozatra méltó-
nak tartod-e az eredeti természe-
tedet, s hiszed-e, hogy Valakinek 
meg kellett halnia helyetted?! És 
vajon kész vagy-e lelkileg feltá-
madni és Vele új életet kezdeni? „A 
keresztség által ugyanis eltemettet-
tünk vele a halálba, hogy amikép-
pen Krisztus feltámadt a halálból 
az Atya dicsősége által, úgy mi is 
új életben járjunk.” (Róm 6,4)

Az élő hitre jutásunkat tehát meg 
lehet vallani a felnőtt keresztség 
bármelyik formájában! – Kérdés: 
Vajon élményt, érzéseket kere-
sünk-e benne, vagy valami mást?…

Nézzük most meg, mit tanít Is-
ten Igéje a gyermekkeresztségről. 
Láttuk, hogy Pál nyugodt lélekkel 
megkeresztelt akár egész családo-
kat is. (Csel 16,33; 1Kor 1,16) De 
vajon miért tett így, amikor a gye-
rekek, főleg a kicsik, még fel sem 
tudták fogni, mit is kellene elhin-
niük az üdvösséghez? Vajon nem 
Pál tanította: „Ha tehát száddal 
Úrnak vallod Jézust, és szíveddel 
hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt 
a halálból, akkor üdvözülsz.” (Róm 
10,9) Bizony ő, s mindez teljesen 
összecseng az Úr Jézus szavaival: 

„Aki hisz és megkeresztelkedik, 
az üdvözül, aki pedig nem hisz, 
az elkárhozik.” (Mk 16,16; vö.: Mt 
10,32) Csakhogy: A keresztség 
üzenetének és jelentőségének van 
egy, az Ószövetségbe visszanyúló 
tartalma is, ami magyarázatot ad 
az apostolok által gyakorolt gyer-
mekkeresztségre!

Isten a „hívők atyjának” neve-
zett Ábrahám családjában elren-
delte, hogy nyolcnapos korukban 
kerüljön egy jel a gyermekeikre. 
(1Móz 17,9–14) A körülmetélés Is-
ten szövetségének a jele volt, ami 
arról tanúskodott, hogy Ő a kezde-
ményező, Ő ajánlja fel megmentő 
szeretetét a hívőknek. Ő megy és 
ment elébük már csecsemőkoruk-
ban, jó előre szövetséget dolgozott 
ki számukra, óriási áldozatot vállalt 
értük (Ján 3,16), és hűséget eskü-
dött, hogy szövetséges ígéreteit 
megtartja. Ez hatalmas horderejű 
felajánlás volt nem csak Ábrahám, 
hanem valamennyi hívő utódja 
számára! Isten felkínálta a megvál-
tást, hogy aki hisz benne, annak 
bűnbocsánata és örök élete legyen! 
„A te utódod által nyer áldást a föld 
valamennyi népe.” (1Móz 22,18) – 
Mi pedig már a nevét is tudjuk, kire 
utal Isten szövetséges felajánlása: 
„Mert valahány ígérete van Isten-
nek, azokra őbenne van az igen, és 
ezért általa van az ámen is, az Isten 
dicsőségére általunk.” (2Kor 1,20) 
Ezért akik hisznek Isten mindent 
megelőző megmentő ígéretének, 
azok az apostolokkal együtt feltete-
tik Uruk szövetségének jelét a gyer-
mekeikre. Épp a keresztyén egyház 
megszületésekor prédikálja Péter 
apostol: „Mert tiétek ez az ígéret és 
gyermekeiteké, sőt mindazoké is, 
akik távol vannak, akiket csak el-
hív magának az Úr, a mi Istenünk.” 
(Csel 2,39) – Ezért keresztelünk mi 
is bátran gyermekkorban! Hisszük, 
Isten a kezdeményező (Ef 1,4), Ő 
gondoskodott előre mindarról, ami 
az üdvösségünkhöz szükséges (Ján 
1,29; 1Ján 4,19), Ő keres meg, Ő 

hív el, s szövetséges ígéreteit rábíz-
za a hívő szülőkre. A felnövekvő 
gyerekeknek pedig nincs szüksége 
arra, hogy felnőttként újra rájuk ke-
rüljön Isten csodálatos szövetségé-
nek a jele, hiszen Ő állja a szavát, s 
ezért érvényben maradnak az ígé-
retei! (2Tim 2,13)

Viszont szükséges, hogy a felnö-
vő ember személyes hittel elfogadja 
és megköszönje az e szövetségben 
felkínáltakat, megtérjen bűnös út-
jairól s ezentúl Jézusnak éljen! Ez 
történik, illetve kezdődik el az új-
jászületés, vagyis az élő hitre jutás 
alkalmával. Ezért kiáltott fel Luther 
és a többi reformátor is bizakodó, 
megújult hittel, amikor visszatekin-
tettek arra, ami gyerekkorukban 
történt: „Meg vagyok keresztelve!” 
– s most már hiszem és tudom, 
hogy Isten minden ígérte érvényes 
rám Jézus áldozatának árán! Bol-
dogan, szívből vallom: „Testestől 
lelkestől, mind életemben, mind 
halálomban nem a magamé, ha-
nem az én hűséges Megváltómnak, 
Jézus Krisztusnak a tulajdona va-
gyok!” (Heidelbergi Káté 1.)

Viszont: A szövetség jelét nem 
kell újra feltenni a testemre, hiszen 
azt Isten helyezte oda, s komolyan 
is gondolta! – Ki vagyok én, hogy 
eltaszítom Isten előre felkínált szö-
vetséges szeretetét és semmissé 
nyilvánítom a gyerekkori kereszt-
ségemet?!

Nem ezt kell tenni, hanem vég-
re hinni mindazt, amit a bűnről és 
a kegyelemről kijelentett! „Mert 
a bűn zsoldja a halál, az Isten ke-
gyelmi ajándéka pedig az örök élet 
Krisztus Jézusban, a mi Urunk-
ban.” (Róm 6,23)

A keresztségben tehát Isten cse-
lekszik, illetve „szólal meg” a szim-
bólumok nyelvén, és nem az ember! 
(A „sákramentum” szó hűségesküt 
jelent.) Ő kínálja fel bűnbocsátó ke-
gyelmét és ezt nem vonja vissza a 
halálunk napjáig. (Ezért nem firtat-
juk, hogy mikor és melyik felekezet-
nél történt a keresztelés.) De éppen 
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ezért arcátlanság Istennel szemben, 
ha felnőttként szinte „követelem” az 
új keresztség által (akár bemerítés-
sel, akár meghintéssel) a követke-
zőt: Uram, újra ajánld föl minden 
kincsedet, amit Fiad megváltott 
nekem! – Nem kínálja föl, hanem 
ezt mondja: A keresztelésed már 
megtörtént, most már higgy, ha 
valóban hívővé lettél! (Zsid 11,6) 
S tégy erről bizonyságot, akár 
konfirmandus korodra jutsz el idá-
ig, akár később történik meg ve-
led az élő hitre jutás! „Mert szívvel 
hiszünk, hogy megigazuljunk, és 
szájjal teszünk vallást, hogy üdvö-
züljünk.” (Róm 10,10)

Hitvalló őseink évszázadokon át 
így élték meg boldog, üdvözítő hi-
tüket, megkeresztelve gyerekeiket, 
bátran használva a meghintés gya-
korlatát, és senkit nem bocsátva 
második keresztségre. Egyházunk 
hitvallása, a Heidelbergi Káté a 74. 
kérdésében így fogalmaz: „Meg 
kell-e keresztelni a kisdedeket is? 
Meg; mivel ugyanis ők is éppúgy 
beletartoznak Isten szövetségébe 
és egyházába, mint az idősebbek. 
S mivel Isten a Krisztus vére által 
a bűnből való váltságot és a hitet 
munkáló Szentlelket éppúgy ígéri 
nekik is, mint az idősebbeknek, en-
nélfogva a keresztség által, mint a 
szövetség jegye által, a keresztyén 
anyaszentegyházba őket is be kell 
avatni és a hitetlenek gyermekeitől 
meg kell különböztetni, amint ez az 
ószövetségben a körülmetélés által 
történt, amelynek helyébe Krisztus 
az újszövetségben a keresztséget 
szerzette.”

Egyházunk másik hitvallása, ami 
iránt szintén hűséget fogadnak az 
egyházi szolgálatba álló presbite-
rek, gondnokok, lelkészek, illetve 
egyházi elöljárók, így fogalmaz: 
„Isten egyházában csupáncsak egy 
keresztség van (Ef 4,5) és elég is 

egyszer megkeresztelkedni, vagyis 
Istennek szenteltetni. Az egyszer el-
fogadott keresztség pedig az egész 
életen keresztül tart, és ez az Isten 
gyermekeivé való fogadtatásunk-
nak örök pecsétje. Mert a Krisztus 
nevébe való megkeresztelkedés 
annyi, mint az Isten fiainak szövet-
ségébe és családjába, tehát öröksé-
gébe való beírás, felavatás és befo-
gadás.” (II. Helvét Hitvallás, XX/2)

Összefoglalva tehát: Ha valakit 
gyermekként megkereszteltek, ak-
kor a megtérése, vagyis élő hitre 
jutása után adjon boldog szívvel 
hálát érte, s keresse az alkalmát, 
hogy megvallhassa ajándékba ka-
pott új életét! (E lelki feltámadás, 
azaz újonnan születés megvallása 
történhet istentisztelet, vagy bármi-
lyen más gyülekezeti alkalom kere-
tében.)

Amint a Szentírás fenti idézetei és 
a hitvallásaink is mutatják, nincs 
szükség újra keresztelésre semmi-
lyen formában. A keresztség nem 
az egyes ember élménye, hanem 
Isten csodálatos cselekvése, ke-
gyelmének felajánlása. Ha viszont 
valakivel gyermekkorában ez nem 
történt meg, akkor kérje a megke-
resztelését (Mk 16,16), de immár 
annak tudatos és nyílt megvallá-
sával együtt, hogy Isten kegyelme 
megragadta és hiszi: Istennek a 
bűnbocsánatra és az örök életre 
vonatkozó ígéretei érvénybe léptek 
az életében! (Ezért van, hogy fel-
nőtteket csak a konfirmációi hitval-
lástételükkel együtt keresztelünk.)

Egyébként pedig, ha valakiről 
utólag derül ki, hogy nem volt 
megkeresztelve, akkor a hite, illet-
ve kérése alapján kiszolgáltatjuk 
számára a sákramentumot. Ezt 
azonban csak meghintéssel gya-
koroljuk, hiszen ez is tökéletesen 
szimbolizálja a régi élet lezárását, 
a bűntől való megtisztulást és az 

új élet megkezdését. A Kolossé le-
vélben olvassuk Jézusról: „Benne 
vagytok körülmetélve is, de nem 
kézzel végzett körülmetéléssel, ha-
nem a Krisztus szerinti körülmeté-
léssel, a bűn testének levetése által. 
A keresztségben vele együtt elte-
mettek benneteket, és vele együtt 
fel is támadtatok az Isten erejébe 
vetett hit által, aki feltámasztotta őt 
a halottak közül.” (2,11–12)

Ha a fentiek ellenére valaki mégis 
ragaszkodik a bemerítéshez, és ez 
megtörténik vele valamelyik feleke-
zetnél, az vét a református egyház 
évszázados rendje és elfogadott 
gyakorlata ellen, s innentől kezdve 
nem tudja képviselni egyházunk-
nak a teljes Szentírásra alapozott 
hitvallásos meggyőződését. Sok 
gyakorlati példa mutatja, hogy a 
remélt lelki megújulás is elmarad az 
életéből, hiszen azt sohasem szer-
tartások végzik el az emberi szív-
ben! „Különféle idegen tanításoktól 
ne hagyjátok magatokat félrevezet-
tetni. Mert az a jó, ha kegyelemmel 
erősödik meg a szív.”(Zsid 13,9) 
(vö.: Zsid 4,12; 2Tim 3,16–17; Kol 
2,23)

Vigyázzunk, mert minket is kísért 
mindaz, ami az egykori korinthusi 
gyülekezetet megkísértette: „Félek, 
hogy amint a kígyó megcsalta Évát 
ravaszságával, úgy tántorodnak el 
a ti gondolataitok is a Krisztus irán-
ti őszinte és tiszta hűségtől. Mert ha 
valaki odamegy hozzátok, és más 
Jézust hirdet, nem akit mi hirdet-
tünk, vagy más lelket fogadtok be, 
nem akit kaptatok, vagy más evan-
géliumot, nem amelyet elfogad-
tatok, azt szépen eltűritek.” (2Kor 
11,3–4)

A Reformáció immár 500 éve 
hirdeti: Térjetek vissza az igei ala-
pokhoz! Engedjünk neki…

Somogyi László

„Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is: egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, 
egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek felett és mindenek által és mindenekben.” (Efézus 4, 4-6)



BÉKESSÉG 17

A téli hónapokban (decem-
bertől január végéig) nem tar-
tunk hivatali órákat és hétkö-
zi alkalmakat a Budai úton! 
Ügyintézésre hétköznap a Lelké-
szi Hivatalban (Széchenyi út 16., 
22/312-785), illetve vasárnap az 
istentisztelet után van lehetőség!

Egyedül a Baba-Mama Klub 
tartja meg télen is az alkal-
mait kiírás szerint (ld. honlap: 
eseménynaptár) péntekenként 
délelőtt 10–12 óráig a templom 
fűtött ovis szobájában, ami lelki 
táplálékot és felüdülési lehetősé-
get kínál kisgyermekes anyukák-
nak és csöppségeiknek!

Az urnakegyhely a téli rend 
szerint rendesen nyitva tart: 
szerda 15–17 óráig, péntek 15–17 
óráig, vasárnap (és állami ünnep-
napokon) 9–12 óráig. Hivatali 
órák és bibliaórák a Gyülekezeti 
Központban vannak (Széchenyi 
út 16.) Márciustól áll vissza a hét-
köznapi rend: szerdánként 16–18 
óráig hivatali órákat tartunk, majd 
18 órától a Szabadság Krisztusban 
hitmélyítő bibliaórákat folytatjuk.

Úrvacsorás istentiszteleteket 
tartunk hó 1. vasárnapján és az 
egyházi nagyünnepek alkalmával.

Gyermek-istentiszteleteket 
a felnőtt istentisztelettel párhuza-
mosan 3 csoportban: kicsiknek és 
ovisoknak, kisiskolásoknak (alsó 
tagozatosok) és tiniknek (felső tago-
zatos kortól). A rendes vasárnapi is-
tentiszteleteket együtt kezdjük, mint 
egy nagy család, majd a gyermek-
percek (az igehirdetés üzenetének 
rövid gyermekszerű összefoglalása) 
és imádság után, a gyülekezeti ének 
alatt elindulnak a csoportok a külön 
foglalkozásaikra.

Adakozás a gyermekszolgá-
lattal kapcsolatban: Istennek 
hála, egyre több gyermek vesz 
részt a nekik tartott alkalmakon. A 
növekvő létszámmal párhuzamo-
san szükség van fejlesztésekre is, 
hogy ezeket az alkalmakat meg-
felelő körülmények között tudják 
megtartani a szolgálatban részt-
vevők. Emellett a gyermekszobák 
berendezésére is gyűjtünk adomá-
nyokat, hogy a téli időszakban a 
megfelelő hőmérséklet (padlószi-

getelés), illetve a tárolás (polcok, 
szekrények) is megoldott legyen. 
Az adományokat Szabó Balázs 
presbiter testvérünknél, ill. a lelké-
szi hivatalban lehet befizetni.

A hátsó bejárati ajtó (ami a 
szószék mögötti szobába való felju-
tást könnyíti majd meg) beépíté-
se, hála az Úrnak, megtörtént!

Adventi jótékonysági kórus-
hangversenyünkön 205.000,- 
Ft adomány gyűlt össze intéz-
ményeink, az Olajfa Óvoda és a 
Talentum Iskola anyagi nehézségek-
kel küzdő családjainak! Köszönjük 
az adományozók nagylelkűségét! 
A befolyt összeg 9 család közt lett 
egyenlő arányban szétosztva! Istené 
legyen egyedül a dicsőség!

Berze János lelkész

BUDAI ÚTI HÍREK

Advent

Gyerekkarácsony: műsor és 
ajándékosztás + szeretetven-
dégség az előtérben
2016. december. 18., 
vasárnap 15:00

Idősek karácsonya: gyerekek 
műsora és vacsora az imate-
remben
2016. december 18., 
vasárnap 15:00 

Szenteste I. ünnepi istentisz-
telet gyermekfelügyelettel
2016. december. 24., 
szombat 15:00

Szenteste II. ünnepi gyertya-
fényes-zenés istentisztelet
2016. december. 24., 
szombat 22:00

Karácsony I. ünnepi úrvacso-
rás istentisztelet gyermekfel-
ügyelettel 
2016. december. 25., 
vasárnap 10:00

Karácsony II. ünnepi úrvacso-
rás istentisztelet gyermekfel-
ügyelet nélkül
2016. december. 26., 
hétfő 10:00

Óévi hálaadó istentisztelet
2016. december. 31., 
szombat 15:00

Újévi istentisztelet úrvacso-
rával és  gyermekfelügyelettel
2017. január 1., 
vasárnap 10:00

programnaptár

szeretettel várjuk ünnepi programjainkra!
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-  Szentírást
-  bibliai témájú könyveket
-  hitépítő kiadványokat
-  traktátusokat
-  igés kártyákat, könyvjelzőket, matricákat
-  evangéliumi naptárakat

-  kazettákat és CD-t vásárolhat minden kedves ér-
deklődő. Karácsonyi könyvek, képeslapok, könyv-
jelzők, matricák, újévi naptárak kaphatók az irat-
terjesztésünkben. 2017-es Kálvin Kalendáriumot, 
Bibliaolvasó kalauzt és naptárat lehet vásárolni a 
gyülekezetrészekben, illetve a lelkészi hivatalban!

A Széchenyi utcai gyülekezetünkben a két istentiszteleti alkalmat követően:

Iratterjesztés

A Székesfehérvári Első Lions Club 
és a Székesfehérvári Református 
Egyházközség a már hagyomány-
nyá váló Budai úti zenés esték kere-
tében jótékonysági hangversenyre 
invitálta a zenekedvelő és az ada-
kozó szándékú kedves testvéreket, 
híveket.

A Székesfehérvári Első Lions 
Club a világ legnagyobb humani-
tárius célú klubhálózatának tagja. A 
mozgalom kiemelten támogatott te-
rületei a szociálisan rászoruló vagy 
egészségükben károsodott embe-
rek felkarolása, művészeti, kultu-
rális, környezetvédelmi programok 
pártolása, a társadalom számára 
fontos, hasznos ifjúsági programok 
támogatása, a hátrányos helyzetű 
embertársaink életminőségének ja-
vítása.

A Lions Club és a református egy-
ház céljai összeértek, a két szervezet 
a hangverseny közös megrendezé-
sével a református egyház intézmé-
nyeiben tanuló, szegény sorsú csa-
ládok megsegítését tűzte ki célul.

A hangversenyre advent első va-
sárnapján, 2016. november 27-én 
18 órakor került sor. Helyszínéül a 
szemet gyönyörködtető, szívet me-
lengető és nem utolsósorban kitűnő 
akusztikával rendelkező székesfe-
hérvári Budai úti református temp-
lom adott otthont.

A hangversenyen való részvételre 
három székesfehérvári kórus ka-

pott felkérést: az ARS MUSICA 
VEGYES KAR, Szabó Adrienn 
karnagy vezénylésével, a SZEBIK-
BÓDI-MIHÁLY CSALÁDI 
KÓRUS, Szebik Attila karnagy 
vezetésével, továbbá a SZÉKES-
FEHÉRVÁRI ÖKUMENIKUS 
KÓRUS, Dóczi István karnagy irá-
nyításával.

Az alkalmat a házigazda lelkipász-
tor, Berze János nyitotta meg egy 
rövid igei áhítattal.

Ezután dr. Szabó Balázs zenetör-
ténész köszöntötte a szép számú 
hallgatóságot és felvezette a nyitó 
kórusművet, amelyet a három kó-
rus egyszerre szólaltatott meg: Jo-
hann Sebastian Bach: Szép fényes 
Hajnalcsillagom.

A továbbiakban is dr. Szabó Ba-
lázs szakavatott vezetésével hallhat-
tunk a kórusművek keletkezéséről 
néhány gondolatot, egy-egy törté-
netet. Először az Ars Musica Vegyes 
Kar, majd a Székesfehérvári Öku-
menikus Kórus, a legvégén pedig a 
Szebik-Bódi-Mihály Családi Kórus 
lépett színpadra. A kórushangver-
senyen a kórusok Gárdonyi Zoltán 
zeneszerző születésének 90. és ha-
lálának 10. évfordulójáról is meg-
emlékeztek a neves zeneszerző által 
szerzett 148. zsoltár eléneklésével.

A kórushangverseny ismét egy 
közös ének, egy ismert bibliai ige 
megzenésített kánonjával zárult, az 
Ároni áldással: „Áldjon meg tégedet 

az Úr, és őrizzen meg tégedet. Vilá-
gosítsa meg az Úr az ő orczáját te 
rajtad, és könyörüljön te rajtad. For-
dítsa az Úr az ő orczáját te reád, és 
adjon békességet néked.”(4Mózes 
6,24–26)

A szép számú hallgatóság mo-
sollyal, jókedvű tapssal fejezte ki 
örömét, tetszését az egyes művek 
felhangzása után és a kórushang-
verseny végén is.

Mind a szereplőket, mind a hallga-
tóságot a hangverseny végén finom 
sütemény és tea várta, ahol baráti 
légkörben lehetőség adódott egy kis 
beszélgetésre, együttlétre.

A 990,- Ft-os jótékonysági jegyek 
árából összesen 205.000,- Ft ado-
mány gyűlt össze a református in-
tézmények szegény sorsú családjai-
nak. A befolyt összeg 9 család közt 
került egyenlő részben elosztásra. 
Örülök, hogy én is részt vehettem 
kórustagként ezen a jótékonysági 
esten és ezáltal is támogathattam 
a segítségre szorulókat. Köszönjük 
az adományozók nagylelkűségét! 
Egyedül Istené a dicsőség!

Úgy gondolom, hogy ez az alka-
lom a jótékony célja mellett méltóan 
köszöntötte az adventi ünnepet és 
megújult lélekkel kívánok minden 
kedves Testvéremnek áldott kará-
csonyi ünnepeket és szeretet-
ben, örömben gazdag, békés új 
esztendőt!

Vági Ágnes

Adventnyitó hAngverseny A budAi úti 
református templombAn
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Maroshegyi krónika
Maroshegyi Miklós nap. Dec-
ember 4-én délután 14 órától több 
asztalnál várták a gyerekeket a 
különféle adventi kézművességek. 
Lehetett mézeskalácsokat díszíte-
ni, amelyeket utána hazavihettek. 
Egy másik asztalnál egyedi, saját 
tenyérlenyomatú karácsonyi göm-
böket készíthettek a karácsonyfára. 
Emellett lehetett hóembert festeni, 
rénszarvast készíteni, karácsonyi 
csillagot és 3D-s fenyőfát hajtogat-
ni. Mindezek közben pedig az adventi kvíz várta a 
gyerekeket. Hála Istennek, sokan eljöttek, és a gyere-
kek mellett még a szülők is örömmel kézműveskedtek. 
Alkalmunkat a Mikulás is meglátogatta, aki minden 
gyereknek hozott valami kis meglepetést. Közben 
lehetett forró csokit, sült krumplit és süteményeket 
magunkhoz venni, hogy legyen elég energiánk a 
kézműveskedéshez. Este hatkor ért véget az alkalom. 
Köszönjük az önkéntes segítők szolgálatát!

Jövőbeli alkalmaink:

Szilveszteri ünnepség. 

December 31-én 19 órá-
tól az imaházban szeret-
nénk visszatekinteni az 
elmúlt évre és hálát adni 
Istennek képeken, beszél-
getéseken és játékokon 
keresztül.

Nyílt előadássorozat (evangélizáció). 

Február 9-től 11-ig (Cs–Szo 18 óra). 
Igét hirdet: Bátki Dávid Géza református lelkipásztor, 
az Etei Református Egyházközség lelkipásztora.

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

Ujvári Sándor Csaba

A legnehezebb talán elfogad-
ni és megérteni azt, hogy a lát-
szólag rossz dolgok is értünk 
történnek. Értünk, és valami 
nagyobb jóért.

Sokszor bosszankodunk, amiért 
nem úgy történnek a dolgok, aho-
gyan azt mi szeretnénk. Dühösek és 
csalódottak leszünk, ha akadályokat 
kapunk azon az úton, amin haladni 
szeretnénk. Amiről úgy gondoljuk, 
hogy az az út nekünk tökéletesen 
jó. Pedig van valaki, aki pontosan 
tudja, mi az, ami a lehető legjobb 
nekünk és a javunkra válik: én Is-
tennek nevezem.

A legapróbb dolgokban is megfi-
gyelhető az isteni gondoskodás, ha 
nyitottak vagyunk rá és teljes mér-
tékben rábízzuk magunkat.

Egyik reggel nagyon fontos vi-
déki megbeszélésre siettem, jóval 
korábban indultam, mert nem sze-
retek késni. Azonban út közben úgy 
tűnt, az univerzum összeesküdött 
ellenem: mindenhol piros lámpát 

kaptam, két alkalommal volt útlezá-
rás egy baleset miatt, egy szakaszon 
mentem át, ahol sorompó van, ter-
mészetesen le volt zárva. Egyre fe-
szültebb és idegesebb lettem. Mivel 
újra leállt a forgalom, elterelés miatt, 
így volt időm gondolkodni: ha most 
idegeskedem, akkor gyorsabban 
érek-e oda? Meg nem történtté tu-
dom-e tenni az eddigi akadályokat? 
Természetesen mindkettőre nem 
volt a válasz.

Így betettem egy kellemes, 
nyugtató zenét és úgy döntöttem, 
megbízom abban, ami történik, és 
hogy aki kezében a legfelsőbb irá-
nyítás van, az pontosan tudja, mit 
miért csinál. Ezután sima utam volt. 
A város határában vettem észre egy 
defektes autót. Isteni sugallatra meg-
álltam segíteni. Akkor vettem észre, 
hogy tárgyalópartnerem az. Az 

autómentő, aki kijött, felajánlot-
ta, hogy gumicsere után helyszínre 
szállítja az autót. Így mi el tudtunk 
indulni a megbeszélésre.

Bár a megbeszélthez képest har-
minc perces késéssel érkeztünk, 
egyikünk sem késett, hiszen együtt 
érkeztünk. Baráti hangulatban, vic-
celődve telt a megbeszélés, mert a 
közös autóút alatt a véletlenek hi-
hetetlensége miatt összebarátkoz-
va régi barátokként tárgyaltunk. A 
megbeszélés nagyobb sikerrel zá-
rult, mint amit racionálisan remélni 
mertem volna.

Megértettem, ezen a napon az Uni-
verzum nem összeesküdött ellenem, 
hanem összeesküdött értem. 
Isten látta azt, amit én nem. Tudta, 
mi az, ami nekem és mindenkinek a 
lehető legjobb.

Járj nyitott szemmel, legyen ben-
ned hit és bizalom, és vedd észre 
az akadályok mögött rejlő ajándéko-
kat. A mindennapok csodáját.

Sándor Judit

gondviselés
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Diakóniai percek
Ahol a szeretet otthon van…

Isten szeretete hatalmas
Sosem gondoltam volna, hogy 

örömöt okozhat számomra az értel-
mi sérültek közötti szeretetszolgálat. 
Idén ősszel kezdődött harmadma-
gammal a csoportos foglalkozás. A 
legutóbbi alkalommal az „Ötezrek 
megvendégelése” – Lk 9,10–17. – 
adott lehetőséget arra, hogy meg-
próbáljuk elképzelni, elhinni és a 
szívünk részévé tenni azt a tényt, 
hogy Isten szeretete hatalmas. Ez 
a hatalmas szeretet a.) minden 
emberre kiterjed, mindenkinek jut, 
kaphat belőle; b.) mindenki, min-
den ember fontos Neki; c.) gondos-
kodik lelki-testi szükségleteinkről; 
d.) példát ad, tanít bennünket arra, 
hogy mi is odafigyeljünk a felebarát 
lelki-testi szükségleteire. Példákat 
gyűjtöttünk a nagy tömeg érzéke-
lésére, mert próbáltuk elképzelni, 
mekkora is lehetett egy több mint 
ötezer fős tömeg (férfiakon kívül, 
asszonyok és gyermekek). Meg-
néztünk egy filmrészletet, említés-
re került sportrendezvény, cirkusz, 

pláza stb. helyszínek. A történetre 
figyelve megbeszéltük, hogy nagy 
embertömeg vette körül az Úr Jé-
zust a Galileai-tengert körülvevő 
településekről összegyülekezve. 
Azért mentek Hozzá, mert szüksé-
gük volt Rá. Kíváncsiak voltak: Őt 
valóban Isten küldte? Hallották és 
hitték, hogy csak Ő tud segíteni az 
életükben felmerült nehézségek-
ben. Minden egyes ember szeretett 
volna valami számára szükségeset 
kapni. Mindenkinek volt valami 
„kívánságéhsége”, vágya. Aminek 
örült volna, ha betöltődik. Valaki 
azért ment, mert hallani akarta, 
milyen az az ország, ahol csak Isten 
uralkodik. Valaki az Isten megis-
merése céljából ment, mert nagyon 
vágyott rá. Valaki a betegségéből 
vagy fogyatékosságából szeretett 
volna meggyógyulni. Az egész na-
pos aktív jelenlétük alatt eltelt az 
idő és késő délután lett. Nagyon 
éhesek lettek. Ha a tanítványok 
között lettünk volna, felmerül a 

gondolat: Lehetetlen ennyi embert 
megelégíteni! Túl sokan vannak. 
De az Úr senkit sem küldött haza. 
Közben kiderült, hogy van egy ott 
lévő gyermeknek öt kenyere és két 
hala. Az Úr Jézus megáldotta azt a 
kevés élelmet, amely megsokaso-
dott a kosarakban. Így bőségesen 
jutott a jelenlévő sokaságnak, úgy, 
hogy még maradt is. Hatalmasan 
kiáradt Isten gondoskodó szerete-
te, mert a köré gyülekezett embe-
reket lelkileg és testileg is táplálta és 
megelégedtek.

Most ebben az adventi időszak-
ban ismét emlékezhetünk arra, 
Isten megmutatta minden ember-
nek Jézus Krisztus földre érkezé-
sével az Ő hatalmas szeretetét. A 
karácsonyban ezt láthatjuk. Az 
akkoriban élt emberek felé végzett 
szolgálata befejezésével az Úr Jé-
zus a keresztfán odaadta az életét, 
és harmadnapon feltámadt. Isten 
Krisztusban az Életet ajándékozta 
mindannyiunk számára. Ez az Ő 

Ígértem, hogy megismerhetjük a 8. osztályosok má-
sik felének személyes megtapasztalásait a dunaalmási 
református fogyatékosokat gondozó otthonbeli láto-
gatásunk alkalmáról. Gondolataikat az alábbiakban 
olvashatjuk:

- Október 14-én ellátogattunk a dunaalmási sze-
retetotthonba. Nagyon jó volt, mert adhattunk egy 
előadást, amit ők élvezettel hallgattak. De énekeknél 
is velünk énekeltek. Ők is készültek nekünk tánccal. 
Nagyon kedvesek voltak.

- Nagyon jó volt látni a bennük levő szeretetet és 
hitet. Nagyon jól éreztük magunkat.

- 2016. okt. 14-én Dunaalmásra látogattunk. Jó 
volt megtapasztalni, hogy mekkora szeretet van ben-
nük, és hogy mekkora kedvesség az odalátogatók 
iránt. Jó volt látni, hogy mekkora életkedvük van, 
és hogy nekik is vannak olyan dolgaik, amit nagyon 
szeretnek csinálni, és amiben nagyon jók is.

- Nekem nagyon tetszett a dunaalmási szeretetott-
hon látogatása, és ahol voltunk, nagyon szép kör-
nyezet ölelte át. Akik ott éltek, férfiak és fiúk nagyon 
kedvesen fogadtak minket. Táncoltak és finom süti-
vel ajándékoztak meg. Mi a kis előadásunkkal aján-
dékoztuk meg őket. Körbevezettek minket a szobáik-
ban és nagyon sok és szép dolgot láttunk. Nekem jó 
volt örömet okozni nekik.

- Megható volt. A lelkész azt mondta, hogy talál-
kozott olyan fogyatékossal, aki azt mondta: Míg én 
testileg fogyatékos vagyok, addig ti lelkileg vagytok 
fogyatékosok. Ezt azért mondta a testi fogyatékos, 
mert kinevették mások.

- Jó volt látni, hogy a sokak szerint betegnek ítélt 
emberek szeretetben élnek. Szépek voltak a munkáik 
és lenyűgöző, mire képes egy-egy lakó.

Somogyiné Gyüre Mara (diakónus)
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hatalmas szeretete. Kérdés, hogy elhisszük-e, illetve 
hiszünk, bízunk-e Őbenne.

Példát kaptunk arra, hogy szeretetben éljünk a fe-
lebaráttal. Őszinték lehetünk: olykor nagyon-nagyon 
nehéz. Az Ige segít: „öltözzétek fel a szeretetet” (Kol 
3,14.). Uram, hogyan kell ezt tenni?

A következő alkalommal beszélhetünk erről.
Egy idős cipészember gondolatával kívánok Istentől 

minden szükséget betöltő, áldott karácsonyt!: „Várom 
az Úr Jézust és közben javítom a cipőket.”

Somogyiné Gyüre Mara – diakónus

Határon túli magyar vendégek 
érkeztek pénteken Székesfehér-
várra, a csoportok Délvidékről, 
Erdélyből és Kárpátaljáról hozták 
el kulturális kincseiket, hogy be-
mutassák a fehérvári közönségnek 
a XI. Adventi Jóté-
konysági Esten. A 
vendégeket pénteken 
délután Székesfehér-
vár polgármestere 
fogadta a Városháza 
Dísztermében, ahol 
jelen voltak azok a 
székesfehérvári csa-
ládok is, akiknél a 
határon túliak a pár 
napos tartózkodásuk 
alatt vendégesked-
nek.

C s e r - Pa l kov i c s 
András polgármes-
ter tájegységenként 
ajándékokkal kedveskedett a hatá-
ron túli vendégeknek. Köszöntőjé-
ben Székesfehérvár polgármestere 
kiemelte, hogy a várost Magyar-
ország történelmi fővárosának 
tekinthetjük, erről árulkodnak a 
Díszteremben a történelmi tabló 
feliratai és az Aranybullát ábrázo-
ló festmény is. Hangsúlyozta, hogy 
felelősséggel tartozunk a határon 
túl élő testvéreink iránt, legyen az 
jótékonysági estély, vagy bármely 
más program. Székesfehérvár 
polgármestere felidézte a vendé-
geknek azt az augusztus 20-i ta-
lálkozást, amikor csángó csoport-
tal találkozott, akik a miért éppen 

Székesfehérvár kérdésre válaszol-
va elmondták, hogy véleményük 
szerint minden magyar embernek 
legalább egyszer életében el kell 
zarándokolnia Szent István szarko-
fágjához.

A vendégeket Deák Lajosné, a ha-
táron túli magyarokkal kapcsolatos 
feladatok tanácsnoka is köszöntöt-
te, aki elmondta, hogy éppen teg-
nap érkeztek haza Csángóföldről, 
ahova jótékonysági csomagokat 
vittek gyerekeknek. Megköszön-
te a családoknak, akik a határon 
túli vendégek elszállásolásában 
segítenek, és köszönetet mondott 
a Jótékonysági Esten fellépő gye-
rekeknek, majd jó felkészülést és 
jó szórakozást kívánt. A vendégek 
átvették a város szimbolikus aján-
dékait, majd Kiss Erika idegenve-
zető bemutatta nekik a Városháza 
történelmi-kulturális értékeit.

A Pusztinában élő csángó gye-
rekeknek az önkormányzat támo-
gatásával a Ciszterci Szent István 
Gimnázium, a Szent Imre Általá-
nos Iskola és Óvoda, valamint a 
Talentum Református Általános 

Iskola gyűjtött ado-
mányokat. A delegá-
cióval érkezett visz-
sza Pusztinából az a 
négy csángó fiatal, 
akik Székesfehérvá-
ron vendégesked-
nek. A Jótékonysá-
gi Estre a délvidéki 
Bácskossuthfalváról, 
az erdélyi Csíksze-
redából, valamint a 
kárpátaljai Bereg-
szászról érkeztek gye-
rekek és felnőttek.

A jótékonysági ren-
dezvényt a Székesfe-

hérvári Római Katolikus Egyház-
megye, valamint a Székesfehérvári 
Református Egyházközség szer-
vezte, amelynek bevételét a Kár-
pátaljai Református Egyházkerület 
Idősek Otthona, valamint a Lea 
Otthon Családok Átmeneti Ott-
hona javára fordították. A határon 
túli fiatal szavalók, népzenészek és 
néptáncosok mellett többek között 
fellépett Miklósa Erika Kossuth-dí-
jas operaénekes, Császár Angela 
Jászai Mari-díjas színművész, Bon-
csér Gergely operaénekes és Bor-
dás Barbara énekművész is.

Forrás: www.szekesfehervar.hu

határon túli fiatalok is felléptek 
a Xi. adventi jótékonysági esten
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Állandó sietésre unszoló kultú-
ránk arra nevel, hogy a várakozást 
rossznak lássuk, valaminek, ami-
nek nem kéne megtörténnie ve-
lünk. Percek alatt tudunk rendelni 
egy csinos blúzt a webáruházból, 
a Skype segítségével kontinensek 
távolából tudunk beszélgetni ba-
rátainkkal, sms-ben elküldhetjük 
férjünknek a listát, miket vegyen 
meg hazafelé jövet. Ebbe az élet-
módba nehezen illeszkedik be a 
várakozás.

Alapigénk szerzője, Dávid meg-
szokta a várakozást, ismerte a ne-
hézségeit is. A semmiből egyszer 
csak előbukkant Sámuel, hogy 
felkenje Izrael következő királyát 
Dávid családjából. Jessze egyik 
fiát választotta ki Isten szeretett 
Izraele élére. Ez a kiválasztott fiú 
Dávid volt.

A Szentírás elbeszéli, hogy Is-
ten Lelke leszállt Dávidra, és raj-
ta is maradt élete napjain (1Sám 
16,13). Egy ilyen felkenés után azt 
gondolnánk, hogy Dávid rohan 
elfoglalni a trónt. De Dávid roha-
násának iránya egészen más volt: 
vissza a legelőre a juhaihoz. Így 
indult a várakozása.

Várakozása közben Isten fel-
készítette a királyságra. Dávid 
egyetlen dologhoz értett, a pász-

torkodáshoz. Fogalma sem volt 
az udvari protokoll finomságairól, 
a nép vagy a hadsereg felügyele-
téről. Ahelyett, hogy ment volna 
átvenni a megígért címet, Dávid 
Istenre várt, hogy Ő helyezze át a 
legelőről a királyi palotába.

A jelen várakozása jótékonyan 
hat a jövőnkre. Ezt Dávid megta-
pasztalta, sok más tanulnivalóval 
együtt, amik mind reményt adhat-
nak hiábavalónak tűnő várakozá-
sunk közben.

1. Még ha kiválasztanak és fel-
kennek, akkor is várnunk kell. 
Dávid 15 évig várt, hogy Júda, és 
még tovább, hogy Izrael királya 
legyen.

2. Isten útjai nem a mi útjaink; 
gondolatai nem a mi gondolata-
ink. Miután kiválasztották és fel-
kenték, Dávid először Saul szolgá-
ja kellett, hogy legyen, Saulé, aki 
az „ő” trónján ült.

3. Isten nem vesztegeti el a vá-
rakozás idejét. Később beváltja, 
gyümölcsözteti életünk különböző 
szakaszaiban.

4. A várakozás ideje alatt, ha 
hagyjuk, közel kerülhetünk Meg-
váltónkhoz, olyan közel, ahogy 
másképpen nem lenne mód rá. 
Dávid leggyönyörűbb, legköltőibb 
zsoltárai a barlangokban, a pusz-

tákon íródtak, mialatt Istenre vá-
rakozott.

5. Isten meghallja gyermekei ki-
áltását. Dávid kiáltott, néha esde-
kelt az Úrhoz segítségért, világos-
ságért, védelemért. Isten sosem 
hagyta cserben. Végül, minden 
nehézségen túl, elfoglalta a trónt.

6. Várakozásunk más számára 
is gyümölcsöző. Gondoljunk bele, 
mekkora gazdagsággal ajándéko-
zott meg minket Dávid várakozá-
sa. Csodálatos költészete gyönyör-
ködtet, megnyugtat, meggyógyít, 
reményt ad nekünk.

Dávid élete kiváló útmutató a 
várakozáshoz. Várakozásunk ke-
vésbé megterhelő és jövőnk ragyo-
góbb lesz, ha hagyjuk, hogy Isten 
működjön várakozásunk közben. 
Ha ellazulunk, ha abbahagyjuk a 
hasztalan viaskodást, Isten bebi-
zonyítja hűségét, és megvalósítja 
terveit az életünkben.

Uram, segíts várakozni. Segíts 
jól várakozni. Nyugton akarok 
maradni, s hagyni akarom, hogy 
végbevidd tervedet az életemben. 
Nélküled erre képtelen vagyok. 
Jézus nevében, Ámen.

Forrás: 
http://virtualiskavezonoknek.
blogspot.hu/2016/06/amikor-

varni-nehez.html

aMikor várni nehéz

„Ezért remélj az Úrban és légy erős, légy bátor, és bízzál az Úrban!” (Zsolt 27,14)

Többgenerációs 
nagyTábor

Szeretettel várjuk a Testvéreket a 
2017. július 30. és augusztus 4. között 

Nován, a Csicsergő Szabadidőközpontba 
tervezett együttlétünkre!

Kérjük, hogy mielőbb adják le 
a jelentkezésüket a Lelkészi Hivatalban. 

Fiatalok, ifjak, vének, 
együtt imádkozzunk a hét áldásaiért!
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kincs, aMi van

Kamaszkorunkban sokszor me-
rész álmokkal, világmegváltó gon-
dolatokkal nézünk a jövő elé, hogy 
mennyi szép és jó dolog vár majd 
ránk akkor, amikor felnövünk. Éle-
tünk pedig egyre zajlik, tovább-
tanulás, pár- és pályaválasztás, 
családalapítás, munkavégzés, napi 
rutin, taposómalom. Nagyon gyor-
san felnőttkorunk kellős közepén 
találjuk magunkat. Közben-közben 
ilyen kellemetlen kérdések villan-
nak belénk: Ezt akartam? Most 
már mindig így lesz? Hová tűntek 
az álmaim? Nem lehetne elfutni, 
mást csinálni, újrakezdeni?

Bizonyos mértékig mindenki-
nél megjelennek ezek a kérdések. 
Szembesülnünk kell azzal, hogy az 
ifjúkori elképzelések egy része illú-
zió, és ha el is érünk ezt-azt, ren-
geteg dolog másképp alakul, és a 
való élet sosem olyan tökéletes, 
mint az ábrándok. Ha ez az érzelmi 
zavar mélyebben megrendít ben-
nünket, akkor „életközépi válság-
ról” lehet szó, amely szakkifejezést 
kimondottan erre az élethelyzetre 
használ a pszichológiai szaknyelv. 
Törvényszerű, hogy időnként meg 
kell állnunk, és átgondolni életün-
ket, hogy hol is tartunk, mit értünk 
el, merre haladjunk. Az viszont, 
hogy ezzel a szembesüléssel mire 
jutunk, már tőlünk függ.

Van, aki még jobban beleveti 
magát a munkába, hogy még több 
pénzt keressen, még nagyobb kar-
riert csináljon. Közben családját 
elhanyagolja, de mivel érez valami 
lelkiismeret-furdalást, ezért gyer-
mekeit, önmaga helyett, drága 
játékokkal, értékes ajándékokkal 
próbálja kárpótolni, számukra azt 
a torz mintát nyújtva, hogy a szere-
tet nem más, mint valamilyen tár-
gyi ajándékok adása és kapása. A 
Bibliából másfajta figyelmeztetést 
olvasunk ki: „Mit használ az em-
bernek, ha az egész világot meg-

nyeri, lelkében pedig kárt vall?” 
(Máté 16,26)

Az is gyakran megesik, hogy 
valaki visszafelé indul el, és újra 
fiatal akar lenni. Plasztikai sebész-
hez megy, megerőltető testedzés-
be kezd, kamaszként öltözködik 
és viselkedik vagy testi örömök 
fokozott hajszolásába merül. Eset-
leg otthagyja a családját, és lénye-
gesen fiatalabb partnert keresve 
igyekszik a megfiatalodást megta-
lálni. Mindez azonban többnyire az 
önmagunkkal való szembenézés 
megkerülése, így nem hoz valódi 
megoldást. Bölcs Salamontól meg-
tanulhatjuk, hogy nem lehet az idő 
kerekét visszaforgatni, „mindennek 
megszabott ideje van, megvan az 
ideje minden dolognak az ég alatt” 
(Préd 3,1).

Olyan is előfordul, hogy a krízis-
be jutott ember depressziós lesz, 
nem lát kiutat, belesüpped a csa-
lódásba, gondokba, nehézségek-
be. Esetleg meggondolatlan, irra-
cionális lépéseket tesz, amelyeket 
később megbán, amikor rájön, 
hogy nem számolt a következmé-
nyekkel.

Nehéz elhinni, amikor a gödör 
mélyén vagyunk, de mégis igaz, 
hogy a krízis mögött érték rejlik. 
Ami nem tör össze, az épít – tartja a 
népi bölcsesség. C. G. Jung neves 
svájci pszichológus ír arról, hogy az 
életközépi válság szükséges ahhoz, 
hogy kezdjük el megkeresni az élet 
mélyebb, valódi értékeit. A kifelé 
élésből találjunk utat befelé, spi-
rituális értékek felé, növekedjünk 
a belső emberben! Lássuk meg, 
hogy több az élet, mint evés, ivás, 
munka, szex. A külső, anyagi, vilá-
gi kincsek helyett kezdjük el a bel-
sőket keresni. Álistenek imádása 
helyett találjuk meg a valódi Istent! 
Kosztolányi Dezső is megérezte a 
karrier keresése miatt kiüresedő 
élet krízisét, így fogalmazza ezt 

meg gyönyörű versében: „Nincs 
meg a kincs, amire vágytam, a 
kincs, amiért porig égtem. Itthon 
vagyok itt a világban, s már nem 
vagyok otthon az égben.”

E. H. Erikson, a pszichoszociális 
fejlődéselmélet kidolgozója sze-
rint minden életkori szakasznak 
van fejlődési feladata, amelynek 
megoldása én-erőt, továbblépést 
eredményez. A szembesülés elmu-
lasztása, a feladat meg nem oldása 
diszharmóniát és további problé-
mákat hoz. Életünk közepén a leg-
főbb feladat a „generativitás vagy 
stagnálás” (érthetőbben: a gondos-
kodás vagy én-központúság) közti 
választás eldöntése. Feltesszük ma-
gunknak a kérdést, hogy értékes-e 
az életünk, tudunk-e olyat tenni, 
ami fennmarad a következő ge-
neráció számára is. Ha másokra 
nem gondolunk, hanem csak ön-
magunkra koncentrálunk, akkor 
életünk stagnáló lesz. Ha gondos-
kodó, mások számára is hasznos 
módon akarunk hozzájárulni az 
emberek, a társadalom javához, 
akkor életünket tartalmasnak, érté-
kesnek fogjuk megélni.

A középkorú embernek számos 
kihívással kell szembesülnie. Eg-
zisztenciális gondjai lehetnek, mun-
kájában úgy kell helytállnia, hogy 
nyomában vannak az ifjú helykö-
vetelők, felnövő gyerekeit szárnyra 
kell bocsátani, elengedni, idős szü-
lei gondozásáról gondoskodni kell, 
esetleges elvesztésük fájdalmát 
feldolgozni. Szembesülni az „üres 
fészekkel”, az élet végességével, a 
szellemi, fizikai erő csökkenésé-
vel – ezek olyan nehéz feladatok, 
amelyeket alig tudunk felülről jövő 
segítség nélkül megoldani. Az Is-
tentől jövő békesség az, amely erőt 
adhat: „Istennek békessége, mely 
minden értelmet meghalad, meg 
fogja őrizni a szíveteket és gondo-
lataitokat” (Fil 4,7).
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Hogyan lehet ezt elérni? 
Istenre figyeléssel, csenddel, 

tökéletlenségünk elfogadásával, 
megelégedettséggel, letisztultság-
gal, megbékéléssel. Béküljünk meg 
önmagunkkal és Istennel! – ez az 

életközépi válság megoldásának 
kulcsmondata. Fogadjuk el, hogy 
életünk eddig sem volt tökéletes, 
és ezután sem lesz az, de Istennek 
így is kedves, számon tartott, érté-
kes. Nyerjük vissza stabilitásunkat, 

melyet Urunk naponta ad nekünk! 
Mindez nem megalkuvás, nem ha-
nyatlás, hanem mélyebb, igazabb, 
valódi értékek keresése.

Dr. Kálmánchey Márta

kedves testvérek!
Az Empátia Mentálhigiénés Egyesület 

kérésére tesszük közzé 
az alábbi önkéntes szolgálatra hívogatót, 

amiben le van írva, hogy miről is van szó.
Kérdéseket a megadott e-mail címre lehet küldeni, 

jelentkezni is ott lehet.

Tehát az ismertető:

Az Empátia Mentálhigiénés Egyesület 1990 
óta működteti Székesfehérváron a Telefonos Lelki 
Elsősegély Szolgálatot. 
Az egységes, országosan bármely hálózatból ingye-
nesen hívható 116-123-as számot tárcsázhatják 
krízishelyzetben lévő embertársaink, valamint kap-
csolati, családi vagy munkahelyi konfliktusokkal, 
szenvedélybetegséggel összefüggő, illetve bármi-
lyen lelki problémával küzdők, a nap 24 órájában.
A telefonhívásokat képzett önkéntesek fogadják, a 
hívás mindkét oldalról teljesen anonim.

A székesfehérvári szolgálat várja az ehhez a 
munkához kedvet, indíttatást érző, leendő 
önkéntes ügyelők jelentkezését is.
A következő email címre kérünk egy rövid bemu-
tatkozó levelet: empatiamental@gmail.com

A városi hittanosok ősszel a Gaja-völgyben kirándultak. 
A fényképen a csapat egy része látható.

Hála és köszönet

Hála és dicsőség Örök-
kévaló Urunknak, 
hogy a Széchenyi úti 
templom felújítására öt 
éve felvett nagykölcsön 
utolsó részletét is törleszteni tudtuk!
Köszönet minden adakozónak! 
Szerető Mennyei Atyánk adja vissza 
kinek-kinek az adományát sokszoro-
san áldásban és békességben!
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Isten „dolgozik” – Az apai ál-
dás hiánya és az „égi Atyánk” 
gyógyító jelenléte

ÁLDÁS – EGY RITKÁN 
HASZNÁLT FOGALOM ÉS 

JELENTÉSEI

Az áldás kifejezést a modern em-
ber már alig használja. A hozzá 
kapcsolódó szófordulatok és moz-
dulatok (rítusok) is kikoptak a köz-
tudatból, pedig a „régiek” életének 
még szerves része volt…

De mit is jelent tulajdonképpen 
az áldás? A Magyar nagylexikon 
meghatározása szerint vallási foga-
lom. Lényege: „erő átadása szemé-
lyeknek és tárgyaknak mágikusnak 
hitt szavak és mozdulatok” segítsé-
gével. „Voltaképpen hagyományos 
formában elmondott jókívánság… 
de elmondója kívánsága teljesítését 
a vallás felsőbb lényeitől kéri.”

A teológiai értelmezés összhang-
ban van a fenti meghatározással: 
az áldás jelentése „kimondott szó-
val üdvhozó erőt közvetíteni, va-
lakit üdvhozó erő hordozójává… 
tenni”.

a) Az áldás forrása a teremtő Is-
ten. „Ő a forrása minden erőnek, 
az üdvhozó, boldogulást, virágzást 
elősegítő erőknek különösképpen. 
Megáldja az élőlényeket a teremtés 
után, ezért szaporodnak, ezért töl-
tik be a földet (1Móz 1,22)”, meg-
áldja az embert, ezért „szaporodik 

és uralkodik a többi teremtmé-
nyen”.

Kiemelkedő szerepe van Ábrahám 
(a kiválasztott) elhívástörténetében. 
Ábrahám „nemcsak szaporodást, 
nagyságot nyer vele, hanem maga 
is áldás hordozója lesz”. Hatása „itt 
már a megváltás felé mutat” (vö. 
1Móz 12,2 k.).

b) Az Ábrahám leszármazottain 
keresztül ígért áldás Jézus Krisztus-
ban teljesedett be (ApCsel 3,25). Ő 
a mennyei erők hordozója, a bevo-
nuló Messiás, ezért nevezik áldott-
nak.” Benne és általa a keresztyén 
gyülekezet lelki áldásban részesül 
(vö. Ef 1,3). Mennyei hatalmánál 
fogva áldja meg a kisgyermeke-
ket, akiket szüleik eléje visznek (Mk 
10,16), és mennybemenetelekor ál-
dással búcsúzik a tanítványoktól is.

c) A Szentírás tanúbizonysága 
szerint – bár az áldás forrása el-
sősorban Isten – emberek is áld-
hatnak. Ez azonban csak akkor 
hatásos, ha Isten felhatalmazása 
alapján történik: abban a bizalom-
ban, hogy Isten teszi hatásossá ál-
dásukat (vö. Zsid 11,20).

Áldást adhatnak az „atyák” – le-
gyen szó akár biológiai felmenők-
ről, akár a választott nép szellemi 
atyjairól: az Ábrahámnak adott 
áldást Isten maga újítja meg az ígé-
ret szerinti fiún, Izsákon, ám az ő 
gyermekét, Jákobot már Izsák áld-
ja meg.

Jákobnak az Úr nevében történő 
áldása következtében fiai és uno-
kái egy-egy törzs ősatyjává válnak: 
„üdvhozó, boldogulást, virágzást 
elősegítő erők” áradnak életükbe.

d) Látva az áldás fontosságát – 
boldogulást és üdvöt hozó erejét, 
hadd fűzzek ide egy olyan gondo-
latot is, amelyet a bibliai lexikonok 
nem említenek, de a Szentírás tör-
ténetei egyértelművé teszik: jelen-
tősége miatt az áldás hiánya vagy 
megvonása kenyértöréshez, konf-
liktusokhoz vezet. Az, aki lemarad 
róla, nem „boldogul” – nem telje-
sedik ki az élete […].

AZ ÁLDÁS HELYE 
– JELENLÉTE ÉS HIÁNYA – 

NAPJAINKBAN

Bár a Szentírásban található mó-
dozataival napjainkban már alig 
találkozunk, bizonyos formákban 
most is megvalósul az áldás. Hadd 
emeljem ki e fogalom két – az eddi-
giek során egyértelművé vált – jel-
lemzőjét:

– A választottnak szól, akire igent 
mondott az áldás osztója. Első je-
lentése tehát: „elfogadlak, hozzám 
tartozol, oltalmam/Isten oltalma 
alatt állsz!”

– De az áldásosztó – legyen szó 
a mennyei Atyáról, földi apáról 
vagy papról – egyúttal a kiválasz-
tott boldogulását is elősegíti: „bol-
dogulást, üdvhozó erőt árasztok 
rád”, elősegítem az érvényesülésed 
– üzeni szava és gesztusa. A szülő-
gyermek kapcsolat minőségének 
elsődleges meghatározója ma is az 
elfogadás, a védelem alá vonás, 
illetve a boldogulás munkálása; 
Linda Schubert megfogalmazásá-
ban: a beleegyezés, a bátorítás, a 
boldogulás elősegítése. A kérdés 
csak az: a szülők – és elsősorban 
az apák! – tudnak-e áldáshordozók 
lenni gyermekeik számára?

a) Steve Biddulph Hogyan ne-
veljünk boldog gyermeket? című 
könyvében a szülői üzenetek jelen-
tőségére hívja föl a figyelmet: „(...) 
gyakran hallottam szülőket így be-
szélni:

– Reménytelen vagy.
– Istenem, csak bosszúságot je-

lentesz!
– Te idióta, hagyd már abba!”
Ez a fajta programozás, amellyel 

oly sok fiatal kényszerül felnőni, 
egyfajta családi átokként végigvo-
nul a generációkon. Úgy hívják: 
önbeteljesítő jóslat – mert ha elég 
gyakran mondogatják, igazzá vá-
lik… Ha így beszélünk egy gyer-
mekhez, nem csupán annyi törté-
nik, hogy pillanatnyi rossz érzést 
okozunk neki. 

LE
LK

I-

GONDOZÓI 

SA
ROK
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„A ledorongolásoknak szuggesz-
tív hatásuk is van, amit észrevét-
lenül fejtenek ki. Olyanok, mint a 
gyermek agyában elültetett mag-
vak, melyek kikelve formálják majd 
a gyermek önmagáról alkotott ké-
pét.”

Ezt támasztja alá Perfild agyse-
bész munkássága is: a doktor mű-
téteit követő kutatások megerősítet-
ték, hogy „minden örökre tárolódik 
agyunkban, minden egyes látvány, 
hang és kimondott szó, méghozzá 
azokkal az érzésekkel egyetemben, 
amiket akkor éreztünk”, amikor az 
adott esemény történt.

Egy gyermek tele van kérdé-
sekkel: „Ki is vagyok én?” „Miféle 
ember vagyok én?” Az önmegha-
tározás e kérdéseire építjük fel fel-
nőttként az életünket, és szerepet 
játszanak valamennyi jelentősebb 
döntésünkben. Akár azt sugallja az 
üzenet, hogy „annyira lusta vagy!”, 
akár azt, hogy „nagyszerű gyerek 
vagy!” – ezek a fontos „felnőtt” sze-
mélyektől jövő minősítések mélyre 
hatolnak, és szilárdan beépülnek a 
gyermek tudatalattijába.”

b) A verbális programozás mel-
lett azonban a szülő gyermekével 
szemben megnyilvánuló nonver-
bális attitűdjének is programozó 
ereje van. Például a szülő elutasító 
magatartása, hiánya, vagy az „itt 
vagyok, de számodra mégsem va-
gyok jelen” üzenetet hordozó visel-
kedés is támaszthat elégtelenségér-
zetet a gyermekben.

Feldmár András Szégyen és sze-
retet című könyvéből idézek:

„Laingnek – amerikai pszichiáter 
– volt egy páciense, egy idősebb nő. 
Azt mondta, hogy bár egész életé-
ben normális életet élt, úgy érzi, 
hogy valamikor bezárult a szíve, és 
képtelen megnyitni. Beszélgettek 
egy órát, de nem jutottak semmi-
re. Laing nagyon nyíltszívű ember 
volt, és valami mégis történhetett 
közöttük, mert aznap este, amikor 
a nő hazament, egyszer csak érez-
te, hogy kinyílt a szíve. Abban a pil-

lanatban… elkezdett sírni, és vissza 
tudott emlékezni arra a pillanatra, 
amikor bezárta azt… tíz éves kis-
lányként apjával a vonaton ült, és 
megmutatott neki egy rajzot, amit 
akkor készített, és nagyon büszke 
volt rá. Az apja rápillantott, vállat 
vont, majd olvasott tovább…”

c) A szülők tehát programozzák 
gyermekeiket. Szavaik üzenete 
nyomán alakul ki a gyermek önér-
tékelése, önmeghatározása, és az 
így kifejlődött énkép hatására for-
málódik az élet. Ezek alapján dön-
ti el a gyermek, hogy „mire lehet 
képes”, „mire érdemes”, mi jár neki 
az élettől „alanyi jogon”.

De nemcsak ez hat a gyermek éle-
tének alakulására, hiszen egy szülő 
hiánya – biológiai vagy „érzelmi 
távolléte” – ugyancsak életformáló 
üzenetet hordoz. „Nem érdekelsz”, 
„nincs szükségem rád”, vagy ezzel 
éppen ellentétes üzenetek hatá-
rozzák meg azt, hogy felnőttként 
kik leszünk, mit várunk az élettől, 
hogyan „vesszük az akadályokat”. 
A gyermek boldogulásáért, eset-
leges kudarcáért tehát a szülők is 
felelősek. Szavuk, jelenlétük, vagy 
éppen hiányuk lehet átok és áldás 
is: előremozdító, áldásos vagy le-
dorongoló.

APÁINK SZEREPE: 
APAHIÁNY = ÁLDÁSHIÁNY?

Napjainkban egyre többször 
hallani arról, hogy „apahiányos” 
társadalomban élünk. Hiányzik az 
apa, mert a szülők elváltak; mert 
egész nap dolgozik, és mire hazaér, 
fáradt, így érzelmileg távol marad 
a családi történésektől; vagy mert 
ő is apa nélkül nőtt fel, így képtelen 
egy egészséges apakép felmutatá-
sára.

Kérdés: szükség van-e rá egyálta-
lán? Van-e olyan feladat, amelyet 
valóban csak ő tud ellátni? Nem 
elég az édesanya egy gyermek biz-
tonságos, egészséges felnevelésé-
hez?

James Youniss és Jacqueline 
Smollar kutatásai alapján „mun-
kamegosztásról” beszélhetünk: 
„Az apák képviselik az otthoni te-
kintélyt. Felelősségük abban áll, 
hogy a gyermekeknek hosszú távú 
célokat jelöljenek meg […] a gyer-
mekek anyjukkal inkább személyes 
témákról beszélnek…” Az apa sze-
repköre tehát más, mint az anyáé, 
de jelenlétére – a gyermek egész-
séges fejlődése szempontjából – 
ugyanúgy szükség van. Ha nincs 
jelen, hiánya későbbi hiányok sorát 
vonja maga után:

[…] Takács Judit pszichiáter így 
fogalmaz: „Az apahiány a fiúkat a 
saját férfiszerepük kialakításában 
bizonytalanítja el.”

A nemi szerepekben jelentkező 
konfúziók és a szabályszegés mel-
lett megjelenik a harmadik hiány 
is: az apa nélkül felnövő gyermek 
nehezebben kezeli a krízishelyze-
teket, stressztűrő képessége nehe-
zen vagy egyáltalán nem alakul 
ki. Hadd utaljunk ismét James 
Youniss és Jacqueline Smollar ku-
tatásaira: az apa jelenléte a hosszú 
távú kompetenciák, célok kiala-
kulásához és kijelöléséhez fontos. 
[…]

C. G. Jung így beszél erről: „Az 
apa-őskép (archetípus) mindany-
nyiunk belső világában él és hat, 
ez határozza meg a férfihez, a tör-
vényhez, az államhoz, az értelem-
hez, a szellemhez és a természeti 
dinamizmushoz fűződő viszonyt. 
Az apa az alkotó és a tekintély. Ő 
felelős a megértésért… Komoly 
lelki űr keletkezik, ha a gyermek 
közelében nincs olyan férfiember, 
akire – mint jó példára – felnézhet. 
Az ilyen személy hiánya vagy mél-
tatlan volta az égi Atyára is árnyé-
kot vethet.” […]

Forrás: Bartos Károly: Isten „dol-
gozik” – Az apai áldás hiánya és 
az „égi Atyánk” gyógyító jelenlé-
te. (részlet) In: Embertárs, 2014./2. 
148–153.
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Anyakönyvi hírek
2016. 10. 21–2016. 12. 07.

 Megkértem Istent…
 Megkértem Istent, hogy vegye el a büszkeségemet, de Ő azt mondta: nem.
 Azt mondta, hogy a büszkeséget nem Ő veszi el, hanem nekem kell feladnom azt.
 Kértem Istentől, hogy fogyatékos gyermekem legyen egészséges, de Ő azt mondta: nem.
 Azt mondta, hogy a lelke egészséges, a teste csak átmenet.
 Kértem Istent, hogy adjon nekem türelmet, de Ő azt mondta: nem.
 Azt mondta, hogy a türelem a megpróbáltatás mellékterméke: nem kapni, megszerezni kell.
 Kértem Istent, hogy adjon nekem boldogságot, de Ő azt mondta: nem.
 Azt mondta, csak áldását adhatja – a boldogság rajtam múlik.
 Kértem Istent, hogy kíméljen meg a fájdalomtól, de Ő azt mondta: nem.
 A szenvedés eltávolít a világ dolgaitól és közelebb visz Hozzá.
 Kértem Istent, hogy adjon lelki fejlődést, de Ő azt mondta: nem.
 Azt mondta, hogy a fejlődés az én dolgom, de hajlandó megmetszeni, hogy gyümölcsöt hozzak.
 Kértem Istent, hogy segítsen másokat szeretni, úgy, ahogy Ő szeret engem.
 Erre azt felelte: látom, kezded érteni.
 Kértem erőt… És Isten adott nehézségeket, amelyek erőssé tesznek.
 Kértem bölcsességet… És Isten adott problémákat, hogy megoldjam azokat.
 Kértem bátorságot, és Isten adott veszélyeket, hogy legyőzzem azokat.
 Kértem, adjon szeretetet… És Isten adott gondterhelt embereket, hogy segítsek rajtuk.
 Kértem kegyelmet… És Isten adott lehetőségeket.
 Semmit sem kaptam, amit akartam. Megkaptam mindent, amire szükségem volt.
 És imáim meghallgatásra leltek.                                                                             (ismeretlen szerző) 
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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  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
Péntek: 17:00 Imanna imakör
Péntek: 18:00 Kereszt-kérdések

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: 15:00 - 17:00 Hivatali órák
Szerda: 18:00 Bibliakör
Péntek: 10:00 Baba-mama klub
Az altemplomi urnakegyhely téli nyitva tartása:
 Szerda és péntek: 15–17 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

Deák Péter ifjúsági 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

Hála és dicsőség Örökkévaló Urunknak, hogy a Széchenyi úti temp-
lom felújítására öt éve felvett nagykölcsön utolsó részletét is törleszteni 
tudtuk!
Köszönet minden adakozónak! Szerető Mennyei Atyánk adja vissza 
kinek-kinek az adományát sokszorosan áldásban és békességben!


