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Pontosan 5 éve jelent meg So-
mogyi Csaba tollából egy cikk a 
böjtről a Békesség újságban. Kira-
gadok belőle egy gondolatot: „A 
magyar reformátusság … szinte 
„alanyi alapon” utasítja el, mivel a 
böjtöt katolikus szokásnak fogja föl. 
Vajon mennyire helyes ez a meg-
közelítés? Mennyire ismered Te, 
kedves Olvasó, a böjtöt? Ha csak 
annyit válaszolsz, hogy elutasítod, 
mert valamilyen katolikus hátteret 
sejtesz mögötte, akkor nemcsak 
önmagadat csapod be, hanem Is-
ten Igéjét sem veszed igazán ko-
molyan!”

Nos, kedves Olvasó! Állj meg 
itt egy pillanatra, és gondold vé-
gig, mennyire is ismered a böjt 
lényegét?

Tág értelemben véve a böjt ön-
megtartóztatást jelent az élet több 
területére vonatkozóan, valami-
féle meghatározott célból. Nap-
jainkban, a mindennapi életben 
ezt a kifejezést legfőképpen egyes 
élelmiszerekről, ételekről, élvezeti 
szerekről való önkéntes lemon-
dásként használjuk – pl. léböjtkúra 
(a szilárd táplálék elhagyása). De 
hogyan értékeljük mi, Jézus Krisz-
tus vonzásában élők a böjtöt? Mit 
mond nekünk róla a Szentírás?

A húsvétot megelőző negyven-

napos böjt a keresztyének számá-
ra egy kiemelt bűnbánati időszak. 
Alkalmat ad a hitben való elmé-
lyülésre, hogy méltóképpen felké-
szülhessünk Jézus Krisztus feltáma-
dásának megünneplésére.

A böjtöt már az Ószövetség népe 
is ismerte és heti rendszerességgel 
gyakorolta, legelső említése Mózes 
3. könyvében van: „Örök rendel-
kezés legyen ez nektek: a hetedik 
hónap tizedik napján tartsatok 
böjtöt, és ne végezzetek semmifé-
le munkát, sem az, aki közületek 
való, sem a közöttetek tartózkodó 
jövevény. Mert ezen a napon vé-
geznek engesztelést értetek, hogy 
megtisztítsanak benneteket, és 
megtisztultok minden vétketektől 
az ÚR színe előtt. A teljes nyuga-
lom napja legyen ez nálatok, ami-
kor böjtöt is tartsatok. Örök rendel-
kezés ez.” (3Móz 16,29–31) Már 
itt is bűnbánati alkalomról, vétke-

kért való engesztelésről volt szó. És 
ahogyan a nép szíve elhajlott az 
Úrtól, a próféták is felléptek a böjt 
tartalmát vesztett, csak külsőségek-
re épülő, magamutogató gyakorla-
ta ellen (Ézs 58 és Zak 7,14) – Jé-
zus ugyanígy tett a maga korában 
(Mt 6,16–17). Vajon ha most ránk 
nézne az Úr Jézus, mit mondana?

Az Újszövetség népe átvette ezt 
a bűnbánati „szokást” a zsidóság-
tól, a kora II. századi Didakhé heti 
két böjti napot ír elő. Tertullianus, 
II. századi egyházíró úgy ír a böjt-
ről, mint ami közel visz bennünket 
Istenhez és hozzásegít, hogy tisz-
tábban lássuk Istent és az Ő titkait, 
lehetővé teszi a vele való bizalmas 
viszony kiépítését. A húsvét előtti 
40 napos „nagyböjt” a IV. század-
tól szokás az egyházban, ebben a 
40 napban nem fogyasztottak húst, 
tojást, tejterméket. 

De mit jelent számunkra most, 
itt a XXI. században? Lényegét 
tekintve nem szabad most sem, 
hogy mást jelentsen, mint Jézus 
idejében, ugyanúgy a bűnbánatot, 
mint akkor, és egy belső, szent – az 
Úrnak szentelt – elcsendesedést. 
Vajon nem vált-e megszokássá a 
templomba járásunk, kegyessé-
günk; üres rutinná a lelki életünk? 
Ez az időszak remek alkalom az 

„Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, 
hogy lássák az emberek böjtölésüket.” (Mt 6,16a)
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Szerkesztői gondolatok

önvizsgálatra, az elmélyült imád-
ságra, a lelki kiszáradás megakadá-
lyozására, és a felkészülésre, hogy 
együtt tudjuk megünnepelni hús-

vétkor Isten hatalmas kegyelmét, 
hogy „úgy szerette Isten a világot, 
hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki 
hisz őbenne, el ne vesszen, hanem 

örök élete legyen.” (Jn 3,16) 
Neked és nekem.

Szűcs Zsolt

Miután Jézus negyven napon és 
negyven éjjelen keresztül böjtölt 
a pusztában, megkísértette az ör-
dög: „Ha Isten Fia vagy, mondd, 
hogy ezek a kövek változzanak 
kenyérré!” Jézus ezt felelte: „Meg 
van írva: »Nemcsak kenyérrel él 
az ember, hanem minden igével, 
amely Isten szájából származik.«” 
(Mt 4:3–4)

Másutt erre int bennünket Jézus: 
„ne aggódjatok életetekért, hogy 
mit egyetek, vagy mit igyatok […] 
Nem több-e az élet a tápláléknál 
[…]?” (Mt 6:25)

A mai világban sokan igyekez-
nek egészséges életmódot folytat-
ni és étrendjükbe „szuperkajákat” 
beiktatni. Talán túlságosan is nagy 
hangsúlyt fektetünk erre a témára, 

mintha ezzel az örök életet biztosí-
tanánk magunknak… Persze az jó 
dolog, ha odafigyelünk arra, mi-
lyen testi táplálékot fogyasztunk, 
de vajon emellett lelki táplálékot is 
veszünk-e magunkhoz? Ha igen, 
akkor mit? Ugyanis, ahogy nem 
mindegy, milyen ételt kap a tes-
tünk, az sem mindegy, mivel táp-
láljuk a lelkünket. Jézus egyértel-
műen fogalmazza meg, hogy lelki 
táplálék minden ige, amely Isten 
szájából származik. Ha először az 
Ő országát és igazságát keressük, 
akkor ráadásul minden szükséges 
megadatik nekünk (ld. Mt 6:33).

Tágabban értelmezve arra int 
bennünket az ige, hogy elsősorban 
ne a földi javakat hajszoljuk, ha-
nem a mennyei kincseket keressük. 

A böjtnek célja van, mégpedig az, 
hogy általa még mélyebb kapcso-
latba kerüljünk Istennel. Tudjunk le-
mondani olyan élvezetekről, ame-
lyek akadályozzák ennek a célnak 
a megvalósulását. Tartsunk leltárt: 
mi a fontossági sorrendünk; mi az, 
ami a lelki épülésünket szolgálja, 
és mi az, ami kifejezetten rombo-
lóan hat ránk, még ha egyébként 
pillanatnyi örömöt is okoz nekünk? 
Isten nem azt akarja, hogy ne örül-
jünk mindazoknak az ajándékok-
nak, áldásoknak, amelyeket Tőle 
kapunk földi életünkben. Azonban 
Ő legyen életünk alapja, adjunk 
Neki hálát mindenkor, legyen az 
Övé a dicsőség mindenért.

Ujváriné Császár Boglárka

FŐGONDNOKI KÖSZÖNTÉS
Kedves Testvérek, 

Szeretett Székesfehérvári Gyülekezet!
Isten gondviselő kegyelme által szólhatok, mint Isten 

akaratának engedve, és a gyülekezetünk tagjai által 
ezen ciklusra megválasztott főgondnok. Azért merek 
a Mindenható Atyánkra hivatkozni megválasztásom 
kapcsán, mert én erre a tisztségre alkalmatlannak és 
méltatlannak tartom magam. A jelölőgyűlés előtt két 
nappal szereztem tudomást, hogy valaki vagy valakik 
erre a tisztségre jelöltek. A megválasztásom érdeké-
ben én senkivel nem beszéltem, nem folytattam szim-
pátiabeszélgetéseket, csak a választás előtti éjszakán 
virrasztottam órákat, Isten előtt csendben imádkozva, 
hogy hozza meg Ő a döntést, adja meg a választ Ő a 
jelölésemre. Az eredmény ismert.

A tisztségemet szolgálatnak tekintem, és „Minden-
re van erőm Krisztusban, aki engem megerő-
sít.” (Fil 4:13)

A viaskodással töltött éjszakán eszembe jutott a közel 
32 évvel korábbi, Isten keresésére induló fiatalember, 
aki bátortalanul a karzat hátsó soraiban húzta meg 

magát, és szinte szivacs módjára 
szívta magába az elhangzott igé-
ket. Minden alkalom után csak 
korholta saját magát az elszalaj-
tott évekért, amiket Isten nélkül 
eltékozolt. Félelmem, aggódásom 
ellenére a gyülekezet befogadott, 
ahogy teltek az évek, mind több 
testvért ismerhettem meg, és egy-
re több alkalommal vallhattam meg, hogy az Isten 
egyszülött fia, Jézus Krisztus énértem is áldozta életét. 
A Golgotai keresztre miattam, helyettem és 
érettem szegezték fel bűntelen testét.

A hitem erősödésével – legalábbis én így éreztem és 
érzem – jött a felkérés Nt. Németh Tamás lelkipásztor-
tól a presbiteri tisztségre, majd a testület akaratának 
engedve 18 éven keresztül folyamatosan végeztem a 
jegyzői szolgálatot. A szolgálatok mellett öröm és lelki 
felfrissülés volt számomra és családom számára is a 
gyülekezet testvéri közösségével eltöltött egy-egy nyári 
tábor, csendeshétvége.
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Nem kívánom megkerülni azt a látható, és nap mint 
nap érezhető jelenséget, hogy kisebb-nagyobb kö-
zösségek a gyülekezeten belül különbözően élik meg 
hitüket, ebből eredően felszínre kerülnek egyes testvé-
rek és testvéri közösségek közötti „látáskülönbségek”. 
Lehet, hogy ennek jelenlétét és megnyilvánulásait én 
érzékelem csak, de az a véleményem, hogy az elmúlt 
időben bekövetkezett lelkipásztor-távozásnak a hitbe-
li különbözőségek feloldhatatlannak tűnő ellentéte is 
lehetett az oka. Többször hangot adtam azon vélemé-
nyemnek, és ezt most is megerősítem, hogy egy ilyen 
nagy létszámú gyülekezetben természetes jelenség a 
különbözőség megjelenése, hitbeli kérdésekben is, és 
a szolgálatok megítélésében. De az Úr Jézus Krisztus 
testének megosztása ellen tennünk kell, imádkoznunk 
kell. Kiáltsunk az Úrhoz azokért, akiknek tagadását és 
kemény szívét csak a Lélek ereje tudja összetörni!

Én úgy látom, hogy az eltérések csökkentése, a hit-
beli „nagykorúság” megélése egyedül a Szentlélek 
munkája által lehetséges, ha hittel kérjük a Minden-
ható Istent, hogy árassza ránk is, és testvéreinkre Jé-
zus Krisztus közbenjáró szeretetét, kegyelmét, akkor a 
gyülekezet „hajóját” senki és semmi nem térítheti el az 
örök üdvösség kikötőjébe vezető útról.

Hiszem, és minden erőmmel azon munkálkodom, 
hogy az új ciklusra megválasztott presbiterek ezen szán-
dékomban támogassanak. Imádságaikkal, szolgálatuk-
kal ezt a kitűzött célt tartsák szem előtt, és kicsinyes, sze-
mélyes szempontok mihamarabb feledésbe merüljenek.

Végezetül szeretettel tájékoztatom a gyülekezet tag-
jait, hogy a Presbitérium a 2018. január 17-i és január 
30-i értekezletén az alábbi tisztségviselőket választotta 

meg, akik, meggyőződésem, hogy áldozatos, szolgá-
ló és hitben járó, imádkozó testvéreink; a gyülekezet 
épülését, gyarapodását szolgálják:
Széchenyi utcai általános gondnok: Fülöp Zoltán
Budai úti általános gondnok: Síró Imre
Maroshegyi általános gondnok: Szanyó Gábor
Missziói gondnok: Incze Sándor
Iskolaügyi gondnok, 
Igazgatótanács elnöke: dr. Mayer Péter
Gazdasági gondnok: Szabó Sándor
Egyházközségi jogtanácsos: dr. Bíró Zsuzsanna
Presbiteri jegyző: Ellenbruck Roland
Kommunikációs gondnok: Fellegi Tibor
Testvérkapcsolati felelős: Németh Kornél
Katechetikai felelős: Szabó Gergelyné
Ifjúsági felelős: Deák Péter
Temetőügyi felelős: Illés László
Hit, Remény, Szeretet Alapítvány elnöke: 
Miklós Gábor
Kuratórium presbitérium által delegált tagjai: 
dr. Horváth Zoltán, Balogh Adél

„Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én 
tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” 
(János 13,35)

Szeretettel és áldással, békességgel!

Szabó József
főgondnok

 � Szentírást
 � bibliai témájú könyveket
 � hitépítő kiadványokat
 � traktátusokat
 � igés kártyákat, könyvjel-
zőket, matricákat
 � evangéliumi naptárakat
 � kazettákat és CD-t

vásárolhat minden kedves ér-
deklődő.

A böjti időszakhoz, majd 
az azt követő ünnepkö-
rökhöz kapcsolódó kiad-
ványok, képeslapok kap-
hatók!

A Széchenyi utcai gyülekezetünkben 
a két istentiszteleti alkalmat követően:

Iratterjesztés Örülj!

Örülj, mert nála a szabadság.
Örülj, mert nála az igazság.
Örülj, mert terheid már nem
egyedül hordod.
Örülj, mert jövődet, aggodalmaidat
az Ő kezébe adhatod.
Örülj, mert megnyugvást, békességet
áraszt feléd.
Örülj, mert bűneid törölve, a kereszten
érted adta, földi életét.
Örülj, mert Tőle mindig egy napra
jutó kegyelmet kapsz.
Örülj, mert Megváltód szeretetében
naponta vigasztalódhatsz.

Szabóné Takács Éva
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Suliváró gondolatok
A leendõ elsõ osztály tanítói

Illés Anna
,,Ne mondd, hogy fiatal vagy, 

hanem menj, ahova csak kül-
delek, és hirdesd, amit csak pa-
rancsolok!” (Jeremiás 1:7)

Idén kezdtem 5. tanévemet a 
Talentum Református Általános 
Iskolában, melyet ugyanolyan 
lelkesedéssel és szeretettel vég-
zek, mint a kezdetek kezdetén. 
Örömmel és büszkeséggel tölt 

el, hogy a jelenlegi osztályomat első óta ismerhetem, 
szerethetem, taníthatom.

2013-ban végeztem az ELTE Tanító- és Óvóképző 
Karán, magyar nyelv és irodalom műveltségterüle-
ten. Most pedig a Pannon Egyetem Modern Filológia 
és Társadalomtudományi Karán tanulok nyelv- és 
beszédfejlesztést.

Vezérigéül azért választottam ezt a bibliai idézetet, 
mert nagyon fontos számomra Isten vezetése és biz-
tatása. Ennek szellemében igyekszem megállni a he-

lyem és ez alól a munkahelyem sem kivétel.
Amit elsősorban a gyermekeknek szeretnék átad-

ni, és számomra is a legfontosabb, az istenszeretet, 
a hazaszeretet és az egymás szeretete. Erre alapozva 
szeretném (az alapvető ismeretek mellett) a körülöt-
tünk lévő értékekre, a nyelv szépségeire és a zene 
által okozott örömre megtanítani őket.

Jelenleg Úrhidán élek szüleimmel és két öcsémmel. 
A székesfehérvári református gyülekezetnek már szü-
letésem óta, azaz 26 éve vagyok tagja. 

A gyülekezet ifjúsági csoportját vezetem másodma-
gammal, ahova egyre több fiatal csatlakozik be, és 
vállal szolgálatot. Elnökségi tagja vagyok egy orszá-
gos ifjúsági szervezetnek, a REFISZ-nek (Református 
Fiatalok Szövetsége). Nyaranta az ország különböző 
területein szolgálok táborokban, melyekben minden 
alkalommal Isten áldását és szeretetét érzem. Ezt 
igyekszem a hétköznapokban átadni a körülöttem 
élőknek.

Jövő tanévben is a magyar tantárgycsoportot fo-
gom tanítani.

Sáriné Rádi Zsuzsa
Székesfehérváron élek férjemmel 

és fiammal. 1988-ban végeztem a 
Jászberényi Tanítóképző Főiskola 
tanító-népművelő szakán. A Du-
nántúlra kerülve Enyingen éltem és 
dolgoztam 18 évig. Ott voltam ala-
pító tanítója a Tinódi Református 
Iskolának. Ekkor kerültem kapcso-
latba azokkal a keresztény értékek-
kel, amelyeket egy egyházi iskola és 

a mellette álló gyülekezet képvisel. Így Székesfehér-
várra költözésünkkor utam ide, a református iskolába 
vezetett.

Nagy öröm számomra, hogy 12 éve dolgozhatom 
ebben a közösségben, idén a harmadik osztályomat 
indíthatom felső tagozatba. KÖZÖSSÉG, így, csupa 
nagybetűvel, mert nevelő munkámban nagy hang-
súlyt fektetek az összetartó, az egymást szeretettel 
elfogadó és támogató közösség formálására. Ezért is 
osztályunk alapigéje: „Szeretetben szolgáljatok egy-
másnak.” (Gal 5:13)

E célért nem csak az órákon, az iskolában teszünk, 
hanem nagyon sokszor kirándulunk, szervezünk is-

kolán kívüli programokat is. Gyakran megyünk mú-
zeumba, színházba, családi kirándulásokra. Jólesik, 
hogy ebben segítenek a szülők is, így az általam ve-
zetett Talentum Természetjáró Kör 8 éve működik. 
Évente 6–8 alkalommal túrázunk a közeli hegyekben. 
A közösségformáláson kívül nagyszerű alkalmak ezek 
az ismeretek átadására, a környezeti nevelésre, a ki-
tartásra, egészséges életmódra szoktatásra is. Négy-
éves együttlétünket az osztállyal most is erdei iskolával 
szeretnénk zárni.

Az oktató munkámban célom a stabil alapkész-
ségek kialakítása, az egyéni bánásmód, melyben a 
lemaradók segítése mellett a tehetséggondozásra is 
hangsúlyt fektetek. Lelkesen vezetem a matematika 
szakkört, melyen a versenyekre felkészülés mellett a 
tantárgy érdekes és játékos oldalával is találkozhatnak 
a tanulók.

Munkámban fontosnak tartom az oktatás és nevelés 
harmonikus egységét. Felelősnek érzem magam tanu-
lóim értelmi-érzelmi fejlődéséért. Bízom benne, hogy 
tanítványaim érzik azt a bizalmon és következetessé-
gen alapuló szeretetet, amellyel viszonyulok hozzájuk.

Jövő tanévben is a matematika tantárgycsoportot 
fogom tanítani.
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Szülõi vélemények

Szeretettel hívjuk az iskolába készülő óvodásokat és szüleiket
Suliváró programunkra

a Talentum Református Általános Iskolába.
Székesfehérvár, Széchenyi utca 20.

Suliváró foglalkozások gyerekeknek:
2018. február 17., szombat 9:00
2018. február 26., hétfő 16:30

Családi istentisztelet: 2018. február 18., vasárnap 8:30
a Széchenyi utcai református templomban

Nyílt órák a 4. osztályban: 2018. március 6., kedd 7:40–9:45
Tavaszi túra a Talentum Természetjáró Körrel: 2018. április 7., szombat 8:00

www.albaref.hu/iskola; telefon: 30/820-5914 és 22/310-018

Kedves Szülőtársak!

Mi még a hőskorszakban csatla-
koztunk az iskolához, amikor még 
éppen csak elkezdődött minden.
Azért döntöttünk a Talentum mel-
lett, mert kicsi és egyházi iskola. A 
pedagógusok egy részét ismertük, 
az ő személyük garancia volt arra, 
hogy gyerekeink jó kezekben lesz-
nek.

Számunkra később is fontos volt 
az, hogy minden gyermekünket 
személyesen ismerték a nevelők, 
a konyhás nénik, a takarító nénik, 
a karbantartó. Így reggel nem egy 
nagy csordába löktem be, hanem 
személyes, bizalmi kapcsolatok há-
lójába helyeztem őt.

Az itt dolgozó tanárok között van-
nak, akikről csak jót mondhatunk, 
és vannak, akik munkájával nem 
vagyunk egészen megelégedve. 
Vannak olyanok, akikkel távolság-
tartóbbak a gyerekeink, vannak, 
akiket kedvelnek, és van, akire pót-
nagymamaként tekintenek.

Ha az iskolára gondolok, akkor 
mindenképpen egy szigorú, de 
elfogadó közeg jut eszembe, ahol 
nem könnyű a gyereknek, de még-

is otthonosabban érezheti magát, 
mint a legtöbb iskolában. (Bará-
taink révén volt belelátásunk más 
iskolák életébe is.)

Hat gyerekünk nagyjából kétéves 
különbségekkel kezdte az iskolát. 
Így megtörtént, hogy a nyelvtan 
házi feladat megoldása közben az 
idősebb segített a fiatalabbnak. 
Meglepő volt, hogy nem csak tudta 
a szükséges nyelvtani szabályt, de 
meg is tudta indokolni, hogy miért 
azt kell használni. Számomra ez azt 
tükrözi, hogy hatékony az itt folyó 
oktatás.

Fontos része az iskolai munkának 
a hitre nevelés és az emberré fara-
gás. Ez iskola esetében is igaz, hogy 
csak azt a gyereket lehet sikeresen 
tovább alakítani, akire otthon is fi-
gyelnek. Enélkül ebben az iskolá-
ban sem tudnak eredményt elérni.

Mivel az iskola református, ter-
mészetesen az egyházzal egybefo-
nódva folyik az oktatás, nevelés. 
Felekezeti szempontból a türelem, 
más gyülekezetek elfogadása nagy 
teret kap.

Rezsnyák Zoltán, akinek 
hat gyermeke volt iskolánk tanulója

Miért ajánlom a Talentum 
Református Iskolát?

Mert olyan, mint egy fészek, egy 
biztonságos burok. Mind a gyer-
meknek, és mind a szülőnek. Igen, 
jól olvasták, szülőt is írtam. 

Nekem mindig feltöltődés be-
mennem az iskolába. Biztos, hogy 
mindig kapunk jó szót, kedvessé-
get, szeretetet. A gyerek és a szülő. 
Kiváló tanítók vigyáznak rájuk és 
terelgetik őket az okosodás útján. 
És ami fontos, az emberségesség 
és a hit útján. Jézussal együtt kar-
öltve mennek végig ezen az úton. 

Mindezen túl sok szakkör is van, 
helyben zeneoktatás, modern esz-
közök, sok tematikus program 
(múzeum, színház, korcsolya, te-
nisz, úszás).

Megkérdeztem a lányomat, miért 
szeret ide járni? A válasz: mert itt 
mindenki kedves. És ezért örülök, 
hogy iskolás éveinek kezdetét ő 
ebben a biztonságos közegben, vé-
dett fészekben tölti. 

Még gondolkozol? 
Ne tedd, gyere!

Horoszné Gulyás Margit
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ADVENTI JÓTÉKONYSÁGI EST

Az Adventi Jótékonysági Est ma 
már hagyománynak számít váro-
sunkban, mely 2017. december 
8-án került megrendezésre immár 
tizenkettedik alkalommal a Szent 
István Hitoktatási és Művelődé-
si Ház Dísztermében. Nagy öröm 
volt szívünknek-lelkünknek, hogy 
a zsúfolásig megtelt gyönyörű szín-
házteremben ismételten együtt ün-
nepelhettünk a Kárpát-medence 
különböző tájegységeiből – Délvi-
dékről, Kárpátaljáról, Gyimesből 
és Pusztinából – érkező magyar 
testvéreinkkel.

Az Adventi Jótékonysági Est teljes 
bevételét, fele-fele arányban 
a Kárpátaljai Ráti Szent 
Mihály Gyermekotthon 
és a Gyulafehérvári Re-
formátus Egyházközség 
javára ajánlottuk fel.

A Ráti Szent Mihály 
Gyermekotthon létreho-
zását (2005. augusztus 1.) 
Majnek Antal munkácsi 
megyés püspök szorgalmaz-
ta. A gyermekotthonban je-
lenleg három család nevel 
– saját gyermekeik mellett 
– 22 gyermeket. A Szent Mihály 
Gyermekotthon küldetése, hogy 
minőségi életet adjon a gyermeke-
inek. Ezt a missziót hivatott szolgál-
ni a rehabilitációs központ.

A Gyulafehérvári Református 
Egyházközség 1604–1690 között 
az erdélyi protestáns gyülekezetek 
egyik legkiemelkedőbb közösségé-
nek számított, olyan lelkipásztorai, 
esperesei, püspökei voltak, akik 
bírták a fejedelmi udvar bizalmát. 
1758–61 között megépült a ma is 
látható templom. A 2016-ban tör-
tént felmérések megállapították, 
hogy a gyulafehérvári reformá-
tus templom barokk tetőszerkeze-
te életveszélyes állapotban van, 
melynek helyrehozatala erősen 

meghaladja a 287 tagból álló kis 
közösségük anyagi erejét.

A fellépő előadók az esten bi-
zonyságot tettek magas színvo-
nalú tudásukról, tehetségükről, 
önzetlenségükről, valamint a nem-
zeti-keresztény értékeink melletti 
elkötelezettségükről. Ezen az esten 
valamennyi szereplő Isten dicsősé-
gére szolgált, ünneplőbe öltöztetve 
lelküket. A színháztermet bensősé-
ges, családias hangulat töltötte be.

Az estet Spányi Antal katolikus 
megyés püspök úr nyitotta meg. 
Köszöntő szavaiban elmondta, 
hogy a világi karácsonyi időszak-

ban sokan elfelejtik, mi az igazi 
Karácsonynak és mi az Adventnek 
az értelme, üzenete. Az Isten szán-
déka szerint az emberek egyetlen 
nagy családot alkotnak, amelyben 
sokfélék vagyunk, de összetarto-
zunk, s azokkal különösen össze-
tartozunk, akik magyarok, akikkel 
közös kultúrkincsünk van, akikkel 
közös nyelvünk van, akikkel össze-
köt öröm és bánat, akikkel egyek 
kell, hogy legyünk. Amikor ilyen 
szép, maradandó élményt adó este 
előtt vagyunk, amelynek ajándéka 
szívünkbe és lelkünkbe költözik és 
velünk lesz hosszú-hosszú időn ke-
resztül, akkor tudnunk kell, hogy 
adósok vagyunk, felelősek va-
gyunk azokért a nemzetrészekért, 

azokért a magyarokért, akik rászo-
rulnak a mi segítségünkre. Legyen 
Isten áldása minden magyaron, 
minden emberen.

Az est műsorvezetője Takács 
Bence Ervin volt. Az est első ré-
szében hallhattuk a Csengőszó és 
Fricsay Richárd zenei díjban és az 
ARS MAGNA diploma elismerésé-
ben részesült Vox Mirabilis Kama-
rakórus felemelően szép előadását, 
Zemlényi Katica karnagy ve-
zényletével.

Majd a Príma Primissima-díjas, 
Magyar Örökség díjas és Magyar 
Művészetért díjas népdalénekes, 

Petrás Mária csodá-
latos előadásában gyö-
nyörködhettünk, aki a 
Magyar Művészeti Aka-
démia rendes tagja, va-
lamint tagja az Olasz 
Katolikus Művészek 
Szövetségének is. Hit-
vallásában többek kö-
zött elmondta: Abban a 
világban, amelyben szü-
lettem, imádságos ha-
rangozással kezdődött a 
nap és avval is ért véget. 

A családok gazdagságát nyolc-tíz 
gyermek jelentette. Az öt évestől 
a legöregebbekig mindenkinek 
nélkülözhetetlen szerepe volt. … 
Akármit nem cselekedtek, akármit 
nem ejtettek ki a szájukon. Névte-
len szentek között nőttem fel, akik a 
sereg gyermekükkel körülvéve tud-
tak énekelve szőni, fonni, gyönyö-
rűen hímezni, varázslatossá tenni 
azt a nehéz világot. Az ő képüket 
szeretném példaként a világ elé tár-
ni.  Kobzon kísérte Szlama Lász-
ló Junior Príma díjas népzenész, 
majd a közös fellépésüket követően 
csodálatosan játszott népdalokat 
kobzon. Az est első részében hall-
hattuk Bara Tamás erdélyi fiatal 
előadásában Kányádi Sándor Isten 

„Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége!” (Zsolt 100:5)
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háta mögött című versét, valamint 
a gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent 
Erzsébet Általános Iskola nyolcadik 
osztályos tanulójának, Pruteánu 
Oszkár Paulnak nagyon szép 
előadásában szintén Kányádi Sán-
dor versét, a Nyergestetőt. Majd 
a Délvidékről érkező Brezovszki 
Gergő hegedűművész és 
Beeri Barnabás zon-
goraművész magas szín-
vonalú, lélekemelő elő-
adásukkal örvendeztették 
meg a közönséget, s vé-
gül Boncsér Gergely 
operaénekes csodálatos 
előadásában Erkel Fe-
renc Bánk bán operájá-
ból hallhattunk részletet, 
a Hazám, hazám áriát, 
melyet a közönség vas-
tapssal jutalmazott.

Az első rész befejezése-
ként Steinbach József, 
a Dunántúli Református 
Egyházkerület püspöke 
osztotta meg a közönség-
gel adventi ünnepi gon-
dolatait. Nagy ajándék, 
megtiszteltetés és egyben 
épülés számomra, szá-
munkra, hogy évről évre 
itt lehetünk ezen a jóté-
konysági koncerten. A 
Reformáció 500. évfor-
dulójának záró alkalmaként hadd 
említsem meg azt, hogy az Úristen 
gazdagon megáldott bennünket, 
amikor alkalomról alkalomra meg-
emlékezhettünk a reformáció áldá-
sairól. Nemcsak a Reformáció 500. 
évfordulójára emlékeztünk, ha-
nem több más évfordulóra is ezzel 
párhuzamosan, hálát adva ezért 
Istennek. Talán kevesebben tud-
ják, hogy 400 évvel ezelőtt alakult 
meg Pápán az első protestáns gyü-
lekezeti képviselőtestület, az első 
presbitérium. Hálát adunk Arany 
Jánosért, aki 200 évvel ezelőtt 
született, vagy Tompa Mihályért, 
aki szintén 200 évvel ezelőtt szü-
letett. Minden dunántúli reformá-

tus templomban elhelyeztünk egy 
emléktáblát, 351 templomban és 
ennek az emléktáblának az igéjét 
hoztam ide, a kedves testvérek elé 
imádságos szeretettel, a Zsidókhoz 
írt levél 13. fejezetének 8. versét: 
Jézus Krisztus tegnap és ma 
és örökké ugyanaz. 

A reformáció nem megújulást 
jelent, hanem visszatérést ehhez 
az igéhez, az eredeti formához, az 
eredeti üzenethez, Jézus Krisztus-
hoz, aki tegnap, ma és mindörökké 
ugyanaz, és amikor a Reformáció 
500-at ünnepeltük, erre a Jézus 
Krisztusra tekintettünk fel és olyan 
jó volt átélni összetartozásunkat az 
anyaországban, a Kárpát-meden-
cében és szerte a világon, össze-
tartozásunkat ezen a Jótékonysági 
Esten. Ez az összetartozás túlmutat 
a protestáns kereteken. Ez az ösz-
szetartozás az egy szent egyetemes 
anyaszentegyházhoz való tartozás. 
Köszönöm nagy tisztelettel Spányi 
Antal püspök úrnak és minden 

testvéremnek, hogy ezt Székesfe-
hérváron a várossal együtt mindig 
átélhetjük, megtapasztalhatjuk.

 Közösség egymással és közösség 
a Megváltó Jézus Krisztussal, aki 
tegnap, ma és mindörökké ugyan-
az. Áldott adventi időt kívánok 
kedves mindannyiuknak!

Az est második része a 
Délvidékről, Szabadkáról 
érkező Talentum Ifjúsági 
Táncegyüttes fergeteges 
táncával folytatódott. Dö-
möckölés című györgyfalvi 
táncokat láthattunk a rend-
kívül tehetséges fiatalok 
előadásában. Majd cso-
dálatos, lélekemelő imád-
ságos énekeket hallhat-
tunk csángó testvéreink 
– Mátyás Mónika, Bec-
ze Denisza és Mátyás 
Denisza előadásában. Ezt 
követően Takács Bence 
Ervin előadóművész dr. 
Jávor Béla ügyvéd adventi 
leiratát olvasta fel a Miku-
lásról, mely a tiszta hitről 
szólt, amit nem bizonyított 
senki és semmi, a hitről, 
amely legnagyobb dolog a 
világon, mert belőle követ-
kezik a remény, mely nélkül 
nem is lehetne élni ezen a 
földön. Majd egy rövid szé-

kely történettel varázsolt mosolyt 
valamennyiünk arcára. Ezt köve-
tően három fiatal, tehetséges nép-
zenész – Béres Merse, Németh 
László és Németh Péter – re-
mek előadásában küküllő-menti 
csárdást és szökődallamokat hall-
hattunk.

Az est befejezéseként a Ma-
gyar Művészetért díjas, a Fiatalok 
a Polgári Magyarországért díjas 
Misztrál Együttes – Török Má-
té, Heinczinger Miklós, Heigl 
László, Tóbisz Tinelli Tamás 
– és Sudár Annamária előadó-
művész A várakozás zsoltára című 
csodálatosan szép adventi műso-
rukból adtak elő részletet. 
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A ragyogó, lélekemelő előadásuk 
méltó befejezése volt az adventi est 
műsorának.

Végül dr. Gudor Kund Botond 
gyulafehérvári esperes hálaadás-
sal mondta el: Köszönettel jöttünk 
ide, megköszönni azt, hogy min-
ket, magyarokat nemcsak megte-
kint az ÚR, hanem könyörülete-
sen lehajol hozzánk, megérinti a 
szívünket és életet lehel halódó 
testünkbe. Minden jó érzésnek, 
hitnek, adakozásnak az a lényege 
és alapja, hogy a hozzánk lehajoló 
könyörülő Istent szeretnénk befo-
gadni és az ő ajándékait tovább-
adni. Köszönetét szeretném tol-
mácsolni annak a 287 embernek, 
de egy egész városnyi magyarság-
nak is, akik 87 erdélyi településről 
származtak el Gyulafehérvárra. 
Elmondta, hogy a Székesfehérvár 
és Gyulafehérvár közötti kapcso-

lat 1998-ban kezdődött, mely a 
mai napig tart, s hogy ez az „egy-
ség” megmaradjon, olyan em-
berekre volt és van szükség, akik 
hittek, álmodtak, reméltek. Áldjuk 
az Urat és köszönjük az Ő végtelen 
kegyelmét és jóságát.

Az est zárásaként a fellépő sze-
replőkkel, művészekkel közösen 
elénekeltük a Csendes éj című 
karácsonyi dalt, melyet Brezovszki 
Gergő kísért hegedűn.

Hasonlóan az elmúlt évekhez 
az Adventi Jótékonysági Estünk 
szép példája volt városunkban 
az összefogásnak, hiszen az estet 
messzemenően támogatta a Szent 
István Hitoktatási és Művelődési 
Ház, a katolikus Székesfehérvá-
ri Egyházmegye, Székesfehérvár 
Önkormányzata, a Ciszterci Szent 
István Gimnázium, a Talentum 
Református Általános Iskola, a 

református Olajfa Óvoda, a Hit, 
Remény, Szeretet Alapítvány, a 
Szent István Király Múzeum, a 
Fehérvár Médiacentrum, Székes-
fehérvár Városgondnoksága, az 
Extra Nyomda, a FehérVár Ma-
gazin, a Freya Virágszalon, de 
támogatta az estet a Szellő Szálló 
Csíkcsomortán, Józsa Judit kerá-
miaszobrász, a Magyar Kultúra lo-
vagja, a Bánffy György Kulturális 
Szalon és természetesen a nagy-
lelkű Közönség.

Mindenkinek hálás szívvel kö-
szönjük a szolgálatát, a támogatá-
sát, tudva azt, hogy EGYEDÜL 
ISTENÉ A DICSŐSÉG! SOLI 
DEO GLORIA!

Prekrit Judit

A fényképeket készítette: 
Simon Erika

Szilveszter a gyülekezeti központban
„Csend van bennem és emlé-

kezem…” – énekeltük 2017 utol-
só estéjén. Hálásak lehettünk, hogy 
Örökkévaló Istenünk elé állhattunk, 
közösségben élhettük meg az év utol-
só óráit. Az Ő nagy nevét segítségül 
hívva, Szűcs Zsolt lelkipásztorunk 
áhítata által lehetőséget kaptunk, 
hogy átgondoljuk, az elmúlt esz-
tendőben az Úrtól kapott időt arra 
használtuk-e, amire adta. Magasz-
talhattuk a kegyelmi időért, megtar-
tott életünkért. Imaközösségben ki-ki 
alázatos szívvel fejezhette ki háláját 
Teremtőnknek, megvallhattuk, mi az, 
amiben elbuktunk és kéréseinket megfogalmazva já-
rulhattunk a Kereszt elé. Hisszük, hogy a Te kezedből 
vesszük, Atyánk, a próbatételeket és a veszteségeket 
is, hiszen Te mondtad, akik Téged szeretnek, minden 
a javukat szolgálja.

A lelki táplálék után a sok-sok remek finomsággal 
testünket is örvendeztethettük, köszönet és hála a 
gondos asszonyi kezeknek. Ezt követően Incze Sán-
dor testvérünk bizonyságtételében a világ „éhezése” a 
Megváltó iránt fogalmazódott meg.

„Igen, Atyám, mert így kedves előtted, Öröm vagy 
bánat ér, akármi gyász,

Kezed megáld mosolyt, borút vagy könnyet,
S a lelkem békén, csendben rád vigyáz” – énekeltük 

valamennyien.
Mint néhány éve, hagyományként, ismét a közös-

ség épülését és egymás megismerését szolgálta az a 
játékos ismerkedés, ahol megoszthattuk egymással az 
elmúlt évi hálaokainkat és a jövőre vonatkozó imaké-
réseinket. Isten ajándékaként éltük meg, hogy egymás 
örömeit megoszthattuk: fiatalok, akik házasságkötés 
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„Mindenkor imádkozniuk 
kell, és nem szabad belefárad-
niuk.” (Lk 8:1)

Jézus imádkozásról mondott 
példázatának kezdősora jött elém 
a napokban. Ő tanított minket az 
Atyához imádkozni (Mt 6:9–13), 
és élete gyakorlatával. Az evangé-
liumokból tudjuk, sokszor még a 
tanítványaitól is félrevonult, hogy 
mennyei Atyjával legyen közösség-
ben (Mt 14:13,23; 15:21; 16:29; 
26:36). Pedig Isten volt, de „em-
berfiúi” küldetésében szüksége 
volt erre. Mennyivel inkább nél-
külözhetetlen hát az imádság a mi 
számunkra!

A Szentírás ad útmutatást arra 
is, hogyan közeledhetünk mi, bű-
nös emberek a Szent, a Felséges és 
Hatalmas Istenhez, aki Jézus Krisz-
tus által nekünk is szerető mennyei 
Atyánkká lett. A szív mélységes alá-
zatával, bűnbánattal (Lk 18:13), 
magasztalással (Mt 11:25), hittel, 
bizalommal (Jak 1:6), hálaadással 
előadva kéréseinket (Fil 4:6), nem 
„szájbarágással” (nagy kísérté-
sünk ez), hiszen tudja Atyánk, mi-
re van szükségünk (Mt 6:8). Ezért 
hát „Szüntelenül imádkozzatok!” 
(1Thessz 5:17)

A mindennapokban nem min-
dent viszek Őeléje, röstellem a ki-
csinysége miatt, vagy egyszerűen 

nem jut eszembe. A 
szükség viszont ott 
van, Atyám pedig 
„jól tudja” és kész-
séggel betölti. Meg-
rendít ez a gyöngéd 
szeretet, figyelem… 
Ilyen Istenünk van.

Belső szobai (Mt 
6:6) és közössé-
gi imádságaink 
meghal lgatására 
vannak ígéreteink: 
„Kérjetek és adatik 
nektek, keressetek 
és találtok, zörges-
setek és megnyitta-
tik nektek.” (Mt 7:7) 
„Bizony, mondom 
néktek azt is, hogy 
ha közületek ketten egyetértenek 
a földön mindabban, amit kér-
nek, azt mind megadja nekik az én 
mennyei Atyám. Mert ahol ketten, 
vagy hárman összegyűlnek az én 
nevemben: ott vagyok közöttük.” 
(Mt 18:19–20) Hát kérjünk bátran, 
az Úr Jézus nevében! (Jn 16:23–
24)

Mi mindenért lehet és szükséges 
imádkoznunk közösségünkben? 
Erről hallgattam egy sorozatot a 
közelmúltban, szeretettel továbbí-
tom annak néhány gondolatát a 
testvéreknek.

„… imádkozzatok, hogy 
adassék nekem az ige” (Ef 
6:19)

A szolgálatban állókért, minden 
igét hirdetőért. Nemcsak lelkésze-
kért, hitoktatókért, tanítókért, de a 
gyermekek, kismamák, idősek, be-
tegek, hajléktalanok között, család-
ban bizonyságot tévőkért: „ha szó-
ra nyitom a számat, hogy bátran 
ismertessem meg az evangélium 
titkát… hogy bátorságom legyen 
azt úgy hirdetni, ahogyan kell.” (Ef 
6:19–20) „Mert nem szégyellem az 
evangéliumot, hiszen Isten ereje 

Újévi kérés

„Isten erejével a mázsás teher könnyű,
mint a szalmaszál – nélküle mázsás
súly a szalmaszál is”

Luther

Láttam, Uram!
Egyik béna volt, a másik aszott, sárga…
vagy nem volt lába....
De a Te fényed hullt a betegágyra!
Hitükkel elrejtőztek Nálad,
és úgy hordozták mázsás terhüket,
a Te erőddel, mint a szalmaszálat.

És láttam szalmaszál alatt roskadókat.
Mert mázsás teher
könnyű, mint a kis szalmaszál, Veled.
De nélküled
a szalmaszál is mázsás súly lehet.

Új évbe indulok,
és nem tudom, mi vár rám.
Csak azt tudom: velem vagy, 
nem hagysz árván.
Csak azt tudom: utam már kijelölted.
Mint bízó gyermek, járhatok előtted.
Te mérsz ki bút, örömöt, munkát, terhet,
s irgalmad mindegyikbe áldást rejtett.

Csak egyet adj: hogy cél iránt haladjak,
hogy szalmaszálak alatt ne roskadjak!
És ha szereteted mázsás teherrel
tenné próbára ezt a gyenge vállat –
segíts úgy vinni mázsás terhemet
a Te erőddel – mint a szalmaszálat!

Túrmezei Erzsébet

előtt állnak, akik gyermeket várnak, akik unoka születésé-
nek örömét vagy várását fogalmazhatták meg… ezek által 
hitünk is gazdagodhatott.

Az est megható percei voltak és bearanyozta együttlé-
tünket, amikor Tugyi Erzsike néni az ébredési időket idézte 
fel a „Feljebb emeljetek, feljebb” című dal eléneklésével.

2017 utolsó perceiben egymást köszöntöttük, az új esz-
tendőre Isten gazdag áldását kértük, majd úrvacsorai kö-
zösséggel zárult alkalmunk.

Csepregi házaspár

Az imádságról
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az, minden hívőnek üdvösségére” 
(Róma 1:16)

„… imádkozzatok, hogy ter-
jedjen az Úr igéje” (Thessz 
3:1)

Térben és a Szentlélek áldott, 
belső, életeket megváltoztató, 
megújító munkájáért. Ezeket a 
csodákat szemlélhetjük az Aposto-
lok cselekedeteiben, hogy miként 
is áradt egyre messzebb, hogy öl-
tött egyre nagyobb méreteket az Úr 
Jézus Krisztusnak meghódolt szívű 
Péteren, Pálon, a többieken, meg 
az egyszerű embereken, a samáriai 
asszonyon vagy Lídián keresztül 
Európába és az egész világra az 
evangélium. Hasonlóan lenyűgöző 
Luther Márton 95 pontból álló vi-
tairatának útja, annak áldott követ-
kezményeivel. A mai Európa képe 
sötét, a keresztyénség elvesztette 
dinamizmusát. De mindig is voltak 
más vallások, és bár vannak erő-
szakosan terjedők, bízzunk, mert 
Isten tartja kezében az örök evan-
géliumot (1Móz 3:15, Jn 3:16, Jel 
14:6). „Mert hitben járunk és nem 
látásban” (2Kor 5:7).

„… imádkozzatok egymá-
sért, hogy meggyógyuljatok” 
(Jak 5:16)

Közösségünkért. Talán beteg? 
Lehetséges, még ha titkoljuk is. 
Tünetek: testies megnyilvánulások: 
zúgolódás, ítélkezés, féltékenység, 
ellenségeskedés, széthúzás, harag, 
önzés… (Gal 5:19–21), lelki erőt-
lenség, lelki sötétség, a lelki látás 
elvesztése. Könyörögjünk a bűn-
ből való szabadulásért! Van ha-
talma rá (Mt 9:6). „Valljátok meg 
azért egymásnak bűneiteket…” 
(Jak 5:16). Van-e olyan testvéred, 
akinek elmondhatod, aki megőrzi 
szégyened titkát szeretetből, aki ta-
núja lehet Istened előtti lelki vetkő-
zésednek? Lehet-e hozzád fordulni 
hasonlóképpen? „Nagy az ereje az 
igaz ember buzgó könyörgésének.” 
A közbenjáró legyen „igaz”, lelki 

bemosakodás kell hozzá. Van-e 
kitartásod hordozni testvéredet? A 
bűn akadálya a lelki felnőtté válás-
nak. „Egymás terhét hordozzátok, 
így töltsétek be a Krisztus törvé-
nyét.” (Gal 6:2)

„Szeressétek ellenségeite-
ket, és imádkozzatok azo-
kért, akik üldöznek titeket.” 
(Mt 5:44)

Miben gyökerezhet ez? „Szeresd 
az Urat, a te Istenedet” (Mt 22:37). 
Mert a humánum, a szimpátia em-
berszeretet csupán. Jézus elvárása 
felénk részletekben nem elégíthető 
ki, megtartjuk, vagy nem. „Az az 
Isten iránti szeretet, hogy parancso-
latait megtartjuk” (1Jn 5:3). Az Is-
ten iránti szeretetünk a mindenna-
pok valóságában érhető tetten (ld. 
a gazdag ifjút: Mt 19:18–19). Meg 
lehet-e ezt tenni? Jézus a keresztfán 
megtette (Lk 23:34). István, miköz-
ben megkövezték, megtette (Ap-
Csel 7). A bűneset óta magunktól 
nem tudjuk. Krisztus drága vérén 
megváltva (1Pét 1:19): igen! „Egy-
kor mi is mindnyájan közöttük él-
tünk…” (Ef 2:3). Félre tehát min-
den hívő gőggel! És miért is kell 
még érte imádkoznod? Mert nem 
tudhatod, mit végzett felőle Isten. 
(ld. Pál esete, és a vele szembeni 
fenntartások ApCsel 9:26) Ellensé-
geink Isten kezében vannak, „hadi-
terv” helyett könyörögni értük! De 
te magad nem vagy-e valakinek az 
ellensége? Nem tettél-e keresztbe 
valakinek? Valljuk meg mulasztá-
sainkat is! Ne csak énekeljük: „Sze-
retnék lenni, mint Ő, alázatos, sze-
líd, Követni híven, mint Ő, Atyám 
parancsait…” (459. ének, 4).

„… imádkozzatok értünk, 
hogy megszabaduljunk az al-
kalmatlan és gonosz embe-
rektől, mert nem mindenkié a 
hit.” (2Thessz 3:2)

Ha gondod van valakivel, kérj 
testvéreket és imádkozzatok, ne 
magad vedd kézbe a dolgot. Ez 

küzdelem, amely „nem test és vér 
ellen folyik” (Ef 6:12). Az „ordí-
tó oroszlán szerte jár” (1Pét 5:8). 
emberi eszközöket használ. Vi-
gyázzunk! Ld. Péter: éppen vallást 
tett Krisztusról, és utána Jézus-
nak keményen helyre kell tennie: 
„Távozz tőlem Sátán, mert nem 
az Isten szerint gondolkozol.” (Mt 
16:16–23) Ők azok, akik akadá-
lyozzák az evangélium terjedését, 
és nem is tudnak róla (ld. még Ap-
Csel 14:19, 17:13, Pál munkáját): 
„báránybőrbe bújt farkasok” (Mt 
7:15), akik keresik a helyüket, de 
ha eltűnnek, tudható, hogy „nem 
voltak közülünk valók” (1Jn 2:19). 
Meg kell szabadulni azoktól, akik 
akadályozzák, hogy szólj, de nem 
ellenségesen, imádsággal, mert 
nem tudhatod, Istennek mi a cél-
ja velük. Minden ügyet először az 
Úrral megbeszélni, majd kiállni az 
Ő ügyéért. Nekünk nem kell félni 
letartóztatástól, megkövezéstől, de 
a kényelemszeretet nagy akadály, 
a Sátán kiiktat, elhallgattat, nehogy 
hasznos légy. Nehéz megmaradni 
hiteles közvetítőnek. „… szabadíts 
meg a gonosztól” (Mt 6:13)

„… legyen meg a te akara-
tod, amint a mennyben, úgy a 
földön is” (Mt 6:10)

Szívből tudod-e kimondani ezt? 
Nem csak akkor, ha az Ő akara-
ta megegyezik a tiéddel? Ha meg 
nem, akkor: Ezt nem akarhatod! 
Vagy nyögve, csüggedten mon-
dod: Hát legyen! – és szomorú arc-
cal jársz.

„Bizony, a ti gondolataitok nem 
az én gondolataim” (Ézs 55:8) Is-
ten nem olyan, amilyennek mi 
emberi ésszel elképzeljük. Ő való-
ban jó Atya, ismeri az embert, látja 
nyomorúságát, nem veti el, könyö-
rül, kivezeti, végül Fiát küldi el (Jn 
3:16), „az élet kenyerét” (Jn 6:35). 
„Jöjjetek, vegyetek és egyetek!” 
(Ézs 55:1) Az az akarata, hogy sze-
mélyes kapcsolatod legyen Vele. Ő 
mindig a legjobbat akarja neked. 



BÉKESSÉG 11

„Isten abban mutatta meg rajtunk 
a szeretetét, hogy Krisztus már ak-
kor meghalt értünk, amikor bűnö-
sök voltunk.” (Róma 5:8)

Magamra gondolok: milyen el-
képesztően bizalmatlan tud lenni 
az emberi szív, hogy ezeket elhigy-
gye! „A bűn az, hogy nem hisznek 
énbennem” (Jn 16:9) Ám a mi 
Atyánk valóban jó Atya, végtelen 
a szeretete és türelme. Tudja, hon-
nan és miből jöttél, és ismeri az utat 
a szívedhez is. Azért kell néha fáj-
dalmas eszközökhöz nyúlnia, hogy 

magához vonjon. De a próbákban 
nem összetörni akar, hanem átvisz 
azokon, és amikor már Nála vagy, 
szíved túlcsorduló hálájával szem-
lélheted visszatekintve, hogy hor-
dozott, hogy segített, hogy tartott, 
hogy védett… Ő cselekedett! Egyik 
legdrágább emlékem:

„A messzeségben is megjelent az 
Úr: Örökkévaló szeretettel szerette-
lek, azért vontalak magamhoz hű-
ségesen.” (Jer 31:3)

A „messzeség” Kolozsvár volt. 
Ott helyezte a szívembe, a kóru-

sunknak tartott áhítat alkalmán. 
Igéje tartott és tart ma is. Az elmúlt 
vasárnapon asztalánál újra meg-
erősített: „Ne félj, mert megváltot-
talak, neveden szólítottalak, enyém 
vagy!” (Ézs 43:1b)

„Csak nézlek boldog szívvel, és nem 
győzlek nézni Téged, szóm és erőm, 
mind oly kevés, hogy elmondhassa 
Néked…” (329. ének, 4)

Hát leírtam.

Benkóné Mária

„Evangélium nélkül csak hiábavalóságot tapasztalhatunk”
Középpontban a családi közösség értéke

„Hiábavaló minden emberi erőlködés, technika és különleges módszer, hiába építjük a házat, és 
őrizzük a várost, ha az Úr nem építi és nem őrzi. Jézus Krisztus evangéliuma nélkül a hiábavaló-
ság átkát tapasztalhatjuk.” – fogalmazott Steinbach József. A Dunántúli Református Egyházkerület 
püspöke az ökumenikus imahét hetedik napján Székesfehérváron az evangélikus egyházközséghez 
látogatva hirdetett igét. Beszédében a családi értékek megóvását is hangsúlyozta.

Mint ismeretes, ebben az eszten-
dőben a Karib-térségben élő hívők 
kapták meg azt a szolgálatot, hogy 
keresztény szemmel állítsanak ösz-
sze egy olyan ökumenikus imaheti 
anyagot, amely képes világszerte 
megszólítani az embereket. Ve-
zérigének Mózes második köny-
vének 15. fejezetéből, a hálaadó 
ének versét választották: „Jobbod, 
Uram, dicső az erőtől…” / „Uram, 
a jobbod kitűnik erejével…”

„Ha az Úr nem építi a házat, 
hiába fáradoznak az építők” – a 
Biblia 127. zsoltárának igeversei 
alapján fogalmazta meg gondola-
tait Steinbach József. A Dunántúli 
Református Egyházkerület püspö-
ke Székesfehérváron az evangé-
likus egyházközség templomába 
a 2018. év ökumenikus hetének 
szombati napján látogatott el.

– Az Úr ereje az Úr áldásában 
mutatkozik meg – fogalmazott – s 
nincs is nagyobb ajándék annál, 
mint amikor megtapasztalhatjuk 
a mindennapokban a mindenre 
elégséges áldását.

– Arról az áldott Istenről beszél-
hetünk, aki örökkévaló, idő fölötti, 
hiszen az időt is Ő teremtette, és aki 
a történelemben mutatja meg Ön-
magát övéi számára. Örökkévaló-
sága jelenti tökéletességét, hogy Ő 
az egyetlen, aki teljes, tiszta, mara-
déktalan, maga a teljesség és bol-
dogság, az áldott és erős Isten.

Steinbach püspök hangsúlyozta: 
amikor Isten megáldja az övéit, azt 
jelenti, hogy örökkévalóságából, 
tökéletességéből, teljességéből és 
boldogságából ad át ajándékot. 
Ennek az erőnek és áldásnak pedig 
a legteljesebb kifejezése egyszülött 

Fia, Jézus Krisztus. Isten az Ő ha-
lálában és feltámadásában mutatta 
meg, valójában milyen erős Urunk 
is van.

– Azonban hiábavaló minden jó 
szándékú emberi erőlködés, oda-
adás, buzgóság, akarás, technika, 
misszió és különleges módszer, 
hiába építjük a házat és őrizzük a 
várost, ha az Úr nem építi és nem 
őrzi. Jézus Krisztus és az Ő evangé-
liuma nélkül a hiábavalóság átkát 
tapasztalhatjuk meg – fejtette ki a 
lelkipásztor, aki szerint már ebben 
a világban is láthatjuk mindezt. Saj-
nos jól példázza, hogy az úgyneve-
zett nyugati jóléti társadalmakban 
mennyi kedélybeteg embert lehet 
találni.

– Mi, akik többféle felekezetből 
vagyunk most együtt, megfogal-
mazhatjuk a gyönyörű imádságot: 
„Jövel, Szentlélek Úr Isten, tölts fel 
bennünket, növeld hitünket Egy-
szülött Fiadban, a Szabadító Jézus 
Krisztusban. Mutasd meg rajtunk 
a Te erődet, szabadító hatalmadat, 
irgalmadat és áraszd ki ránk a Te 
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mindenre elégséges áldásodat.”
A püspök példázattal magya-

rázta el, hogy Isten ereje miként 
képes áldott rendet teremteni. 
Egy mágnesről szólt, amelyet, ha 
vasreszelékek közé helyeznek, pil-
lanatok alatt képes annak minden 
darabját maga köré gyűjteni. En-
nek legjellemzőbb megnyilvánulá-
si formájaként a házasságról és a 
családról is beszélt.

– Tekints úgy a hitvesedre, mint 
Isten pótolhatatlan és egyetlen 

ajándékára, s a gyermekeidre, 
mint akiket a Teremtő különös-
képpen is rád bízott. Éld eléjük a 
keresztyén örökséget, az evangé-
liumot! Bár hitet nem adhatunk 
számukra, mert ezt az Isten Lelke 
adhatja, de add tovább nekik a 
drága, örökkévaló kincset. (A püs-
pök úr itt megjegyezte, hogy akik 
jelenleg egyedül kénytelenek élni, 
azok is képesek teljes életet élni az 
Istennel való közösségben.)

Végezetül a Dunántúl reformá-

tus püspöke arról is szólt, hogy a 
zsoltárok üzenetéből megismerhe-
tő: Istennek úgy tetszett, a népét a 
házasság, a család és gyermekek 
ajándékán keresztül tartja meg.

Az alkalom zárásaként a testvér-
egyházak képviselői közül többen 
is imádságban hordozták a hiány-
ban szenvedők, az üldözöttek, a 
magányosak, a megértés hiányá-
ban küzdők ügyét.

Szöveg és fotó:
Szűcs Gábor

Tested a Szentlélek temploma
Ökumenikus imahét 2018 – harmadik nap

A Székesfehérváron 
meghirdetett 2018-as 
ökumenikus imahét 
harmadik estéjén ismét 
a baptista imaházban 
gyűltek össze a Krisztus-
hívők. Az erre az évre 
kiadott istentiszteleti út-
mutató szerint Pál apos-
tol tanítása adta az est 
alapfelvetését: „Tested a 
Szentlélek temploma”. 
Ez az Ige arra szólította fel a fele-
kezeteket, hogy közösen küzdjenek 
egy olyan társadalomért, amely 
megbecsüli az emberi méltóságot, 
nem állít akadályokat Isten gyerme-
kei elé, hanem lehetővé teszi szá-
mukra, hogy szabadságban éljenek.

Kovács Dániel baptista lelkész az 
istentiszteletet bevezető imájában 
Jézus Krisztusnak, a szentnek, a 
felkentnek, az örök halálból meg-
váltónak ajánlotta az imaalkalmat, 
és kérte, hogy a Szentlélek által 
mindenki hallja meg az Ige üzene-
tét, tapasztalja meg az Úr jelenlétét. 
„Hittel jöttünk az Úr házába, Isten 
igéjét hallgatni. Lássuk meg az Isten 
munkáját minden felekezetben, és 
lelkipásztoraikban.”

Az imaalkalom kezdetén a feleke-
zetek képviselői felolvasták az ima-
est szentírási részeit: 2Móz 3,4–10: 
„Isten megszabadítja azokat, akik 

nyomorúságban vannak.” Zsolt 
24,1–6: „Uram, mi vagyunk az a 
nemzedék, akik hozzád folyamo-
dunk.” 1Kor 6,9–20: „… dicsőít-
sétek tehát Istent testetekben.” Mt 
18,1–7: „Jaj a világnak a botránko-
zások miatt!”.

Az igehirdető, Berze János refor-
mátus lelkész tanítása elején felol-
vasta az idei imahét útmutatóját 
összeállító Karib-térségi kereszté-
nyek üzenetét: „… az egyház aggo-
dalmát fejezi ki a pornográfia elter-
jedésével kapcsolatban, különösen 
azzal, ami az interneten terjed. A 
pornográfia súlyos következmé-
nyekkel jár az emberi méltóságra 
nézve, főleg a gyerekekre és a fia-
talokra jelent veszélyt. A szexualitás 
Isten ajándéka, a visszaélés ezzel 
az ajándékkal a pornográfia révén 
mindenkit, aki műveli és használ-
ja, rabigába hajt és leértékel. Isten 

nem tekint érzéketle-
nül nyomorúságukra, 
és a keresztényeket is 
hasonlóképpen arra 
szólítja fel, hogy ők se 
legyenek érzéketlenek. 
Pál apostol azt írja, 
arra hívattunk, hogy 
testünkben dicsőséget 
adjunk Istennek.”

Majd a lelkipásztor 
arról beszélt, hogy Is-

ten Igéjéből tudjuk meg, kicsoda 
az Úr, milyen Ő és hogyan cselek-
szik. Szabadítása személyében rej-
lik, és nem attól függ, hogy mi hit-
ben milyen mélységekben járunk. 
„Nem bennünk rejlik, nem a mi 
személyünktől függ, hogy meggyó-
gyulunk-e testi-lelki bajainkból, hi-
tetlenségünkből. Jézus a szabadító, 
aki harcol értünk. Ő látja, miért ke-
rült a világ ebbe a nyomorult hely-
zetbe: a bűnök, a szenvedélybeteg-
ségek, a függőségek mit okoztak, 
hogyan vitték rabszolgaságba az 
embereket. … Aki megteszi a bűnt, 
az a bűnnek a rabszolgája, a kegye-
lem Isten ajándéka. A szabadítás 
Isten cselekedete. Az Úr hatalmas 
a harcban. Ő jön, és segítségével 
érkezik, amikor hittel, bizalommal 
és akarattal akarunk gyógyulni és 
szabadulni.”

Berze János személyes tanúságté-
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Nyílt előadássorozat 
(evangélizáció). 
Február 8-től 10-ig tart. 
Csütörtökön Sallayné Sziki Ju-
dit bodajki ref. lelkész, pénteken 
Kardos Péter pákozdi ref. lelkész, 
szombaton Szebik Károly csákvári 
ev. lelkész szolgál. 
A téma: Isten országa.

Jövőbeli kiemelt alkalmaink:
Nagypénteki istentisztelet. 
Március 30-án 9 órakor.
Húsvét hajnali istentisztelet. 
Április 1-jén 5 órakor közösen vár-
juk és ünnepeljük igékkel, énekek-
kel és úrvacsorával a feltámadott 
Úr Jézus Krisztust.

Húsvéti úrvacsorás istentisz-
telet. Április 1-jén 9 órakor.
Húsvéti istentisztelet a legá-
tus szolgálatával. Április 2-án 9 
órakor.

Együtt a Szeretetben Testmozgás 
a Reformátusokkal (ESZTER-
nap) május 1-jén. Közösségi já-
tékkal, előadással, csoportbeszél-
getéssel, dicsőítéssel egybekötött 
bográcsos vidám nap. 
Idősek, fiatalok, családok, egye-
dülállók és minden testvérünk 
részvételére számítunk.

Ujvári Sándor Csaba 
beosztott lelkész

MAROSHEGYI KRÓNIKA

SZÁRAZRÉTI BIBLIAÓRÁK

A közeljövőben lesz 8 éve, hogy 
elindultak a Szárazrét–Feketehe-
gyen kezdeményezett, ma is meg-
tartásra kerülő bibliaórák. Szere-
tettel emlékezünk a 2010. február 
16-i, első alkalomra.

A történethez hozzátartozik, 
hogy a református egyházközsé-
günk 2010. február 16-án hozott 

arról határozatot, hogy missziós 
tevékenységünket kiterjesszük a 
város negyedik legnagyobb terüle-
tére, Szárazrét–Feketehegyre, ahol 
egyébként 15000 ember otthona 
található.

Presbiteri határozat alapján meg-
bízást kaptam, hogy a „bojtárszol-
gálat” címén részt vegyek a család-

látogatásokban. Somogyi László 
vezető lelkészünk és Pétervári Imre, 
egyházközségünk világi főgondno-
ka hitelesítette megbízólevelemet.

Bejártuk a körzet utcáit, a nyil-
vántartott egyháztagokat. 195 
nyilvántartott egyháztagunkat sze-
mélyesen mozgósítottuk, tagi gyű-
lésünknek az akkor még Új Csóri 

telében elmondta, meg kell látnunk, 
hogy Jézus sokféleképpen szól hoz-
zánk, még a betegségeken keresztül 
is meglátogathat. Egy Down-szind-
rómás gyermekeket nevelő, csalá-
dos egyházi csoportban több szülő 
tett tanúságot, hogy beteg család-
tagjaik által hogyan érkezett el az 
Úr hozzájuk: a szabadító, a győztes 
Isten. „Vállaljuk fel a lelki harcot és 
engedjük meg Jézusnak, hogy kö-
zénk jöjjön, reményt hozzon a két-
ségbeesésbe, hittel és akarattal kér-
jük, hallgasson meg minket, hogy 

szabadítása erejében élhessünk.” 
– fejezte be beszédét az igehirdető.

Az istentisztelet végén a baptista, 
evangélikus, református és katoli-
kus lelkipásztorok azért imádkoz-
tak, hogy Jézus áldozata által meg-
gyógyuljanak a testi-lelki sebek. A 
családokban, ahol fájdalmak és fé-
lelmek között élnek, Jézus Krisztus 
által gyógyuljanak meg a kapcsola-
tok és rendeződjenek. A gyülekeze-
tek elöljárói bölcsen képviseljék az 
Urat, hogy a közösségi tagok és a 
különböző felekezetek egymás kö-

zött is szeretetben tudjanak élni.
Az imaalkalom alatt ismét a bap-

tista gyülekezet kórusa szolgált éne-
kekkel, amelyek segítették Isten 
Igéjének üzenetét befogadni, meg-
erősítették a találkozást, az egységet 
a jelenlevők között.

Berta Kata
Fotó: Somogyi Tamás

(forrás: http://www.szfvar.katolikus.hu)

További írások olvashatók az 
Ökumenikus imahétről következő 
lapszámunkban. (-szerk.-) 
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GYÜLEKEZETI ALKALMAK

út 16. szám alatt lévő önkormány-
zati irodában adott otthont Szigli 
István, az önkormányzat területi 
képviselője.

Gyűlésünk szeretetteljes, ered-
ményes volt. Azóta nem csügged 
lelkesedésünk. Most már a Farkas-
vermi u. 4. szám alatti, gyönyörű-

en berendezett épületben, a kiváló 
körülményeket kihasználva tartjuk 
a bibliaórát Szűcs Zsolt és Deák 
Péter lelkésztestvérek irányításával.

Az önkormányzat helyi képvi-
selője nem változott, Szigli István 
továbbra is biztosítja számunkra a 
ház használatát. Segítségét ezúton 

is köszönjük!
Hálát adva mindenható Iste-

nünknek, szeretettel munkálkodik 
együtt a kis közösség. „Soli Deo 
Gloria” – Egyedül Istené a dicső-
ség mindörökké.

Dr. Horváth Zoltán
egyháztag, pótpresbiter

„Erőtlenségünket ő vette el, és betegségeinket ő hordozta.” (Mt 8:17)

- Február 18. (V) 
 08:30  Családi istentisztelet (CSIT) a Talentum 

2. oszt. szolgálatával. 
 Helyszín: Széchenyi u.-i templom.

- Február 18. (V) 
 15:00  Pákozdi kirándulás autókkal
 1. Gyülekező a Kálvin téren 14.50–15.00 között.  

  Szervező: Csepregi Tibor 
   (csepregitibor65@gmail.com)

 2. Gyülekező a Budai úti ref. templomnál 
   15:00 és 15:10 között. 
   Szervező: Síró Imre (imre5905@gmail.com)

 3. Gyülekező a pákozdi ref. templomnál 

   15:20-15:30 között
   Rövid áhítat a templomban 15:30-tól, 
   15:45–16:00 a pákozdi (kazettás) református
   templom megtekintése. Utána séta a 
   Bella-tóhoz és vissza. Pihenteknek Miskahuszár
   megtekintése. A szervezők azon testvérek 
   jelentkezését is várják, akik nem tudnának 
   autóval jönni. Kérjük az autóval jövő    

  testvéreket, jelezzék, hány szabad helyük lenne.

- Február 24. (V) 
 09:00  Presbiteri csendesnap. 
 Helyszín: Gyülekezeti központ.

- Március 03. (V) 
 10:00–15:00  Házaspári csendesnap
 „Csakazértis házasság” címmel.

 10.35 „Házasság 3 in 1” előadás – Weber István és 
Marika, a Bibliai Házassággondozó Szolgálat mun-
katársai.

 13.15–14.30 „Hetvenszer hétszer…” 
 De hogyan? (gondolatok a megbocsátásról) elő-

adás – Jaczkovits Viktor és Márta, a Bibliai Házas-
sággondozó Szolgálat munkatársai

 Helyszín: Gyülekezeti központ

- Március 25. (V) 
 16:00  Virágvasárnapi zenés áhítat a helyőrsé-

gi honvéd zenekarral. 
 Helyszín: Budai út.

- Március 29. (Cs) 
 08:00–16:00  Húsvétváró hittanos nap. 
 Helyszín: Gyülekezeti központ.

- Április 1. (V) 
 05:00  Húsvét hajnali istentisztelet. 
 Helyszín: Maroshegyi imaház.

- Május 1. (K) 
 09:00 ESZTER-nap (Együtt a Szeretetben Test-

mozgás a Reformátusokkal). Helyszín: Maroshegyi 
imaház.

- Június 25–29. (H–P) 
 Hittanos napközis tábor. 
 Helyszín: Gyülekezeti központ.

- Június 30–július 1. (Szo–V) 
 Gyülekezeti buszos kirándulás a kaposvári 

REND-re (2 nap, 1 éjszaka). 
 Jelentkezés a Lelkészi Hivatalban.

- Július 2–6. (H–P) 
 Maroshegyi hittanos tábor 
 (Állati küldetés!). 
 Helyszín: Maroshegyi imaház.

„Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen.” (Jel 21:6c)
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Oda fel, ide le, 
a mi és az én

Függetlenül attól, hogy hogyan 
imádkozunk formailag, vagy mi-
lyen reménység él a szívünkben, 
ideje lenne ráébrednünk ezeknek 
a szavaknak a valódi jelentésére 
és jelentőségére: „Jöjjön el a te or-
szágod, amint a mennyben, úgy a 
földön is!”

Ha a Te imádságaid olyanok, 
mint az enyémek, nos, akkor azok 
leggyakrabban teljesen én-közpon-
túak. Valójában a legtöbb imádsá-
gom egyfajta tedd-meg-ezt-vagy-
azt lista Istennek. Egy keresztények 
közötti, életen át tartó imaközösség 
tapasztalatait értékelve arra jutot-
tam, hogy a legtöbbünk imaélete 
bizony nagyon beszűkült és önző.

Nem mintha baj lenne Istent 
megkérni arra, hogy töltse be a 
szükségeinket. Elvégre maga Jézus 
tanította nekünk, hogy imádkoz-
zunk így: „adj nekünk…”, „bo-
csáss meg nekünk…”, „szabadíts 
meg minket…” (Máté 6:11–13). 
Sőt, meg is ígérte, hogy ezek a 
dolgok, az „élet szükségletei” meg 
is adatnak nekünk (6:33). Vagyis 
mi rossz lehet abban, ha olyasmit 
kérünk Jézustól, amire ő maga is 
bátorított minket, hogy kérjük bát-
ran, és aminek még a teljesítését is 
megígérte?

Valamit mégis elrontunk az 
imádságainkban, amikor a szüksé-
geinket helytelenül látjuk, és össze-

keverjük a pillanatnyi vágyainkat 
a valódi, fontos szükségeinkkel. 
Jézus szerint a helyes imádságban 
a megfelelő sorrend Istennel kez-
dődik – a „Te neved”, a „Te or-
szágod” és a „Te akaratod” van a 
lista élén (6:9–10). Csak ezután jön 
az „adj nekünk”, a „bocsáss meg 
nekünk” és a „szabadíts meg min-
ket”. Csak ebben a sorrendben és 
hozzáállásban fog találkozni Jézus 
ígérete a mi szükségeinkkel: „De 
keressétek először az ő országát és 
igazságát, és ezek is mind ráadásul 
megadatnak nektek.” Függetlenül 
attól, hogy hogyan imádkozunk 
formailag, vagy milyen reménység 
él a szívünkben, ideje lenne ráéb-
rednünk ezeknek a szavaknak a 
valódi jelentésére és jelentőségére: 
„Jöjjön el a te országod, amint a 
mennyben, úgy a földön is!”.

Imádság a kapcsolatainkban
Azzal kell kezdenünk, hogy felejt-

sük el az egónkat! A „Miatyánk” 
görög szövegéből hiányzik az „ego” 
szócska – vagyis nincsen egyes 
szám első személyű személyes név-
más egyetlen esetben sem! Csak a 
többes szám első személy jelenik 
meg, a „mi”. Ez a felfedezés nem 
nyelvtani jelentőségű, hanem lelki, 
spirituális. Az „én” személyes név-
más ugyan hiányzik az imádságból 
– de „én” mint valóságos személy, 
természetesen benne vagyok. Ér-
telmeznem kell saját magamat Is-
ten királyságában – anélkül, hogy 
önző lennék. De nem imádkozhat 
helyettem más, valahogy mégis 
benne kell maradnom.

Akkor mit kezdjek magammal 
imádkozás közben? A neoplatonista 
filozófus, Plotinus úgy beszélt az 
életről, mint „repülni egyedül az 
Egyetlenhez”. Sok keresztény va-
lahogy így érzi magát imádkozás 
közben. Ugyanilyen abszolút in-
dividualista módon – mert ez er-
ről szól! „Jöttem a Gecsemánéba 
egyedül…” – hangzik egy ismert 
himnusz sora.

Jézus azonban másképpen taní-
tott imádkozni! Én nem egy elszi-
getelt egyéniség vagyok – hanem 
egy egyéniség a közösségben. 
Nem imádkozhatok úgy, hogy „Én 
Atyám…” Csak „mi” imádkoz-
hatunk úgy, hogy „Mi Atyánk…”! 
És ebben mindkét síkon „mi” 
együtt vagyunk közösségben: víz-
szintesen, mint együtt imádkozó 
emberek, és a „függőleges síkon” 
is, ahogyan Isten együtt lát ben-
nünket, mint Hozzá imádkozókat. 
Isten a Szentlélek által ugyanúgy 
lehetővé teszi számunkra, hogy 
„Abbá, Atyánknak” hívjuk őt, mint 
ahogyan Jézus is megszólíthatta 
(Galata 4:6). Az imádságban mi 
nem vagyunk egyedül, mert nem 
egyedül vagyunk Isten gyermekei! 
Mi mindannyian Istenhez tarto-
zunk, és Őbenne egymáshoz is.

De gondoljunk arra, hogy akihez 
imádkozunk, ő sincsen egyedül: 
„Ő Isten, az Atya, és a mi urunk, 
Jézus Krisztus” (Róma 15:6) Együtt 
a Szentlélekkel méltók az imáda-
tunkra (Lukács 24,49 és ApCsel 
2,33). Az imádság tehát nem vala-
miféle magányos repülés, hanem 
közös zarándoklat testvéreinkkel a 
Szentháromság Istenhez.

Hadd adjak két konkrét tanácsot 
mindezek begyakorlásához. Elő-
ször is imádkozzunk sokat a testvé-
reinkkel közösségben. Természete-
sen fontos az egyéni csendesség és 
az Isten előtti egyszemélyes közös-
ség is, Jézus tanított is erről (Má-
té 6,6) és példát mutatott nekünk 
ebben is (Máté 4,2) – de egyik sem 
helyettesítheti a másikat. Mindket-
tőre szükség van, mert kiegészítik 
egymást. Ha átolvassuk az Apos-
tolok Cselekedeteiről írott könyvet, 
végigvonul rajta az a tény, hogy a 
Szentlélek akkor nyilvánult meg 
különösen erőteljesen, amikor a 
testvérek együtt imádkoztak (Ap-
Csel 2:1–4, 8:14–17, 10:44–46, 
13:1–3, 19:1–7).

Másodszor pedig imádkozzunk 
sokat másokért. Az olyan önző és 
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öncélú imádságokat, amiknek a 
lényege az „én”, az „enyém”, a 
„nekem” – nem ismeri az Újszö-
vetség. A második nagy parancso-
lat a felebarátunk szeretése (Máté 
22,37–40). 

És természetesen magamat is 

szeretnem kell, magamért is imád-
kozhatok, de ennek mégis össz-
hangban és egyensúlyban kell 
lennie a másikért való imádkozás-
sal – hiszen ennek a parancsolat-
nak éppen a kiegyensúlyozottság 
a lényege.

George Paul Wood – The General 
Council of the Assemblies of God, 
Springfield, Missouri.

Forrás: 
http://magazin.apcsel29.hu/ne-
engedj-minket-kisertesbe/

A legjobb stresszűző

A stressz egy modernkori járvány. 
Mindenkinek szembe kell néznie 
egy bizonyos fokú stresszel, azon-
ban soha nem az volt Isten célja, 
hogy agyonstresszelve éljük le az 
életünket. A Példabeszédek 12:25 
ezt mondja: „Aki aggódik szívében, 
az levertté lesz”. A stressz és az ag-
gódás életünk minden egyes terü-
letére hatással van – befolyásolnak 
minket mentálisan, érzelmileg és 
még fizikálisan is.

Isten azonban megadta nekünk 
a stressz ellenszerét az Ő Igéjé-
ben. A Példabeszédek 3:5 az egyik 
kedvenc igeversem: „Bízzál az Úr-
ban teljes szívből, és ne a magad 
eszére támaszkodj!” Az Istenben 
való teljes bizalom a legjobb 
stresszoldó a világon. De a 
döntés rajtunk áll: a saját belátá-
sunkra, megértésünkre támaszko-
dunk, állandóan a probléma körül 
forog az agyunk, és mindent ma-
gunk akarunk kitalálni, vagy a bi-
zakodó hozzáállást választjuk. A bi-
zalom ezt mondja: „Istenem, nem 
vagyok biztos benne, hogy mit 
kellene tennem ezzel a helyzettel 
kapcsolatban, de azt tudom, hogy 
egyedül nem tudom megoldani. 
Ha van valami konkrét dolog, amit 
meg kell tennem, kérlek, mutasd 
meg. Mindeközben Te munkál-
kodsz a problémáimon, én bízni 
fogok Benned, és örömmel fogom 

élni az életem.”
Az aggódás a hit és a bizalom el-

lentéte. Elrabolja a békességünket, 
az örömünket és még meg is bete-
gít. Amikor aggódunk, akkor tulaj-
donképpen magunkat gyötörjük – 
mi magunk végezzük el az ellenség 
munkáját! Az aggodalmat az okoz-
za, hogy nem bízunk Istenben, 
hogy gondoskodik rólunk az élet 
különböző helyzeteiben. Túl gyak-
ran a saját képességeinkben bí-
zunk, és azt hisszük, majd mi meg-
oldjuk a problémákat. Azonban 
előbb vagy utóbb be kell látnunk, 
hogy túl nagy feladat számunkra 
mindenről egyedül gondoskodni, 
mindent egyedül megoldani.

Én egy profi aggódó voltam 
– tényleg kiváló voltam az aggó-
dásban. Évekkel ezelőtt, amikor 
a gyermekeim még kicsik voltak, 
képes voltam órákon át a kony-
haasztalnál ülni és a számlák fölött 
sóhajtozni. Ezzel szemben a fér-
jem, Dave a nappaliban üldögélt 
a szőnyegen, miközben a gyerekek 
csavarókat raktak a hajába. Én így 
csattantam fel: „Dave, hogy tudod 
magad ilyen jól érezni?” Ő pedig 
így válaszolt: „Joyce, imádkoztunk 
érte, és mindent megteszünk, amit 
csak tudunk. Nem vagyok hajlan-
dó veled együtt siránkozni, és nyo-
morultul érezni magam.” Nahát, 
ezzel az őrületbe kergetett! De iga-

za volt. Hagytam, hogy elárasszon 
az aggodalom, és idegeskedésre fe-
cséreltem az időmet ahelyett, hogy 
játszottam volna a gyerekekkel.

A János 14:27-ben Jézus ezt 
mondja: „Békességet hagyok nek-
tek: az én tökéletes békességemet 
adom nektek; de nem úgy adom 
nektek, ahogyan a világ adja. Ne 
nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is 
féljen. Az én tökéletes békességem 
nyugtasson meg titeket minden kö-
rülmények között, és adjon bátor-
ságot és erőt minden kihíváshoz” 
(angolból fordítva). Ez nagyon 
tetszik nekem: „Én az én békessé-
gemet adom neked, de a döntés 
rajtad áll”.

Nem mindig tudjuk, hogy Isten 
mit és mikor fog cselekedni. Csak 
azt tudjuk, hogy Istennek van egy 
terve, és az Ő kezében van az irá-
nyítás. Megnyugodhatunk abban 
az igazságban, hogy a megfelelő 
időben Isten véghez fogja vinni a 
tervét. Az az igazság, hogy Isten 
már azelőtt tudott a problémádról, 
még mielőtt az felütötte volna a 
fejét, és már kész megoldása van 
számodra. Miközben várakozol, 
dönthetsz úgy, hogy élvezni fogod 
az életet. Az Ő segítségével több bi-
zalom és kevesebb stressz költözik 
az életedbe.

Joyce Meyer

„Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, 
amikor még bűnösök voltunk.” (Róma 5:8)
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„Éltető sodrásban” – Házasság hete 2018

Hazánkban tizenegyedik alkalommal rendezik meg a házasság hetét a keresztény egyhá-
zak és civil szervezetek széles körű összefogásával. Az idén a családok éve programjaihoz 
kapcsolódó országos rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság, a csa-
lád értékeire és fontosságára, valamint hogy segítséget nyújtson a házasságra készülőknek 
vagy a házasságban problémákkal szembesülőknek. A házasság hete 2018-as házaspár 
arca Zámbori Soma színművész és felesége, dr. Fazekas Rita.
A házasság hete központi programjainak fővédnöke Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége.

A házasság hete központilag 
szervezett programjai:

Február 11., vasárnap 
9:30  Nyitó istentisztelet. Veszprémi Református Egy-
házközség, Újtemplom (8200 Veszprém, Kálvin J. 
park 1.). Igét hirdet: Steinbach József püspök.

Február 12., hétfő
18:00  A mézeshetektől Micimackóig. 
Fergeteges kvízjáték nem csak házasoknak Bartha 
Álmos nemzetközi kvízmester, a QuizNight Bajnok-
ságok alapítója vezetésével. (Aranytíz Kultúrház, 
Tolnay Klári Színházterem, 1051 Budapest, Arany 
János u. 10.)

Február 13., kedd
18:00   Őszintén a házasságról – Páratlan beszélgetés 
közismert párokkal
Résztvevők: Zámbori Soma színművész és felesége, 
dr. Fazekas Rita – a házasság hete idei arcai; Szandi 
(Pintácsi Alexandra) énekes és férje, Bogdán Csa-
ba; Győri Virág, a Family magazin főszerkesztője és 
férje, Győri Tamás József. Moderátor: Stumpf Kata, 
az M2 Petőfi TV szerkesztő riportere. (ELTE Állam- 
és Jogtudományi Kar, Aula Magna, 1053 Budapest, 
Egyetem tér 1–3.)

Február 14., szerda
18:00   Áldással egybekötött zenés istentisztelet a Ko-
dály Zoltán Magyar Kórusiskola Laudate kórusának 
közreműködésével. Vezényel: Sapszon Borbála (Deák 

téri evangélikus templom, 1052 Budapest, Deák Fe-
renc tér 4.)

Február 15., csütörtök
10:00   Család és karrier? Konferencia a Három Ki-
rályfi, Három Királylány Mozgalom szervezésében. A 
program regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a www.
haromkiralyfi.hu oldalon lehet. (Magyar Tudományos 
Akadémia, 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.)

Február 16., péntek
18:00  Teljesen idegenek (feliratos olasz film) – Film-
vetítéssel egybekötött beszélgetés Zámbori Soma 
színművésszel és feleségével, dr. Fazekas Ritával, 
a házasság hete 2018-as arcaival Süveges Gergő, 
az MTVA Kossuth rádió műsorvezető-szerkesztője 
moderálásával. A program regisztrációhoz kötött. 
Regisztrálni a www.hazassaghete.hu oldalon lehet. 
(Cinema City Aréna, 14-es terem, 1087 Budapest, 
Kerepesi út 9.,)

Február 17., szombat
17:00   A kapcsolódó ember. Komjáthy Károly há-
zasságterapeuta előadása. (TIT Stúdió, 1113 Buda-
pest, Zsombolyai u. 6.)

Február 18., vasárnap
18:00   Záró szentmise a Budapest Belvárosi Nagybol-
dogasszony Főplébánia Templomban. A szentmisét 
bemutatja és homíliát mond Bíró László tábori püs-
pök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Család-
bizottságának elnöke. (V. ker., Március 15. tér 2.)

Az országos rendezvénysorozat 
eseménynaptára elérhető az interneten:

www.hazassaghete.hu
www.facebook.com/hazassaghete

(forrás: www.parokia.hu)
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Meghívó
Szeretettel várom a Testvéreket „Áttörés Plusz” elnevezésű megújított kötetbemutatómra, 

ahol a szavalt versek mellett sok megzenésített verssel várjuk az érdeklődőket.
Az előadás március 1-jén (csütörtökön) 18 órakor lesz az Öreghegyi Közösségi Házban.

Bevezetőt mond: Péntek László ny. esperes úr
Közreműködnek: Jancsóné Gáspár Anikó versmondó és Horváth Irma énekes-gitáros

A belépés ingyenes.
Schrenk Éva

Könyvajánló Bolyki László: Pedig mi azt hittük
(Valláskárosultak Evangéliuma)

Nemrégiben meg-
hallgathattam Bolyki László 

igehirdetését, amit az itt bemuta-
tásra kerülő könyve alapján tartott. 
Rendkívül érdekes előadás volt, 
sok – számomra új – gondolattal, 
friss, élő, agyat s szívet megraga-
dó. Rögtön megvettem a könyvet, 
s miután elolvastam, szeretném 
tovább ajánlani. Hogy miről és 
kiknek is szól a könyv, azt kiválóan 
összefoglalja a hátoldalán található 
könyvismertető, ezt szeretném itt 
idézni.

„Az emmausi úton olyan em-
berek találkoznak a Mesterrel, akik 
egyszer már találkoztak vele, akik 
hittek benne, vele jártak. Valaha 
izzott a szívük, de ez a szív kihűlt, 
amikor a szilárdnak látszó hit és 
reménység szertefoszlott. A dolgok 
nem úgy alakultak, ahogy remél-
ték, ahogy szentül hitték, és amely 
hitre feltették az egész életüket, 
legszebb éveiket, sőt egzisztenciá-
jukat, megélhetésüket is. Feltételek 
és kompromisszumok nélkül kö-
vették Jézust, de csalódniuk kellett, 
mert – legalábbis a tapasztalataik 
szintjén – őt követve jutottak 
lelki zsákutcába, mellette, 
vele járva mentek tönkre. Lé-
tezhet ilyen? – kérdezhetjük jo-
gosan. Az igéből azt látjuk, hogy 

igen! Bár a legtöbb 
evangéliumi üze-
net arról szól, hogy 
ha Jézus nélkül 
élünk, akkor kilá-
tástalanná válik az 
életünk, sötétben 
fogunk botorkál-
ni, és előbb vagy 
utóbb kiégünk, 
bezzeg ha Jézussal 
élünk, akkor min-
den jóra fordul, 
életünk felvirágzik, 
az emmausi tanít-
ványok történetében azt láthatjuk, 
hogy Jézust követve is juthatunk 
zsákutcába.

Hívő emberek tömegei jár-
nak kiégett szívvel az élet 
emmausi útjain. Olyanok, akik 
már nem is tartják magukat hí-
vőknek, akik elhagyták gyüleke-
zeteiket, otthagyták a korábban 
lelkesen végzett szolgálatukat, fel-
számolták a hívő emberekhez fű-
ződő, egykor élő kapcsolataikat. 
Ugyanakkor sokan vannak azok is, 
papok, lelkészek, egyházi szolgák, 
misszionáriusok, elöljárók és aktív 
gyülekezeti tagok, akik a külsősé-
gekben megtartották ugyan a hívő 
élet kulisszáit, de a szívük mélyén 
rég kihűlt a tűz, szolgálatukat csen-

des kétségbeesés-
ben végzik, hívő 
életüket üresnek, 
értelmetlennek és 
erőtlennek érzik. 
Ilyenkor marad a 
fájdalom, a csaló-
dás, az önmarcan-
golás és az üresség, 
vagy a keserű ci-
nizmus. „Pedig mi 
azt reméltük…”, 
„pedig mi azt hit-
tük…”, mondják 
szégyenkezve, lesü-

tött szemmel, vagy mondják róluk 
mások megbotránkozások köze-
pette.

Rájuk gondolva és feléjük 
fordulva mesélem el mind-
azt, amit megéltem, és amit 
a Szentírásból megértettem.”

És mit is tudhatunk a könyv szer-
zőjéről?

„BOLYKI LÁSZLÓ 1973-ban 
született Budapesten. Zenész 
(Bolyki Brothers, Budapesti Fesz-
tiválzenekar, Erkel Ferenc Kamara-
zenekar), lelkigondozó, a Biatorbá-
gyi Keresztyén Testvér Gyülekezet 
igehirdetője, a Milyen zenét szeret 
Isten? és a Kegyelem és kalmár-
szellem című kötetek szerzője.”

Schrenk Éva



BÉKESSÉG 19

Eltemettük:
dr. Géczy Márta, 73 éves;

Kaszás Györgyné sz. Szabó Mária Irén, 61 éves;
Késmárkyné Kiss Jolán, 94 éves; 

Lévai Istvánné sz. Bukovics Mária, 88 éves;
Molnár Jánosné, 81 éves; Nagy Jánosné sz. Homály Piroska, 84 éves;

Pintér Mária, 93 éves; Rajkó Gyula, 81 éves;
Szabó János, 83 éves; Tóth Béláné sz. Turner Mária, 88 éves testvérünket.

Imádkozunk a gyászolókért.

     Megkereszteltük:
Bicskei Bereniké Boglárkát, Bicskei Bodza Borbálát,

Bicskei-Molnár Jázmint és Borsos Rebekát.

                                                                                Imádkozunk értük.  

Anyakönyvi hírek   (2017. 12. 09–2018. 02. 03.)

ÚJESZTENDŐ

Eltűnt egy esztendő az élet ködében, 
Haladnak az évek, mint vándor az éjben. 
Haladnak, szaladnak, velük együtt én is, 
De a határkőnél most megállok mégis! 
Megállok csendesen, s fölnézek az égre. 
Felhők szép fodrára, esthajnali fényre, 
S úgy nyitok utat a rohanó időnek, 
Úgy mondok búcsút az öreg esztendőnek!
Eredj, vén Szilveszter… Új év, jöttöd várom, 
Jövőmet, utamat immár veled járom. 
De ahogy te elmúlsz, elmúlik majd minden. 
Állandó és örök itt a földön nincsen. 
Mert elszáll az illat és lehull a virág. 
Napok múlásával változik a világ, 
Lehull a falevél, elhordják a szelek, 
S én, ki porból lettem, ismét porrá leszek!
Csak egy az állandó, csak egy, az Úr Isten, 

Aki van odafenn és aki itt van lenn, 
Akinek kegyelme letörli a könnyet, 
S elhaló kebelbe életerőt önthet. 
Vándor vagyok én is, te is jó barátom, 
A célt itt a földön sohasem találom. 
De te sem találod, hiába keresed. 
Ha csak a Megváltód: Jézust meg nem leled!
Jézus Krisztus az Út, Igazság és Élet, 
Benne a halál is új erőre éled, 
Ha hisszük, a sátán tőlünk visszaretten, 
S feltámadunk egykor új, szellemi testben. 
Jöjj hát újesztendő! Szívemet kitárom, 
Ünnepi imával Megváltómat várom… 
S földi vándorpályám bármikor ér véget, 
„Názáreti Jézus! Én követlek Téged!”

Emericus
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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 Imaóra 
Csütörtök: 18:00 Gyülekezeti bibliaóra
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
Havonta pénteken: 17:00 Elcsendesedés - nőknek

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.

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; 
Mobil: 06/30-630-8801

e-mail: hivatal@albaref.hu 
internet: www.albaref.hu

Lelkipásztorok:
Berze János 

Ujvári Sándor Csaba beosztott lelkész
Deák Péter ifjúsági lelkész

Szűcs Zsolt László segédlelkész
Hitoktató lelkészek: 
Ellenbruckné Kiss Aranka, 

Ludvigné Izsay Szilvia, 
Szabó Gergelyné

Hitoktatók:
Fórizs Éva, Konrád Ferenc

Adminisztrátor: Sárkány Anna 
Bankszámlaszám: 

UniCredit 10918001-00000021- 42850004

– Hit, Remény, Szeretet Alapítvány –
Székesfehérvár, Széchenyi út 16. 

Tel: 22/312-785

Bankszámlaszám: 
UniCredit 10918001-00000053-90940017

Adószám: (Szja 1 %-hoz) 18501317-1-07
Céljai és egyéb tudnivalók: www.albaref.hu 

Támogassuk az Alapítványt és az 
Egyházat az szja 1-1 %-ával!

Református Egyház technikai száma: 
(Szja 1%-hoz): 0066

Olajfa Református Óvoda:
8000 Székesfehérvár, Horvát I. u. 1.

Tel.: 22/316-378; e-mail: ovoda@albaref.hu 
Vezető óvónő: Mocsáriné Brunner Boglárka

Talentum Református Általános Iskola:
8000 Székesfehérvár, Széchenyi út 20.

Tel.: 06-22/310-018, e-mail: iskolatitkar@albaref.hu 
Igazgató: Szanyó Gáborné

Gyülekezeti részeink állandó alkalmai Lelkészi Hivatal

KÖZCÉLÚ ALAPÍTVÁNYAINK

INTÉZMÉNYEINK ELÉRHETŐSÉGEI

BÉKESSÉG
A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS

EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

Kiadó: Hit, Remény, Szeretet Alapítvány
Felelős szerkesztő: Berze János

Szerkesztő: Ujváriné Császár Boglárka
Nyomdai munkák: Bezsit Bt., Felelős vezető: Farkas István

     Letölthető igehirdetések Mp3 formátumban!        e-mail: bekesseg@albaref.hu        www.albaref.hu


