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A tanítványok nem vették 
komolyan a tanúk beszámo-
lóit, azokét, akik találkoztak a 
feltámadott Jézussal! A húsvéti 
történetben valójában háromszor 
olvasunk a tanítványok hitetlen-
ségéről! De aki keres, talál, a zör-
getőnek pedig megnyittatik (475. 
dicséret)! Hiszünk-e a szóbeli tanú-
ságtételeknek? Nem arról van szó 
tehát elsősorban, hogy elhiszed-e 
a leírt evangéliumi történetet! Ha 
erről volna szó csupán, akkor a mi 
istentiszteletünk se lenne más, csak 
emlékezés!

A mi istentiszteletünk és úr-
vacsorai közösségünk is több 
mint emlékezés! Igen, az isten-
tiszteleteken találkozhatsz a feltá-
madottal! Isten Igéje és Szentlelke 
által (Kálvin)! Arról van szó, hogy 
hiszed-e, hogy mi is, Jézus mai ta-
núi, valóban találkoztunk vele! És 
te is találkozhatsz vele! Találkoztál 
már vele?

„Csakhogy nem mindenki en-
gedelmeskedett az evangélium-
nak, hiszen Ézsaiás is ezt mondja: 
„Uram, ki hitt annak, amit tőlünk 
hallott?” A hit tehát hallásból van, 

a hallás pedig Krisztus beszéde ál-
tal. Kérdem: talán nem hallották? 
Sőt nagyon is! „Az egész földre el-
hatott az ő hangjuk, és a földkerek-
ség széléig az ő beszédük.” (Róm 
10:16–17)

Igen, lehet találkozni vele 
ma is, amikor a te lelkedben 
és értelmedben megváltozik 
valami! Én akkor éltem át ezt elő-
ször életemben, amikor összetört 
belül Jézus szeretete! Hogy sze-
rethet valaki ennyire, hogy életét 
adja értem, miattam és helyettem! 
Mit látott bennem, amiért érdemes 
volt? Keressük-e a feltámadottat? 
Keressük-e a Jézussal való szemé-
lyes kapcsolatot?

„Még mindig mindenkinek szük-
sége van rá, Jézusra. Ő nem nézi 

közömbösen azt, ha valaki sír egy 
sírnál, és nem hagyja Őt hidegen 
az, ha két meglett férfiember le-
gyint mindenre, és azt mondják: 
nincs értelme semminek… (az 
emmausi tanítványok esete, Lk 
24:13kk) Ő nem hagyja maguk-
ra tanítványait, akiket, úgy tűnik, 
hiába tanított három éven keresz-
tül, egyelőre nem sok látszata van 
annak. Ő megkeresi őket, utánuk 
megy, megszólítja, és rendbe hoz-
za az életüket. Ez azt jelenti, hogy 
aki hiszi, hogy Jézus feltámadott és 
él, az bizonyos lehet abban, hogy 
ma is ugyanígy számíthatunk rá.” 
(Cseri Kálmán: Húsvét után)

A létbizonytalanság korát 
éljük! Szorongás, idegi kimerült-
ség, depresszió, rohanás és agresz-
szív viselkedés jellemzi mindennap-
jainkat! „Mit ért el az emberiség? 
Egyetlen félelmétől sem tudott 
megszabadulni!” – mondja C. G. 
Jung. A következő kis történet is 
ezt az állítást támasztja alá: „Ami-
kor megkérdeztem, hogy szerinte 
a közöny és az apátia jelensége 
probléma-e a mai társadalomban, 
a férfi így felelt viccelődve: - Nem 
tudom, és nem is érdekel!” 

Olvasandó: Márk evangéliuma 16:1–13

„Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme, ez az a hely, aho-
va őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába: 

ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek.”
(Mk 16:6–7)

                 2018. április •  XXIV. évfolyam 2. szám

FELTÁMADT, AMINT MEGMONDTA NEKTEK!
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Szerkesztői gondolatok
Te miért vagy, kiért élsz? Számod-

ra mi a legfontosabb az életben? 
Sokan szeretnének kiteljesedni, 
megvalósítani önmagukat. Ebben 
a gondolkodásmódban azonban 
nemhogy Isten, de a másik ember 
sincs benne. Egy lépéssel előrébb 
jár az, aki azt mondja, hogy má-
sokért, pl. a családjáért él. Ez már 
igen nemes és becsülendő dolog, 
de még mindig hiányzik valami. 
Az emberek nem tökéletesek, és 
valljuk be, mi magunk is a töké-
letlen emberiség tagjai vagyunk. 
Másokban és önmagunkban is 
sokszor csalódunk, ígéreteinket és 
fogadalmainkat gyakran nem tart-
juk be, szóval vagy cselekedettel 
számtalanszor bántjuk a másikat… 

Honnan meríthetünk erőt a nehéz 
helyzetekben, amikor minket ér-
nek fájdalmak, és honnan kapjuk a 
megbocsátást, amikor mi magunk 
okozunk fájdalmat másoknak? Ho-
vá fordulhatunk, amikor mardos a 
keserűség, felőrölnek a gondok, 
szétrobbantanak az indulatok?

Csak egyvalaki tökéletes, még-
pedig Isten. Azt, hogy szeret ben-
nünket még gyarló mivoltunkban 
is, abban mutatta meg leginkább, 
hogy egyetlen fiát áldozta fel ér-
tünk. Ez az áldozat az Ő szemé-
ben azt jelenti, hogy ha mi hittel, 
bizalommal és bűnbánó szívvel 
fordulunk hozzá, Ő nem néz a 
vétkeinkre, hanem tisztának te-
kint bennünket. Sőt Jézus Krisztus 

feltámadása révén az örök élet 
ajándéka is a miénk! Ennek távla-
tából tekintve földi életünkre egé-
szen más perspektívából láthatjuk 
gondjainkat, nehézségeinket is.

 „Ne félj, mert én veled vagyok, 
ne csüggedj, mert én vagyok Iste-
ned! Megerősítlek, meg is segítlek, 
sőt győzelmes jobbommal támo-
gatlak.” (Ézs 41:10).

Ezek után tegyük fel újra a kér-
dést: te miért vagy kiért élsz? Az 
ige adja erre a legjobb választ: „… 
azért halt meg mindenkiért, hogy 
akik élnek, többé ne önmaguknak 
éljenek, hanem annak, aki értük 
meghalt és feltámadt.” (2Kor 5:15)

Ujváriné Császár Boglárka

Március 15. az Olajfa Óvodában

Sokan azonban tényleg így gon-
dolkodnak a világról, az élet nagy 
kérdéseiről, és a többi emberről, 
mint ez a férfi! A feltámadás üze-
nete felszabadító kell, hogy legyen 
szorongásainkból és félelmeinkből! 
Ne feledjük, hogy mi valóban nagy 
bűnösök vagyunk, de Jézus nagy 

szabadító: „Ő hordozza bűnei-
ket… hiszen önként ment a halál-
ba, hagyta, hogy a bűnösök közé 
sorolják, pedig sokak vétkét vállalta 
magára, és közbenjárt a bűnösö-
kért.” (Ézs 53:12kk) Biztosak lehe-
tünk benne, hogy Jézus komolyan 
törődik személyes ügyünkkel! 

Olvassuk el az egész Ézsaiás 53. 
részt! Így kezdődnek a mondatok 
ebben a szakaszban: „a mi…” Va-
lóban, meghalt a mi bűneinkért, 
és feltámadt a mi üdvösségünkre, 
amint megmondta nektek (1Kor 
15:1kk)! Ámen.

Berze János

Napjainkban jellemző, hogy 
az emberek minél több él-
ményhez akarnak jutni, s ami-
lyen gyorsan lehet. De lehetet-
len, hogy csak a mának éljünk, 
tudnunk kell megállni, tudnunk 
kell emlékezni, kik vagyunk, 
hová tartozunk. Nagy szükség 
van megemlékezésekre, ünne-
pekre. Sokan fogalmazták meg 
évszázadok alatt, mit jelent ma-
gyarnak lenni.

Nemzeti ünnepünkhöz mél-
tók Sík Sándor szavai „… Ma-
gyarnak lenni: hit. Hit a ma-
gyarság hivatásában. 

Hit abban, hogy az Isten akar ve-
lünk valamit, és hogy a magyarság 

képes megvalósítani ezt az is-
teni feladatot.”

A fiatalok nemzedékére, a 
gyermekekre gondolva fon-
tos, hogy őrizzük azoknak az 
emlékét, akik áldozatot hoztak 
a hazáért, s örökítsük tovább 
nagy szeretettel. Felelőssége ez 
szülőknek és nekünk, pedagó-
gusoknak is. Óvodapedagó-
gusként tapasztalom a kicsik 
között, hogy milyen fogéko-
nyak történelmi múltunk ese-
ményei iránt, természetesen 
az a mi felelősségünk, hogyan 

és mennyit adunk át ezekből. 

„Reményeink fölfelé nőnek, mint az ágak, emlékeink lefelé, mint a gyökerek.” /Horváth Imre/
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Beiratkozás az Olajfa 
Református Óvodába

Szeretettel várjuk az 
óvodánk iránt érdeklődőket 
2018. április 24–25–26-án 
(kedd–szerda–csütörtök) 

8:00–16:00 óráig beiratkozásra.

A következő dokumentumok be-
mutatása szükséges:
- a gyermek nevére kiállított sze-

mélyi azonosító és lakcímet 
igazoló hatósági igazolvány

- TAJ kártya
- a gyermek egészségét igazoló  
  orvosi igazolás
„Engedjétek hozzám jönni a kis-
gyermekeket, és ne akadályozzá-
tok őket, mert ilyeneké az Isten 
országa.” (Mk 10,14)

Mocsáriné Brunner Boglárka 
óvodavezető

Életkori sajátosságaikat figyelem-
be véve értelmükre is hatunk, de 
elsősorban érzelmeiken keresztül 
jut el lelkükig az ünnep üzenete. 
Megismertetjük velük nemzeti jel-
képeinket, valamint hazánk ter-
mészeti szépségeit. Hálát adunk 
Teremtőnknek, hogy ezt a földet, 
ezt az országot kaptuk tőle, hogy 
szeressük, védelmezzük.

Az óvodai nevelésben a közös-
ségi nevelés az egyik alapfeladat. 
Akárcsak keresztyén ünnepeinket, 
nemzeti ünnepünket is a várako-
zás, a közös felkészülés előzi meg, 
ami nagyon fontos időszak. Együtt 
készülődünk, énekekkel, versekkel, 
kézműveskedéssel, és majd együtt 
ünnepel az egész óvodai közösség. 
Hagyomány ez minden esztendő-
ben!

A mostani ünneplésünk azonban 
mégis rendhagyó volt. Kreatív öt-
letek nyomán megszületett egy in-

teraktív délelőtt gondolata. Helye 
volt itt az eseményeket felelevení-
tő rövidfilm, ill. mesefilm vetítésé-
nek, „huszárkiképzésnek”, szorgos 
pedagógus kezek életre keltették 
Landerer nyomdáját, egy másik 
helyszín az ünnep hangulatát idé-
ző énekes játékoknak, gyermek-
táncnak adott helyt. A mozgalmas, 
gyermeki igényeket betöltő, méltó-
ságteljes ünnepünk a magyar him-
nusz közös eléneklésével zárult.

Keresztyén, nemzeti értékeink 
megőrzése csak úgy lehetséges, 
ha gyermekeink szívébe elültetjük 
a hazaszeretet csíráit. Wass Albert 
gondolatait idézve van reménysé-
günk: „… A magyar lélek él. Terem-
tő Istenünk működik benne és álta-
la. Ne csüggedjetek. Gondozzátok 
csak hűséggel a mustármagvakat!”

Matyi Enikő
óvodapedagógus

Pedagógus csendesnap és bizonyságtétel a 
Talentum Iskolában

„Szavadat hallám a kertben, és megfélemlém, mivelhogy mezítelen vagyok, és elrejtezém.” (1Móz 3:10)

A márciusi szombati munka-
napon az élénk, mindig gye-
rekzsivajtól hangos Talentum 
Református Általános Iskolá-
ban az elcsendesedésé volt a 
főszerep. Deák Péter tisztele-
tes és Illés Anna vezényletével 
töltöttük ott mi, pedagógusok 
a csendesnapunkat.

A bibliaóra mellett csapat-
építő és önismereti feladato-
kat is kaptunk, amik jól ráhan-
goltak bennünket az igei alkalomra 
is. A témánk az álarcaink voltak, 
melyek rögtön lehullanak, amint 
egy elevenebb tanulóval vagy 
egy bennünket mélyebben érintő 
kérdéssel kerülünk kapcsolatba. 
Milyen jó volt megtapasztalni a 
testvéri közösséget, hogy egymás-
nak képesek vagyunk felfedni nem 
csak a hivatásbeli nehézségeinket, 

de magánéleti gondjainkat is. Még 
üdítőbb volt átélni, és az Ige által 
még inkább aláhúzottá tenni azt 
a tényt, hogy Istenünk elfogad és 
szeret bennünket álarcaink levétele 
után is, a magunk tökéletlen való-
jában.

A csendesnap időzítése igen jól 
sikerült, hiszen másnap bizonysá-
got tettünk a templomban arról, 
hogy miért tartjuk fontosnak a gye-

rekek hitbeli nevelését a csa-
ládokon belül és iskolai kere-
tek között is. Manapság még 
hangsúlyosabbá válik, hogy 
gyermekeink milyen lehető-
ségeket kapnak arra, hogy 
sikeres felnőttek legyenek: 
nyelvoktatással, különórák-
kal, korrepetálásokkal szeret-
nénk biztosítani azt, hogy a 
lehető legjobb esélyekkel in-
dulhassanak az életbe. Azon-

ban sokan elfeledkeznek a legfon-
tosabbról: Isten és embertársaink 
szeretetének megtanításáról, mely 
nélkül a legpallérozottabb elme is 
hiábavalóvá, céltalanná válik.

Örömöt hozott számunkra ez 
a „dolgos” hétvége: a feltölteke-
zést kis közösségünkben és hitünk 
megvallását, Isten dicsőítését a na-
gyobb lélekszámú gyülekezet előtt.
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„Uram, mentsd meg a gyerme-
keinket! Mentsd meg értelmüket, 
hogy romlottságunk ne rontsa meg 
őket! Mentsd meg életüket, hogy 
fegyverek, melyeket mások ellen 

kovácsolunk, ne őket pusztítsák, 
hogy jobbak lehessenek szüleiknél, 
hogy építhessék önnön világukat, 
a szépség, tisztesség, összhang, 
jóakarat és méltányosság világát, 

melyet a béke és a szeretet kormá-
nyoz. Mindörökké.” (Szentgyörgyi 
Albert)

Schvanner Éva
tanár

Gyülekezeti missziói délelőtt

Gyülekezeti missziós 
alkalomra jöttünk össze 
febr. 3-án, szombaton 
délelőtt a Gyülekezeti 
központban. „Szívemet 
hozzád emelem, és ben-
ned bízom, Uram…” 
– énekeltük a 25. zsol-
tárral. A kivetítőn Kálvin 
hitvallása: „SZÍVEMET 
AZ ÚRNAK ÉGŐ ÁL-
DOZATUL AJÁNLOM.”

N. Szabó József fő-
gondnok megnyitó sza-
vai, imádsága, Berze János lelkészi 
köszöntője után Incze Sándor misz-
sziós gondnok ismertette a progra-
mot.

Elsőként a Zimányi Józsefről ké-
szült portréfilmet tekintettük meg 
(Duna TV, 1993). Ebben maga val-
lott arról, hogyan vonzotta őt már 
kicsi korától az a titokzatos Terem-
tő Hatalmasság, Akiről akkor még 
semmit sem tudott; hogyan szólí-
totta meg Igéjével: „Te pedig, kis-
gyermek, a Magasságos prófétája 
leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy 
elkészítsd az ő útjait…” (Lk 1:76); 
és hogyan vezette rendkívüli élet-
útján. Azt érezte, hogy vele nem 
tehetnek semmit, mert Isten védel-
me alatt van. Megpróbáltatásaiban 
mindig tapasztalta Isten megújító 
erejét, különös szeretetét. Boldog 
volt, hogy hitéért, Istentől kapott 
küldetéséért, a Sztálin önistenítése 
elleni tiltakozásért szenvedhet.

Így írt róla életrajzi könyvének 
kiadója: Zimányi József, ahogyan 
magát nevezte, „Felsőbb Hatal-
masság alá rendelt” ember volt, 
amelytől őt sem ember, sem látha-

tatlan erők el nem tántoríthatták. 
Beszédében mindig az ÚR Szava, 
szívében mindig az ÚR Igéi voltak. 
Tette ezt életének minden idejé-
ben. Számára nem létezett az Isten 
Igéjének hirdetésére, a bizonyság-
tételre alkalmatlan idő. Lehetett ez 
bárhol, még pártirodák zárt helyi-
ségei sem tudták megakadályozni 
abban, hogy szólja, amit a Min-
denható Isten rábízott. Próbálták őt 
elhallgattatni szép szóval, fenyege-
téssel, megvesztegetéssel, majd a 
legvégső módszerrel, a külvilágtól 
való elzárással és száműzetéssel a 
Gulágra. Minden hiábavaló volt, 
mert mindig vele volt Megváltója, 
az Úr Jézus Krisztus, Aki gondot vi-
selt rá és visszahozta. Sok megpró-
báltatás után Kárpátaljáról vissza-
került Magyarországra, és az akkor 
uralmon levő politikai hatalom, és 
a neki behódolt népegyház eldugta 
őt az Alföld egyik legkisebb falujá-
ba. De hangja onnan is bejárta az 
egész országot. Évente 4-5 ezer ka-
zettát küldött szét, és mindenhová 
elment, ahová meghívták.

Özvegye így emlékezett: Azon ke-
vesek közé tartozott, akik az Isten 

irgalmával és szeretetével 
a szívében, de az őrálló 
(Ez 3:17–19) felelősségé-
nek teljes súlyával a bűnt 
bűnnek nevezve, megal-
kuvás nélkül hirdette az 
Igét. Vallotta, hogy ha 
embereknek akarna tet-
szeni, Isten szolgája nem 
lehetne.

Magáról ezt mondta: 
Amikor szólhatok, min-
dig először Zimányi Jó-
zsefnek beszélek. Nincs 

nálam adósabb, és tartozom a 
legnagyobb szeretettel és hálával, 
mint akinek sokat bocsátottak meg. 
Az evangélium maga Jézus Krisz-
tus, célom megismertetni az Isten-
nek minden mértéket felülhaladó 
szeretetét. Bibliám végébe írtam 
be egy Igét: „Háború idején nem 
engednek szabadságra senkit.” 
(Préd 8:8). Most háború van! Úgy 
van, mint az ÚR első eljövetelekor, 
amikor rengeteg megszállott ember 
volt. Most megint ez van. Rengeteg 
pénztől megkötött, világias, megal-
kuvó hívő van. Háború van…

Elbeszélésében a csodálatra mél-
tó, félelmet keltő vagy megrázó 
történetek sora nem nélkülözte a 
jóízű, egészséges humort sem.

„Hű Jézusom kezébe teszem ke-
zem le én…” – énekeltük feloldás-
ként, majd rövid szünet következett 
pogácsával, frissítővel, beszélgetés-
sel.

Énekkel folytattuk: „Tudom, az 
Úrnak terve van velem…”

Ezután bizonyságtételeket hall-
gattunk meg.

Szűcsné Novák Marika a teljes 

„Az Úré a föld és annak teljessége” (1Kor 10:26)
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szívvel végzett szolgálatról beszélt.
Teréz anya Krisztus örömének il-

latát a legnyomorultabb emberek 
közé vitte: „Mert Krisztus jó illata 
vagyunk Isten dicsőségére mind 
az üdvözülők, mind az elkárhozók 
között” (2Kor 2:15). Wrede Ma-
tild finn bárónő, a foglyok angya-
la „élő és szent áldozatul” (Róma 
12:1) adta magát. Jim Elliot misz-
szionáriust az auka indiánok ugyan 
megölték, de felesége, Elizabeth 
megbocsátott férje gyilkosainak, 
visszament közéjük és Isten meg-
térést adott annak a vad népnek. 
És előttünk van Pál apostol élete, 
hányattatásai: „De én mindezekkel 
nem gondolok, sőt még az életem 
sem drága, csakhogy elvégezhes-
sem futásomat, és azt a szolgálatot, 
amelyet az Úr Jézustól kaptam, 
hogy bizonyságot tegyek az Isten 
kegyelmének evangéliumáról.” 
(ApCsel 20:24) – Az Úr Jézusról, 
Aki mindenekelőtt önmagával 
szolgált nekünk.

Szolgálunk-e mi az Úrnak, és ha 
igen, milyen indíttatással?

Marika beszélt egy igen nagy oda-
adással szolgáló kórházi önkéntes-
ről, aki azért tette, mert hiányzott 
neki a korábban, a munkahelyén 
kapott elismerés, megbecsülés, di-
cséret. – Igen, a szív vágyakozik, 
de az a jó, ha nem emberektől, ha-
nem a szeretet forrásánál, Istennél 
töltekezik be.

Nem jellemző-e ránk ez a lelkü-
let? A jóságunkban tetszelgés, a 
számítás, az elismerés és dicsőség 
utáni sóvárgás, az embereknek 
megfelelési kényszer.

Emberek vagy Isten tetszését ke-

ressük? És mi akadályozza szolgá-
latainkat? Csak nem az önzés, ké-
nyelemszeretet, hanyagság?
 „Vizsgálj meg, Uram!” (Zsolt 26:2)

„Szeresd az Urat, a te Istenedet, 
teljes szívedből, teljes lelkedből, 
és teljes elmédből.” (Mt 22:37) 
Szeretni, azaz hálával és örömmel 
szolgálni Őt csak a Krisztus vérével 
megmosott, új szívvel lehet. Pál el-
mondhatta, hogy „Krisztus él ben-
nem” (Gal 2:20), meg is látszott az 
életén.

Az Úr készít szolgálatot, Ő ad 
hozzá képességet, bátorságot, erőt, 
mindent. Tőlünk az engedelmessé-
get várja, és akkor Tőle jön majd 
az elismerés is: „Jól van, jó és hű 
szolgám…” (Mt 25:21) Mert: „Ha 
valaki nekem szolgál, engem kö-
vessen… és ha valaki nekem szol-
gál, azt megbecsüli az Atya.” (Jn 
12:26); „félelem nélkül szolgáljunk 
neki, szentségben és igazságban” 
(Lk 1:74–75). Mi a szolgálat – egy-
szerűen fogalmazva? Áldott ember-
ként áldássá lenni mások számára. 
Bárhol vagy, légy ott teljes szíved-
del! „Minden dolgotok szeretetben 
menjen végbe!” (1Kor 16:14)

Pervai András és Eszter, a fiatal 
pedagógus házaspár személyes 
példájukat hozták.

András elmondta, hogy ifiveze-
tőként egyszerűen csak jól érezték 
magukat a közösségben. Szerette 
az elismerést és maga volt a kö-
zéppontban. Megtérve lelkesen 
evangélizálta családját, aztán be-
látta, hogy meggyőzőbb, ha cse-
lekedeteivel teszi azt. Kollégiumi 
ifivezetőként már nem önerőből 
és hálából szolgált. „Az én tulaj-

donommá lesznek… Akkor ismét 
látni fogjátok, hogy különbség van 
az igaz és a bűnös között, az Istent 
tisztelők és az őt nem tisztelők kö-
zött.” (Mal 3:17–18)

Eszter az Óévet záró önértékelés-
nél döbbent rá: „vak állatot hoztok 
áldozatul” (Mal 1:8).

Három területen szolgál a gyer-
mekmisszióban, de milyen szív-
vel?! Pedig azt szeretné majd 
hallani, hogy: „Jól van, jó és hű 
szolgám…” (Mt 25:21). Milyen 
jó, hogy van bocsánat! És pihe-
nést is ad mellette az Úr. Katonái 
vagyunk. „Amit tesztek, jó lélekkel 
végezzétek úgy, mint az Úrnak, és 
nem úgy, mint az embereknek.” 
(Kol 3:23)

„Igen, Atyám, mert így kedves 
előtted…” – énekeltük.

Ezután áttekinthettük 2018. első 
félévi missziói munkatervét. Gaz-
dag program. Gyülekezetünk veze-
tői irányelveket fogalmaztak meg 
dologi és lelki vonatkozások tekin-
tetében. Elsőbbséget élvez az óvo-
dai, iskolai oktatás-nevelés, hiszen 
a jövő gyülekezetének utánpótlása 
innen várható. Szó esett meg nem 
valósult vállalásokról (körzeti lá-
togatások – tisztelet a kivételnek), 
egyebekről. Köszönetünket, hála-
adásunkat, bocsánat- és segítség-
kérésünket ezután imaközösség-
ben vittük Urunk elé.

„Erőtlenségünket Ő vette el” (Mt 
8:17a; Ézs 53:4).

Úr Jézus Krisztus, Szentlelkeddel 
és áldásoddal légy ennek a közös-
ségnek a munkálkodásán!

Benkóné Mária

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

-  evangéliumi naptárakat
-  kazettákat és CD-t 

vásárolhat minden kedves érdeklődő.
A húsvéti ünnepkörrel kapcsolatos könyvek, kiad-
ványok kaphatók!

A Széchenyi utcai gyülekezetünkben a két istentiszteleti alkalmat követően:

Iratterjesztés
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Megújult alkalom
A presbiterfeleségek alkalmát 

kb. 10 év óta havonta tartjuk a 
gyülekezeti házban. Ebben az év-
ben új tagokkal bővült ez az alka-
lom. Nagy öröm volt számomra, 
hogy a februári alkalmon sokan 
lehettünk együtt régi és új tagok. 
Az ismerkedés után Ellenbruckné 
Kiss Aranka beosztott lelkipász-
tor az ApCsel 10:1–36-ról tartot-
ta az igemagyarázatot. Két bibliai 
személy életét ismerhettük meg, 
hogy hogyan munkálkodott Is-
ten Kornéliusz és Péter életében. 
Kornéliusz istenfélő ember volt, 
szüntelenül könyörgött Istenhez, 
és sokat imádkozott és alamizsnát 
osztogatott.

„Egész háza népével együtt ke-
gyes és istenfélő ember volt, aki 
sok alamizsnát osztogatott a nép-

nek, és szüntelenül könyörgött Is-
tenhez.” (ApCsel 10:2)

Imádságait meghallgatta Isten, és 
mikor Isten szólt neki, akkor enge-
delmeskedett és elküldte szolgáját 
Péterhez. Mit csinált Péter? – imád-
kozott és Isten szólt hozzá, hogy 
menjen el Kornéliusz házába, és 
elment, engedelmeskedve az isteni 
parancsnak. Két imádkozó és en-
gedelmes férfiról hallhattunk, akik 
példák lehetnek előttünk. Milyen 
jó lenne, ha Isten ilyennek látna 
bennünket, de vajon milyennek 
látja az Úr az én életemet? Ennek 
a két embernek az engedelmes 
élete kihatott Kornéliusz egész há-
za népére. Az én életem is hatással 
van a szűkebb és a tágabb csalá-
dom és környezetem számára. Ar-
ról beszélgettünk, hogy Isten ma is 

ugyanúgy munkálkodik, mint ak-
kor. Presbiterfeleségként Isten ránk 
bízta az imádkozás szolgálatát, az 
ige olvasását, és hogy szolgáljunk 
másoknak. Az alábbi ige is erről ír.

„És ő megparancsolta nekünk, 
hogy hirdessük a népnek, és te-
gyünk bizonyságot arról, hogy ő 
Istentől rendelt bírája élőknek és 
holtaknak.” (ApCsel 10:42)

A közösségbe járás épít és tanít 
arra, hogyan élhetünk Isten taní-
tása szerint, ezért mindenkit hívok 
közösségi alkalmainkra. Találkozá-
saink örömet adnak, a beszélgeté-
sek lelki erősödést nyújtanak. Ta-
lálkozzunk minden hónapban és 
legyünk áldott eszközei az Úrnak. 
Isten áldja meg mindenki életét.

Miklós Gáborné

„… elhagyja a férfi az apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és 
egy testté lesznek” – avagy Házas hétvége a Széchenyi úton

2018. március 3-án a Bibliai 
Házassággondozó Szolgálattal 
(BHSZ) közösen tartottunk házas 
napot a Széchenyi u.-i gyülekezet-
részben. Berze János lelkipásztor 
rövid áhítattal indította az alkal-
mat, őt követték baptista testvé-
reinktől Révész Lajos és felesége, 
Szilvia, akik életükből merítve osz-
tottak meg velünk értékes gondo-
latokat a házasságról. Elmondták, 
hogy eljegyzésük alatt már annyira 
várták, hogy mikor ébredhetnek 
majd egymás mellett, hogy vissza-
számolták a napokat. Fontos, ha 
még akár a 10  000. reggel is az, 
amire ébredünk házastársunk mel-
lett, emlékezzünk: még mindig az 
az a reggel, amit annyira vártunk! 
Fontos az is, hogy tanuljunk meg 
vágyni arra, ami a miénk.

A következő előadást a BHSZ 
képviseletében Weber István 
és felesége, Marika tartotta az 
„Ezért elhagyja a férfi az ap-

ját és anyját, ragaszkodik 
a feleségéhez, és egy testté 
lesznek” (1Mózes 2:24) igéről, 
melyet Mózes, Pál apostol és az 
Úr Jézus is kijelentett a Szentírás-
ban, ez pedig jelzi kiemelt fontos-
ságát. Az előadók még ajándékkal 
is jutalmazták azokat, akik tudták, 
hogy ki(k)től származik az idézet. 
Az igében a sorrend kiemelt, és 
az is, hogy tényleg megtörténjen 
a szülők elhagyása olyan értelem-
ben, hogy már a házastársunk 
a prioritás, már az ő véleménye, 
érzelmei, szükségletei vannak az 
első helyen, és akár a saját szü-
lőnkkel szemben is meg kell 
őt védenünk, ha a helyzet úgy 
kívánja. Elhangzott az is, hogy 
sajnos napjainkban sokaknál for-
dítva van az Isten szerinti sorrend: 
először lesznek egy testté, aztán 
ragaszkodnak egymáshoz, vagy 
rosszabb esetben elhagyják egy-
mást.

Az előadás végén a férfi-női 
szerepekről beszélgettünk, ami-
nek a fő mondanivalója, hogy a 
férfi a család biztonságérzetét kell, 
hogy nyújtsa, a nőnek pedig érez-
tetnie kell a férfival, hogy mennyire 
fontos a számára. A férfinak Isten a 
vezető szerepét és az azzal járó fele-
lősséget (!) adta, a nőt pedig a férfi 
segítésével bízta meg. Ez – az elő-
adók tapasztalatai alapján – sok-
szor jelenti azt is, hogy a nő segít a 
férfinak, hogy a vezető szerepébe 
kerülhessen, például emlékezteti, 
hogy mikor kellene a döntést ne-
ki meghoznia, és nem a nőnek. 
Fontos, hogy a nő oldalbordából 
teremtetett, nem koponyacsont-
ból, de nem is sarokcsontból, te-
hát egyenlő a férfival. És ahogy 
az Úr megsebezte Ádám ol-
dalát, hogy megalkossa neki 
Évát, úgy sebezte meg Krisz-
tus oldalát is, hogy megszü-
lethessen a menyasszonya: az 
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egyház, amelynek a tagjai mi 
vagyunk.

Ebédszünet után a harmadik elő-
adás következett, melyet Jaczkovits 
Viktor és felesége, Márta tartott, 
szintén a BHSZ-
től. Az általuk tar-
tott előadás nem-
csak a házasságra, 
hanem minden 
emberi kapcso-
latra vonatkozik, 
ezért mindenkinek 
nagyon tanulsá-
gos lehet. Egy tör-
ténettel kezdték: 
egy fiatal lelkészt 
kirendelnek egy 
településre, ahol 
az első prédikáció-
ja nagy sikert arat. 
Terjed a jó híre, és 
a második alkalomra még többen 
jönnek el; ekkor elmondja ugyan-
azt a prédikációt, mint először. To-
vábbra is nagyon népszerű, ezért a 
harmadik istentiszteletre még töb-
ben kíváncsiak; ekkor harmadszor 
is elmondja ugyanazt. Az alkalom 
végén odamegy hozzá a gondnok, 
és óvatosan megkérdezi tőle: még 
kétszer csak-csak, de harmadszor 
is ugyanazt a prédikációt elmon-
dani, nem akarna esetleg másról is 
beszélni? Az íróasztalán a papírjait 
rendezgető lelkész a válla fölött la-
zán szól vissza: Miért, talán cselek-
szik már?

A történetben a lelkész ugyanar-
ról a témáról beszélt, amiről a har-
madik előadás szólt, ami nem fel-
tétlenül újdonság, vagy meglepő, 
de mégis nagyon fontos: a meg-
bocsátásról. Az előadók elmon-
dása alapján manapság a válások 
legfőbb oka az, hogy nem tudnak 
egymásnak a felek megbocsátani. 
Az Úr Jézus is tanít minket a meg-
bocsátásról: „Ekkor Péter oda-
ment hozzá, és azt kérdezte: 
Uram, hányszor vétkezhet az 
én atyámfia ellenem, és hány-
szor kell megbocsátanom ne-

ki? Még hétszer is? Jézus így 
válaszolt: Nem azt mondom, 
hogy hétszer, hanem még 
hetvenszer hétszer is.” (Máté 
18:21–22)

A nem megbocsátásnak nagyon 
súlyos következményei vannak az 
életünkre nézve: kapcsolatokat, 
életeket tehet tönkre. A megbocsá-
tani nem tudó felet, vagy akinek 
nem tud megbocsátani, belülről 
emészti fel, akár testi betegségeket 
is okozva. A megbocsátás termé-
szetesen emberi erőből nem megy 
úgy, ahogy azt az Úr Jézus paran-
csolja nekünk, csakis a Szentlélek 
erejével tudunk megbocsátani az 
ellenünk vétkezőknek, tudva azt, 
hogy az Isten Krisztus áldozata ál-
tal minden bűnünket megbocsá-
totta, az ellenünk szóló vádiratot 
eltörölte (Kolossé 2:12–14). 

Amikor ezt átérezzük, akkor tu-
dunk igazán mi is megbocsátani, 
ugyanúgy, ahogy az Atya nekünk 
(Máté 18:23-35): mindig, min-
dent, akárhányszor bánt is 
meg, minden ellenünk vétke-
zőnek, amiben természetesen a 
házastársunk is benne van!

Hogyan „lássunk neki” a meg-
bocsátásnak? Először is Istennek 
mondjuk el imádságban a ha-
ragunkat, megbántottságun-
kat. Fontos, hogy haragot érezhe-
tünk, ne hazudjunk önmagunknak, 

tudomást sem véve róla, de „Ám 
haragudjatok, de ne vétkezze-
tek, a nap le ne menjen hara-
gotokkal” (Efézus 4:26), azaz a 
haragunkat megvallván, a kereszt-

re kell tűznünk, 
és otthagynunk. 
Ha testvérünknek 
érezzük, aki vétke-
zett ellenünk, ak-
kor szeretettel elé 
tárhatjuk, amit tett 
ellenünk. (Lukács 
17:3) Ezek után 
a második lépés, 
hogy eldöntjük: 
megbocsátunk 
az ellenünk vét-
kezőknek. Fontos 
tudnunk, hogy a 
megbocsátásnak, 
mivel döntés, az 

érzelmeink ellenében is meg kell 
történnie, döntésünket pedig kö-
vetni fogják az érzelmeink is.

Néhány tisztázás, tanács is el-
hangzott az előadás során a meg-
bocsátással kapcsolatban. Például 
az, hogy a megbocsátás nem 
lineáris, azaz lehet, hogy egyszer 
őszintén megbocsátunk valamit 
valakinek, de mégis „kiújul” ben-
nünk a fájdalom. Ekkor újra meg 
kell bocsátanunk, de ez nem jelenti 
azt, hogy a megbocsátásunk nem 
volt őszinte.

Nagyon fontos: a megbocsá-
táshoz egy ember kell, nem 
kettő. Egyoldalú, és nem előfel-
tétele a másik bocsánatkérése (!), 
illetve nem egyenlő a kibékü-
léssel, erre jó példa lehet az elő-
adók által ajánlott könyv: Dianne 
B. Collard: Úgy döntöttem, 
megbocsátok… fiam gyilkosá-
nak, ahol az írónő megbocsátott 
a gyilkosnak, de ez nem jelenti 
azt, hogy barátokká váltak volna, 
vagy közös időtöltésbe kezdtek 
volna. Olyan is előfordulhat, hogy 
a másik fél nem tud nekünk meg-
bocsátani, ezért nem is tudnánk 
kibékülni vele.
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Nyílt előadássorozat (evan gélizáció) a Maros-
hegyi imaházban. 
Február 8–10. 
A téma Isten országa volt. Bővebben a testvérek er-
ről szóló cikkünkben olvashatnak.

Jövőbeli kiemelt alkalmaink:

Húsvét hajnali istentisztelet. 
Április 1-jén 5 órakor közösen várjuk és ünnepeljük 
igékkel, énekekkel és úrvacsorával a feltámadott Úr 
Jézus Krisztust.

Húsvéti úrvacsorás istentisztelet. 
Április 1-jén 9 órakor.

Húsvéti istentisztelet a legátus szolgálatával. 
Április 2-án 9 órakor.

Tavaszi teaház. 
Április 8-án 16 órától. 
Gyülekezetünk egyik fiatal házaspárja, Nagy Dávid és 
Nagy Dávidné Andrea fényképes beszámolót tart a 
brit gyülekezeti életről. Elhangzik egy bizonyságtétel 
is. Majd ismerkedéssel egybekötött szeretetvendég-
ségre várunk mindenkit.

ESZTER-nap 
(Együtt a Szeretetben Testmozgás a Reformátusok-
kal) május 1-jén 9 órától. 
A nap témája: A mélységből a Magasságoshoz! 
A délelőtt folyamán bizonyságtevő vendégünk lesz 

Boros Lajos, aki a börtönben tért meg. 13:30-tól pe-
dig az Ászáf egyházmegyei dicsőítő csapat látogat el 
hozzánk. A nap folyamán pedig Jézus életével kap-
csolatban lesz kvízverseny. Idősek, fiatalok, csalá-
dok, egyedülállók és minden testvérünk részvételére 
számítunk!

Maroshegyi napközis hittantábor 
(Állati küldetés!). 
Július 2–6. 
Helyszín: Maroshegyi imaház (Szfvár, Batthyány u. 9.)

Ujvári Sándor Csaba 
beosztott lelkész

Még elhangzott az is, hogy nem 
szabad kisebbítenünk a bűnt: a 
megbocsátás nem felejtés, 
és sokszor nem is menti meg 
az elkövetőjét a következmé-
nyek alól, csak a büntetés alól.

Figyeljünk arra is, hogy nem-
csak a bűnt kell megbocsá-
tanunk egymásnak, hanem el 

kell hordoznunk szeretetben 
egymás gyengeségeit is: érezhe-
tünk haragot egymás iránt pl. be-
tegség, kiszolgáltatottság miatt is.

Nagyon tartalmas nap volt, 
mindenki számára tanulságos. 
Hálásak vagyunk Istennek, hogy 
létrejöhetett, és köszönjük min-
denkinek, aki hozzátett: az elő-

adóknak, szolgálóknak, részt-
vevőknek. Kívánom, hogy a 
hallottakat, olvasottakat az Úr 
gazdagon áldja meg, és Szentlel-
ke vezessen bennünket az emberi 
kapcsolatainkban, házasságunk-
ban és a megbocsátásban is!

Balogh Adél

MAROSHEGYI KRÓNIKA

„Ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, hogy másé legyetek: 
azé, aki feltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek.” (Róma 7:4)
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Isten országa
Február 8-tól 10-ig 

három estén keresztül 
Isten országa címmel 
tartottunk evangélizációt 
Maroshegyen. Első es-
te Sallayné Sziki Judit 
bodajki lelkipásztor, má-
sodik este Kardos Péter 
pákozdi lelkész, harma-
dik este pedig Szebik 
Károly csákvári evan-
gélikus lelkész szolgált 
közöttünk. Röviden ösz-
szefoglalom az igei üze-
neteket.

A mustármag és a 
kovász (Máté 13, 31–33)

Az évszázadok során sokan sok-
féleképpen magyarázták ezeket a 
példázatokat. Például a mustár-
mag nagy fává lesz. Ilyen az egy-
ház is. Jézus elhívja tanítványait. A 
tizenkét tanítványból lesz három-
ezer, aztán még több, majd jönnek 
a népek, és beleköltöznek a lomb-
koronájába. Nagyon szép kép. Az 
Isten növeszti a fát. Ha ezt jelente-
né a példázat, akkor az igaz lenne 
minden hasonló megnyilvánulásra 
is.

Azonban a I. világháború idején 
volt egy őrvezető, aki megalakított 
egy pártot. Amiből aztán elindult 
egy mozgalom, nagy fává lett és 
kiirtotta fél Európát. Hitlerről van 
szó. A mustármag felnő nagy fává? 
A növekedést itt is az Isten adja? 
Ezt nem mondhatjuk el mindenről. 
Mert ez nem Istentől való növeke-
dés volt.

Oda lehet tenni a példázat ma-
gyarázatához egy pozitív és egy 
negatív oldalt is. Ezért magamban 
kell azt átmosnom, beengednem, 
hogy nekem mit jelent a példázat. 
Saját magunknak kell eljutnunk a 
példázat értelmezéséhez.

A példázat Isten országáról szól. 
Hasonló az Isten országa a mus-
tármaghoz. Ebben van az evan-
gélium. A mustármag picike, lehet 

ilyen kicsi, a szívemben is.
Még minden ilyen kicsi, amit Is-

tenből kapunk. De lehet belőle 
fa. Hatalmassá keleszti a tésztát a 
kovász is. Ez lehet később, amikor 
Jézus eljön ítélni eleveneket és hol-
takat. Az Isten országa az életünk-
ben is jelen van, pici formában. A 
végső időben kiteljesedik majd, és 
ennek a fának az árnyékéban bé-
kére lehet lelni.

Egy országban a király uralkodik. 
A jó király nem csak törvényeket 
hoz, hanem gondoskodik és védi 
az ott élőket. Isten országa közöt-
tünk van. Jézus Krisztusban hozta 
el közénk. Bennetek van, azaz a 
szívünkben. Közöttünk most is itt 
van Isten országa. De az életünk-
ben ilyen mustármagnyiként van 
jelen. Időnként viszont megmutatja 
magát.

Ezt akkor érthetjük meg, amikor 
megküzdünk egy-egy Igével. Ol-
vassuk a Szentírást, de ezek az Igék 
nem mindig ugyanazt mondják. 
Újabb igazságot mutatnak meg ne-
künk idővel. Küzdünk velük, míg 
végül elénk kerül egy mustármag. 
Megragad egy-egy szó. Akkor már 
megértem, mit akart ezzel az Úr Is-
ten mondani. Belerobban az em-
ber életébe. Hatalmas fává lesz, és 
az árnyékéban megpihenhetek.

Akkor válik Jézus szava hatalmas 
fává, ha megküzdünk érte, akkor 

lesz személyesen az 
enyém. Akkor tu-
dom, értem és élem.

Az elrejtett kincs 
és az igazgyöngy 
(Máté 13, 44–45)

Jézus példázatai 
mindenféle embert 
próbálnak elérni. Le-
gyen az gazdag vagy 
szegény, informati-
kus vagy orvos. Hoz-
zánk szólnak, hogy 
megértsük, mi az iga-
zi kincs a világban.

A kincskeresés ősi, 
de máig tartó tevékenység. Elásták 
az emberek a kincseiket a földbe, 
amikor háború tört ki. Ha ilyenre 
leltek, akkor azt ki kellett hirdetni, 
és ha nem jelentkeztek érte, akkor 
a megtalálóé lehetett.

Mindkét példázatban óriási érték-
re leltek. Az elsőben véletlenül, a 
másodikban gondos keresés után. 
Mindenüket eladták, csak hogy az 
övék legyen a felbecsülhetetlen, 
drága kincs.

Az elsőben egy szegény ember a 
főhős, a másodikban egy gazdag 
ember, aki gyöngykereskedő volt. 
Mind a ketten megkötötték életük 
nagy üzletét.

Jézus Krisztus körül olyan tanít-
ványok voltak, akik valóban min-
dent elhagytak. Sokszor elbizony-
talanodtak, hogy jól döntöttek-e, 
de végül megbizonyosodtak afelől, 
hogy Jézus Krisztus a Megváltó.

Jézus Krisztus az igazi kincs, az 
igazgyöngy. Akiért Pál apostol is 
mindent kárnak ítélt, és mindent 
elhagyott. Jézus Krisztus, az Isten 
országa mindennél értékesebb.

A példázat arra hív bennün-
ket, hogy gondolkodjunk el, majd 
döntsünk. Döntsünk helyesen. 
Döntsünk Jézus Krisztus mellett, 
aki az igazi érték. Az Isten orszá-
ga létezik. Jézus Krisztusban kézzel 
foghatóvá lett.
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Isten országa közöttetek van 
(Lukács 17,20–21)

Isten országát a farizeusok úgy 
képzelték el, mint egy földi ország, 
amelynek vannak törvényei, ha-
tárai, amely egy kicsit az övék is, 
ahol ők valakik. Akik elsők, akik 
kiemelkedőek ebben az ország-
ban. De most nem róluk lesz szó, 
hanem arról a gondolkodásmód-
ról, amely őket jellemezte. A mai 
ember számára is kísértés ez a fajta 
gondolkodásmód, hogy csak a sa-
ját szemszögünkből nézzük a dol-
gokat, és nem adunk lehetőséget 
arra, hogy elfogadjuk a másik vé-
leményét. A ma embere nem na-
gyon kész arra, hogy meghallgassa 
a másik embert.

Ránk is igaz ez a vitakultúra? 
Hogy mindent csak a saját érték-
rendszerünkön keresztül vagyunk 

képesek látni? Kialakítjuk a saját 
világunkat, vallásunkat, kegyessé-
günket. Amit jónak tartunk, és eh-
hez tartjuk magunkat. Jó is ez, de 
vajon képesek vagyunk változni? 
Hogy valaki másnak is igazat ad-
junk?

Félő, hogy ha elzárkózunk a vál-
tozások elől, akkor elzárkózunk at-
tól is, hogy Jézus megváltoztasson 
bennünket. Akkor hogyan is jön el 
Isten országa?

Isten országa eljön magától a mi 
imádságunk nélkül is, de azt kérjük 
a Miatyánkban, hogy mihozzánk is 
eljöjjön. Isten országa személyes, 
énhozzám is jöjjön el.

Isten országa közöttetek és ben-
netek van. Isten országa még távol 
van, mert az evangélium még ke-
vés szívet járt át. Tudunk-e meg-
változni? Akarunk-e megváltozni? 

Készek vagyunk-e Jézusnak átadni 
a szívünket?

Isten országa bennetek van. Eb-
ben benne van a megváltásunk, 
hogy mennyire értékesek vagyunk 
Isten számára. Az is benne van, 
hogy Isten Szentlelkét adja nekünk. 
Vezet és támogat bennünket általa 
folyamatosan. Ha valaki nem szü-
letik újonnan, nem ismerheti meg 
az Isten országát.

Isten országa közöttetek van. 
Amikor a gyülekezet asszonyai 
rászoruló családoknak főznek, ez 
valósul meg. Amikor meglátjuk 
egymás szükségleteit, és nem kér-
dés, hogy segítsünk egymásnak, ez 
valósul meg. Amikor egymást bá-
toríthatjuk hitünkben, akkor Isten 
országa közöttünk van.

Ujvári Sándor Csaba

Istennél minden lehetséges
Nemrég valaki nekem szegezte a 

kérdést, hogy hogyan kerülhet egy 
ember ilyen helyzetbe, mint én? 
Bevallom, akkor váratlanul ért, és 
nagyon rosszul esett, úgy éreztem, 
mint a földön fekvő, akibe még 
bele is rúgnak. De gondolkodás-
ra is késztetett. Akkor csak az járt 
a fejemben, hogy mit tudhat ő az 
életemről, a harcaimról, a kudar-
caimról, és arról, ami most is to-
vább hajt az úton, hogy „Istennél 
minden lehetséges!”.

– Van felesége? – kérdeztem.
– Igen.
Könnyebb az embernek, ha 

megoszlanak a terhek (mind lelki, 
mind anyagi értelemben), én pe-
dig hosszú ideje egyedül próbá-
lom fenntartani a kis családomat, 
akiket Isten rám bízott. Hol több, 
de leginkább kevesebb sikerrel, és 
rettenetesen nehéz! Ma már tisztán 
látom, hogy nem vagyok egyedül.

Szóval a történetem:
Mikor a volt férjemtől ide mene-

kültünk Fehérvárra, évekig albér-

letben éltünk a fiammal. 2006-ban 
gondoltunk egy merészet, ha már 
a főbérlőnk úgyis árulja a lakást és 
költöznünk kell, miért ne fizethet-
nénk azt az összeget már a sajá-
tunkba? Így találtunk rá a kis gar-
zonlakásra, amiben most lakunk, 
és elindítottuk a hitelkérelmet a 
bank felé. Már az is zűrös volt, észre 
kellett volna vennem, de a végén 
sikerült, mi pedig beköltözhettünk.

Nem sokkal később a biztosnak 
látszó munkahelyem megszűnt, és 
az akkori rossz kapcsolatomból egy 
másik, még rosszabba ugrottam 
bele. Évekig igyekeztem kihozni 
belőle a legjobbat és kitartani, hát-
ha minden jóra fordul. De a szám-
lák csak halmozódtak, munkahe-
lyet egyre nehezebben találtam, és 
ha mégis, akkor mindig jött valami, 
ami akadályt jelentett. Egyre ma-
gányosabbnak éreztem magam ott 
is, itthon is.

Egyik karácsonykor összeestem 
a konyhában az éhségtől, míg az 
exem részegen aludt a szobában. 

Igen, ex. Ott és akkor átértékeltem 
mindent, az járt a fejemben, hogy 
erre van szükségünk? Ez a remény-
teljes jövő? Fizessek be egyedül 
mindent, amit tudok, miközben 
ételre nem marad szinte semmi, 
nem tudom felnevelni a gyereke-
met, más meg éli a világát és nem 
törődik semmivel? Nem!

Útjaink szétváltak, lassan, de biz-
tosan kikeveredtem abból a lelki 
gödörből, amiben voltam, és bár 
anyagiakban nem sikerült, de még-
is, sokkal jobban éreztem magam, 
mint előtte évekig, amire még az 
egészségem is ráment. Még a két 
hónapig tartó, majdnem végig fek-
véssel töltött időt is, amit két fekély 
okozott, áldásnak éreztem, hogy 
volt időm végre többet olvasni a 
Bibliát, és ez idő alatt a kedvenc 
filmem is a Máté evangéliuma lett. 
Fájdalmas, de igazán boldog idő-
szak volt, ekkor érett meg bennem 
az is, hogy szeretnék megkeresztel-
kedni.

Bár mindezek után elég távol-



BÉKESSÉG 11

ságtartóvá váltam a másik nemmel 
szemben, de ma már nem félek 
„egyedül” lenni, ha Istennek ez a 
terve velem, ha mégsem, akkor tü-
relmesen várom, hogy Ő hozza el, 
akit mellém rendelt, az én válasz-
tásom mindezidáig csődöt mon-
dott. Addig pedig teszem a dolgom 

mind a gyülekezetben, Istennek 
munkálkodva, mind a rám bízott 
kézügyességgel megáldva.

Hát így kerülhet az ember ilyen 
helyzetbe. Mi lesz a folytatás? Isten 
tudja. Már az is hatalmas áldás, 
hogy két hét haladékot kaptunk 
a kiköltözésre a lakásból. Hiszem, 

hogy Ő most is a legjobbat hozza el 
nekünk, mint ahogyan eddig is. Ez 
most pont az a helyzet, hogy „Em-
bereknél ez lehetetlen, de Is-
tennél minden lehetséges.”.

Hálás szívvel köszönök Neki min-
dent!

Sipos Tünde Melinda

AZ IMA MINDIG IDŐSZERŰ 
Ökumenikus imahét 2018.

„Isten szól hozzánk a 
természet által, a kinyi-
latkoztatás által, gond-
viselése által, Szentlel-
kének befolyása által. 
Mindez azonban még 
nem elegendő az Isten 
és ember közötti szemé-
lyes kapcsolat kialakulá-
sához. Nekünk is ki kell 
öntenünk szívünket Isten 
előtt. Akkor nyerhetünk 
csak lelki életet és erőt, 
ha valósággal érintke-
zésbe lépünk mennyei 
Atyánkkal. Gondolataink 
vonzódhatnak hozzá, el-
mélkedhetünk műveiről, kegyel-
méről és áldásairól – de ez még 
mindig nem a szó teljes értelmében 
vett közösség. Életünk dolgairól is 
beszélgetnünk kell Istennel.

Imádkozni annyit jelent, mint 
megnyitni szívünket Isten előtt, 
mint barátunk előtt. Nem azért van 
erre szükség, hogy Isten megtudja, 
kik vagyunk, hanem azért, hogy 
mi váljunk alkalmassá arra, hogy 
befogadjuk tanácsait. Az imádság 
nem Istent hozza le hozzánk, ha-
nem minket emel fel Őhozzá.

Nincs olyan idő vagy hely, ami-
kor és ahol időszerűtlen vagy al-
kalmatlan lenne az imádkozás. 
Semmi sem akadályozhat meg 
bennünket abban, hogy komoly 
imában forduljunk Istenhez. Az 
utca forgatagában, munkahelyi el-

foglaltságaink közepette is felküld-
hetjük imánkat Teremtőnkhöz, és 
könyöröghetünk vezetéséért.”

Ellen G. White Krisztushoz vezető 
lépesek című művéből szólt írásom 
bevezető szakasza. A székesfehér-
vári Ökumenikus Kórus a tavalyi 
tartalmas év után nem sok pihenőt 
tarthatott, egy újabb szolgálatot 
érezhettünk már magunkénak az 
Ökumenikus Imahét keretein belül. 
Ebben az esztendőben a Karib-tér-
ség keresztényei állították össze az 
imahetes anyagot. A Karib-térség 
történelmének ismeretében méltón 
lett a győzelem, a felszabadulás 
és a szabadság az imahét témája. 
„A Karib-térségben mély nyomott 
hagyott a rabszolgaság, a gyar-
matosítás időszaka, megpróbálták 
megfosztani őket önazonosságuk-
tól, emberi méltóságuktól, szabad-

ságuktól. Az ott élők 
jól tudják, mit jelent 
az elnyomás, a kizsák-
mányolás és a meg-
alázás. Viszont azt is 
tudják, hogy Isten a re-
ménytelen helyzetben 
is mindig tud annyit 
erőt adni, hogy a rájuk 
nehezedő terheket el 
tudják viselni.”(Imahét 
2018. füzet)

2018. január 21-én 
a nyitóalkalomnak a 
református gyülekezet 
adott otthont a Szé-
chenyi úti református 

templomban. 
Az imahét egyik fő célja, hogy 

közös imádságban erősítsük a 
Krisztus-hívők egységét. Imádsá-
gainkban rá tudunk csodálkozni 
Isten nagyságára, miközben fel-
ismerjük saját kicsinységünket, 
törékenységünket, végességünket 
és belátjuk, hogy csakis Isten az, 
aki számunkra a legfontosabb dol-
gokról tud gondoskodni.

Kórusunk Esterházy Pál Zengje 
nyelvünk című művével köszöntöt-
te az egyházi méltóságokat, elöljá-
rókat, képviselőket. Imre Bálint 
református esperes-lelkipásztor 
nyitó köszöntése után Református 
Énekeskönyvünk 172. dicséreté-
nek kórusfeldolgozása hangzott 
fel a kórus előadásában, majd egy 
imádság következett, amelyben az 

„Az imában állhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással” (Kol 4,2.)
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imahét alkalmaiért, a békéért, a 
közös múltért, a jelenért és a jö-
vőért a keresztyén közösségekben 
szólt a hála és a könyörgés.

Az alkalom az előre elkészített 
imádságos füzet alapján zajlott. A 
Mendelssohn által feldolgozott 42. 
zsoltár, Mért vagy oly csüggeteg 
című kórusműve bevezette az az-
napra szánt imádságokat és igéket.

John Rutter Gyönyörű mind… 
című hálaadó dala méltóan előké-
szítette a szíveket a Spányi Antal 
megyés püspök igehirdetésében 
elhangzott üzenet befogadásá-
ra. Az igehirdetés alapigéje Máté 
evangéliumából szólt hozzánk, a 
25. rész 31. versétől a 46. ver-
sig bezárólag. Püspök úr az Igén 
keresztül azt hangsúlyozta, hogy 
mennyire fontos a Jézus Krisztus 
nevében nyújtott közös egyházi 
segítségnyújtás, az összefogás a 
karitatív szolgálatokban, továbbá a 
keresztény kultúra megőrzésének, 
megóvásának közös felelőssége. 
Példaértékű, hogy az egyházak 
Krisztus nevében erőn felül pró-
bálnak segíteni a bajban lévőkön, 
származástól és lakhelytől függet-
lenül. Püspök úr felhívta a fontos-
ságát a közösen megélt imádságok 
és istentiszteletek erősítő mivoltára, 
továbbá cselekvésre hívott ben-
nünket, nem elég csak hinni és be-
szélni, a mi feladatunk továbbadni 
a krisztusi szeretetet másoknak.

A záróimádságokban kértük 
az Urat, hogy Jézus Krisztus ural-
kodhasson az emberi szívek felett, 
hogy megszabaduljunk a bűnök 
rabszolgaságából, valamint imád-
koztunk a Krisztus-hívők egymás 
iránti szeretetéért, a hívők társadal-
mi szolgálatáért, a családokért, az 
elesettekért, a közélet felelőseiért, a 
jövevényekért.

A közös imaalkalom végén Tóka 
Szabolcs orgonaművész saját 
szerzeményét is bemutattuk. Az 
orgonaművész az est során végig 
közreműködött kórusműveink, 
továbbá a gyülekezeti énekek or-

gonakíséretét játszva, ezúton is 
hálásan köszönjük önzetlen és lel-
kiismeretes szolgálatát. A darab, 
amelynek éneklésével megtisztelt 
bennünket a művész, az „Ünnepi 
induló a reformáció 500. évfor-
dulójára” címet viseli. Az ökume-
nikus kórus 2017. adventvasárna-
pi koncertjén énekelte ezt a művet 
először közönség előtt, most éne-
keltük második alkalommal. A mű-
vet a szerző saját elmondása szerint 
egy baptista közösségi negyedéves 
újság, a „JÓ PÁSZTOR” című lap 
szerkesztőjének, dr. Almási Mihály 
lelkész, teológiai tanár kérésére ír-
ta. Az ökumenikus gondolkodás, 
keresztyén hittestvéreink iránti 
tisztelet és megbecsülés gondolata 
kiskorától végigkíséri az orgona-
művész életét, lelkipásztor szüleitől 
és baptista gyülekezeteikben is ezt 
a példát látván. A szerző a mű fel-
építéséről a következőket mondta 
el: „Az ének szerkezete, sőt, egyes 
dallami, ritmikai és szövegi fordu-
latai az igei látásmódot, a testvéri 
egység és keresztyén hitünk meg-
vallását hordozzák-tükrözik. 1000 
éves magyar történelmünket mint-
egy felezi a reformáció éve – így az 
ének is 2 részből áll: míg az első 
rész 1 szólamú, dallamiságában 
archaikus-modális, 1-1 gregorián-
szerű idézettel, a 2. része az ének-
nek már 4 szólamban kibontakozó 
kórusmű, a 3 történelmi protestáns 
közösség himnuszainak egyfajta 
sajátos összeolvadásából áll; evan-
gélikus utalással az „Erős vár…” 
című ének, majd református genfi-
zsoltármotívummal, a „Tebenned 
bíztunk… nemzedékről nemze-
dékre hitvallás, ezt követően a ma-
gyar baptista közösség himnuszá-
ból, a „Feltámadt Hős” –, végül az 
angyalok világába, az Örökkéva-
lóságba mutató „Alleluja”-dallam 
zárja az ünnepi indulót. Ugyancsak 
1-1 rövid motívum a keresztyén 
egységet, Krisztus-hitünket és az 
ezeréves magyar keresztyén álla-
miságot szimbolizálja: Liszt Ferenc 

Krisztus oratóriumának, valamint 
Kodály Zoltán Missa Brevis című 
műve Glória tételének néhány 
hangból álló idézete csendül fel.”

Az Ökumenikus Imahét 4. na-
pi gyülekezeti összejöveteléhez a 
helyszínt a Budai úti református 
templom nyújtotta. A házigazda, 
Berze János református lelkész 
köszöntését kórusunk Bach Jézus, 
vigasságom című művével fogad-
ta, majd az egyházi képviselők által 
elmondott imádságokat Csomasz 
Tóth Kálmán Szólj hozzám, Uram! 
című énekes imádságával folytatta.

Az Igét Révész Lajos baptista 
lelkipásztor hirdette a hívek részére. 
A Karib-térségben élő keresztény 
testvérek az igazságosság és a bé-
ke jegyében határozták meg az igei 
szakaszt: „Békességet hagyok 
néktek; az én békességemet 
adom néktek: nem úgy adom 
én néktek, a mint a világ adja. 
Ne nyugtalankodjék a ti szíve-
tek, se ne féljen!” (Jn 14,27) Saj-
nos tőlünk távol élő testvéreink nap 
mint nap szembesülnek az erőszak-
kal, gyilkossággal, amely nagyrészt 
házastársi bántalmazásból, illetve a 
bűnözés más formáiból ered. Nagy 
arányban előfordul náluk az önkín-
zás és az öngyilkosság is. A Biblia 
szerinti békesség eltér a világ által 
értelmezett békességtől. A békes-
ség nemcsak két háború közötti 
szünetet jelent csupán, hanem a 
békességet, amiről itt szó van, azt 
kizárólag Isten képes számunkra 
megteremteni. A békét mindig sa-
ját magunknak kell megtalálni. A 
Békesség Istene képes csak meg-
nyugtatni lelkünket, megoldást ad-
ni problémáinkra. Isten békessége 
megtartó erővel bír és minket is fel-
ruház arra, hogy a béke eszközeivé 
váljunk mások számára.

Közösen elmondott imádságok 
után a kórus Túrmezei Erzsé-
bet Ó, terjeszd ki, Jézusom című 
megzenésített versével (fordításá-
val) kívánt nyugodalmas éjszakát 
Isten kedves egybegyűlt népének, 
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majd fogadtuk az áldásokat. Az 
istentiszteleten a zenei szolgálatot 
Dr. Szabó Balázs zenetörténész, 
kántor végezte, a Csomasz Tóth 
Kálmán Kórus hálásan köszöni a 
művek elénekléséhez nyújtott ze-
nei segítségét.

Az idei Ökumenikus Imahét 
záróalkalmára a székesfehérvári 
Szent István Bazilikában gyűltek 
össze a különböző felekezetű hí-
vek együtt imádkozni az egyházi 
elöljárók és képviselők vezetésével. 
Az Ökumenikus Kórus Esterházy 
Pál Magasztallak Téged, Isten című 
kórusművével kísérte az egyházi 
vezetők bevonulását. Tóth Tamás 
katolikus esperes-plébános a közös 
imádságok és az Istennel való talál-
kozások öröméért való hálaadása 
után a kórus John Rutter Gyönyö-
rű mind… című művével mondott 
köszönetet mindazért a sok-sok jó-
ért, amelyben részesít bennünket 
napról napra. Majd Spányi Antal 
megyés püspök imádságos gondo-
latai után Ézsaiás könyvének 11. 
részének 12. verse alapján a 
záróest mottója:„Isten összegyűjti a 
szétszórtakat a Föld négy széléről” 
alapján hirdette az Igét Bencze 
András evangélikus lelkipásztor. 
Karibi keresztény testvéreink arra 
kérnek bennünket, hogy imádkoz-
zunk azért, hogy megtalálják az 
egység forrását, ugyanis társadal-
mi helyzetüket az emberkereske-
delem, a közbiztonság hiánya, az 
eladósodás, a gazdasági kiszolgál-
tatottság jellemzi. Jó, hogy össze-
köt bennünket az Úr!

Az igehirdetésben nem min-
dennapi módon hallhattunk egy 
tanító jellegű mesét is egy hétfejű 
tündérről. A mesebeli hőst rúttá 
varázsolták, majd ennek következ-
ményeként a hétfejű sárkánynak 
vélt hétfejű tündérnek bosszúból és 
félelemből levágta hat fejét. Majd 
miután a hős ráébredt tévedésére, 
kérlelte a tündért, hadd tegye jó-
vá mindazt, amit vele tett. Viszont 
a hős közben megszépült, már 

nem látta csúfnak magát a tündér 
szemeiben, tudta, hogy a tündér 
szeretetből tette ezt vele. Miután 
a fejeit már nem tudta visszaadni 
a tündérnek, könyörgött a tün-
dérnek, hogy változtassa őt visz-
sza, mert nem érdemli meg ezt a 
jóságot. Örök testőrséget fogadott 
a tündérnek, hogy őrizze az egyet-
len megmaradt fejét, hogy azzal 
már ne történhessen semmi. A hős 
soha többé nem tért vissza saját 
otthonába. A tündér megtanította 
a hősnek, mit jelent a szeretet. Mi 
is vigyázzunk az egyetlen Fejünkre, 
szeretettel!

Az egység nem magától érte-
tődő, nem csupán emberi akarat 
kérdése. Elérhető külső forrásokon 
keresztül, például amikor közös 
ellenséget látunk valakiben. 
Sokan úgy vélik, hogy majd 
a keresztények akkor fognak 
egységesedni, amikor üldözni 
kezdik őket. Azonban az igazi 
egységet Krisztus keresztje te-
remti meg számunkra. Jézus 
Krisztus keresztje alatt látjuk 
meg azt a csodát, hogy mi Is-
ten gyermekei lehetünk.

Bencze András lelkész prédi-
kációját a kórus Bárdos Lajos 
Azt hirdeti a föld című művé-
vel zárta le.

A közös hitvallás és imádság 
elmondása után Kodály Zol-
tán 114. genfi zsoltára zeng-
te be a barokk katedrálist a 
kórus hangján. Spányi Antal 
megyés püspök áldással bo-
csátotta haza az egybegyűlte-
ket. A bazilikában az este fo-
lyamán Tóka Szabolcs kísérte 
orgonán a kórusműveket, il-
letve a gyülekezeti énekeket. 
Hálás köszönet!

Kedves Testvérek! Tovább-
ra is hordozzuk imádságban 
a Karib-térségben élő keresz-
tény testvéreinket és mindazo-
kat, akik szenvednek és éle-
tüket áldozzák hitükért, Jézus 
Krisztus nevéért! Imádkozzunk 

a Krisztus-hívők egységéért, egy-
házi elöljáróinkért, testvéreinkért.

Isten gazdag áldását kérem ked-
ves karnagyunk, Dóczi István éle-
tére és szolgálatára, aki kitartóan, 
hatalmas szeretettel és példamu-
tató türelemmel tanítja és irányítja 
mind a Csomasz Tóth Kálmán Kó-
rust, mind az Ökumenikus Kórust, 
továbbá Tóka Szabolcs orgona-
művész részére, alázatos munkájá-
ért, szakmai segítségnyújtásáért, a 
kórusra szánt idejéért, energiájáért 
és hatalmas szívéért.

Áldás, békesség! Erős vár a mi 
Istenünk! Dicsértessék! Áldjon meg 
az Úr! Soli Deo Gloria!

Vági Ágnes

Újra találkozzunk a Biblia 
és angol ifi táborban!

Az AcornCamps ifjúsági 
csapattal 2018. június 

25–31 között 
(hétfőtől szombatig)

Azokat a 11–17 éves ifjakat várjuk 
erre a hétre, akik már kinőttek a 
napközis táborokból és egy vidám 
héten szeretnének részt venni! Ha 
már valaha-valamikor tanultál egy 
pici angolt, az elég a részvételhez! 
Az angolozás mellett vár még rád 
sok vidámság, strandolás, ifi klub, 
kirándulás, zene és még sok más 
móka! Várunk szeretettel!

Részvételi díj: 27.500.- Ft/fő
A tábordíj a szállás mellett tartal-
mazza a napi háromszori étkezést! 
(az útiköltséget nem tartalmazza!)
Bővebb információ, jelentke-
zés:
E-mail: berze.janos@albaref.hu
Mobil: 30/676-3570
Református Lelkészi Hivatal: 
22/312-785

Berze János
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A presbitérium döntése értelmében gyülekezeti ki-
rándulást szervezünk 2018. június 29-én, egy 
éjszakai szállással, 30-i esti hazaindulással a „REND” 
rendezvényein való részvételre.
Szállást Kaposvártól kb. 8 km-re a Panoráma Üdülő-
házban foglalunk.

Elhelyezés:

16 db kétágyas szoba – 32 fő
(ebből 2 db franciaágyas) 

3 db kéthálós apartman – 12 fő
(első háló: franciaágy, második háló: két külön ágy)

1 db háromhálós apartman – 6 fő

A szállás díja egységesen: 
4.200 Ft/fő + IFA (18 év felett: 300 Ft/fő)

A félpanzió (vacsora és reggeli) díja 12 éves kor 
felett: 3.100 Ft/fő
A reggeli svédasztalos kontinentális, a vacsora előze-
tesen választható menü.
A menü: zöldségkrémleves, cordon bleu hasábbur-
gonyával.
B menü: húsleves, bolognai spagetti.

Az autóbusszal történő utazás költsége 4.400 Ft/fő
Az utazás, szállás és étkezés összköltsége az 
előzetes kalkuláció alapján: 12.000 Ft/fő

Kérjük, kedves testvérek, jelentkezésüket mielőbb 
bejelenteni a Lelkészi Hivatalban a szálláshely, az 
étkezés igényének és a menünek a megjelölésével, 
és egyidejűleg előlegként az utazási költség 30%-át 
 (3.600,-Ft/fő) befizetni szíveskedjenek.

Áldás, békesség!
N. Szabó József főgondnok

Gyülekezeti kirándulás a REND-re

A keresztény digitális kultúráért
A hó elején élénken figyeltem a 

tévében egy előadást a digitális kul-
túráról.

Nem csak szakmai szempontból 
volt számomra érdekes, hanem hu-
mánus, sőt hívő szempontból is. A 
jól felkészült digitáliskultúra-kutató 
próbálta ecsetelni a technikai fejlő-
dés eredményeit, és azok előnyeit.

Nekem pedig a hátrányok jutottak 
eszembe. Többek között az alábbi 
wifis tapasztalat. Januártól regge-
lente busszal járva 4 városi iskolás 
fiúcskára lettünk figyelmesek. Az 
első megállóban csak ketten száll-
nak fel, beülnek egy 4-es ülésre úgy, 
hogy táskáikat lerakják a szemközti 
ülésekre. Már azzal a mozdulattal 
veszik elő az okostelefonokat. Indul 
a játék, figyelve csak a tenyerükben 
tartott kijelzőt. A második megálló-
ban, mikor áll a busz, felnéznek a 
mobilból az ajtó felé. Ha jönnek a 
társak, leveszik a táskát, hogy azok is 
tudjanak mellettük telefonos játékot 
játszani. Közöttük a beszélgetés az 

okostelefon bűvöletében (tekintetük 
és ujjaik a játékra figyelnek), csak a 
játékról szól. Ha netalán nem jönnek 
meg a társaik, a táskák maradnak 
még akkor is, ha idősek állnak a kör-
nyékükön. Hiszen csak a kijelzőre 
figyelnek, a környezetre már nem… 
Az udvariasság gondolatához sem 
engedi őket eljutni a digitális eszköz.

Közben az előadó a nyomtatott 
információk mára már hátrányos 
voltáról beszél. Informatikusként 
értem, amit mond. Viszont a hatást 
tekintve eszembe jut, mennyivel 
könnyebb volt nekem meghallanom 
az evangéliumot konfirmáció idején, 
még ha lopva is jártam az iskolából 
át a parókiára, mint ezeknek a mai 
gyerekeknek az információözönben 
felfigyelni az örömhírre. Ha netalán 
fel is figyelnek rá, nem szűrik-e ki és 
dobják félre azonnal, mint haszonta-
lan információt, ebben a mestersé-
gesen felduzzasztott információára-
datban, ami felnőttre és gyerekre is 
egyaránt rázúdul.

Most választási kampány idején 
még az is eszembe jut, hogy bizonyá-
ra fontos a migránskérdés és az isz-
lám nyugat-európai térhódítása. El 
kell menni szavazni. De szeretném a 
digitális kultúra terjedésének arra az 
oldalára is felhívni a figyelmet, hogy 
a szuper gyors wifi, amit 5G-nek hív a 
szakma, magával hozza az 5G képes 
eszközöket is, ahogy ezt az előadó is 
felvázolja. De arról megfeledkezik, 
hogy az előállításukhoz szükséges 
erőforrások kimerülőben vannak. 
Úgy látom sok mai emberrel együtt, 
hogy a teremtett világot egyre foko-
zódóan kizsákmányoljuk azért, hogy 
a kényelmünket még inkább szolgá-
ló okos termékeket gyártsunk (okos 
óra, okos hűtő…). Ahogy a tech-
nika egyre jobban kiszolgálja 
a kényelmünket, úgy tesz kö-
zömbösebbé, úgy tesz ez által 
egyre alkalmasabbá arra, hogy 
ő irányítsa az életünket még ak-
kor is, ha eddig elfogadtuk Krisztus 
vezetését. Ez ellen jó védekezésnek 
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élem meg a napi ige feletti elcsende-
sedést, még akkor is, ha digitális for-
mában olvasom is netalán a Bibliát 
és magyarázatát.

A kutató megemlíti, hogy elképzel-
hető az a csoda, hogy 5 év múlva 
egy fokvárosi sebész észak-európai 
városban fekvő beteget műt úgy, 
hogy az orvos Fokvárosban van és 
5G képes eszközöket használ a be-
avatkozáshoz. Igen, ez tényleg egy 
olyan lehetőség, amivel segíthetünk 
egymásnak.

 Próbáljuk meg csak arra 
használni ezeket az okos esz-
közöket, amik nemcsak hu-
mánusak, hanem a személyes 

kapcsolatok bővülését szolgál-
ják Isten és embertársaink irá-
nyába egyaránt. 

Szabad nekünk az Istentől kapott 
feladatok végrehajtásához a digitális 
kultúra eszközeit használni. Hiszen, 
ha tudomásul vesszük, ha nem, a 
mai gyerekek már a digitális kultú-
rában nőnek fel, és abban kellene, 
hogy hívőként éljenek kortársaik 
előtt Isten dicsőségére.

Az előadó felhívja a figyelmet arra, 
hogy a mai sok-sok információ kö-
zepette az oktatás és a szülők nagy 
kihívása az, hogy a gyerekben ez 
tudássá alakuljon át. Nekem az is 
eszembe jut, hogy szabad nekünk 

mindezt Krisztus követőiként ten-
nünk: A keresztény erkölcsöket ma-
gukba foglaló meséken, elbeszélése-
ken, regényeken túl gyerekbibliákat 
olvasnunk vagy netalán ilyen témá-
jú filmeket, mesefilmeket néznünk a 
gyerekeinkkel, unokáinkkal együtt. 
Imádkozzunk azért, hogy a kis gye-
rekekből ne űzzék ki a telefonos já-
tékok, más függőséget okozó techni-
kai vívmányok és egy esetleges rossz 
oktatás a kreativitást. Azért hogy a 
meglévő, szunnyadozó keresztyén 
digitális kultúrát legyen, aki tovább-
vigye és Istennek tetszően tovább is 
fejlessze…

Síró Imre

Áldások az elmúlt évtizedekből nemzetközi kitekintéssel
A békés politikai átmenet demonstrálásaként is, az 

akkori országvezetés engedélyt adott egy nagyszabású 
keresztyén rendezvény megtartásához, amelyre 1989. 
július 29-én került sor az akkori Népstadionban. Az ezt 
megelőző hónapokban szinte valamennyi történelmi 
nagy-, illetve kisebb egyház csatlakozott az előkészüle-
tekhez imádsággal és szervezéssel. A mi gyülekezetünk 
is bekapcsolódott és részt vett benne.

A rendezvényt a „Billy Graham Evangelizációs Tár-
saság” szervezte. A prédikációt maga Billy Graham 
amerikai lelkész tartotta. Meghívott társ-bizonyságte-
vő, Joni Eareckson fiatalkori balesete óta kerekesszék-
be kényszerült, szintén ismert keresztyén előadó volt. A 
nyitó imádságot a Református Zsinat akkori lelkészel-
nök püspöke mondta el.

Billy Graham volt az első nyugati prédikátor, aki az 
akkori Keletet és Nyugatot elválasztó „vasfüggöny” 
mögé is eljutott. Az első alkalom előzményei igen ér-
dekesek voltak. 1972-ben egy magyar egyházi küldött-
ség utazott ki az Egyesült Államokba, akik eljutottak a 
tengerentúli magyarság „fővárosába”, Clevelandbe is. 
Billy Graham éppen abban az időben evangelizált ott 
a világváros 100 ezer embert befogadó sportstadion-
jában. Miután Graham menet közben értesült arról, 
hogy Magyarországról egy kisebb egyházi delegáció is 
jelen van az evangelizáción, az egyik szünetben beszél-
getett velük. Megemlítették neki, hogy örömmel ven-
nék, ha egyszer Magyarországra is ellátogatna. Itt le is 
zárult az udvarias találkozás, ami inkább egy spontán, 
kötetlen beszélgetésnek tűnt. Billy Graham azonban 
kilépve a hatalmas emelvényre az egyenes adásban 
közvetítő televízió kamerái és a százezres hallgatóság 
elé, bejelentette, hogy itt van egy magyar küldöttség, 

akik az imént meghívták őt Magyarországra. Ez akkor 
óriási visszhangot váltott ki itthon és külföldön egy-
aránt. Miután a delegáció hazaérkezett Magyarország-
ra, azonnal behívták őket egy szigorú „elbeszélgetésre” 
a pártállami Egyházügyi Hivatalba, ahol kemény dor-
gatóriumot kaptak, amiért mindenféle előzetes meg-
beszélés és jóváhagyás nélkül egy ilyen „veszélyes” 
embert hazánkba hívtak. A hivatal sokáig mérlegelte, 
hogy mit kezdjen ezzel a helyzettel. Majd végiggondol-
va az eshetőségeket arra a következtetésre jutott, hogy 
nehezebb lenne ebből visszalépni, mint kezdeménye-
zően a dolgok élére állni. Ebben a kényszerhelyzetben 
végül úgy döntöttek az illetékes elvtársak, hogy mégis-
csak át kellene most már itthon is vinni a köztudatba 
a témát, hátha valami jó kerekedik ki ebből a végén. 
Valószínű, azt remélték az ebben illetékes politikai ve-
zetők, hogy Magyarország megítélése talán kedvezőbb 
pozícióba kerülhet a nyugati világ szemében, ha Billy 
Grahamet hivatalosan is fogadják Magyarországon. 
A vallásszabadság ügyében ugyanis rendszeresen bí-
rálták a keleti államokat, benne hazánkat is, hogy itt 
nincs vallásszabadság, és a keresztyéneknek csak kor-
látozott jogaik vannak. Reményeket fűztek továbbá az 
ún. „legnagyobb kereskedelmi kedvezmény” elérésére 
is. Több éves előkészület után azt a feltételt szabták, 
hogy járjon közbe az ősi magyar királyi korona és 
jelvényei visszaszolgáltatásában, illetve ne tegyen a 
szocialista rendszerre vonatkozó kritikai észrevételt. 
Így 1977-ben, az akkori kelet-európai szocialista or-
szágok közül elsőként, sor kerülhetett látogatására. 
Nem kaphatott sajtónyilvánosságot, ennek ellenére 
mintegy 10 ezer fős hallgatóság gyűlt össze Tahiban, 
hogy meghallgassa a prédikációt. Részlet: „Ez a mai 
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nap történelmi eseménynek nevezhető. Nem véletle-
nül jöttünk ide, Isten az ő tervében hozott ide minket. 
És ma egy kis csendes hang szólalt meg a te szíved-
ben, a Szentlélek hangja. És sokan közületek, akik 
beletartoztok az egyházba vagy a gyülekezetbe, újra 
Krisztusnak kell szentelnetek az életeteket”. Ezt köve-
tően megnyílt előtte az út a többi szocialista ország-
ba is: Lengyelország (1978), Kelet-Németország és 
Csehszlovákia (1982), Szovjetunió (1984), Románia, 
ismét Magyarország (1985), Kína (1988), majd újra 
Magyarország (1989).

Nyugaton híressé vált mondása: „A kommunizmust 
nem lehet kívülről megdönteni, ezért megyek a vas-
függöny mögé!”, az ateizmussal szemben, az Evan-
gélium hirdetésével az emberi szívek megváltozását 
kívánta munkálni. Egész életének vezérelve volt Isten 
üdvüzenetének eljuttatása lehetőleg minél több ember 
számára. A világ 185 országában 210 millió embernek 
hirdette közvetlenül (részvevők + rádió/tv előtt ülők) a 
Biblia üzenetét. (A felvételről hallgatók/nézők és letöl-
tők száma jóval 1 milliárd fölötti.) Millióknak kiáltotta: 
„A Biblia mondja!” – és már idézte is a János 3:16-ot: 
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát 
adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen.” Meg volt győződve arról, hogy minden 
modern kommunikációs eszközt fel kell használni ah-
hoz, hogy az egész világ megismerje az evangéliumot. 
Több amerikai elnöknek – Harry Truman, Dwight Ei-
senhower, John F. Kennedy, Lyndon Johnson, Richard 
Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagen, 
George Bush, Bill Clinton, George W. Bush Jr. – volt 
személyes lelki tanácsadója és lelkigondozója, akiket 
igyekezett bibliai alapú gondolkodásra ösztönözni. 
Példának okáért, amikor Truman elnökkel beszélge-
tett, Graham az elnök személyes hitéről érdeklődött. 
Mikor Truman elmondta, hogy hisz a hegyi beszédben 
és próbál a nagy parancsolat szerint élni, az evangélis-
ta azt válaszolta, hogy az kevés. A találkozó imádság-
gal zárult. Ez a kis történet is mutatja, hogy mennyire 
őszintén viselkedett Graham a „legnagyobb emberek” 
társaságában is. Egy másik elnök az ő hatására keresz-
telkedett meg, egy harmadik pedig az ő közreműkö-
désének tudja be megtérését. Még Bill Clinton is úgy 
nyilatkozott, hogy amikor az ovális irodában, illetve 
a Fehér Házban imádkozni hallotta, úgy érezte, nem 
csak mint elnökért imádkozik, hanem személyesen 
őérte is. 1965-től hosszú ideig az ő tiszte volt az elnöki 
beiktatásokon az áldást kérő ima elmondása. Rugal-
mas evangéliumi protestáns gondolkodású emberként 
a keresztyén egyházak világot átfogó lelki megújulásán 
is fáradozott. (Többek között a Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem tiszteletbeli doktora is volt) 
Amikor 1989-ben visszatért hazánkba, Budapesten, 
a Népstadionban 90 ezer ember, köztük legalább 100 

fehérvári református előtt tartott előadást. (Ez jelenleg 
a YouTube-on megnézhető, meghallgatható.) Megál-
lapítható, hogy magyar nyelven sem azelőtt, sem az-
óta nem hallhatott annyi ember Isten üdvösségre hívó 
örömüzenetéről egy helyen, egy időben, mint akkor. A 
Magyar Rádió egyenes adásban közvetítette az evan-
gelizációt. Néhány nap múlva a Magyar Televízió fel-
vételről az egész alkalmat levetítette, így újabb százez-
rek hallhatták, nézhették.

Kritikák is érték a politikával való kapcsolata, 
felekezetközisége, a tömegrendezvények állítólagos 
„pszichikai” hatásai stb. miatt. Tény, hogy bibliai ala-
pon nemcsak a „kommunizmussal”, hanem a faji 
megkülönböztetéssel sem értett egyet. Támogatta pl. 
Martin Luther King békés polgárjogi mozgalmát is, 
felszólalt a fegyverkezési verseny ellen. Konkrét poli-
tikai akciókban azonban nem vett részt. Egyetlen po-
litikai oldal mellett sem kötelezte el magát. Bírálta és 
elszomorította a nyugat elvilágiasodása, a keresztyén 
lelkiségtől elforduló életszemlélete is. Üzenete röviden: 
„Nézz szembe az istentelenséggel, vagy csak formális 
vallásossággal, ismerd el, nevezd nevén a bűnt, for-
dulj személyesen Krisztushoz, lásd meg Isten halálos 
mentő szeretetét a golgotai kereszten, higgy az evan-
géliumban, imádkozz, ragaszkodj a Bibliához, keresd 
a testvéri közösséget, járj rendszeresen gyülekezetbe.” 
Az üzenet komolyságához illő drámai hangnem és 
előadói stílus jellemezte. Gyakorlati, frappáns példái-
val hidat vert a hallgatóság felé, amelyen az Úr Jézus 
Krisztus ment az emberek szíve felé. Sokan nem csak 
Billy Grahamig jutottak el, hanem egészen Krisztusig. 
Szinte valamennyi keresztyén egyházzal jó kapcsolato-
kat épített ki (az USA-ra a protestáns felekezeti sokféle-
ség jellemző), akik, szinte valamennyien, felsorakoztak 
evangelizációs kampányai mögé. Részben ennek is 
volt köszönhető, hogy telt csarnokokban, stadionok-
ban prédikálhatott, de Isten Lelke közvetlenül is hitele-
sítette üzenetét, így sokan külön hívás nélkül is önként 
özönlöttek az alkalmakra, az élet vizének vételére. A 
nyíltan vallott életcélja pedig épp az volt, hogy a ren-
dezvényeken a lehető legtöbb emberrel ossza meg a 

1989. július 29-én a Népstadionban
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bibliai evangéliumot. Ezt baptista felhang nélkül tette. 
A világ evangélizátoraként Jézus Krisztus szolgája volt, 
nem egy felekezet képviselője. Nem hívott át senkit az 
egyik felekezetből egy másikba. Krisztushoz hívott, és 
arra biztatott, hogy Krisztust kövesse a megtért ember 
a maga felekezetében. Nem hirdetett sem liberális (bib-
liai igazságokat relativizáló) nézeteket, és nem képvisel-
te az ún. „jóléti / sikerevangélium”-ot sem. Felvethető, 
hogy kritikusainak egy részét az irigység is vezethette, 
illetve talán nem értették meg, hogy a jó kapcsolat-
rendszer kialakítása önmagában még nem megalku-
vás, hanem az evangélium széles körű hirdetését segít-
heti. Az evangéliummal időnként sikerült behatolnia a 
nem keresztyén hátterű – hindu, buddhista, muzulmán 
– világba is. Itt a diplomáciai jellegű vezetői üdvöz-
léseken nem keresztyén világi és vallási vezetőkkel is 
találkozott, amiért egyesek szinkretizmussal (vallási ke-
veredéssel) vádolták meg. Amikor azonban a szószék-
hez/előadói pulpitushoz lépett, szívbe markolóan szen-
vedélyesen beszélt a váltságműről, és Isten Szentlelke 
mágnesként vonzott sok szívet Krisztushoz. Ha mégis 
követett el hibákat, tévedéseket, ezekkel már tisztában 
lehet, ugyanis 100-dik életévében, idén február 21-én 
észak-karolinai otthonában elhunyt. „Ha egy nap majd 
azt olvassák vagy hallják, hogy Billy Graham meghalt, 
egy szót se higgyenek el belőle. Sokkal elevenebb le-
szek, mint most vagyok. Csak a lakcímemet változtat-
tam meg. Isten jelenlétébe léptem.”

A Széchenyi utcai gyülekezetrészben könyvei közül 
több is kapható: Békesség Istennel, Hogyan születhe-
tünk újonnan, A Szentlélek, Közelgő lódobogás. Ezen 
könyvek bibliailag megalapozottak, Krisztusban való 
személyes hitre hívók, egészséges tanításokat tartal-
maznak. Lelki haszonnal olvashatók. Ugyancsak kap-
hatók Joni Earecksontól kiadványok.

A ’89-es budapesti rendezvényt követően több mint 
50 névről – részben már ismert egyháztagok, részben 
újak – kapott egyházközségünk értesítőt, amelyben a je-
lentkezettek kifejezték vágyukat, hogy minőségileg újat 
kívánnak elkezdeni lelki életükben, és ezt gyülekeze-
tünkben kívánják megélni. Volt olyan addig ismeretlen 
résztvevő is, aki nem várta meg a felkeresést, hanem azt 
megelőzőleg maga jelentkezett gyülekezetünknél, hogy 
az egyházközségünk életébe bekapcsolódjon.

A stadionbeli evangelizáció, majd az egyre szabadab-
bá váló közéleti légkör felbátorította az akkori ifjúságot. 
Még az év karácsonyához közeledve valaki felvetette 
az utcán sétálók megszólítását Szentestén. Többen is 
lelkesen csatlakoztak süteményosztással, hitbeli dol-
gokról való beszélgetéssel. A fiatalok még a vasútál-
lomás 2 lábas irányítótornyába is feljutottak az ott 
dolgozó vasutasok meglepetésére, de örömére is. Más 
alkalmakkal kiadványok utcai osztását, árusítását vál-
lalták fel mindenféle előzetes hatósági bejelentés vagy 

engedélykérés nélkül. Mások a Fő utcai virágóránál 
tartottak bizonyságtételes pantomim előadást, amelyet 
sok érdeklődő figyelt, és nem kevesen közülük be is 
kapcsolódtak az egyik ifjúsági közösségbe. A lelkesedés 
később is tartott. Az orosz (szovjet) csapatok kivonulá-
sát megelőzőleg Sz. Bálint a Lövölde utcai szovjet tiszti 
lakótelepre történő bemenetelt szervezett az ő általa 
hozott orosz nyelvű evangéliumi kiadványok osztoga-
tása céljából. 2-3 perc elteltével 4-5 tinédzser érkezett, 
majd további fiatalok jöttek a könyvasztalhoz. 15-20 
perc elteltével már mintegy tucatnyi felnőtt is a könyves 
asztal körül serénykedett. Feszélyezettség nélkül néze-
gették, illetve vették el a kiadványokat, többek között 
Billy Graham „Békesség Istentől” c. könyvének orosz 
nyelvű fordítását. Egyetlen hölgy volt csak, akiből fe-
szültség áradt, és szó nélkül, kiadvány átvétele nélkül 
távozott. Meg is jegyezte Bálint: Ő nem akar Jézussal 
hazamenni. A többiek megértették, hogy az egykor ha-
talmas és az általuk korábban talán legyőzhetetlennek 
gondolt szovjet birodalom vereséget szenvedett, a ke-
resztyén kiadványok barátságos átvételekor pedig min-
den bizonnyal sokuk fejében megfordulhatott, hogy az 
igazi Győztesről olvashatnak, Akinek „adatott minden 
hatalom mennyen és földön”. A szovjet csapatok tény-
leges kivonulásakor Sz. Bálint még egy egyszemélyes 
lelki vállalkozásba is fogott később. A vasútállomáson 
megszólította a bevagonírozó kiskatonákat, sokuknak 
elmondta, odakiáltotta oroszul, hogy Jézus szereti őket. 
Többen felfigyelhettek erre, de volt, akit bosszanthatott 
is, mert egyikük ráfogta a géppisztolyát.

Billy Graham legutolsó nyilvános ébredési összejöve-
telére 2005 júliusában került sor a New York-i Madison 
Square Gardenben, ahol a három nap alatt összesen 
230 ezer ember hallhatta az evangélizátor búcsúzás-
nak szánt igehirdetéseit. Azóta teljesen visszavonult a 
nyilvánosságtól, és vallomása szerint már csak a meny-
nyei hazahívó szóra várt, ami Graham 100. életévé-
ben, 2018. február 21-én meg is érkezett, hogy talál-
kozhasson Megváltójával, Akit, bizonyságtétele szerint, 
annyira szeretett. Halála előtt közvetlenül az alábbiakat 
nyilatkozta: „… Mikor elolvasod, én már a mennyben 
leszek… Nem azért kerülök a mennybe, mert nagy 
tömegeknek hirdetettem az evangéliumot, vagy azért, 
mert megpróbáltam jó életet élni. Egy ok miatt leszek 
a mennyben: sok évvel ezelőtt hitemet és bizalmamat 
a kereszten értem is halt Jézus Krisztusba vetettem, Aki 
lehetővé tette a bocsánatot, és feltámadásával örök 
életet adott. Biztos vagy benne, hogy a mennybe fogsz 
kerülni, ha meghalsz? Kötelezd el magad még ma Jé-
zus Krisztusnak. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy 
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesz-
szen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3:16.) Vesd bizal-
madat még ma Krisztusba!” Utolsó nyilatkozatát febru-
ár 23-án tették fel facebook oldalára.
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Ha valaki áldást kapott, vagy valamilyen élménye, 
gondolata van az akkori rendezvényről, vagy más szol-
gálatairól, keressen bennünket.

Ez a cikk nem az ő személyét kívánja középpontba 
állítani, hanem Azt, Aki őt elhívta, szolgálatba állította 
és az emberi szolgálón keresztül áldásokat osztott szét 
a magyar nép, egyházai és ezen belül gyülekezetünk 
részére is. A szolgálat rendkívülisége Isten végtelen ha-
talmát dicséri, Aki bármikor, bármit megtehet akarata 
szerint. A kapott talentumaink szerint sáfárkodjunk, 
se kevesebbet, se többet ne tegyünk, mint ami ránk 
bízatott. Becsüljük meg az egyéni bibliaolvasás, el-
csendesedés, a személyes és kisközösségi alkalmakon, 
bibliaórákon, istentiszteleteken kapott áldásokat is. Ne 
keressünk fölöslegesen szenzációt, de a valódi áldáso-
kat köszönjük meg és vegyük el.

Jézus mondja:

Ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. 
(Jn 7,37)

Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok 
és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. 
(Mt 11,28)

…térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. 
(Mk 1,15)

Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jé-
zusban való váltság által. (Rm 3,24)

És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik 
majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; 
és akkor jön el a vég. (Mt 24,14)

És akkor meglátják az embernek Fiát eljönni a felhő-
ben, hatalommal és nagy dicsőséggel. (Lk.21,27)

dr. Békefy Lajos PhD, a Magyar Református Presbiteri 
Szövetség „Presbiter” c. újságjának felelős szerkesztője/
laptervezője és dr. Mészáros Kálmán baptista egyháztör-
ténész cikkeinek felhasználásával közreadta, összeállítot-
ta és írta:

Németh Kornél

2018. február 2-án a nyugdí-
jas klub vendége Szenczi Já-
nosné volt.
A Fejér Megyei Kézműves Társaság 
Elnöke előadást tartott megyénk 
hagyományos kézművességéről.
Zsuzsanna mottója Tüdős Klára 
hitvallása: „Én hiszek a kézimunka 
szívderítő erejében, utánozhatatlan 
bájában. Hiszem, hogy nekünk, 
magyaroknak nem a tömegterme-
lés, hanem a kézműipar a jövőnk. 
Amíg ember él a földön, egyéni 
lesz ízlése, értékes az ötlete, és soha 
az ötletek és ízlések egyéni játékát 
gyár nem tudja úgy tükrözni, mint 
a kézimunka.”
Zsuzsanna előadását az alapanya-
gokkal kezdte, így a kezünkbe 
vehettünk gyapotot, és láthattuk 
azt is, hogyan fejlődik ki a nö-
vényből. Hernyógubót, gyapjút 
tapinthattunk meg. Elmondta, 
hogy megyénkben lent és kendert 
termeltek. Aminek a minőségét és 
mennyiségét a hiedelem szerint 
még az is befolyásolta, hogy gatyá-
ban vagy gatya nélkül vetették el. 
Az állati eredetű és a környékün-

kön is használt gyapjúról előadást 
tartott a birkától a fonalig.
Megyénkben a vászonszövés ter-
jedt el, amit a takácsok készítettek. 
Az emberek megtermelték a lent 
és a kendert, majd megtilolták. 
Télen az asszonyok (leginkább a 
leányok) kalákában megfonták 
a fonalnak. A paraszti élet színes 
tere volt a fonó, ami a fiatalokat 
közösséggé kovácsolta. Társaink 
is szívesen emlékeztek a régi idők 
fonójára, amikor énekeltek, mó-
káztak munka közben. A fiúk orsót 
faragtak a kiszemelt szerelmüknek, 
csínytevéseket találtak ki, játéko-
kat, aminek a záloga csók volt. 
Sok szerelem szövődött a fonalak 
mellett a fonókban. A fonalat a ta-
kácsok szőtték meg asztalterítőnek, 
stafírungba való törölközőnek, sza-
kajtó ruhának, jegykendőnek.
Fejér megye területe három 
néprajzi csoportba sorolható: a 
seregélyesi, a fülei és a zámolyi ta-
kácsok körzetére.
Zsuzsanna a szakdolgozatát a Sere-
gélyesi Tájházról készítette, aminek 
anyagát le is vetítette nekünk.

Megtudhattuk, hogy a mintákat a 
takácsok szőtték bele az anyagba. 
A mintázás sűrűsége és színvilága 
attól függött, hogy mennyit költöt-
tek a kelmére a megrendelők. Táj-
egységekre jellemző minták alakul-
tak ki.
A Seregélyesi Tájházat a mai napig 
aktív szövő: Hollósi István (1932-) 
alapította és vezeti.
Seregélyesen a kendert termesz-
tették, feldolgozták és olyan textí-
liákat készítettek belőle, amelyek-
re a hétköznapi életükben vagy 
ünnepnapokon szükségük volt. A 
legdurvább kenderből zsáknak va-
lót szőttek. Például ebből készült 
a szalmazsák, amit friss szalmával 
megtömve az ágyukba tettek. Vagy 
a kimondottan erre a vidékre jel-
lemző taposózsák, amiben a szőlőt 
taposták szüretkor.
Jobb minőségű fonalakból készí-
tették a lányok stafírungját: töröl-
közőket, szakajtó ruhákat, konyha-
ruhákat, abroszokat.
A ruháik alapanyaga is a vékony 
finom fonalból szövődött, ami-
ből a lányok saját maguk varrtak 

FEJÉR MEGYE KÉZMŰVESSÉGE RÉGEN
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„Dicsérjétek az Urat! 
Énekeljetek az Úrnak új éneket…” (Zsolt 149:1)
Az Ökumenikus Kórus és a Csomasz Tóth Kálmán Kórus 

2017. évi szolgálatai

A székesfehérvári 
Csomasz Tóth Kálmán 
Kórus és az Ökumeni-
kus Kórus tavalyi év-
ben végzett szolgálatai 
nagyrészben a Refor-
máció500 jubileumi 
év jegyében valósultak 
meg. A 2016. év végén 
szeretett karnagyunk, 
Dóczi Pista bácsi elő-
revetítette az éves ter-
veket és célokat. Pista 
bácsi elszántsága, hite 
és lelkülete példamu-
tató volt, hogy a kis 
kórusunkkal mennyi mindent sze-
retne elérni. Talán az elején még 
mi magunk sem hittünk el, hogy 
mindez lehetséges…??? Na, de 
töprengésre nem nagyon jutott idő, 
„Fel, barátim, drága Jézus zászlaja 
alatt” jelszóval megkezdődtek az 
év eleji próbák. Új művek, konkrét 
események, közeledő időpontok. 
A próbákon nem lehetett nagyon 
lazítani, bizony sokszor harcoltunk 
az idővel és sajnos a betegségekkel 
is, ami miatt a kórus kénytelen volt 
néha kórustársakat nélkülözni.

Januárban az ökumenikus ima-
hét alkalmain szolgáltunk, az evan-
gélikus és a református templom-
ban és a katolikus székesegyházban 
egyaránt. Egy héttel később a Vá-

rosházán izgultunk, ugyanis a Re-
formáció500 év nyitóalkalmára 
kaptunk meghívást, hogy Istent di-
csőítő ének- és zeneszóval tegyük 
még ünnepélyesebbé a nem min-
dennapi eseményt.

A februári hónap szereplések 
tekintetében egy kicsit csende-
sebbre sikerült, a székesfehérvári 
maroshegyi gyülekezetrész által 
meghirdetett „A kegyelem trónu-
sához” címet viselő evangélizációs 
sorozat záró istentiszteletén tehet-
tünk vallást hitünkről énekeinkkel.

A tavaszias március feltölteke-
zéssel és egyben rendületlen fel-
készüléssel telt, javában a Refor-
máció500 rendezvényekre szánt 
énekek összeválogatására, tanulni 
kezdésére fektettük a hangsúlyt, 

hogy a ránk váró szol-
gálatokban Krisztushoz 
méltón meg tudjuk áll-
ni a helyünket.

Április elején a hús-
véti ünnepkört állítot-
tuk középpontba, majd 
a hónap utolsó hétvé-
géjén a Széchenyi úti 
református gyülekezet 
gyülekezeti termében 
A hallei pietizmus cím-
mel kiállítást rendez-
tek a reformációban 
gyökerező ébredési 
mozgalom bemutatása 

céljából. A megnyitón való rész-
vételre felkérést kapott kórusunk, 
amelyet természetesen örömmel 
elfogadtunk, és a már megtanult 
reformációs énekeket bemutattuk 
a közönségnek Isten dicsőségére.

Kórusunk nemcsak helyi felkéré-
seknek próbál eleget tenni, szíve-
sen utazunk távolabbi vidékekre is 
dicsérni énekszóval Istenünk nagy 
nevét. Így eljutottunk Piliscsabára 
is, ahol május 12–14. között ren-
dezték meg a huszonharmadik 
Piliscsabai Egyházzenei Napokat. 
A szervezőktől május 13-ára ka-
pott a székesfehérvári Ökumenikus 
Kórus meghívást, hogy képviseljük 
magunkat a már hagyománnyá 
vált kórustalálkozón. 

szoknyát, blúzt, pruszlékot. Ruhái-
kat az anyag színével azonos színű 
pamut fonallal hímezték.
Seregélyesre jellemző, hogy a szőt-
teseiket a két végén, vagy az anyag 
teljes hosszában ismétlődő csíkok-
kal díszítették. Díszítésükre piros 
vagy fehér, nagyon ritkán kék pa-
mut vetülékfonalat használtak. Ké-

peken láthattuk a régi idők szépen 
hímzett ruháit is.
A fülei tájházról csak kevés szó esett 
az idő rövidsége miatt. Sajnos már 
bezárták a tájházat, és mintakincseit 
a megyei múzeumban helyezték el.
Klubtársaink mindjárt fellelkesed-
tek, hogy a következő kirándulás-
kor nézzük meg a még meglévő 

Seregélyesi Tájházat. Láthatnák 
még egyszer fiatalságuk textíliáit, 
amit még ők is használtak.
Sok társunkban az előadás a szin-
te már feledésbe merült, régi szép 
emlékeket idézte fel!
Köszönjük az előadónak!

Tisztelettel: egy klubtárs
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Kórusunk a piliscsabai Klotildli-
geti Plébániatemplomban ökume-
nikus létéhez hűen és Isten népei-
nek egységét kifejezően különböző 
felekezeteket (református, evangé-
likus, katolikus, baptista) képviselő 
magyar énekekkel járult hozzá a 
kórustalálkozó színességéhez.

Már hagyomány, hogy különbö-
ző kórusok a Kárpát-medence több 
pontjáról is ellátogatnak a buda-
pesti Református Zenei Fesztivál-
ra. Az idei évben május 28-án a 
Reformáció500 jegyében zajlott a 
fesztivál, melynek két nagyszabású 
ökumenikus alkalma volt: az egyik 
a Zsoltáros Fáklyás Menet a Rá-
day utcán, a másik a Fesztiválkórus 
szolgálata a Nemzeti Múzeum lép-
csőjén. Erre az idén egy 800–1000 
fős kórust szerveztek, a jelentkezés 
önkéntes volt. A szervezők idén is 
református, baptista és evangélikus 
énekeket, illetve összetartozásun-
kat és nemzettudatunkat erősítő 
világi énekeket illesztettek a prog-
ramba, amelyeket már előre meg-
küldtek a regisztrált kórusok részé-
re elsajátítás céljából. A kora esti 
énekszolgálat összpróbájára 14:30-
kor került sor a Lónyay Utcai Re-
formátus Gimnáziumban, majd 17 
órakor a Nemzeti Múzeum „RZF 
500 Ökumenikus Fesztiválkórus” 
énekszolgálatára és az ökumenikus 
igeszolgálatra. A székesfehérvári 
Ökumenikus Kórus néhány vállal-
kozó kedvű tagja is részt vett Pista 
bácsi vezetésével ezen az emléke-
zetes eseményen.

Már nagyon vártuk a nyár elejét, 
ugyanis előre tudtuk, hogy június-
ban olyan rendezvényekben lehet 
részünk, amelyek igazán különle-
gesnek és izgalmasnak tűnnek. A 
pünkösdi ünnepkör istentiszteleti 
alkalmain a szokásos rendben vé-
geztük énekszolgálatunkat. Június 
10-ére már hónapokkal ezelőtt in-
vitálták a keresztyén közösségeket 
és kórusokat a Reformáció 500. 
emlékéve alkalmából fáklyás fel-
vonulásra. Este fél 8-kor az evan-

gélikus templomnál gyülekeztünk, 
majd a lelkészi köszöntések, illetve 
a lajoskomáromi „Agapé” Rézfú-
vós Együttes műsora után meg-
gyújtottuk a fáklyáinkat, és sorok-
ban elindult a kb. 300 fős seregünk 
a Fő utca irányába, miközben 
protestáns énekeket énekeltünk. A 
fáklyás felvonulás során szintén a 
rézfúvós társaság kísérte az éneke-
ket, közben a keresztyén fiataljaink 
pogácsákat és igés kártyákat oszto-
gattak az utcán a járókelőknek és 
a különböző vendéglátói egységek 
„kerthelyiségében” tartózkodó ven-
dégeknek. A mozgalom több célt is 
megvalósított: a reformációs őse-
inkről való méltó megemlékezést, a 
Krisztus-hívők egységének erősíté-
sét, keresztyén közösségek összeko-
vácsolódását, evangélizációt, misz-
sziót. A felvonulás a Széchenyi úti 
református templomban ért véget, 
ahol az ifjúság zenei műsorát láthat-
tuk-hallhattuk, majd az igehirdetést 
követően az este az enyingi Tinódi 
Rézfúvósok zenei részlegével zárult.

Az éves terveink között szerepelt a 
reformáció jubileumi éve alkalmá-
ból egy Reformáció500 CD kiadá-
sa is. Bányai Erzsébet, az evangéli-
kus kórus karnagya Tóka Szabolcs 
orgonaművész szellemi ötletének 
megvalósítása céljából az Emberi 
Erőforrások Minisztériumától pá-
lyázati úton keresztül előteremtette 
a megfelelő anyagi erőforrást ah-
hoz, hogy az Ökumenikus Kórus 
a június 16–18-i hétvégén Rév-
fülöpön az Ordass Lajos Evangéli-
kus Oktatási Központban egy „CD 
felvétel előkészítő edzőtáborban” 
vehessen részt. A hétvége minden 
percét kihasználtuk a CD felvételre 
szánt, előre és gondosan kiválasztott 
darabok részletes kimunkálására. 
Mindannyian szorgalmasan tanul-
mányoztuk a kottákat, fáradoztunk 
minél pontosabb elsajátításán. Dél-
előttönként a női és a férfi szólam 
külön próbált, délutánonként pe-
dig a szólamok összepróbálták a 
begyakorolt darabokat. Esténként 

jutott egy kis idő vízparti sétára, 
beszélgetésekre, a központban egy 
közös társasjátékra, illetve a Bala-
tonban egy gyors csobbanásra.

A rákövetkező hétvégén beiga-
zolódott a révfülöpi kórustréning 
hatékonysága. Június 24-én és 
25-én került sor a hanglemez fel-
vételére a Széchenyi úti református 
templomban. A felvétel szakmaisá-
gának szolgálatát és az ahhoz szük-
séges eszközök biztosítását Dóczi 
Gergely látta el. A lemez teljes 
hanganyagát ezen a hétvégén nem 
sikerült felvenni, ezért egy újabb 
napot jelöltünk ki a befejezésre.

Júliusban a kórus jól megérde-
melt szabadságát töltötte.

Augusztusra kórusunk kipihen-
te magát, felfrissült lélekkel láttunk 
hozzá az októberben megrende-
zésre kerülő reformációs ünne-
pi hangversenyre kijelölt egyházi 
művek próbáihoz. Augusztus 27-
ére tűztük ki a reformációs lemez 
felvételének utolsó napját, amikor 
is felvételre kerültek az előzőleg el-
maradt művek, illetve azok a mű-
vek, amelyeket minőségi okokból 
újra kellett felvenni.

Szeptemberben nagy lelkese-
déssel folytattuk az ünnepi hang-
versenyre való felkészülést. Köz-
ben szeptember 24-én ünnepélyes 
istentisztelet keretében a Budai úti 
református templom mellett épülő 
gyülekezeti ház és a parókia alap-
kövét helyeztük el. A hálaadó is-
tentiszteleten kórusunk énekszóval 
fejezte ki háláját.

Elérkezett október 9-e, az ün-
nepi események egyik csúcspont-
jaként a Reformáció 500. évfor-
dulója alkalmából megrendezésre 
kerülő hangverseny napja, amely-
nek helyszínét a Vörösmarty Szín-
ház adta. A hangverseny műsorát a 
protestáns egyházzene nagy alko-
tóinak műveiből válogatták ki. Az 
előadók között szerepelt a Várpa-
lotai Bányász Vegyes Kar (Borbás 
Károly vezetésével), Bányai Júlia 
(a klagenfurti színház művésze), 
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Kneusel-Herdliczka Klára, Somo-
gyi Balázs és Tarnai Dávid (a Ma-
gyar Állami Operaház művészei), 
a székesfehérvári Ökumenikus 
Kórus (Bányai Erzsébet és Dóczi 
István karnagy vezetésével) és az 
Alba Regia Szimfonikus Zenekar, 
Medveczky Ádám Kossuth-díjas 
karmester vezénylésével. A fel-
hangzott műveket Dr. Szabó Balázs 
zenetörténész, kántor ismertette.

Október 31-én a baptista ima-
házban ünnepeltük a Reformáció 
500. születésnapját. Ökumenikus 
Kórusunk és a baptista gyülekezeti 
kórus együtt énekelt a jubileumi 
istentiszteleten. Ökumenikus Kó-
rusunk számára különösképpen 
nagy örömöt jelentett, hogy előző 
napon elkészült a Reformáció500 
CD lemezünk is, így már a helyszí-
nen lehetőségünk adódott ajándé-
kozni belőle és terjeszteni a gyüle-
kezeten belül.

Székesfehérváron a Reformáció 
500. emlékévének záró ünnepi 
gáláját november 18-án az Alba 
Regia Sportcsarnokban rendezték 
meg. Az Ökumenikus Kórus meg-
tisztelve érezte magát, hogy mind 
a nyitó-, mind a záróalkalmon 
szolgálhatott az Istentől kapott 
tálentumokkal.

A reformációs évet kórusunk ad-
vent első vasárnapján, december 
3-án zárta le a Széchenyi úti re-
formátus templomban megtartott 
hivatalos lemezbemutató koncert-
jével. A koncert után a gyülekezet 
vásárolhatott a lemezekből.

Az év utolsó néhány szolgálata 
a karácsonyi ünnepekkel és a Szil-
veszterrel lezárult.

Próbáltam röviden és tömören 
összefoglalni kórusaink mozgal-
mas tavalyi évét. Hála Istennek, 
nem sikerült! Nem éreztem fon-
tosnak, hogy külön tüntessem fel 
a Csomasz Tóth Kálmán Kórus 
és az Ökumenikus Kórus szolgá-
latát, hiszen Krisztusban egyek va-
gyunk, másrészt, úgy érzem, Isten 
szeretetében az együtt töltött idő 

folyamán valóban összekovácsolt 
bennünket. Különböző szolgálata-
inkra készülve és azokban helyt áll-
va erősödtünk hitben, mindig egy 
lépéssel közelebb kerültünk Isten-
hez. Sok szép énekkel is gazdagod-
tunk, kórusunk repertoárja is szép 
számmal bővült. Sajnos jómagam 
nem tudtam a felsorolt programok 
mindegyikén részt venni, de ame-
lyeken Isten jóságából és kegyel-
méből ott lehettem, azokból épül-
tem, és hálás vagyok azért, hogy 
az Úr eszközül használ bennünket 
arra, hogy építsük az Ő országát itt 
lenn a Földön.

Miután sorra vettem a 
kórusunk tavaly évi ered-
ményeit, Jézus két mon-
data jutott eszembe. Az 
egyik: „Te kicsinyhitű, 
miért kételkedtél?”(Mt 
14:31). A másik: „Embe-
reknél ez lehetetlen, 
de Istennél minden 
lehetséges.”(Mt 19:26) 
Hálás vagyok az Úrnak 
Dóczi Pista bácsiért, 
kedves és szeretett kar-
nagyunkért, akitől tavaly 
megtanultam, hogy merj 
nagyot álmodni, imád-
kozz érte és Isten meg-
adja néked szíved kéré-
seit! Hálát adok Tóka 
Szabolcs orgonaművé-
szért, aki alázatos, szelíd 
és lelkiismeretes mun-
kát végez kórusunkban. 
Köszönettel tartozunk 
Dóczi Gergely szakmai 
önzetlen segítségnyújtá-
sáért, amelyet a CD fel-
vétel során tanúsított és 
Dr. Szabó Balázs zene-
történész, kántor segítő-
készségért, szolgálataiért. 
Bocsánat azoktól, akiket 
esetleg most nem emlí-
tettem meg, kérem, min-
denki tudjon be magának 
legalább egy köszönetet 
(pl. a finom süteménye-

ket sütő asszonyok, a háttérben 
serénykedő testvérek, stb.). Hála 
és köszönet a kórustagokért, akik 
mindig szeretettel fordulnak egy-
más felé. Fontos számomra ez a 
közösség, úgy érzem, itt tudom leg-
inkább megélni a krisztusi szerete-
tet, közösséget, egységet.

Egy kedves dallal szeretném írá-
som befejezni.

Áldás, békesség! Erős vár a mi Is-
tenünk! Dicsértessék! Áldjon meg az 
Úr! Soli Deo Gloria!

Vági Ágnes

John Rutter: 
Gyönyörű mind

Gyönyörű mind, amit az Isten formált, 
Csodaszép minden, mit keze alkotott. 

Ragyogó színt, rügyező lombnak formát, 
Meredek bércnek formát Ő adott.

Hála, köszönet a sok-sok jóért, 
Isten napról-napra gondol ránk! 

Éltünk óvja, védi minden percben 
Égi JóAtyánk.

Csalogánydal, suhanó fecske röpte, 
Millió csillag, mind Istenről beszél. 
Ölelő kar, szerető szív sok könnye, 

Üzeni adjunk hálát mindenért!
Hála, köszönet a sok-sok jóért, 
Isten napról-napra gondol ránk! 

Éltünk óvja, védi minden percben 
Égi JóAtyánk.

Kikelet jön, s kivirul minden élet, 
Amikor nyár lesz, oly dús az ért kalász. 

Ha jön az ősz, s a gyümölcs mind megérett, 
Jöhet a tél mert áldást rejt a ház.
Hála, köszönet a sok-sok jóért, 
Isten napról-napra gondol ránk! 

Éltünk óvja, védi minden percben 
Égi JóAtyánk.

Ugye míly jó, amit az Úrtól kaptunk, 
Szeretet, béke, mit Szent Fia hozott! 
Ideje hát valamit önként adnunk, 
Ugyanúgy adni, ahogy Ő adott!
Hála, köszönet a sok-sok jóért, 
Isten napról-napra gondol ránk! 

Éltünk óvja, védi minden percben 
Égi JóAtyánk.
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Oda fel, ide le, 
a mi és az én

Az imádság és a vágy
Az imádság a vágyaink kifejezésé-

nek egyik módja. Vágyunk az ételre 
– és kérjük Istent, hogy gondoskod-
jon rólunk. Vágyunk megbékélésre, és 
kérjük Istent, bocsásson meg nekünk. 
Vágyunk útmutatásra, ezért kérjük Is-
tent, vezessen bennünket.

Az igazi kérdés az, hogy miből, hon-
nan fakadnak és mire irányulnak a 
vágyaink. A Miatyánk sorrendjét fi-
gyelembe véve a vágyainknak először 
Isten személyére, akaratára, céljaira 
kell irányulnia. Ezek a „függőleges” 
vágyaink: Isten nevének megszentelé-
se, akaratának teljesítése, országának 
építése. Ezek után jönnek a „vízszin-
tes”, az emberi léptékű vágyak: az 
élelem, a megbocsátás, a vezetés utá-
ni vágyunk. És a kettő összhangban 
van egymással, kiegészítik egymást: 
ha Isten akaratát teljesítjük, akkor ő 
gondoskodik rólunk. Ha megbocsá-
tunk egymásnak, ő is megbocsát ne-
künk. Ráadásul, ha megfigyeljük, ezek 
a vágyak átölelik a teljes emberi létet: 
a Miatyánk magában foglalja a fizikai, 
a közösségi és a lelki-szellemi vágyain-
kat egyaránt. Az úri imádság megtanít 
helyesen látni a saját vágyainkat is, és 
odafigyelni a felebarátunk vágyaira is, 
a teljesség és a szeretet jegyében.

Amikor azt kérjük imádságunkban, 
hogy „legyen meg az akaratod itt a föl-
dön, miképpen a mennyben is teljesül” 
– akkor voltaképpen azt kérjük, hogy 

a függőleges és vízszintes, a saját és a 
felebarátunk vágyai együtt teljesedhes-
senek be. Ilyenkor arra kérjük Istent, 
hogy szüntesse meg a szakadékot a 
menny és a föld között, hogy a kettő 
„összeérhessen”, míg meg nem érkezik 
az új ég és az új föld (2Péter 3,13).

Amikor Jézus megkezdte nyilvános 
szolgálatát, tulajdonképpen a vágya-
ink beteljesedését jelentette be: „Isten 
országa megérkezett közétek! Higgye-
tek és térjetek meg!” (Márk 1,15) Jé-
zus számára Isten országának eljövete-
le maga az evangélium.

Az Isten országa és az evangélium 
közötti kapcsolat először Ézsaiásnál je-
lenik meg (52,7): „Mily szép, ha feltű-
nik a hegyeken az örömhírt hozó lába! 
Békességet hirdet, örömhírt hoz, sza-
badulást hirdet. Azt mondja Sionnak: 
Istened uralkodik!” Ézsaiás és Jézus 
számára az Isten országa ugyanazt 
jelenti: megbékélést, megváltást, Is-
ten uralmának megvalósulását. Az 
Ézsaiás 11,1–16 szépen mutatja be a 
Szentlélek által felhatalmazott Messi-
ást (1–3), aki helyreállítja az igazságot 
a társadalmi kapcsolatokban (3–5), 
megbékéltet Istennel minden teremt-
ményt (6–9), és a megváltásban egye-
sít minden embert, legyen zsidó vagy 
keresztény (10–16). Az Ézsaiás 61,1–2 
úgy írja le a Lélek által felhatalmazott 
Messiást, mint a szegények pártfogó-
ját, a betegek gyógyítóját, az elnyo-
mottak megszabadítóját. Jézus épp ezt 
az igeszakaszt olvassa fel „székfoglaló 
beszédében” a názáreti zsinagógában 
(Lukács 4,16–21), és ugyanezt idézi 
válaszul Keresztelő János tanítványa-
inak, amikor azt kérdezik tőle, ő-e a 
Messiás (Lukács 7,18–23).

Nézzük megint a konkrétumokat: 
hogyan ismerhetjük fel, hogy Isten be-
teljesíti a vágyainkat?

Először is ne fojtsd el a vágyaidat 
– hanem vágyjál egyre többet! Jézus 
tanítványai nem sztoikusok, akiknek el 
kell fojtaniuk a vágyaikat, mert azokat 
ellenségnek tekintik. János megemlíti, 
hogy mit mondott Jézus, amikor kiűzte 
a jeruzsálemi templomból a kufárokat: 
„A házad iránti vágy és szenvedély 
tüze emészt engem!” A vágy önmagá-

ban nem rossz! Legfeljebb akkor válik 
bűnné, ha a bűnre irányul. De az Isten 
után való vágyakozás jó! Az üdvösség, 
a gyógyulás utáni vágy jó! Az igazsá-
gosság és a békesség utáni vágy az jó!

Másodszor, várjunk a vágyaink be-
teljesedésére! Jézusban Isten országa 
megérkezett közénk (Máté 12,28)! 
Már tapasztaltuk Isten békességét, az 
üdvösséget, Isten uralmát. Nem tud-
juk tényként elfogadni azt, hogy Isten 
„mindent megtehet sokkal bőségeseb-
ben, mint ahogy mi kérjük vagy gon-
doljuk, a bennünk munkálkodó erő 
szerint”?! (Efézus 3,20) Vagy inkább 
tele vagyunk kételyekkel, és ezért nem 
fogjuk átélni az imádságaink beteljese-
dését (Jakab 1,7-8)?

Az imádság, mint küzdelem
Mindezek ellenére a legtöbb imád-

ságunk megválaszolására többet kell 
várnunk, mint gondoljuk.

Nekem ízületi gyulladásom van 
a gerincemben. Minden vasárnap 
gyógyulást kérve előre megyek, hogy 
a vének imádkozzanak értem – de 
mind a mai napig még nem éltem át 
a gyógyulást. Talán sok hasonló tör-
ténetet hallottál már. Sok ima azért 
marad megválaszolatlanul, mert az 
imádkozók elfelejtik: ez voltaképpen 
küzdelem.

A modern szóhasználatban a „ki-
rályság” vagy „ország” egy statikus ki-
fejezés: földrajzi területeket, határokat 
jelöl. Például az Egyesült Államok egy 
ország, egy „birodalom”. Azonban a 
bibliai szóhasználatban a királyság, 
az uralom nagyon is absztrakt és di-
namikus kifejezés – magát az uralko-
dást, mint folyamatos cselekvést jelen-
ti (Lukács 19,12), azokat a nagyon is 
konkrét intézkedéseket, amelyeket az 
uralkodó meghoz a hatalma gyakorlá-
sa közben (Máté 20,28).

Isten Királysága ezt a három elemet 
foglalja magában: Isten valóságos 
uralkodásának tényét, az ezt kifejező 
erőteljes fellépését és uralkodó tetteit, 
valamit mindezek következményeit az 
ő birodalmában, a békességet és üd-
vösséget azok számára, akik ezt hittel 
elfogadják és megtérnek Hozzá (Márk 
1,15). Az imádság ebben a képletben 
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Eltemettük:
Baranyai János, 79 éves; Benedek János, 88 éves;
Nt. Bölcsföldi László ny. ref. lelkipásztor, 84 éves;

Fülöp Anett, 34 éves; Gyémánt Jánosné sz. Varga Éva Ágnes, 59 éves;
Nagy Judit, 47 éves; özv. Rápolti Gyuláné sz. Kiss Margit, 83 éves;

Rideg Gyula, 42 éves; Sipos János, 81 éves;
Szabó Sándorné sz. Tóth Erzsébet, 82 éves; Zabó Lászlóné Éva, 71 éves testvérünket.

Imádkozunk a gyászolókért.

     Megkereszteltük:
Kaminszky Kenézt.

                                                                                Imádkozunk értük.  

Anyakönyvi hírek   (2018. 02. 03.–2018. 03. 22.)

a mi küzdelmünk és harcunk Isten 
uralmának megvalósulásáért, mivel a 
teremtett világ fellázadt az Ő szuverén 
hatalma ellen, ellenáll az akaratának 
és gátolja az uralma kiterjesztését.

Oscar Cullman ezt a küzdelmet a 
híres D-naphoz hasonlítja. Amikor 
1944. június 6-án a szövetséges csa-
patok partra szálltak Normandiánál, 
a második világháború gyakorlatilag 
már eldőlt. A németek mindkét fron-
ton vesztésre álltak – ennek ellenére 
tovább harcoltak egészen a ’45. május 
8-ai teljes kapitulációig. Jézus eljövete-
lekor valami hasonló történt. Meghir-
dette Isten uralmának beteljesedését a 
földön, legyőzte a bűnt, a betegséget, 
a halált, a démonokat – de a gonosz 
még mindig harcol. A háborút elve-
szítette, de még csatázik. A háború 
végső lezárása, a gonosz „kapituláci-
ója” Jézus második eljövetelekor fog 
megtörténni, amikor „és letöröl min-
den könnyet a szemükről, és halál sem 
lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, 
sem fájdalom nem lesz többé, mert az 
elsők elmúltak.” (Jelenések 21,4) A 
háború eldöntése és megnyerése Is-
ten diadala volt. De a kapitulációig az 

ellenség még harcol, és ezekben a ki-
sebb-nagyobb csatákban nekünk kell 
helyt állnunk.

Ennek a harcnak a része az imádság 
küzdelme.

De miért nem számolja fel Isten eze-
ket a harcokat? Egy szempillantás alatt 
vége lenne minden csatározásnak…

Amikor a Jelenések 6,9–11-ben Jé-
zus feltöri az ötödik pecsétet, János lát-
ja „az oltár alatt azoknak a lelkét, aki-
ket az Isten igéjéért öltek meg, és azért 
a bizonyságtételért, amelyet megtar-
tottak. És hatalmas hangon kiáltották: 
„Urunk, aki szent és igaz vagy, meddig 
nem ítélsz, és meddig nem állsz bosz-
szút a mi vérünkért azokon, akik a föl-
dön laknak?” Akkor fehér ruha adatott 
mindegyiküknek, és megmondatott 
nekik, hogy nyugodjanak még egy kis 
ideig, amíg teljes nem lesz azoknak a 
szolgatársaiknak és testvéreiknek a 
száma, akiket ugyanúgy megölnek, 
mint őket.”

Ennek a jelentnek missziós üzenete 
van: Isten azért nem „bombázza le” a 
bűnös világot, mert akkor a bűnös em-
berek elpusztulnának azonnal, és nem 
térhetnének meg! De Isten még mindig 

kínálja a megváltást az ellene fellázad-
taknak, Isten Igéje még hirdettetik a vi-
lágban, hogy megmentsen minél töb-
beket! Az imádság az egyház küldetése, 
hozzájárulás Isten győzelméhez abban 
az átmeneti időben, míg a háború vég-
leg le nem záródik. A mi küldetésünk, 
hogy Isten türelmének gyümölcseit 
betakarítsuk – „Nem késlekedik az Úr 
az ígérettel, amint egyesek gondolják, 
hanem türelmes hozzátok, mert nem 
azt akarja, hogy némelyek elvessze-
nek, hanem azt, hogy mindenki meg-
térjen.” (2Péter 3,9)

Egy gyakorlati tanács ezzel kap-
csolatban: ha nem is kapsz választ 
azonnal az imádságaidra, bízz Isten 
időzítésében! „Vajon az Isten nem 
szolgáltat-e igazságot választottainak, 
akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá? És 
várakoztatja-e őket? Mondom nektek, 
hogy igazságot szolgáltat nekik hama-
rosan.” (Lukács 18,7–8)

George Paul Wood – The Gene-
ral Council of the Assemblies of God, 
Springfield, Missouri.

Forrás: http://magazin.apcsel29.hu /
oda-fel-ide-le-a-mi-es-az-en/
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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.
Szerda: 18:00 Szabadság Krisztusban előadások

Az altemplomi urnakegyhely nyári nyitva tartása:
 Szerda és péntek: 16–18 óráig, 
 vasárnap (és állami ünnepnapokon) 9–12 óráig

8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 16.
Hivatali órák: 

Hétfőtől - Péntekig: 8,30 - 12,30; 
Vasárnap: 8,30 -10,00 11,00 -12,00

Tel.: 22/312-785; Fax: 22/398-719; 
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 beosztott lelkész, 
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


