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A húsvét utáni ötvenedik napon, 
tíz nappal Urunk mennybemenete-
lét követően a Szentlélek eljövetelét 
ünnepeljük, pünkösd napján. Azt 
olvassuk az Apostolok Cselekede-
teiben, hogy a tanítványok együtt 
vannak és imádkozva várják, hogy 
az Úr ígérete beteljesedjék, eljöjjön 
a Szentlélek.

Teológus koromban nyaranként 
Márkus Mihály püspök úrral min-
dig bejártunk egy nagy magyaror-
szági egyházkerületet. Utunk so-
rán, ahová előre bejelentkeztünk, 
ott mindig nyitott kapuk és ajtók 
fogadtak bennünket. Persze volt, 
ahová csak úgy becsöppentünk, és 
bizony ilyenkor zárt ajtók fogadtak 
minket, mivel nem volt éppen ott-
hon senki. Nem vártak bennünket.

Igénkben azt olvassuk, hogy 
együtt voltak és imádkoztak, vagy-
is nyitottak voltak a Szentlélek fo-
gadására. Ma is nyitott és Krisztus-
nak átadott szívek kellenek ahhoz, 
hogy a Szentlelket be tudjuk fogad-
ni, és hogy engedjük munkálkodni 
az életünkben.

Amikor elérkezett pünkösd nap-
ja, „hatalmas szélrohamhoz hason-
ló zúgás támadt az égből, amely 
betöltötte az egész házat, ahol ül-

tek”. A bezárt ajtók ellenére a Lé-
lek „beszökik a házba”, és erővel 
tölti el a tanítványokat.

Bár az ajtók és az ablakok is zár-
va voltak, ez nem okoz gondot a 
Léleknek, hogy átjusson rajtuk. 
Ahogyan a halálból feltámadt Jé-
zus Krisztusnak sem, amikor meg-
jelent a félelmükben bezárkózott 
tanítványoknak a szoba közepén, 
ezt mondva: „Békesség nektek!”.

Jézus megígérte tanítványainak, 
hogy elmegy, hogy helyet készít-
sen nekik az Isten országában. Ne-
ki fel kell mennie az Atyához, de 
nem hagyja őket egyedül, elküldi a 
Szentlelket, hogy velük legyen.

Krisztus ígéretének megfelelően 
a Szentlélek megérkezik a tanítvá-
nyokhoz, akik látszólag bezárkóz-
va, de nyitott és imádságos szívvel 
várták. Amit nagyon szépen így 

fogalmazott meg egy keresztyén 
zenekar: „Ez a bezárt ajtók éjsza-
kája, de a Lélek mégis beszökik a 
házba, hogy szavakat adjon kiszá-
radt szánkba. Ifjú szívem lángsuga-
rakkal, újra dalol szép szavaiddal, 
szárnyaló jó hír tüze terjed, szelek 
szárnyán szálljon a lelked.”

Valósággal csak ott tud a Szentlé-
lek munkálkodni, ahova behívják, 
ahol nyitott az emberek szíve. Fon-
tos a nyitottság, a jó termő talaj. 
Ahogyan a magvető példázatában 
is csak ott tudott kikelni a búza-
szem, ahol az jó földbe esett.

„Íme, kiment a magvető vetni… 
Akinél pedig jó földbe hullott, az 
hallja és érti az igét, és terem: az 
egyik százannyit, a másik hatvan-
annyit, a harmadik harmincany-
nyit.” (Máté 13, 4.23)

A Szentlelket befogadva mi is te-
remni fogjuk a Lélek gyümölcsét: 
„A Lélek gyümölcse pedig: szere-
tet, öröm, békesség, türelem, szí-
vesség, jóság, hűség, szelídség, ön-
megtartóztatás.” (Galata 5, 22–23)

Mert a Léleknek, akárcsak a szél-
nek hatalmas ereje van. Ereje van 
arra, hogy újjá teremtsen. Mert ha 
a Lélek szerint élünk, akkor nem 
fogjuk már a test kívánságai telje-

„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas 
szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen 

lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek 
Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.” 

(ApCsel 2, 1–4)
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Nyitott és imádságos szívvel várjuk a Szentlelket!
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Szerkesztői gondolatok
Keresztyénként mindig öröm ta-

lálkozni valakivel, akiről kiderül, 
hogy szintén keresztyén. Hiszen 
azonos alapon nyugszik az éle-
tünk és hasonló az értékrendünk, 
így általában könnyen szót értünk 
egymással. Azonban ha jobban 
megismerjük egymást, rendszerint 
rádöbbenünk, hogy ezt vagy azt a 
kérdést másként látjuk, mint a test-
vérünk. Esetleg bizonyos dolgokat 
ő már meglátott az Ige által, amit 
mi még nem, vagy fordítva, vala-
miben mi járunk előrébb, mint a 
másik. Isten folyamatosan formál 
bennünket, így biztosak lehetünk 
benne, hogy még van hová fejlőd-
nünk.

Ugyanakkor Pál apostol arra int 
bennünket, hogy „… igyekezze-
tek megtartani a Lélek egységét a 
békesség kötelékével” (Ef 4:3). Az 
első gyülekezetről pedig azt olvas-
suk, hogy „mindennap állhatato-
san, egy szívvel, egy lélekkel voltak 

a templomban…” (ApCsel 2:46a). 
Bennünk is megvan a vágy, hogy 
egy szívvel és egy lélekkel dicsőít-
sük Istent, mégis felmerül a kérdés: 
hogyan lehetséges „megtartani a 
Lélek egységét”, ha ennyire külön-
bözőek vagyunk?

Először is le kell szögeznünk: ez 
nem kompromisszum kérdése. Bé-
kességre kell törekedni, de nem úgy, 
hogy emberileg megegyezünk vala-
miben, aztán rendben van minden. 
A Lélek egységét nem mi szabjuk 
meg, hanem az Úr. Ha tovább ol-
vassuk az igét, ez még nyilvánva-
lóbbá válik: „Egy a test, és egy a 
Lélek, aminthogy egy reménységre 
kaptatok elhívást is: egy az Úr, egy 
a hit, egy a keresztség, egy az Istene 
és Atyja mindeneknek; ő van min-
denek felett és mindenek által és 
mindenekben.” (Ef 4:4–6).

És ha Isten az, aki megmutatja 
számunkra az utat a Lélek egysé-
géhez, akkor ezt mindenekelőtt az 

Ő Igéjének tanulmányozása révén 
láthatjuk meg, és imádság által kér-
hetjük el tőle. Ezt a törekvést pedig 
biztosan megáldja az Úr, hiszen az 
Ő célja, „hogy felkészítse a szente-
ket a szolgálat végzésére, Krisztus 
testének építésére, míg eljutunk 
mindnyájan a hitnek és Isten Fia 
megismerésének egységére, a fel-
nőttkorra, a Krisztus teljességét el-
érő nagykorúságra” (Ef 4:12–13).

Az egység nem marad tehát 
vágyálom, igenis elérhető, de eh-
hez az kell, hogy a test „minden 
egyes tagja erejéhez mérten közö-
sen munkálja a test növekedését, 
hogy épüljön szeretetben” (Ef 4: 
16b). Istennek mindenki számít; mi 
is szeretettel forduljunk oda testvé-
reinkhez, és erősítsük egymás hitét. 
Szolgáljunk mások felé azokkal a 
lelki ajándékokkal, talentumokkal, 
amelyeket magunk is Istentől kap-
tunk.

Ujváriné Császár Boglárka

síteni: „A test cselekedetei azon-
ban nyilvánvalók, mégpedig ezek: 
házasságtörés, paráznaság, tisztá-
talanság, bujálkodás, bálványimá-
dás, varázslás, ellenségeskedés, 
viszálykodás, féltékenység, harag, 
önzés, széthúzás, pártoskodás; 
irigység, gyilkosság, részegeske-
dés, tobzódás és ezekhez hason-
lók.” (Galata 5, 19–20)

Akik a test szerint járnak, azok 
nem az Isten kívánságát követik, 
hanem az óemberi természetet, 
amely Istentől való függetlenedés-
re, hatalomra, elismerésre és vilá-
gi örömökre vágyik. Amikor Lélek 
szerint élünk, akkor ezek már nin-
csenek ránk hatással.

Amikor Lélek szerint élünk, akkor 
a Lélek kívánságai erősebbek ben-
nünk, mint a test kívánságai. Lélek 
szerint élünk, azaz engedünk az Is-
ten Lelkének, amely Isten szerinti 

kívánságokat ébreszt bennünk.
Az Isten Lelke nélkül semmi jó kí-

vánság vagy vágy nincs bennünk. 
„Mert tudom, hogy énbennem, 
vagyis a testemben nem lakik jó, 
minthogy arra, hogy akarjam a jót, 
van lehetőségem, de arra, hogy 
megtegyem, nincs.” (Róma 7, 18)

Az újjászületés által az Isten Lel-
ke egy sor új vágyat, sóvárgást ad 
az életünkbe, és amikor ezek a vá-
gyak erősebbek lesznek, mint a tes-
té, akkor fogunk Lélek szerint járni 
és élni. Mert mi mindig az erősebb 
vágyainkat követve élünk.

Tehát az Isten Lelke lehetővé teszi 
a számunkra azt, hogy azok a vá-
gyak erősödjenek meg bennünk, 
amelyek összhangban vannak az 
Isten akaratával. „Új szívet adok 
nektek, és új lelket adok belétek: 
eltávolítom testetekből a kőszívet, 
és hússzívet adok nektek. Az én lel-

kemet adom belétek, és azt műve-
lem veletek, hogy rendelkezéseim 
szerint éljetek, törvényeimet meg-
tartsátok és teljesítsétek.” (Ezékiel 
36, 26–27)

Fogadjuk be az életünkbe a 
Szentlelket, hogy megszabaduljunk 
vétkeinktől, az óemberi természe-
tünktől, és hirdessük a Krisztusról 
szóló örömhírt és bűnbocsánatot 
mindenkinek, hogy mások élete is 
megváltozzon.

Imádkozzunk a Szentlélekért, 
hogy jöjjön el és töltsön el ben-
nünket erejével, formáljon egyre 
inkább Krisztushoz hasonlóvá, 
és segítsen a vétkeinktől megsza-
badulni. Adjon erőt ahhoz, hogy 
bizonyságot tudjunk tenni bárhol 
és bárkinek Jézus Krisztus értünk 
hozott kereszthaláláról és feltáma-
dásról. Ámen!

Ujvári Sándor Csaba
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KONFIRMÁCIÓ 2018.

Nagy örömmel és Isten 
iránti hálával a szívünk-
ben számolunk be arról, 
hogy idén 31 gyermek 
konfirmál gyülekeze-
tünkben: 15 leány és 16 
fiú. 25-en gyülekezeti 
hittan keretében a Gyü-
lekezeti Központban, 
6-an pedig a Talentum 
Református Általános 
Iskolában készültek fel 
a konfirmációi vizsgára. 
A zajos kis csapat a hit-
tanórák mellett istentisztelet- és 
ificsoport-látogatással is formáló-
dott lelkileg a fogadalomtételre a 
felkészülés során. 
Április elején pedig ifi hétvégén 
vettek részt a Balaton-felvidéki 
Monoszlón, melynek témái a kö-
vetkezők voltak: „– Kinek látod 
magad? – Kinek lát a családod? – 
Kinek látnak az ismerőseid? – Ki-

nek lát téged Isten?” 
Idén az ifjak a Széchenyi utcai re-
formátus templomban tettek kon-
firmációi fogadalmat és kötelezték 
el magukat Jézus követése mellett 
május 13-án. Május 21-én, pün-
kösd hétfőn vesznek részt majd 
először az ünnepi úrvacsorai kö-
zösségben szintén a Széchenyi ut-
cai templomban. 
Hálás a szívünk, hogy a konfirman-

dusok közül többen gyüle-
kezeti tagjaink gyermekei.
Felnőttként 5-en tettek fo-
gadalmat és vettek részt 
az úrvacsorai közösségben 
április 29-én a Széchenyi 
utcai templomban. Mind-
annyian a „Tabuk Nélkül” 
előadássorozat keretében 
készültek fel a hitvallásté-
telre. Közülük a négy hölgy 
a Széchenyi úti gyülekezet-
részbe jár. Az egyetlen férfi 
pedig a Budai úti közös-

ségből jött. Ketten a fogadalomté-
telkor részesültek a keresztségben! 
Egyedül Istené legyen a dicsőség 
ezért a sok gyermekért, a felnőtt-
ként konfirmálókért és az Ő ki-
mondhatatlan áldásaiért!

Berze János lelkipásztor és 
Ujvári Sándor Csaba 

beosztott lelkész

Gyülekezeti hittanosok Apja neve Anyja neve Keresztelő helye

Almási Emma Almási Tibor Magosi Melinda Fehérvárcsurgó
Berze János Ferenc Nt. Berze János Bezdán Katalin Erika Kiskunhalas

Borbás Noémi Borbás Tibor Türkösi Edina székesfehérvári
evangélikus templom

Csopák Csongor dr. Csopák László Kocsi Ágnes Ricse
Farmosi Dávid Farmosi Zsolt Szabó Andrea Királyhelmec, Felvidék
Gyuricza Marcell Gyuricza István Sárvári Hajnalka Budai út
Hajnal Márk Hajnal Mihály Horváth Éva Lovasberény
Henyecz Noémi Henyecz Tamás Kakócz Bernadett Széchenyi utca
Henyecz Tamás Henyecz Tamás Kakócz Bernadett Széchenyi utca
Jóni Patrik Jóni Viktor Kántor Erika Tuzsér
Katonka Zsombor Antal Katonka Krisztián Tölli Szilvia Budai út
Kiss Nóra Kiss Csaba Kovács Adrienn Budai út
Kovács Ákos Benjamin dr. Kovács Béla Sándor Mukrányi Ibolya Budai út
Kovács Mira Zsófia dr. Kovács Béla Sándor Mukrányi Ibolya Budai út

Lendvai Eszter Lendvai József Marhoffer Erika Konfirmációkor
Széchenyi utca

Léber Fanni Léber Ferenc Haselberger Zita Széchenyi utca
Nagy Tamara Nagy Ákos Sági Ágnes Iszkaszentgyörgy
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Gyülekezeti hittanosok Apja neve Anyja neve Keresztelő helye

Pákozdi Petra Pákozdi Tamás Borbás Anita Széchenyi utca

Pánczél Klára Pánczél Lajos Kovács-Tarsoly 
Klára Irma Széchenyi utca

Séllei Albert Soma Séllei Albert Attila Székely Krisztina Budai út
Szabó Benedek Csaba Szabó Csaba Gábor Sajkás Alida Budai út
Szabó Máté Gábor Szabó Csaba Gábor Sajkás Alida Budai út

Szebik Zsuzsanna Ágnes Szebik Attila György Kikavecz Ágnes csákvári 
evangélikus templom

Szentgyörgyi János Szentgyörgyi János Garam Katalin Cece
Temesváry Bence dr. Temesváry Béla Fogarasi Anikó Széchenyi utca

Talantumos diákok Apja neve Anyja neve Keresztelő helye

Benedekffy Dóra Sánta László Benedekffy 
Noémi Melinda Maroshegy

Lévai Virág Ákos dr. Lévai Imre Róbert Szücs Ágnes Budai út
Máté Alexandra Eszter Máté Róbert Laki Rozália Széchenyi utca
Rostási-Szabó Álmos Rostási-Szabó István Kovács Rita Széchenyi utca
Táncos Soma Ádám Táncos Sándor Vizler Vilma Széchenyi utca
Tardy Zsófia Julianna Nt. Tardy György Fábián Edit Julianna Széchenyi utca

Felnőttek Apja neve Anyja neve Keresztelő helye

Juhász Kornélia Juhász László Teszler Margit Simontornya
Révész Erzsébet Révész István Horváth Erzsébet Széchenyi utca
Szenczi Krisztina Szenczi István József Szabados Tünde Széchenyi utca

Szivák András Szivák Béla Heilig Ilona Teréz Konfirmációkor
Széchenyi utca

Vankó Bettina Vankó István Jaksics Gyöngyi Konfirmációkor
Széchenyi utca

Felnőtt konfirmációs bizonyságtételek

Nem hívő családból származom. 
Nagymamám beszélt nekem Isten-
ről és ő tanított imádkozni.

Éltem az életemet, mentem a 
magam útján. Válás, csalódások 
ébresztettek rá, hogy bizony nem 
jó úton járok. Elkezdtem keresni 
valamit… – jól el is tévedtem. Az 
ezotéria különböző dolgaival kezd-
tem foglalkozni – jósnőkhöz jár-
tam, médium, kineziológia, reiki 
tanfolyam, meditáció… Igen meg-
tévesztő, mivel beszéltek Istenről, 

szeretetről. Nagyon rossz érzés volt, 
mikor ilyen helyeken jártam, most 
már tudom, hogy Isten helyezte ezt 
a szívemre. Isten eközben nagyon 
sok embert állított mellém, hogy 
tereljenek a helyes útra. Munkatár-
sakat különböző felekezetekből, is-
merősöket, barátokat. Annyira ke-
restem az utamat, hogy egyik nap 
jósnőhöz, másik nap istentiszteletre 
mentem. Az istentiszteleten kaptam 
meg a választ az adott helyzetemre! 
Az ördög mindent megígér. Először 

minden úgy lesz, ahogy mondja, 
aztán jönnek a csalódások, lelki 
gyötrelmek.

Egy őszi napon Marietta barát-
nőmmel kirándultunk az erdőben, 
mikor Ő ismét beszélt nekem Isten-
ről, én pedig meghallottam Jézus 
szavát: – Gyere hozzám! Koráb-
ban, ha valaki ilyet mesélt, nem 
hittem el – gondoltam, hallucinál. 
Békesség költözött a szívembe, mi-
kor Isten mellett döntöttem. Jöttek 
a támadások, betegségek, nehéz-
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ségek. Édesanyám áttétes dagana-
tos betegsége – sokan imádkoztak 
érte, de Istennek más terve volt. 
Halála napján kaptam sms-ben 
egy igét: „Ne félj, mert én veled va-
gyok, ne csüggedj, mert én vagyok 
Istened, megerősítelek, sőt, meg-
segítelek, és igazságom jobbjával 
támogatlak.” (Ézsaiás 41:10). Ezt 
az igét még fel tudtam neki olvasni, 
így tudott elmenni, nekem pedig 
a gyászban volt segítségemre. Rá 
két és fél hónapra édesapámat is 
elveszítettem. Még közelebb kerül-
tem Istenhez. Az Úr rávezetett ar-
ra, hogy Ő legyen az első helyen 
az életemben. Megtértem, igaz, de 
„alkudoztam” Istennel. Olyan pá-
rom volt, akinek más volt a vallá-
sa – vele is szakítanom kellett úgy, 
mint a múltammal.

Tavaly voltam cursillón, meg-
erősítésre volt szükségem. Ekkor 
már megfogalmazódott bennem 
a konfirmáció gondolata. „Így 
szól az Úr, Megváltód, Izraelnek 
Szentje, Én vagyok az Úr, Istened, 
ki tanítalak hasznosra, és vezetlek 
olyan úton, amelyen járnod kell.” 
(Ézsaiás 48:17) Ezt az igét kaptam. 
A nyári táborban megkért Szűcs 
Zsolt, hogy tegyek bizonyságot. 
Nemet mondtam neki – nem volt 
bátorságom 140 ember elé kiállni. 
Csendespihenő alatt felnyitottam a 
Bibliát. „Valaki azért vallást tesz ró-
lam az emberek előtt, én is vallást 
teszek arról az én mennyei Atyám 
előtt. Aki pedig megtagad engem 
az emberek előtt, én is megtaga-
dom azt az én mennyei Atyám 
előtt.” (Máté 10:32–33). Nagyon 
elszégyelltem magam, és a cso-
portban bizonyságot tettem.

Azóta már bátran teszek bizony-
ságot az utcán, boltban, kozmeti-
kusnál, kórházban, bárhol. Cso-
dás, ahogy Isten formál, sokszor 
én is meglepődök magamon. Na-
gyon sok igét, ígéretet kapok, hisz 
minden nap kapcsolatban vagyok 
vele. Egy gyülekezeti alkalmon egy 
csodás ígéretet kaptam. „Szövet-

ségre lépek veled, sőt utódaiddal 
is, örök szövetségre, minden nem-
zedékükkel, Mert Istened leszek 
és utódaidnak is.” (1Mózes 17:7) 
Ámen.

Juhász Kornélia

„Az Úr csodálatosan működik…”
„Mert úgy szerette Isten a világot, 

hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki 
hisz őbenne, el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen.” (János 3,16)

Szivák András a nevem. Nem 
vallásos családi környezetben ne-
velkedtem. Gyermekkoromban 
ateista voltam, mert tagadtam, gú-
nyoltam és lábbal tiportam keresz-
tény diáktársaimat. Elmondhatom, 
ekkor még „sauli” életem volt.

Kamaszkoromban vágytam távol 
lenni az atyai háztól, felfedezni a 
világot, ezért versenyszerűen futot-
tam. Az egyetemi hallgatói éveim 
alatt csúcsosodott ki hármas isten-
telen életem, egyik a jó tanuló hall-
gató, másik az éjszakai világban is 
jártas személy, harmadik pedig a 
„Szellemeknek” áldozó, megszál-
lott extrém sportoló (hegymászó, 
futó, síelő, bicikliző).

2013. február 27. késő délután-
ján harmadmagammal indultunk 
el a Hochalmspitze téli meghódí-
tására. Gyorsan haladtam, ezért 
nemsokára társaimat elhagytam. 
Besötétedés előtt nem fordultam 
vissza, mentem tovább a mene-
dékház felé. Nemsokára a csilla-
gos éjszakán ködbe kerültem, ahol 
nem találtam a tájékozódási pon-
tokat sem, a menedékházat sem. 
Reménytelenül meneteltem, majd 
kimerültségemben szabad ég alatt 
bivakolni kényszerültem. Hamaro-
san a rendkívüli hideg szél gyorsan 
elvette maradék életösztönömet. 
Üvöltöttem, összetörtem, többször 
elindultam leugrani a mellettem 
lévő jeges szakadékba… Mielőtt 
megtettem volna, utolsó remény-
fonálként Istenhez imádkoztam.

Lefeküdtem, lenyugodva vár-

tam a lassú fagyhalált. Halálomkor 
láttam, hogy szétválik a lelkem a 
testemtől. Eljött értem Jézus, hogy 
elvigye lelkemet az egykor Dober-
dónál harcoló néhai dédapámhoz, 
majd Voronyezsnél küzdő néhai 
nagyapámhoz, szüleim gyermek-
korába is. Kora reggel tértünk vissza 
az „halott” testemhez. Odalépett 
a testemhez, felültette. Hátamra 
tette kezét, ebben a percben új-
jáegyesült a lelkem a meggyötört 
testemmel. Talpra állított, de ki-
merült voltam. Az erős napsugár-
zástól gyorsan megvakultam. Nem 
hagyott el, előttem ment, taposta a 
menedékházhoz vezető utat.

Elvesztettem az önbizalmamat, 
emiatt depresszióba estem. Az 
őrültségem határán a kiutat spiri-
tuális vallásokban és az alkoholban 
kerestem. Ekkortájban menekül-
tem az ISTEN elől, mint Jónás.

Egyik mámoros hajnalomban 
kórházban fekvő részeg ismerő-
sömhöz hívott, hogy lássam, én 
hová tartok. Nem akadályoztam 
meg ezt, pedig előre megálmod-
tam. Kórházi kápolnában isteni ve-
zetést kértem, hogy kiutat tapossak 
magamnak és barátomnak is. A 
csoda megint bekövetkezett, meg-
szabadultunk a bűn világától.

Elhidegültem a vallástól, úgy vél-
tem, a tanulás okoz örömet. Ekkor 
eljött egy leány hozzám, akit Jézus 
küldött, hogy újra lássak, hol keres-
sem az URat.

Lassan névleg élő keresztyénnek 
gondoltam magam, csak épp nem 
éltem keresztyéni életet! (pl. nem 
kerestem gyülekezetet, a Bibliától 
irtóztam). Az Úr ismét üzent, egy 
nénin keresztül, ezt mondta: FOR-
GASD A BIBLIÁT! Hetekig mo-
toszkált ez a fejemben.

Megviselt a leánytól való elsza-
kadás, testileg és lelkileg is beteg 
lettem. Napokig nem aludtam 
semmit. Féltem, hogy ismét mélyre 
kerülök, ezért egyik nap hajnalban 
az útszélen álló Tóbíró köresztjénél 
imádkoztam, kértem a segítséget. 
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Még azon a héten lábaimat a Budai 
úti református templomba vezette. 
Remegő hangon kérdeztem meg: 
Hová ülhetek? – közben eszemben 
ez a gondolat járt: Melyik a bűnö-
sök részére fenntartott vádlottak 
padja, ahol ítélet hoznak?

Felcsendült egy zsoltár, a lelkem 
pedig sírt percekig… Az istentisz-
telet végén körbenéztem, ekkor 
vettem észre, hogy a kedves lel-
készhez, Jánoshoz és az ISTEN 
szeretetében lévő gyülekezethez 
jöttem. S éreztem belül, ismét me-
legszik a lelkem. Az istentiszteletek 
és a gyülekezet segítségével lassan 
megtaláltam az Úr munkáját, az el-
veszettnek vélt lelkemet.

Végül egy gondolat, miért szeret-
nék megkeresztelkedni és konfir-
málni. Kijelenthetem, az Úr nélkül 
rég elvesztem volna a pokol tüzén, 
s itt állok előttetek, s tanúsítom, az 
ÚR jelen van. Hisz ahol 2–3 ember 
összegyülekezik, ott közösség van, 
ahol közösség van, ott szeretet van, 
ahol szeretet, ott Isten lakozik, s ott 
a haza.

„Mert te jöttél világ váltságára.” – 
Gyimesi csángó népdal

Szivák András

Vankó Bettina vagyok, 23 éves. 
Eredetileg katolikus lettem volna 
és annak is akartak keresztelni. 
10 éves koromban húgommal és 
az egyik barátnőmmel elkezdtünk 
hittanra járni. Nagyon tetszett ne-
künk. Verseket mondtunk és éne-
keltünk is templomban, miséken. 
Egy nap húgom lebetegedett és 
nem tudott eljönni hittanórára. 
Mikor olvasták fel a neveket, hogy 
ki melyik verset kapja, akkor meg-
hallottam húgom nevét és szól-
tam, hogy ő most beteg, de jövő 
hétre meg tudná tanulni a verset. 
Erre azt a választ kaptam, hogy jó, 
rendben, majd másnak odaadjuk 
a verset. Én dühömben felálltam, 
és azt mondtam, hogy ha húgom 

nem kap verset, akkor köszönöm, 
én se kérek, az enyémet is adják 
oda másnak, majd hazarohantam 
dühösen és sírva. Otthon ezt el-
meséltem, és onnantól fogva nem 
mentünk többet hittanra. Majd jött 
a tinédzser kor, mikor egyik sze-
relem jött a másik után, és egyik 
csalódás a másik után. Mikor már 
a padlón éreztem magam, akkor 
fordultam először igazán Istenhez, 
hogy szabadítson meg a szenve-
déstől, és tiszta szívből kértem/kí-
vántam magamnak egy férfit tőle, 
akivel le tudom élni az életemet! 20 
éves koromban ezt nekem megad-
ta, és most már a vőlegényemnek 
mondhatom. Páromnak fantasz-
tikus családja van, közte értem a 
nagyszülőket is. Tavaly júniusban 
párom papája hirtelen elhunyt. 
Nagyon szerettem őt, mert nem 
úgy tekintett rám, mint az unoká-
jának a barátnőjére, hanem mint 
családtagra. Én viszont papámként 
tekinthettem rá. Mikor Somogyi 
László tiszteletes úr fogadott ben-
nünket, és hoztuk a szomorú hírt, 
egy kérdés nem hagyott nyugod-
ni. Így megkérdeztem a tiszteletes 
úrtól, hogy ha volt névadóm, de 
keresztelőm nem, akkor is katoli-
kus vagyok-e, mint a szüleim. Mert 
már nem tudtam, mit is higgyek, 
mert a szüleim és a rokonok is mást 
mondtak sokszor. Erre visszakérde-
zett a tiszteletes úr: Házasodni akar-
nak? Én levegőhöz nem jutottam, 
így hát párom válaszolt helyettem 
is: Tervben van! Majd a tiszteletes 
úr elmondta, hogy mettől med-
dig szoktak lenni a konfirmálás-
ra felkészítő órák. A hosszú gyász 
után párom sokszor megkérdezte, 
hogy na, akkor mész szeptember-
ben konfirmációs órára? Valami-
lyen oknál fogva a katolikus kö-
tődésem húzott vissza, gondolom, 
mert szüleim is katolikusak. Aztán 
beköszöntött a szeptember első 
hete. Épp munkából jöttem haza 
busszal, és csak néztem a templo-
mot, hogy bemenjek-e érdeklődni, 

vagy mégsem, és az utolsó pilla-
natban valami megindított. Csak 
néztem az épületet és gondolkod-
tam, hogy miért szálltam le előbb 
a buszról. Azt hittem, hogy a nap 
ennyire megsütött, aztán rájöttem, 
hogy nem, mert valamiért én csak 
azért is érdeklődnék. Berze János 
tiszteletes úrral sikerült beszélnem, 
és már az első órán ott voltam. Pá-
romat is felhívtam a jó hírrel, hogy 
mégiscsak úgy döntöttem, hogy 
konfirmálni fogok. Ennek a hírnek 
hallatán a párom nagyon örült, 
mert valahogy nem gondolta vol-
na, hogy mégis a református mel-
lett döntök. Teltek, múltak az órák 
és összegyűlt egy „csipet-csapat”, 
akikkel órák után mindig tovább 
maradtunk és beszélgettünk az az-
napi órával kapcsolatos dolgokról. 
Éreztem, hogy szinte minden pén-
teken az órákon megkaptam kérdé-
seimre a választ, de ha volt valami, 
ami nem hagyott nyugodni, akkor 
az óra végén a tiszteletes úr min-
dig szánt rám egy kis időt. De nem 
csak ezt éreztem. Szintén éreztem, 
hogy az űr, ami volt bennem, kezd 
megszűnni, remek kis csapatba ke-
rültem, de egyvalami még hiány-
zott. A párom volt az. Emlékszem, 
mikor elkezdtünk imádkozni érte, 
hogy az Úr nyissa fel szívét és jöj-
jön el ő is. Rákövetkező pénteken 
el is jött. Majd mikor volt 2 szabad 
péntekje, már nem kellett elrán-
gatnom, hanem ő mondta nekem, 
hogy gyere, szívem, menjünk, mert 
elkésünk. Alig hittem a fülemnek. 
Tetszett neki a kis csapat, ahogy 
összegyűltünk, és elkezdte érezni, 
hogy őt is a szeretet veszi körül. 
Így az űr, ami bennem volt, meg-
szűnt! Megtanultam megbocsátani, 
nyitottabb és türelmesebb lettem, 
ami sosem volt az erősségem, és 
mellette a hitem is nőtt egyik óráról 
a másikra. És ahogy haladtunk az 
anyaggal, és ahhoz a témához ér-
tünk, hogy Istennek tervei vannak 
velünk, utána gondoltam vissza, 
hogy az Úr ott volt mellettem a 
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bajban és megsegített. Azóta szok-
tam kérni az Urat, hogy vezessen 
azon az úton, amit ő kijelölt ne-
kem, és ne hagyja, hogy erről az 
útról letérjek! Sokan le akartak be-

szélni a konfirmálásról, mert hogy 
butaság az egész, én viszont annál 
inkább nem hagytam lebeszélni 
magam. Örültem, hogy nem hall-
gattam rájuk, hiszen akkor most 

nem lennék ilyen jó emberekkel 
körülvéve, és akkor az az űr még 
mindig ott lenne bennem.

Vankó Bettina

Presbiteri bizonyságtétel

Kedves Testvérek!

Többször eszembe jutott az el-
múlt évi presbiterválasztás kap-
csán, immár több mint 50 év telt 
el azóta, hogy először léptem be a 
Széchenyi utcai templomunkba. A 
templom nagysága lenyűgöző volt 
számomra, talán ekkora épületben 
nem jártam azelőtt. Ekkor költöz-
tünk Székesfehérvárra, és valószí-
nűleg már az első vagy a második 
vasárnapon jöttünk a templomba 
is a szüleimmel. A református egy-
házzal hívő szüleim révén kerültem 
kapcsolatba, már ezt megelőzően 
is, és nem csak azért, mert az óvo-
da közvetlenül a templom mellett 
volt. A keresztelőmre ugyan nem 
emlékszem, de ha összetalálkozok 
Vajna Lajos Nt. úrral, akkor ő em-
lékeztet rá. 1956 októbere sok em-
ber számára emlékezetes maradt.

50 évvel ezelőtt a templom a szí-
nétől eltekintve ugyanígy nézett ki, 
de a környezete, és az egész Szé-
chenyi utca nagyon megváltozott. 
Akkor igazán kiemelkedett a temp-
lom a környezetéből, mert az utcá-
ban csak a Talentum iskola épülete 
és a lelkészlakás volt kétszintes, a 
többi földszintes épület volt.

Az építési munkákkal kapcsola-

tos maradandó emlékem, hogy 
a 70-es években a templomto-
rony felújítása történt, amelyben 
a gyülekezeti tagok aktívan részt 
vettek. A kőműveseket kiszolgáló 
segédmunkások a gyülekezeti ta-
gok voltak. Édesapám talán egy 
egész hét szabadságot vett ki, és 
ezalatt a templomnál dolgozott. 
Az asszonyok felváltva, köztük az 
édesanyám is, az udvaron főzték 
a munkások ebédjét. Isten dicsősé-
gére dolgozott itt mindenki.

Ilyen szép összefogásra, Isten di-
csőségére végzett közös munka 
később is volt a gyülekezet életé-
ben. A Budai úti templom építése 
során többször is, és a Széchenyi 
utcában is. Legemlékezetesebb 
a gyülekezeti ház építése előtt a 
templomudvar kitakarítása, a ga-
rázsok és melléképületek lebontása 
volt. A közös munka, a látványos 
eredmény igazi közösségformáló 
erő tud lenni. Jó lenne, ha ma is 
tudnánk ilyeneket szervezni, és a 
mai fiatalok is megtapasztalnák az 
„egyszerű alkotások” örömét. Kicsit 
elszomorít azonban, hogy a temp-
lom és a gyülekezeti ház legutóbb 
meghirdetett nagytakarítására alig-
alig volt jelentkező. Vélt vagy valós 
elfoglaltságaink egyre fontosabbak, 
egyre nehezebben hozunk áldoza-
tokat, pedig „A munka sok, a mun-
kás oly kevés!” (396. dicséret)

Presbiteri tisztséget 2000. január 
óta töltök be. Nagy megtiszteltetés 
volt számomra, mikor Nt. Szabó 
Sándor esperes úr előbb, majd Nt. 
Németh Tamás lelkipásztor úr is 
felkért erre a szolgálatra, biztatott, 
hogy sok szép, Isten dicsőségét 

hirdető feladat vár rám. A gyüle-
kezet bizalmát is megkaptam, az-
óta folyamatosan igyekszem szol-
gálni az egyházközséget, és annak 
fejlődését.

Visszatekintve az elmúlt 18 évre, 
igen sokat fejlődött a gyülekeze-
tünk hitben, aktív tagokban, áldott 
alkalmakban, és az ingatlanjaink 
műszaki állapotában is.

A gyülekezet fejlődésével meg-
szaporodtak az ingatlanjaink. Ek-
kor már folyamatban volt a Budai 
úti templom építése, visszakaptuk a 
református iskola épületét, és elin-
dult a református óvoda működése 
is. Ezek az épületek igen elhasznált 
állapotban kerültek az egyházköz-
séghez, így „biztosítva lettek” a fo-
lyamatos építési és felújítási mun-
kák. Időközben a régi parókia és 
gyülekezeti ház műszaki állapota is 
leromlott, a falak elvizesedtek, a la-
kás egészségtelen állapotú lett.

A hivatásomhoz kapcsolódó vál-
lalt feladatokat igyekeztem legjobb 
tudásom, és az egyház érdekeinek 
messzemenő figyelembevételével 
elvégezni. 2000-től segítettem a Bu-
dai úti templom befejező munkáit, 
jelenleg pedig az ottani gyülekezeti 
ház építését, műszaki ellenőrzéssel.

2000-ben elkészítettük a temp-
lom padfűtését, kiváltva a zajos, 
gázolajos légfűtést. Elkezdődött a 
Széchenyi utcai gyülekezeti ház 
tervezése, amit a feleségemmel 
együtt készítettünk el. A hosszas 
engedélyeztetés után a bontás és 
építés 2002-ben kezdődött meg, 
jelentős állami támogatás segítette 
az első ütem munkáit. A kivitele-
zését a vállalkozó kiválasztásával, 
anyagbeszerzésekkel, napi műszaki 
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ellenőrzésekkel szerveztem, 4 éven 
keresztül. Ezt követően, részben 
párhuzamosan a Talentum refor-
mátus iskola folyamatos rekonst-
rukcióját és a tetőtér beépítését 
terveztem és bonyolítottam le.

Az egyházközség és a presbitéri-
um ismét igen nagy hittel és elszánt-
sággal állt neki a következő beruhá-
zásnak, a műemlék templom külső 
és belő felújításának, valamint a pa-
rókiaudvar rendezésének. A mun-
kák 3 ütemben, 3 évben készültek, 
a gyülekezeti házhoz hasonló ter-
vezéssel és szervezéssel. Istennek 

hála, volt hozzá energia. Hirdeti ezt 
a homlokzati felirat is. „EGYEDÜL 
ISTENÉ A DICSŐSÉG!”

A feladatok sosem fogynak el. 
Jelenleg a Sóstói temető felújítása 
készül, ahol a ravatalozó felújítása, 
a bejárati térburkolat és a Csíkvári 
úti kerítés már elkészült.

A Talentum iskola bővítésének, és 
a felújítások befejezésének a tervei 
részben már elkészültek. Ameny-
nyiben a pályázatunkat kedvezően 
bírálják el, a következő évben ott is 
folytatódnak a munkák. Az Olajfa 
óvoda fejlesztése ismét napirenden 

van, imádkozzunk ennek megvaló-
sításáért is.

Reménységünk van, hogy az Úr 
is építi a házat, és nem hiába fára-
doznak az építők.

A negyedik presbiteri ciklusban 
új feladatot is kaptam, a Széche-
nyi utcai általános gondnokságot. 
Isten kegyelmét, a gyülekezet és a 
presbitérium támogatását kérem a 
szolgálat ellátására.

Fülöp Zoltán
Széchenyi utcai gondnok

Budai Úti Zenés Esték
Jubileumi hangverseny 

a Budai úti református templomban

A Budai Úti Zenés Esték 2018-as 
sorozatának nyitányaként március 
25-én a Székesfehérvári Helyőr-
ségi Zenekar Virágvasárnapi ze-
nés áhítatára került sor a Budai 
úti református templomban, Ruff 
Tamás őrnagy vezényletével.

Az alkalmat Berze János, a házi-
gazda lelkipásztor köszöntő szavai 
után Oláh Emil alezredes, kiemelt 
tábori lelkész igei szolgálata nyi-
totta meg, majd ünnepi pillanatok 
tanúja lehetett a templomot telje-
sen megtöltő, körülbelül 400 fő-
nyi, magas rangú katonatiszteket 
és állami tisztségviselőket is sora-
iban tudó közönség.

Jóllehet a kiváló akusztikájú Bu-
dai úti református templomban 
1998-tól szórványosan már ren-
deztek hangversenyeket, a zenés 
áhítatok rendszeressé a templom 
orgonájának 2000. december 
16-i felszentelése után váltak. Két 
évtized alatt – mint azt dr. Szabó 
Balázs zenetörténész, a Budai úti 
templom 1994 óta szolgáló kánto-
ra elmondta – zenekari, kórus- és 
kamarazenekari koncertek sorát 
hallgathatták meg a zenebarátok, 
melyeket 2011 őszétől Budai Úti 

Zenés Esték néven rendeznek 
meg. Számos kiváló vendégmű-
vész mellett a Királyok Városa 
szinte valamennyi zenekara, fel-
nőtt és ifjúsági kórusa, muzsikusa 
fellépett már a sorozatban, mely-
nek keretében évente átlagosan 
négy-öt alkalommal kerül sor rö-
vid igehirdetéssel összekötött ze-
nés áhítatra.

Ezek sorából kiemelkedik a szé-
kesfehérvári Helyőrségi Zenekar 
hagyományos Virágvasárnapi hang- 
versenye, melynek kezdeményezője 
– több mint másfél évtizeddel ezelőtt 
– Jákob János dandártábornok, a 
HM Protestáns Tábori Lelkészi 
Szolgálat püspöke és László Ti-
bor akkori lelkipásztor voltak. Az 
esemény – a Helyőrségi Zenekar 
rendszerint a bazilikában megren-
dezett adventi koncertjéhez ha-
sonlóan – mindig telt házat vonz, 
nem utolsósorban különleges, spi-
rituális hangulata miatt: a műsor-
ban ugyanis Ruff Tamás őrnagy, a 
zenekar karmestere értő összeállí-
tásában a Szentírásból válogatott 
szövegek hangoznak el, a textus-
hoz illő zeneművek kíséretében. 
A zenés áhítat állandó közremű-

ködője, a Biblia igéinek odaadó 
megszólaltatója a népszerű szín-
művész, Juhász Illés.

Az idei koncert jeles jubileumot 
köszöntött: a Budai Úti Zenés Es-
ték 2000 decembere óta íródó 
krónikája e napon 100. hangver-
senyéhez érkezett. A Székesfehér-
vári Református Egyházközség 
presbitériuma és közössége nevé-
ben dr. Szabó Balázs kántor em-
léklapot adott át Ruff Tamás őr-
nagynak, Mergl Róbert százados, 
helyettes karmesternek, Juhász Il-
lés színművésznek, valamint a ze-
nekarnak, a gyülekezet köszönetét 
tolmácsolva a lélekemelő zenés 
áhítatok hosszú soráért.

A protokoll után került sor a 
körülbelül egyórás, rendkívül tar-
talmas, igényesen összeállított és 
megszólaltatott programot kíná-
ló hangversenyre, melynek mű-
sorában Webber, Rózsa Miklós, 
Massenet, Hidas Frigyes, Dvořák, 
Johann Sebastian Bach, Ericson 
és Elgar kompozíciói csendültek 
fel. A zeneművek között Pál apos-
tol leveleiből hangzott el gazdag 
válogatás Juhász Illés átszellemült 
tolmácsolásában. A Helyőrségi 
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Tavaszi teaház. 
Április 8-án volt első alkalommal. Gyülekezetünk 
egyik fiatal házaspárja, Nagy Dávid és Nagy Dávid-
né Andrea tartottak fényképes beszámolót a skót 
gyülekezeti életről, amely sok új információval és 
érdekességgel szolgált. Majd egy bizonyságtétel is 
elhangzott egy kedves új gyülekezeti tagunk, Piros-
ka néni jóvoltából. Bővebben a testvérek erről szóló 
cikkünkben olvashatnak az alkalomról.

ESZTER-nap 
(Együtt a Szeretetben Testmozgás a Reformátusokkal). 
A nap témája a következő volt: A mélységből a Ma-
gasságoshoz! A délelőtt folyamán Victorné Erdős 
Eszter, a Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon vezetője 
tartott előadást, amit az otthon lakóinak bemutatko-
zása és bizonyságtétele követett. Majd Boros Lajos 
bizonyságtételére került sor, aki a börtönben tért 
meg. Délután az Ászáf egyházmegyei dicsőítő csapat-
tal magasztaltuk az Urat. Végül bibliai kvízversennyel 
zártuk a napot. Idén is több csapat nevezett be, és 
senki sem távozott üres kézzel. Köszönjük a testvérek 
egész napos helytállását és szolgálatát!

Jövőbeli kiemelt alkalmaink:
Pünkösdi úrvacsorás istentisztelet. 
Május 20-án 9 órakor.
Pünkösdi istentisztelet a legátus szolgálatával. 
Május 21-én 9 órakor.

Kövesd az Esthajnalcsillagot! 
Június 23-án, szombaton 15 órától az Úr Jézus Krisz-
tust követve, közös bibliaolvasással (János evan-

géliuma), imádsággal, dicsőítéssel és lelki sétával 
szeretnénk megélni a hitünket. „Én vagyok a világ 
világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, 
hanem övé lesz az élet világossága.” (János 8, 12).

Nyári teaház. Még szervezés alatt.

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

Ujvári Sándor Csaba 
beosztott lelkész

MAROSHEGYI KRÓNIKA

 „Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által.” 
(Róma 5:1)

Zenekar kiemelkedő színvonalon 
játszott: a katonai együttesekre ál-
talában jellemző erőteljes hangzás 
mellett finom hangszínek és min-
taszerűen kidolgozott artikuláció 
fémjelezte előadásukat. Az elmé-
lyülten figyelő közönség hatalmas 
vastapssal mondott köszönetet a 

nem mindennapi élményt nyújtó 
produkcióért: az ovációt egy „ta-
vaszcsalogató” ráadással, Kodály 
Háry-toborzójával köszönte meg 
a zenekar és kiváló karmestere.

A Nagyhetet megnyitó, jubile-
umi zenés áhítatot Berze János 
lelkipásztor zárszava foglalta ke-

retbe, majd a Budai úti gyüleke-
zetrész szeretetvendégségre várta 
a fellépő művészeket és a koncert 
díszvendégeit.

dr. Szabó Balázs zenetörténész, 
a Budai úti református

 templom kántora
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Meseszerű igaz történet

Április 8-án 16 órára Tavaszi 
teaházra invitálták a testvéreket a 
maroshegyi imaházba. A teadél-
után programja Nagy Dávidnak és 
feleségének élménybeszámolója, 
valamint Érsok Lajosné Piroska bi-
zonyságtétele volt.

16 órakor rövid áhítattal elkez-
dődött a program, majd a fiatal 
házaspár meseszerű vetítéssel gaz-
dagított élménybeszámolójával 
folytatódott.

Dávid és Andrea Edinburgh-ba 
költöztek 2013 nyarán, amelyre az 
edinburgh-i egyetem által meghir-
detett ösztöndíjprogram nyújtott 
lehetőséget. A BME és az ELTE 
államvizsgái és záróvizsgái után 
mindössze egy hetük volt bepa-
kolni és elindulni Skóciába. Így 
nem meglepő, hogy viszonylag 
kevés lehetőségük maradt meg-
tervezni a költözést (a szállásuk is 
csak szeptembertől volt elérhető), 
de Istenben bízva útnak indultak. 
Noha Edinburgh-ban senkit sem 
ismertek, korábbi pesti lelkészük 
javaslatára felvették a kapcsolatot 
egy helybéli lelkésszel. Csodálatos 
módon Neil MacMillan az utazás 
előtti napon válaszolt is a megke-
resésre, és segítségét felajánlva pár 
napra befogadta a fiatal házaspárt. 
Innen kezdődött a barátság és a 
közös munka. Az Úr vezérelte őket 
és a tiszteletest is, hiszen az elkö-
vetkezendő 4 évben szinte együtt 
dolgoztak, de menjünk sorjában.

Neil tiszteletes 4 gyermekes csa-
ládapa, és éppen azon a feladaton 
kezdett dolgozni, hogy Edinburgh 
egyik városrészében egy gyüleke-
zetet hozzon létre maroknyi elszánt 
csapatával. Ennek a maroknyi csa-
patnak lett tagja Dávid és Andrea 
is.

A gyülekezet létrehozása egyálta-
lán nem könnyű feladat. A gyüleke-
zet látását sok imával és munkával 
dolgozta ki a missziós csapat, eb-

ben a Redeemer gyülekezet pász-
torának City-to-City kezdeménye-
zése is sokat segített. A gyülekezet 
fókusza elsősorban a nem hívők 
megszólítása. A gyülekezet nevé-
nek választották a Cornerstone-t, 
azaz Sarokkövet, utalva arra, hogy 
munkájuk középpontjában Krisz-
tus áll. A közösségé válást segítette 
a közös imádság, takarítás, ének-
lés, a közös bibliaórák és ünneplé-
sek mint az ún. Burns Night, azaz 
Burns éjszaka megrendezése. Ezt 
az éjszakát Robert Burns születés-
napján rendezik. Ő a skótok egyik 
legnagyobb nemzeti költője. Ezen 
az éjszakán tradicionálisan skót 
dudaszó mellett táncolnak, éne-
kelnek, Burns verseit szavalják, és 
nemzeti ételeket esznek-isznak. Az 
ünnepek közös megélése is szer-
vesen hozzátartozik a gyülekezet 
építéséhez. A jelentősebb ünne-
peket külön figyelemmel rendezik. 
Ilyenek a hálaadás, a karácsony és 
a már említett Burns Night, azaz 
Burns éjszaka.

Fontosnak tartják az evangélium 
hirdetését az életükkel, a jó prédi-
kációt, az egyszerűséget, a kultúra 
és művészet minél szélesebb kör-
ben történő megismertetését. A 
lelkész kéthetente, a segédlelkész 
és a vendéglelkészek esetenként 

prédikálnak. Azt vallják, hogy a 
kevesebb több. Többet legyenek 
együtt, és a kevesebb program is 
elég.

A gyülekezet rövid, négy részes 
tagsági kurzust is indított idővel, 
ahol az elkötelezettek a gyülekezeti 
család tagjaivá válhattak. A kurzus 
röviden ismertette a gyülekezetben 
képviselt és fontosnak tartott érté-
keket és szolgálati lehetőségeket. 
Így bárki bekapcsolódhatott a to-
vábbi gyülekezetépítésbe (család, 
rokonok, ismerősök hívásával). A 
legfontosabb, hogy az örömhírt 
megalkuvás nélkül kell prédikálni.

Nagyon sok figyelmet és pénzt is 
fordítanak a befogadásra. Fontos, 
hogy bárki, aki eljön a vasárna-
pi istentiszteletre vagy valamelyik 
alkalomra, otthonosan érezhesse 
magát. Ezt hívatott segíteni a reg-
geli croissant-ok és kávé az isten-
tisztelet előtt és után, illetve a ki-
nyomtatott füzetke az énekekkel, 
igerészekkel és menetrenddel. Va-
sárnaponként igen gyakran elhív-
ják a gyülekezeti tagok egymást 
ebédre, hogy együtt örüljenek. Ez 
különösen hangsúlyos az újonnan 
érkezettek befogadásában. A gyer-
meket váró családoknak, szülők-
nek ételkészítéssel és egyéb prak-
tikus módon szerveznek segítséget, 
mutatva ezzel az összetartozást, fi-
gyelmet és szeretetet. A felesleges, 
de még használható dolgokat nem 
dobálják ki, hanem felajánlják azo-
kat, hátha van még valaki, akinek 
éppen arra van szüksége. Előfor-
dul, hogy megbeszélt módon az 
utazó gyülekezeti tagok lakásába 
időre más gyülekezeti tagok költöz-
nek, hogy őrizzék a lakás értékeit, 
és ezzel együtt élvezhessék a lakás 
nyújtotta lehetőségeket. Nagyon 
fontosnak tartják a kiállást azért, 
ami helyes: kell a társadalmi sze-
repvállalás, őszinteség, közösségi 
élet, valódi szükségek kezelése.
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Figyelmet fordítanak az öregottho-
ni/kórházi kapcsolatok ápolására.

Nos, Dávid és Andrea Isten se-
gítségével 4 évig tagja volt ennek 
a gyülekezetnek. Andrea gitározott 
és énekelt, Dávid zsoltáréneklést 
vezetett. Vigyáztak gyerekekre, főz-
tek jótékonysági célra, sok barát-
ságot kötöttek, gyülekezeti életük 
ezeknek a barátságoknak a kibon-
takozása, a barátságok megélése 
volt. Az előadás befejezése után a 
gyülekezet tagjai tehettek fel kér-
déseket a beszámolóval kapcsolat-
ban. Egyik testvérünk kérdésére, 
hogy a skótok valóban olyan skó-
tok-e, mint amilyennek a vicclapok 

lefestik őket, Andrea és Dávid azt 
válaszolták, hogy ők nem ezt ta-
pasztalták. Az igaz rájuk, hogy fe-
lesleges dolgokra nem költenek, de 
igen vendégszeretőek.

Kívánom, hogy itthon is tudják 
hasznosítani az ott tanultakat, ta-
pasztaltakat, ne csak a polgári, ha-
nem a gyülekezeti életükben is.

Az előadás után meghallgattuk 
Piroska néni bizonyságtételét, mely-
ből kiderült, hogy igen gazdag, Isten 
által irányított élete volt. Jézus mun-
kája az életében olyan gyógyulást 
és megújulást hozott, amely Isten 
hatalmát hirdeti. Bizonyságtétele 
rámutatott, hogy az Úr ígéretei szen-

tek és igazak, és Lelkével megáldja 
a hozzá fordulókat. Kívánom neki, 
hogy még nagyon hosszú ideig él-
vezze Isten jótékony segítségét csa-
ládja körében.

Befejezésként egy ismerkedési já-
tékra került sor, majd elfogyasztot-
tuk a finom süteményeket és a teát.

Remélem, hogy mindenki szá-
mára tanulságos és érdekes volt 
a teadélután. Részemről várom a 
folytatást. Köszönjük a teadélután 
megszervezését.

Isten áldását kérem valameny-
nyiünk részére.

Áldás, békesség!
Vági István

Beszélgetés Victorné Erdős Eszterrel, 
a Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon vezetőjével

Eszterrel a maroshegyi május el-
sejei előadása után beszélgettem. 
Az imaházba vele együtt eljöttek 
sokan a drogterápiás otthon felnőtt 
és tini lakói közül, hogy bizonysá-
got tegyenek.

Eszter elmondta, hogy ő ma-
ga sem volt jó gyerek, szüleinek 
sok gondja volt vele. Nem tanult, 
csavargott, az iskolákból kirúgták, 
csövezett. Öngyilkossági kísérletei 
is voltak. Nem kábítószerezett, de 
nagyon sok olyan barátja, haver-
ja volt, akik drogoztak. Így amikor 
1977-ben, 18 éves korában (egy 
akkor még illegális) csendes hé-
ten megtért, első útja a Moszkva 
térre vezetett (az volt akkoriban a 
drogosok találkozóhelye), és az ott 
lévőknek újságolta el megtérését, s 
próbálta megmenteni őket. Szülei 
megengedték, hogy furcsa barátai 
náluk egyenek, fürödjenek, néha 
aludjanak is.

Esztert semmi más nem érdekel-
te komolyan, csak Isten, így lelkész 
lett belőle. 1984-ben kapta meg 
lelkészi diplomáját.

Ötödéves teológusként kérték fel 
a Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió 

megszervezésére. Mikor megkér-
dezte, hogy mit is várnak el tőle, 
mi lenne a feladata, azt a választ 
kapta, hogy „azt csinál, angyalom, 
amit akar”. Ez volt a munkaköri 
leírása. Ő pedig mit is akart? Segí-
teni. Segíteni kézzel-lábbal. És neki 
is sokan segítettek. Volt lehetősé-
ge több külföldi tanulmányútra is, 
és Svájcban látta azt, amit azután 
Ráckeresztúron igyekezett megva-
lósítani, hogy ugyanis a legjobban 
a volt drogosok tudnak segíteni a 
drogosoknak, olyanok, akik a saját 
bőrükön tapasztalták meg, hogy 
milyen nehézségekkel és hogyan 
kell megküzdeniük.

Ráckeresztúrra az első lakók 
1987-ben jöttek. Eszter közben 
férjhez ment és Baranya megyébe 

költözött, ahol férjével létrehozták 
a Zsibriki Otthont. 15 év után jöt-
tek vissza Ráckeresztúrra. Jelen-
leg a felnőtt rehab mellett már tini 
rehab is van serdülők részére. Ez 
két külön részleg. Ja igen, és csak 
férfiak számára van ez az otthon. 
A lakók általában 6–12 hónapig 
vannak ott, és ez alatt az idő alatt 
valójában nem a drogról való le-
szokás az elsődleges cél, hanem a 
személyiségfejlődés. Van csoport- 
és egyéni terápia, és mivel az ott-
hont a református egyház működ-
teti, és munkatársai megtért, hívő 
emberek, így a mindennapok része 
az ima, a vasárnapi istentisztelet és 
a bibliaóra. Természetesen hinni 
nem kötelező, de mindenki részt 
vesz az alkalmakon. Általában 
nyitottak a drogosok Isten felé, és 
sokan megtérnek, vagy legalábbis 
hitre jutnak, s „langyos keresztyé-
nek” lesznek belőlük.

Eszter elmondta azt is, hogy mi 
mit tehetünk: imádkozhatunk ér-
tük, és nagy szükség van önkén-
tesekre is, de természetesen nem 
mindenki alkalmas arra, hogy eb-
ben a miliőben önkénteskedjen. 
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Aki szeretne náluk segíteni, az küld-
jön be egy önéletrajzot és egy mo-
tivációs levelet, és annak alapján 
döntik el, hogy tudják-e őt fogadni, 
és milyen önkéntes munkára.

Szó esett arról is, hogy elsősor-
ban a marihuána fogyasztás sok 
esetben (hajlamosító tényezők 
megléte esetén) skizofréniához is 
vezethet. Így még ha a drogról le is 
tudják az illetőt szoktatni, megma-
rad a pszichiátriai betegsége.

Eszter többször is hangsúlyozta, 

hogy nem a méregtelenítés, a le-
szoktatás a lényeg, hanem hogy 
megtalálják a fiatalok az élet értel-
mét, hogy legyenek értékek, amiért 
érdemes élniük. Önismereti jellegű 
csoportok, készségfejlesztő, család-
terápiás foglalkozások vannak itt. A 
szeretet gyógyító erejében hisznek.

Az otthonból távozottaktól nem 
szakadnak el, van utógondozás 
is. És sokan arra az elhatározásra 
jutnak, hogy segítőkké szeretnének 
válni, amihez még sokat kell persze 

tanulniuk. Az otthonban a legfőbb 
értékek a szeretet, a tisztelet, az el-
fogadás. A felnőttek dolgoznak is, 
önellátóak.

Eszter azt mondta, hogy ha csak 
egy mondatot mondhatott volna 
el, az ez lett volna: „A virágot a 
napfény fejleszti, az embert a sze-
retet.”

Istennel minden lehetséges! 
S. D. G.

Schrenk Éva

Beszélgetés Boros Lajossal, 
a Baptista Szeretetszolgálat missziós munkatársával

A maroshegyi május elsejei 
ESZTER-napon Boros Lajos bi-
zonyságtételét hallgathattuk meg, 
majd utána beszélgettem vele egy 
kicsit.

Boros Lajos több mint 30 évet 
töltött fegyházban betörések és 
fegyveres rablások miatt. Mindezt 
annak ellenére, hogy szülei min-
dent megtettek, hogy normális 
életet éljen. Volt elsőáldozó, sőt 
bérmálkozott is, de mindez nem 
hagyott benne nyomot. Lajos a 
csibészek felé vonzódott. Szeretett 
szórakozóhelyekre járni. A közép-
iskola első osztályát otthagyta. El-
ment dolgozni. Szülei nem tudták 
irányítani, mert kezelhetetlen volt. 
Olyan volt, mint egy levél, amit 
a szél ide-oda fúj. 16–17 évesen 
otthagyta a családot, akkor történt 
meg az első betörése. A Biblia azt 
mondja: „A jó erkölcsöt megront-
ja a rossz társaság!” (1Korinthus 
15,33) S milyen igaz! És: „… min-
den rossznak gyökere a pénz sze-
relme” (1Timóteus 6,10).

Ezután nem volt megállás. Egy 
betöréssorozat után két és fél esz-
tendőt kapott a fiatalkorúak bör-
tönében. Miután szabadult, egy 
pultos hölgyet vett el feleségül. Ez 
nem volt szerelmi házasság, egy-
szerűen ezt is ki akarta próbálni. 

De az új élet nem tartott sokáig. 
Újabb betörések és görbe utak 
stb. És ismét a börtön. Később 
már fegyveres rablást is elkövetett. 
Hetedik büntetését töltötte Vácott, 
amikor 1994-ben a varrodában 
egy rab bizonyságot tett neki Isten-
ről. Ez hatalmas fordulópont volt 
az életében. Ezután kapott Istentől 
egy borzalmas álmot, amikor egy 
csomó förtelem jött ki belőle. Egy 
hónapra rá megtért. Követte a ta-
nácsot, hogy imában szólítsa meg 
Istent, és ezt tette. Sírt, bocsánatot 
kért, bűnbánatra jutott.

Másnap új napra ébredt. Az új-
jászületett ember örömével nyúlt 
a Biblia után. Már munkálkodott 
benne az Isten. Néhány hét múl-
va azt vette észre, hogy már nem 
beszél trágárul. Elkezdett istentisz-
teletre járni. És eljött a hangosan 
imádkozás ideje is. Majd megsza-
badult a dohányzástól, pedig ad-
dig rengeteg cigarettát elszívott.

Megtérése után sok embernek 
bizonyságot tett, és valójában az-
óta is folyamatosan ezt teszi. Bent 
a börtönben, de később más bör-
tönökben is, sőt eljött az ideje 
annak is, hogy gyülekezetekben, 
templomokban beszélt és zenélt. 
Mert megtanult zenélni is, és saját 
és mások szövegeit, megzenésített 
verseit adta elő. Természetesen Is-
tenről szóltak ezek a dalok.

Így teltek a hosszú börtönévek, s 
erről adta később önéletrajzi köny-
vének a címét: „Rácsok mögött 
szabadon”. Mert bár fizikailag rab 
volt, de lélekben már szabad.

A börtönben az évek során több-
féle munkát végzett, de amit legszí-
vesebben csinált, s amire büszke, 
az az, hogy elsajátította a fazekas 
szakmát.

Végül elérkezett a szabadulás 
napja: 2015. május 13. Az azóta 
eltelt időről csak röviden:

Lajos a Baptista Szeretetszolgá-
lat missziós munkatársa lett. Járja 
az országot, s hirdeti az evangéli-
umot.

2016-ban megnősült, felesége 
Veller Olga. Még abban az évben 
megszületett kisfiuk, aki szintén a 
Lajos nevet kapta.

Mondhatnám, hogy „happy end”-
es történet, de szerencsére még 
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nincs vége. Az út folytatódik, most 
már kéz a kézben, és természete-
sen Istennel.

Köszönjük Boros Lajosnak a 
bizonyságtételt! „Azért ha valaki 
Krisztusban van, új teremtés az, a 

régiek elmúltak, ímé újjá lett min-
den” (2Korinthus 5:17).

Schrenk Éva

Üzenet az ifjúsághoz

Olyasvalamiről szeretnék Önök-
nek beszélni, amit nagyon a szíve-
men viselek; saját magukról, arról 
az útról, amit az életükben keresni 
fognak.

Most még nincsenek arra kény-
szerítve, hogy keressék ezt az utat; 
itt vannak az iskolában és készül-
nek az életre. De egyszer eljön az a 
nap, amikor az Önök számára is el-
kezdődik a küzdelmes élet, s akkor 
majd szeretnék tudni, hogy milyen 
irányba kell haladniuk. Megálla-
pítják majd, hogy a helyes irányt 
megtalálni nehezebb, mint gondol-
ták. Mit tanulnak itt az iskolában? 
Tanulják a különböző tudomány-
ágakat, amelyek szükségesek ah-
hoz, hogy az életben vigyék vala-
mire. Mondhatom Önöknek: amit 
itt megtanulhatnak, az egyáltalán 
nem elég.

Az élethez fel kell vértezniük ma-
gukat a tudás minden válfajával, s 
ebből az iskolából magukkal kell 
vinniük a szükséges ismereteket: de 
nagyon fontos, hogy gondolatokat 
is vigyenek magukkal. Nem csak 
ismereteket szereznek itt, hanem 
a gondolatok megértését is meg-
tanulják. Az élet fogja Önöket vizs-
gáztatni; az élet kérdezi majd meg: 
„Nyertél valamit ifjúságodból? Van 
valami hasznod abból, hogy a szí-
vedbe minden szükséges gondola-

tot befogadtál? … Magaddal viszed 
a szükséges idealizmust?”

Mivel csupán tudásból egyi-
künk sem élhet, szükséges, hogy 
Önök is gondolkodjanak. De mi-
lyen gondolatokra van szükségük? 
Gondolkodniuk kell arról az igaz 
útról, amelyen járva ember lehet 
az ember. Nem csak abban az érte-
lemben, hogy olyan legyen, akinek 
tudása van vagy okosan cselekszik, 
hanem legyen olyan, aki tudja, 
hogy az élethez igazságra, jóság-
ra és hálára van szüksége; hogy 
az élet egészén belül lelki-szellemi 
élet is van, s hogy szegények va-
gyunk, ha a lelki élet megvalósítása 
nélkül élünk.

A hozzám küldött levelek néme-
lyikében ilyen kérdéseket kapok: 
„Meg tudja nekem mondani, ho-
gyan tudnám a bennem levő jó-
akaratot tettekre váltani? Szeretnék 
valami jótettet véghezvinni, de nem 
találom a módját.” Ilyenkor azt vá-
laszolom: „Legyen türelemmel; ne 
higgye, hogy a megoldást azonnal 
megtalálja. Sok mindent el tudnék 
mondani Önnek az életemből, s 
akkor megtudná, hogy éveken át 
én is ilyen tevékenység lehetőségét 
kerestem, de ezt csak hosszú idő 
múlva találtam meg. Ha tehát meg 
akarja valósítani a jószándékát, ak-
kor lehetőleg tovább kell keresnie 

és várnia; de keressen és várjon, 
akkor találni fog.” S hozzáfűzöm 
azt is: „Keressen valami szerény 
lehetőséget!” Mert szívünk gyakran 
valami nagyot keres, ami sok áldo-
zatot kíván, ugyanakkor nem látja 
meg az egyszerű dolgokat. Pedig a 
jó cselekvését először az egyszerű 
dolgokban kell megtanulnunk – s 
ezek gyakran a legnehezebbek.

Ezért kellene ifjúságunk idején 
itt az iskolában azokat a gondola-
tokat szívükbe fogadniuk, amelyek 
a lelki életet formálják. El kell jut-
niuk oda, hogy ki tudják monda-
ni: „nem szeretnék felszínes életet 
élni”. Ne kívánjanak olyan senkik 
lenni, akik azt mondogatják: „si-
kert szeretnék, jó állást szeretnék, 
kényelmes életet akarok”, hanem 
olyan valakik akarjanak lenni, akik 
azt mondják: „szeretném a saját 
lelkemet megtartani”.

Ne engedjék magukat megté-
veszteni! Nem lesznek szegények 
az életükben: tudniuk kell, hogy 
az élethez a szív gazdagságára van 
szükség. Ne váljanak kétkedőkké! 
Legyenek ideálokat kereső em-
berek! Az élet megpróbálja majd 
megfosztani Önöket ezektől az 
eszményektől, de Önök szilárdan 
maradjanak meg mellettük. Meg 
kell védelmezniük ezeket, mert ki 
lesznek téve annak a veszélynek, 

Schweitzer Albert: Ne csak ismereteket szerezzetek, gondolkodjatok is!

Schweitzer Albert, a teológus, a zenetudós, az orvos és mindenek fölött 
a mai keresztyén ember példaképe (…). Életművével a hit és cselekedet 
olyan egységét tudta megvalósítani, amely a bizonyságtétel erejével hat ma 
is nem csak a keresztyének körében, hanem minden jóakaratú emberre a 
világon. Maradandót alkotott: afrikai kórháza most is él és működik, gon-
dolatai pedig mára sem vesztettek időszerűségükből. (…) Reá emlékezve 
közöljük most az ifjúság előtt mondott előadását, amely – noha 1930-ban, 
Angliában, egy Yorkshire-i iskolában hangzott el – ma is útmutató.
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hogy az életben csak felszínes gon-
dolkodás szerint cselekedjenek. Vi-
gyázzanak, hogy soha ne jussanak 
idáig! Újra mondom, hogy ideá-
lokra van szükség, s egyúttal azt is 
mondom, hogy el kell fogadniuk 
a szolgáló életformát. Szegények 
lesznek az életben, ha csak arra 
gondolnak: hogyan lehetnének si-
keresek. Az élet igazi célja az, hogy 
szolgáljunk, hogy legyünk készek 
segíteni másoknak is minden lehet-
séges jó megvalósításában.

Nem ismerem a sorsukat. Le-
het, hogy Önök közül néhányan 
figyelemre méltó állásokat töltenek 

majd be. Egyikük-másikuk talán 
toll forgatójaként vagy művész-
ként híressé válik. Egyet azonban 
tudok: azok lesznek igazán boldo-
gok Önök közül is, akik keresik és 
megtalálják, hogyan szolgálhat-
nak. Csak azok lesznek boldogok, 
akik engedik, hogy a szívük vezes-
se őket, mert a szív jelenti a nagy 
erőt, azt az erőt, amely az életben 
mindig a jót munkálja.

Igen, mindnyájan csak akkor 
leszünk boldogok, ha hiszünk az 
Isten országában – a jóság eszmé-
nyében, amelynek közöttünk ural-
kodni kellene, sőt amelynek min-

den nép között uralkodni kellene, 
amelynek kormányoznia kellene a 
szívünket. Ezért kell mindegyikő-
jüknek az Isten országa után szom-
jazniuk s azt kívánni, hogy abból 
valamit a saját életükben is meg-
lássanak, azt magukban hordják, 
s arra vágyakozni, hogy mindig az 
Isten országa szellemében munkál-
kodhassanak. Ha ezt az eszményt 
egy életen át megőrzik, boldogok 
lesznek. Adja meg Isten Önöknek 
ezt a boldogságot!

Fordította: Dani László
(Forrás: Reformátusok Lapja, 

1985. szeptember 1.)

TÖBB AZ ÉLET!
- Szemelvények Farkas József hitvallásából -

„Több az élet… – olvassuk a Lk 
12,22-ben, és ez a címe Farkas Jó-
zsef (1914-1999) kiváló református 
lelkész egyik könyvének és honlap-
jának: www.tobbazelet.hu. A szoci-
alizmus éveiben nem kellőképpen 
értékelték eszmeiségét, pedig mai 
füllel is meglepően korszerű, mély, 
építő. A honlap több mint 500 ige-
hirdetést ad közre, érdemes közöt-
tük böngészni!

„Több az élet tápláléknál, és a 
test ruházatánál…” – mondta Jé-
zus a tanítványainak, látva seké-
lyes, felszínes és aggodalmaskodó 
életüket. És mondja ma is, nekünk 
is, hogy sokkal gazdagabb lehetne 
az életünk! Azért jött, hogy ezt a 
többet megmutassa és ajándékoz-
za nekünk. A napi taposómalom-
ban az emberek érzik, hogy valami 
hiányzik, kellene valami több. De 
rossz irányban keresgélnek: még 
több pénzt, még több tapsot, még 
több szerelmet, hosszabb utazáso-
kat kezdenek hajszolni, extenzív 
többet az intenzív több helyett. 
Amiről Jézus beszél, az nem meny-
nyiségi, hanem minőségi többlet.

Több az élet, mint a bölcsőtől a 
koporsóig: örök életünk van. Több 
az élet, mint a testi család: meny-

nyei Atyánk van. Több az élet, 
mint a vagyon: mennyei kincseink 
vannak. Több az élet, mint a siker: 
„boldogok, akik sírnak, mert ők 
megvigasztaltatnak”, mély, belső 
örömöt rejtő isteni vigasztalással. 
Az isteni többlet nem az égben van, 
hanem már itt a földön, minden-
napi életünkben, minden dolgunk-
ban. Minden több mint önmaga, 
mi magunk is.

Reményik Sándor így fogalmaz-
za meg ezt a titkot: „Egy istenarc 
van eltemetve bennem… az az arc 
igazán én vagyok”. Isten adott a 
kezünkbe egy kulcsot, aminek a 
segítségével kinyithatjuk ezt a tit-
kot, látásra nyílhat a szemünk, ezt 
a kulcsot így hívják: Jézus Krisztus. 
Ő a motor, aki minket a „több” felé 
lendít: „Én azért jöttem, hogy éle-
tük legyen, sőt bőségben éljenek” 
(Jn 10,10).

„Isten Krisztusban megbékél-
tette a világot önmagával” (2Kor 
5,19). Nem haragszik az emberi-
ségre – bár minden oka meglenne 
erre –, hanem Ő akar bennünket 
visszabátorítani magához. Nem 
nekünk kell kiengesztelni, véres 
áldozatot hozni, zarándoklatokkal, 
önkínzással feltornázni magunkat 

hozzá. Krisztusban utánunk jön, és 
nekünk adja a megbocsátást és a 
szeretetet. Krisztusban visszatalál-
hatunk az elvesztett paradicsomba. 
A megbékélés akadálya nem Isten-
ben, hanem bennünk van. Jézus 
nem azért halt meg, hogy Isten ha-
ragját megszüntesse, hanem hogy 
megmutassa: ez a szeretet.

Mózes által a törvény adatott, Jé-
zus által a kegyelem: „Valamennyi-
en az ő teljességéből kaptuk a ke-
gyelmet a kegyelemre” (Jn 1,16). 
A keresztyén élet a kegyelemmel 
kezdődik, folytatódik és végződik. 
Mégis, sokan vannak, még a hí-
vők között is, akik ezt nem ismerik 
fel. A kegyelem olyan segítő erő, 
amely mind jobban átjárja az éle-
tünket. Minél jobban beengedjük 
életünkbe, annál több lesz benne a 
békesség, a szeretet, a növekedés. 
A kegyelem ereje által csökken az 
„én” pozíciója. A kegyelemről nem 
elég hallani, elhinni, hanem venni 
kell. Ez az az erőforrás, amely örö-
met fakaszt bennünk akkor is, ha 
nincs különösebb emberi okunk az 
örömre.

Isten a vele való életközösségre 
teremtette az embert, de mi elsza-
kadtunk tőle. Isten keresi az ösz-
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szeköttetést, helyre akarja állítani a 
kapcsolatot. A leszakadt ember ön-
állósodik és csődbe jut. A tékozló 
fiú példázata mutat utat: bármikor 
visszafordulhatunk hiábavaló éle-
tünkből, hozzá folyamodhatunk, 
alig várja, hogy végre hazatalálunk 
irgalmához: „Isten pedig azt akarja, 
hogy minden ember üdvözüljön” 
(1Tim 2,4).

A Biblia középpontja: Jézus Krisz-
tus története. Annak a története, 
hogy Isten egészen közel hajolt az 
emberhez. Nem korbáccsal jön, 
hanem orvosként. A Biblia az em-
bert szerető Istenről beszél, Jézus 
által. Nem dogmák gyűjteménye, 
hanem az Istenre figyelés tanköny-
ve, útmutatásainak, üzeneteinek 
tárháza. Amikor tanulmányozzuk, 
nem állhatunk meg a szavak szint-
jén, sőt a moralitás szintjén sem, 
hanem el kell jutnunk az üzenetig: 
„A betű megöl, a Lélek az, ami 
megelevenít”(2Kor 3,5). Jézus a 
normája az egész Bibliának, Isten 
ügye Őbenne testesül meg: „Vala-
hány ígérete van Istennek, azok-
ra Őbenne van az igen…” (2Kor 
1,20).

Minden emberben ott van rejtve 
Isten. Nem arról van szó, hogy be-
fogadom-e, hanem, hogy kiűzöm-e 
magamból. Emberlétünkkel ada-
tott, hogy Isten bennünk van, és 
halkan szólongat: Hol vagy? Mit 
keresel? Életünk addig békétlen 
marad, míg fel nem támad ben-
nünk az elhallgattatott Krisztus.

Az újjászületés nem a megke-
resztelkedés és bűnök elkerülése 
által történik. Az új élet: érintkezés 
a túlnanival. Az ember: test, lé-
lek és szellem. A test az anyagiak, 
az ösztönök világa. A lelki szint a 
psziché történéseivel foglalkozik. A 
bennünk élő isteni mag: a szellem, 
a pneuma, a ruach. Nem a bűn el-
leni harc tesz bennünket Isten gyer-
mekeivé, hanem a ráeszmélés: fiak 
vagyunk. Jézus nem teljesítménye-
ket vár el, nem önmegvetést, nem 
hánytorgatja fel a bűnöket, hanem 
ajándékot, örömöt és méltóságot 
ad. Az isteni szeretet azon fárado-
zik, hogy emberlétünk kárhozatá-
ból eljussunk Isten fiainak szabad-
ságára.

Nem Isten van a világban, hanem 
a világ van Istenben, a Teremtő-

ben. A közel jövő Isten, a testté lett 
Logosz: Jézus. A megszólító, ben-
nem rezonáló Isten: a Szentlélek. 
Jézus által isteni erőtérbe kerülünk, 
és bennünk történik valami: „min-
den általa, és reá nézve teremtetett, 
ő előbb volt mindennél, minden 
őbenne áll fenn” (Kol 1,16–17).

Több az élet, mint a gazdagság 
– ez a legfőbb akadálya az igazi 
meggazdagodásnak. Gazdagságon 
nemcsak az anyagi javakat értjük, 
hanem bármit, ami bálvánnyá vál-
hat. Még az olyan buzgó vallásos-
ságot is, amely a dogmatikai tudást 
tekinti a legfőbb értéknek. Jézus azt 
mondja: „Aki én utánam akar jön-
ni, tagadja meg magát” – mármint 
a testies, önző, hiábavaló, énes ön-
magát, de ne tagadja meg a ben-
ne lévő legbelső magot, az isteni 
szikrát. Istenben részesedhetünk az 
által a mag által, ami bennünk van, 
ez a részesedés több mint a hit, ez 
az üdvösség. Az isteni szeretet nem 
ítélkezés és kárhoztatás, hanem 
erő és inspiráció, hogy: „Kelj fel és 
járj!”

Dr. Kálmánchey Márta

Tengerentúl – Kárpát-medence – Székesfehérvár
Ébredéstörténet, könyvajánlók és érdekességek

A II. világháború vérzivatara ér-
tetlenséget, kiábrándulást ered-
ményezett az amerikai keresztyén-
ség soraiban. Reális lehetőséggé 
vált, hogy egyfajta petyhüdtebb, 
szabadelvűbb irányba forduljon. 
A korábbi évszázadokra nem ez 
volt a jellemző. A 17–18. századi 
kivándorlók többsége erős identi-
tású protestáns közösségek tagjai 
voltak. Időnként ki-kiléptek temp-
lomaikból, imaházaikból és sza-
badtéri összejöveteleken is újra és 
újra elkötelezték magukat az Egy-
ház teljhatalmú ura, Jézus Krisztus 
mellett. (Nagy Ébredések – Great 

Awakenings)
1949-ben a forró evangelizátor, 

Billy Graham 3 hetesre tervezett 
sorozatot indított Los Angelesben. 
Az első héten naponként „csak” 
6 ezer hallgató jelent meg napról 
napra az alkalomnak helyet adó 
sátorban („ponyva katedrális”). A 
2. héttől emelkedett a létszám és 
az érdeklődés lelki hőfoka is, így 
az evangelizációs sorozatot 8 he-
tesre növelték. A lelki vezetők a 8 
hetes sorozatot áttörésként érté-
kelték. Az amerikai keresztyénség 
evangéliumi elkötelezettsége ismét 
megerősödött. Billy Graham orszá-

gos ismertségre tett szert. „Amerika 
pásztorává” híres, 1957-es New 
York-i ébredési összejövetel-soro-
zata emelte, amelyet 16 hétig tar-
tott a Madison Square Gardenben. 
Ekkora már 2 millió New York-i 
hallotta az evangéliumot. Isten sze-
retete mellett helyet kapott a figyel-
meztetés is: „Ha nem tértél még 
meg, akkor azt mondom neked, 
hogy ha most nem teszed meg, 
egyszer vége lesz a nyárnak, és a 
lehetőségeknek is, hogy az életedet 
átadd Jézusnak.”

Grahamnak a politikai veze-
tők Istenhez fordítása is célja volt. 
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Angliai evangelizációs sorozatának 
végeztével az öreg Churchill is ma-
gához kérette: „Nem hisz a lelke 
üdvösségében?” „Őszintén szólva 
sokat gondolkodom rajta” – vála-
szolta Churchill. Graham erre elő-
vette az Újszövetségét, és azt tette, 
amit mindig: elmagyarázta, ho-
gyan lehet bekerülni Isten kegyel-
mébe és tervébe. És aztán, mesélte 
Graham, együtt imádkozott a mi-
niszterelnökkel, majd amikor el-
ment, kezet ráztak.

Élete során Graham számos al-
kalommal visszatért nagy sikerű 
evangelizációsorozatának színhe-
lyére, New Yorkba, itt tartotta bú-
csúzásnak szánt ébredési összejö-
vetelét is 2005-ben. Három nap 
alatt összesen 230 ezren hallgatták 
meg az akkor 86 éves evangélistát, 
aki a sajtótájékoztatón maga jelen-
tette be, hogy valószínűleg ez lesz 
az utolsó ilyen jellegű összejöve-
tele. 1 évre rá azonban sor került 
még egy utolsó utáni összejövetelre 
is a Maryland állambeli Baltimore-
ban. Fia, Franklin tartott ott egy 
evangelizációs sorozatot. Az utolsó 
összejövetel úgy került meghirde-
tésre, hogy néhány percre átadja 
a szót édesapjának. A több tízezres 
stadionban azonban végig maga 
Billy Graham prédikált, végleg el-
búcsúzva a nyilvános szolgálattól. 
Innentől kezdve a médián és a kö-
zösségi oldalakon keresztül tartotta 
a kapcsolatot az érdeklődőkkel. 
Élete vége felé tett nyilatkozatára: 
„Isten üzenete Amerikának a gol-
gotai kereszt” is sokan felfigyel-
tek. Február 21-i halála megrázta 
Amerikát, de a világ keresztyén-
ségének széles köreiben is meg-
emlékeztek róla. Az evangélizátor, 
aki évtizedeken át Krisztus üze-
netét hirdette, most már színről 
színre láthatja a háromszor szent 
Istent, és egy örökkévalóságon át 
élvezheti Őt. Kegyelemből, hit ál-
tal. Ki tudja, hányszor csendült fel 
Graham evangélizációin az Amint 
vagyok… (Just As I Am) kezdetű 

ének. Ki tudja, hányan hallották a 
felszabadító hírt, hogy Isten nem az 
érdemeinkért fogad el bennünket, 
hanem Krisztus egyetlen áldozatá-
ért, amit a kereszten hozott értünk. 
„Amint vagyok – sok bűn alatt, de 
hallva hívó hangodat, Ki értem 
áldozád magad: – Fogadj el, Jézu-
som! // Amint vagyok – nem vár-
va, hogy lelkemnek terhe, szennye 
fogy, Te, aki megtisztíthatod: – Fo-
gadj el, Jézusom! // Amint vagyok 
– bár gyötrelem, s kétség rágódik 
lelkemen, kívül harc, bennem féle-
lem: – Fogadj el, Jézusom! // Amint 
vagyok – vak és szegény, hogy kin-
cset leljek benned én, s derüljön 
éjszakámra fény: – Fogadj el, Jézu-
som! // Amint vagyok – nincs sem-
mi gát, kegyelmed mit ne törne 
át; hadd bízza lelkem Rád magát: 
– Fogadj el, Jézusom! // Amint va-
gyok – hogy a Te szent szerelmed 
tudjam, mit jelent már itt s majd 
egykor odafent: – Fogadj el, Jézu-
som!” Így ment át az evangélizátor 
is a gyöngykapukon, Annak a se-
gítségével, Akiről utolsó leheletéig 
bizonyságot tett.

Szolgálatát az alábbi mondatai 
jól jellemzik:

• Egy nap azt fogjátok hallani: 
Billy Graham meghalt. Egy szót 
se higgyetek belőle. Sokkal inkább 
élő leszek akkor, mint most. Csak 
megváltoztatom a címemet. Elme-
gyek, hogy Isten jelenlétében éljek.

• A bátorság ragályos. Ha akad 
egy, aki bátran kiáll, a többiek ge-
rince is kiegyenesedik.

• Az otthonom a mennyben van. 
Ebben a világban csak átutazó va-
gyok.

• Isten két kezet adott nekünk, 
egyet, hogy elfogadjunk vele, a 
másikat, hogy adjunk.

• Semmi sem adhat egy otthon-
nak megfelelő biztonságot, csak az 
igaz szeretet.

• Társadalmunk arra törekszik, 
hogy elkerülje bármilyen lehetősé-
gét annak, hogy valakit megbánt-
son – kivéve Istent.

• A keresztyén élet nem jár fo-
lyamatosan a magaslatokban. 
Vannak pillanatok, amikor meg-
élem a legnagyobb mélységeket is. 
Ilyenkor imában Isten elé megyek, 
és könnyek között mondom ne-
ki: „Atyám, bocsáss meg nekem!” 
vagy „Segíts rajtam!”

• Az evangélium sosem változott 
meg.

„Nem gondoltam volna, hogy 
amikor az első Los Angeles-i 
evangélizálás alkalmával egy héten 
keresztül mindössze hatezer ember 
gyülekezett össze, hogy ilyen nagy 
változás történjék e városban, ahol 
csak cinizmussal tudtak beszélni a 
vallásról és ismeretlen volt sokak 
előtt ilyen kifejezés: Megtérés, Újjá-
születés, Szentlélek. 1949-ben egy 
új égbolt nyílott meg Los Angeles 
városa fölött. De én ma sem akarok 
mást, csak azt, ami akkor szívemet 
betöltötte: Dicsőséget adni Isten-
nek e földön.” 

Visszatérve a Kárpát koszorú által 
övezett, időnként „lángoktól ölelt 
kis ország”-ba (Radnóti), amely 
hosszú ideig nem is volt olyan ki-
csi: „széles e kerek haza” (Móricz 
Zsigmond), örömmel összegezhe-
tő, hogy az elmúlt évszázadokban 
sok-sok áldást osztott szét Urunk 
a magyar nép között: Németor-
szágban (Wittenberg, Heidelberg), 
Svájcban tanuló, majd hazatérő 
protestáns diákok, igehirdetők; gá-
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lyarab prédikátorok; a 18. századi 
„vészkorszak” kitartói; a „Türelmi 
rendelet” utáni templom- és ima-
házépítők; 20. századi ébredési 
mozgalmak stb. A jelenkori nem-
zedékek és saját magunk számára 
is meg kell látnunk azonban Isten 
aktuális akaratát, tervét ma. Ezt a 
megkerülhetetlen kérdést fel kell, 
hogy tegye magának és közösségé-
nek a magyar református is szerte a 
Kárpát-medencében. A Szentírás, 
az arra épülő hitvallásos iratok, a 
hitvalló elődök és jelenben is élők 
példája sorakozik mögöttünk, illet-
ve áll rendelkezésünkre.

„Annakokáért mi is, kiket a bi-
zonyságoknak ily nagy fellege vesz 
körül, félretéve minden akadályt és 
a megkörnyékező bűnt, kitartással 
fussuk meg az előttünk levő küzdő 
tért. Nézvén a hitnek fejedelmére 
és bevégezőjére, Jézusra, a ki az 
előtte levő öröm helyett, megvetve 
a gyalázatot, keresztet szenvedett, 
s az Isten királyi székének jobbjára 
ült.” (Zsidókhoz írt levél 12,1–2).

„És mit mondjak még? Hiszen 
kifogynék az időből, ha szólnék 
Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, 
Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a 
prófétákról” (Zsid 11,32).

A felsorolhatatlan sokaságú is-
mert és kevéssé ismert magyar 
református hitvallók némelyike a 
közelmúltból és a jelenből:

A 2017. február 13-án Urához 
ment evangelizátor, tanító és ér-
zékeny szívű lelkigondozó Cseri 
Kálmánról Bogárdi Szabó István 
püspök így emlékezett:

„Már teológus voltam, amikor 
megengedte a hatalom, hogy a pa-
saréti lelkész szemináriumot tartson 
az akadémián. Roppant izgalom-
mal készültünk az első alkalmakra, 
de nyomban lehűtött bennünket 
– mi titkokat, mesterfogásokat, 
pompás módszereket vártunk, de 
nem volt titok, csak az Ige, nem 
voltak mesterfogások, csak az Ige 
nyilvánvaló értelme, és nem voltak 

módszerek, csak az egyetlen út, az 
imádság, hogy Isten Szent Lelke 
felragyogtassa a szavunkban azt, 
akit szeretünk: Jézust. Igen, Cse-
ri Kálmán szerelmes ember volt, 
Jézus szerelmese, ezért volt sze-
mérmes és tartózkodó, ezért nem 
vegyült e világ dolgaiba, ezért nem 
hajlott ujjongókkal mindenféle új 
felé, de ezért volt mindig nyitva a 
szíve és az egész élete a Jézus ba-
rátai előtt. Szerelmes volt Jézusba, 
akiről páratlan közvetlenséggel, 
egyszerűséggel, visszafogottsággal 
és eltökéltséggel szólt – Jézusról, 
aki szerette és szereti őt, és ha őt, 
akkor téged is.”

„Jézus mondja: „Újonnan kell 
születnetek. A szél arra fúj, amer-
re akar, hallod a zúgását, de nem 
tudod, honnan jön, és hova megy: 
Így van mindenki, aki a Lélektől 
született.” A hasonlat arra utal, 
hogy a szelet nem látjuk, de a 
munkáját tapasztaljuk. Isten Lel-
kének a jelenléte sem látható, de 
munkája, amit az emberekben el-
végez, nagyon is valóságos. A leg-
keményebb szívet is újjáteremti, a 
legelrejtettebb bűnöket is világos-
ságra hozza, a legkétségbeesettebb 
embert is meg tudja vigasztalni, s új 
erővel tölti meg.

Más karakterű, de hasonlóan 
áldott, nyugdíjba menetele után 
jelenleg is szolgáló, a református 
egyház szenvedélyes lelkészei kö-

zött emlegetett Végh Tamás, vi-
dámságával, lendületével, meleg-
szívűségével, minden nem lelkészi 
szolgálónak is példakép jó- és ál-
dásközvetítői szándékban. Ajánljuk 
az ő általa is írt könyvet:

Említhetnénk még mások mellett 
néhai Zimányi József akkor Kárpát-
alján szolgáló lelkipásztort és társa-
it, akik bátor, prófétai hangvételű 
levelet írtak Sztálinnak: „Hatalmas 
Sztálin!... Isten téged a föld legna-
gyobb Birodalmának fejévé tett. 
Uralkodásod alatt az orosz Biro-
dalom olyan hatalmat nyert, mint 
azelőtt soha… Parancsot kaptunk 
Istentől arra, hogy Téged szeretet-
tel, de komolyan figyelmeztessünk 
Isten közeli büntetésére, amellyel 
sújtani fogja Birodalmunkat, ha 
annak vezetői és népe meg nem 
alázkodnak Isten előtt és vissza 
nem térnek hozzá…”

Istené legyen a dicsőség a hitval-
ló lelkészkért, vezetőkért, gyüleke-
zeti tagokért!

Testvér! Soha nem látott nyugodt 
külső körülmények és lehetőségek 
között végezheti szolgálatát egy-
házunk és ezen belül a mi fehér-
vári gyülekezetünk is. Ha ebben a 
mostani időszakban nem tapasz-
taljuk eléggé az Úr áldását, akkor 
tartsunk önvizsgálatot és kérjük 
Urunkat a kedves ének szavaival: 
„Csöppekben hull csak az áldás, 
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Küldj áldás-záport reánk!”
A régi hívők így imádkoztak: 

„Uram, adj ébredést, és ezt kezdd 
rajtam”. Ha a másikon (most még) 
nem látszik a változás, annak, hogy 
én/te változzak/változzál, nincs 
akadálya.

Urunk sok áldást osztott és jelen-
leg is oszt szét a mi gyülekezetünk-
ben is a távolabbi, a közép- és kö-
zelmúltban, valamint jelenleg is a 
szószékekről és a bibliaórai együtt-
léteken is. Hullanak az igemagvak. 
Ha valaki nem épül, érdemes ön-
vizsgálatot is tartania. Példának 
okáért él-e rendszeresen az egyéni 
csendesség lehetőségével, illetve 
beépíti-e engedelmesen gondola-
taiba, életébe az igét. Bibliaolvasó 
kalauzunk segítségével minden nap 
Ó- és Újszövetségi szakaszokkal ta-
lálkozunk, és 3 év alatt végigolvas-
hatjuk Bibliánkat. Saját magunk és 
egymás építését tartsuk fontosnak. 
Legyünk erre tekintettel az egy-
mással és az egymásról folytatott 
beszélgetések során. „Minden ma-

gyar felelős minden magyarért” – 
mondták a nemzetért elkötelezett 
írók. Még inkább igaz kell, hogy 
legyen ez az egyházközség tagjai 
közötti kapcsolatban. „…amik csak 
igazak, amik csak tisztességesek, 
amik csak igazságosak, amik csak 
tiszták, amik csak kedvesek, amik 
csak jó hírűek; ha van valami erény 
és ha van valami dicséret, ezekről 
gondolkodjatok.” (Fil 4,8.) A vé-
leményelmondás lehetőségének 
helye kell legyen az egyházközség 
életében, amennyiben az építést/
épülést szolgál. Amennyiben egy 
véleményről a megvizsgálást kö-
vetően kiderül, hogy nem a teljes 
igazság, változtatni szükséges azon. 
Ha egy véleményről már a megfo-
galmazása előtt bizonytalan, hogy 
megfelel-e a teljes igazságnak, jobb 
azt előzetesen átgondolni a tovább-
adást megelőzően. Ugyanúgy a 
hírt halló is alaposan tájékozódjon. 
Keresse az illetékes tisztségviselőt. 
Igazság és szeretet egymástól elvá-
laszthatatlan: Hanem az igazságot 

követvén szeretetben, mindenestől 
fogva nevekedjünk Abban, aki a 
fej, a Krisztusban (Ef 4,15). Sok-
sok együttes és rétegalkalom kínál-
kozik a lelki épülésre. Tájékoztatjuk 
a jelenlegi határokon túlról – Felvi-
dék, Kárpátalja, Erdély, Délvidék, 
Alpokalja-Őrvidék – származókat, 
illetve irántuk érdeklődőket, hogy 
ilyen jellegű szolgálati ág is mű-
ködik. Figyeljék a hirdetéseket, és 
a programokra bátran jöjjenek, 
akkor is, ha nem mindenkit sike-
rült még személyesen megismerni 
és hívogatni. Jöjjenek/gyertek az 
alkalmakra, ha nem muszáj, ne 
siessünk azonnal haza az isten-
tiszteletekről sem. Az udvaron és 
a gyülekezeti központban is lehe-
tőség van egy kis beszélgetésre, a 
hitbeli tapasztalatok megosztására, 
egymás jobb megismerésére.
A felhasznált források többek között: 
Parokia Portál, Evangéliumi Rádió, 
Cseri Kálmánról elnevezett e-oldal.

Összeállította, közreadta és írta: 
Németh Kornél

A 24 karátos hit – Tragédia 
és helyreállás a hívő életben

Ha megérted, hogy veled is meg-
történhet tragédia, az egy olyan 
lelki alapot vet az életedben, amely 
24 karátos hittel fog megajándé-
kozni, és arra támaszkodva bátran 
nézhetsz szembe a tragédiával.

Az arany mindig is egy nagyon 
drága árucikknek számított. Ritka-
sága az a tulajdonság, amely érté-
kessé teszi. Az aranyművesek becs-
lései szerint az emberi történelem 
során eddig körülbelül 100.000 
tonna aranyat tisztítottak meg.

Bárhol és bármikor is vásárolsz 
aranyat, az sokba kerül, különö-
sen a 24 karátos arany. Ebben a 
tiszta formájában az arany egy 
igen puha fémnek mondható. Az 
arany karáttartalma azt mutatja, 
mennyi ötvöző anyag került bele 
keményítés céljából. Például ha 
egy arany ékszer már 14 karátos, 
az ténylegesen aranynak mondha-
tó. Ha pedig egy arany ékszerhez 
a 24 karátos jelzőt illesztik, tudhat-
juk, hogy színaranyból készült.

Ahhoz, hogy színaranyat kap-
jon, az olvasztárnak fel kell heví-
tenie az ércet 1064 Celsius fokra. 
Az ilyen tisztaságú aranynak tehát 

igen nagy ára van – ahogyan a 24 
karátos hitnek is. Csak úgy, mint 
az aranyat, a 24 karátos hitet is 
tűzben kell megtisztítani. Viszont 
ha átesett ezen a tisztítótűzön, ér-
tékesebb lesz a 24 karátos arany-
nál.

Milyen a 24 karátos hit?
Péter apostol így definiálta a 24 

karátos hitet: „Ezen örvendeztek, 
noha most, mivel így kellett len-
nie, egy kissé megszomorodtatok 
különféle kísértések között, hogy 
a ti megpróbált hitetek, amely 
sokkal értékesebb a veszendő, de 
tűzben kipróbált aranynál, Jézus 
Krisztus megjelenésekor méltónak 
bizonyuljon a dicséretre, dicsőség-
re és tisztességre.” (1Pt 1:6–7)

Amikor Krisztus a laodiceai gyü-
lekezethez szól, azt a tanácsot adja 
nekik, hogy vegyenek tőle „tűzben 
izzított aranyat” (Jel 3:18) Hitük 
langymeleg állapota émelygéssel 
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-  Szentírást
-  bibliai témájú könyveket
-  hitépítő kiadványokat
-  traktátusokat
-  igés kártyákat, könyvjelzőket, matricákat

-  evangéliumi naptárakat
-  kazettákat és CD-t 

vásárolhat minden kedves érdeklődő.
Pünkösddel kapcsolatos könyvek, 

kiadványok kaphatók!

A Széchenyi utcai gyülekezetünkben a két istentiszteleti alkalmat követően:

Iratterjesztés

töltötte el Jézust. Arra vágyott, hogy 
olyan izzó, tiszta hitük legyen, amely 
segít majd nekik elviselni azokat a 
próbákat, amelyeken a korai ke-
resztényeknek át kellett esniük.

A hívők nem immunisak az 
élet tragédiáira!

Munkámban gyakran kell em-
lékeztetnem a pácienseimet arra, 
hogy a hívők nem rendelkeznek 
immunitással az élet megpróbálta-
tásaival és tragédiáival szemben. 
Isten fel akarja használni ezeket 
a próbákat arra, hogy olyan hitet 
munkáljon ki bennünk, amely ér-
tékesebb az aranynál, olyan hitet, 
amely megtisztult a tűzben, és ki-
állja a nyomorúságok hevét.

Manapság vannak tanítók, akik 
azt hirdetik a hívőknek, hogy ha 
engedelmeskednek Isten szavá-
nak, Isten majd megvédi őket az 
élet minden fájdalmától. Soha 
nem lesznek betegek, vagy ha 
mégis, Isten mindig meggyógyítja 
őket. Ha mégsem, az az ő hibájuk, 
mert nem volt elég hitük hozzá – 
legalábbis ezt tanítják. Mondják 
azt is, hogy az „igazi hívők” min-
dig bővelkedni fognak anyagilag. 
Soha nem kell majd átmenniük a 
munkanélküliség nehézségein, és 
nem fogják elveszíteni állásukat 
sem. Isten csodálatosan fog gon-
doskodni róluk, és mint egy isteni 
ernyő, meg fogja őket védeni re-
pülőszerencsétlenségektől, karam-
boloktól, járványoktól, földren-
gésektől, árvizektől, szökőáraktól 
stb. A legtöbb ember azonban 
könnyen beláthatja, ez a tanítás 

szinte feldolgozhatatlan nehézsé-
gekkel állítja szembe őket, amikor 
az élet valósága mégis lesújt rájuk.

Jób felesége és barátai hittek 
ebben az isteni védelmezésben. 
Annak ellenére, hogy Isten Jóbot 
a világ legigazabb emberének ne-
vezte (Jób 1:8), a Jóbot ért súlyos 
csapások idején barátai biztosak 
voltak abban, hogy kudarcot val-
lott valamiben Istennel szemben. 
Továbbá, amikor Jób elvesztette 
vagyonát – nyájait, csordáit, csa-
ládját, és egészsége is kárt vallott – 
felesége azt tanácsolta neki, hogy 
„átkozza meg Istent és haljon 
meg.” (Jób 2:9). Mindazonáltal, 
minden tragédia közepette, Jób 
igaz maradt Istenhez, és kitartott: 
„Csak ő tudja, milyen úton já-
rok. Ha megvizsgál, kiderül, hogy 
arany vagyok” (Jób 23:10). Jób-
nak 24 karátos hite volt.

Az élet viharai mindenkit 
megpróbálnak

Néha a rossz döntéseiknek kö-
szönhető krízis miatt fordulnak 
hozzánk emberek. A nem bibli-
kus szexuális élet, a dohányzás, a 
pénz helytelen kezelése és az óvat-
lan autóvezetés csupán néhány 
azok közül a rossz döntések közül, 
amelyek katasztrófát idézhetnek 
elő az ember életében. Azonban 
a fegyelmezett keresztény élet sem 
garancia arra, hogy el fognak ke-
rülni az élet tragédiái.

Az élet hasonlóan kezel 
bennünket

Jézus egy olyan illusztráció-
val fejezte be a Hegyi beszédet, 

amely rámutat arra a tényre, hogy 
a hívőknek néha meg kell tapasz-
talniuk az élet viharait. (Máté 
7:24–27). Két ember épített két 
ugyanolyan házat. Jézus elmond-
ta hallgatóságának, hogy ugyanaz 
történt mindkét házzal: eleredt az 
eső, fújni kezdett a szél, és elverte 
mindkét házat. Az egyik ház össze-
rogyott e természeti tragédiák sú-
lya alatt, a másik viszont szilárdan 
állva maradt.

Még ha az ember engedelmes-
kedik is mindennek, amit Jézus 
tanít, Isten nem védi meg az élet 
viharaitól. A legtöbb dolog, amely 
megtörténik hitetlenekkel és enge-
detlen hívőkkel, ugyanúgy megtör-
ténik az engedelmesekkel is. Min-
taértékű keresztények halnak meg 
halálos betegségekben. Gyerme-
keik ki vannak téve értelmi és/vagy 
testi születési rendellenességeknek. 
Hűséges hívők veszítik el állásai-
kat. Tűz és árvíz pusztítja el ottho-
naikat. Tragikus közúti balesetek 
áldozataivá válnak. Házastársaik 
belekényszerítik őket a válásba. 
Állásaikat vesztik el gazdasági vál-
ságok idején. Ha megérted, hogy 
veled is megtörténhet tragédia, az 
egy olyan szellemi alapot vet az 
életedben, amely 24 karátos hittel 
fog megajándékozni, és arra tá-
maszkodva nézhetsz szembe a krí-
zishelyzetekkel.

Forrás: 
http://magazin.apcsel29.hu/a-24-

karatos-hit-tragedia-es-helyreallas-
a-hivo-eleteben/
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Újra találkozzunk 
a Biblia és angol ifi táborban!

Az AcornCamps ifjúsági csapattal 2018. június 25–30. között (hétfőtől szombatig)

Azokat a 10–17 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
Helyszín: Kapernaum Evangélikus Otthon, Gyenesdiás

A tábordíj a szállás mellett tartalmazza a napi háromszori étkezést! 
(Az útiköltséget nem tartalmazza!)

Bővebb információ, jelentkezés:
E-mail: berze.janos@albaref.hu

Mobil: 30/676-3570
Református Lelkészi Hivatal: 22/312-785

Berze János
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A szívből született kávézó
Fél éves lesz gyülekezetünk Refpresszója

Az egyházközségünkbe járókat 
már nem lepi meg a Széchenyi 
utcai gyülekezeti központ eme-
letén kialakított kávézó, amely 
lassan fél éves születésnapját ün-
nepelheti. Létrehozásáért a gyü-
lekezet fiataljai fáradoztak, mint 
ahogy az üzemben tartásáért is 
ők a felelősek. Hiszik, remélik, ez 
a szolgálat Isten előtt is kedves. A 
kávézó elnevezéséhez felmerült 
három szóba jöhető név, végül a 
„Refpresszó” mellett döntöttek, 
hiszen a sajátjukénak érzik. A kez-
deményezés a generációk közötti 
kapcsolatépítésnek sem az utolsó, 
s bármennyire meglepően hang-
zik, segítségével még a templom-
ba járás is könnyebb az ifjaknak. 
A kezdetekről, a szolgálat szépsé-
géről és különös hangulatáról be-
szélgettem Illés Annával, egyház-
községünk Talentum Református 
Általános Iskolájának tanítónőjé-
vel, ifivezetővel, a Református Fi-
atalok Szövetségének (REFISZ) 
országos elnökségi tagjával; Deák 
Péterrel, egyházközségünk ifjúsági 
lelkipásztorával és Sági Barnabás-
sal, a Jáky József Szakközépiskola 
10. évfolyamos diákjával, KFC-
taggal.
Illés Anna: A Refpresszó alapöt-
lete eredetileg az egyik ifis tagunk-
tól, Schneider Bencétől származik. 
Ő fogalmazta meg, hogy igazán 
jó lenne a gyülekezeti ház emele-
ti szintjén lévő teret megfelelően 
kihasználni. Példaként említette, 
hogy akár egy keresztyén kávézót 
is kialakíthatnánk benne. Kezdet-
ben nem túl sok reményt fűztünk 
hozzá.

- Miért?
Álmodozni, tervezgetni jó is, szép 
is, de nem gondoltunk arra, hogy 
ebből valaha bármi is valóság-
gá válhat. Később elkezdődött 
az ifitermünk átalakítása, festése, 

majd raklapokat szereztünk, ame-
lyekből ülőgarnitúrát készítettünk. 
Egy alkalommal meglepődve vet-
tem észre, hogy ezekből a rakla-
pokból egy pult kezd „felépülni”.
Deák Péter: Szokásos ifis prog-
ram része, hogy mindig foglala-
toskodunk valamivel, vagyis az 
ifi lehetőség szerint közös munkát 
is jelent. Az egyik alkalmunkon 
éppen a már említett raklapokat 
festegettük, amikor az ötletgaz-
dánk, Bence megjegyezte: „Ha a 
barkácsolás már úgyis folyamat-
ban van, kezdjünk is nekiállni a 
közösségi tér és a kávépult kialakí-
tásának. Kisebb „vita” keletkezett, 
én ugyanis egy hagyományosabb 
formát képzeltem el. A fiatalok 
között vannak leendő mérnökök 
is, akik máris megfogalmazták a 
szakszerű elképzeléseiket.
Sági Barnabás: Azt szerettük 
volna, ha a Refpresszó minél ha-
marabb elkészül, éppen ezért 
igyekeztünk, hogy a munkálatok 
minél előbb véget érjenek. Akkor 
kerültünk gondba, amikor kide-
rült, a raklapok elválasztásához 
nem áll rendelkezésünkre fűrész. 
Ezt később egy konyhai kenyér-
szelő késsel helyettesítettük.
Illés Anna: Ezután már az olyan 
apróságok következtek, mint a 
presszó indításához szükséges 
vásárlás: dekorációs kellékeket, 
különféle alapanyagokat szerez-
tünk a kávézóhoz. Az elmúlt év 
adventje előtti utolsó pénteken, 
ifialkalmon az utolsó simításokat 
végeztük: ablakokat díszítettünk, 
apró csillagokat helyeztünk a fa-
lakra. Arra törekedtünk, hogy a 
kialakított kávézó valóban vonzó 
legyen, az emberek szívesen jöj-
jenek ide. Fontos volt számunkra, 
hogy igazi adventi, „várakozós” 
hangulatot sugározzon a tér. Be-
osztottuk magunk közt, ki mikor 
vállal szolgálatot és melyik vasár-

nap tud eljönni. Számunkra nagy 
örömet jelentett megtapasztalni, 
hogy a fiatalok lelkesedése nem 
hogy nem apadt az előkészületek 
során, de mindvégig kitartott, sőt 
erősödött.
Deák Péter: Miután kialakult a 
közös látás, hogy tulajdonképpen 
mit és hogyan szeretnénk megva-
lósítani, szó szerint lépésről lépés-
re kellett haladnunk. Elkészült a 
pult, később a plakát kialakításán 
törtük a fejünket, majd azon, hogy 
voltaképpen mi is legyen a kávézó 
neve.

- A presszó elnevezéséről vé-
gül ki döntött?
Deák Péter: Erről is a fiatalok 
döntöttek. Felmerült három lehet-
séges név, végül a „Refpresszó” 
mellett határoztak. Úgy gondol-
tam, a leghelyesebb, ha ők maguk 
találják ki a kávézó nevét, s akkor 
már a sajátjuknak érzik. A kez-
deményezés és az alapötlet tehát 
kezdetektől a fiataloktól szárma-
zott. Mi, idősebbek abban adtunk 
segítséget, hogy mederben tartot-
tuk a vágyakat, mert hát felmerült 
nem egy megvalósíthatatlan el-
képzelés. Amit lehetett, a fiatalok 
saját kreativitásukkal létrehozták.
Illés Anna: Örültünk, hogy a kis-
ifi, vagyis a „KFC” lelkesedése tel-
jesen átragadt a „FIFÉ”-re, vagyis 
a fiatal felnőttek csoportjára is. 
Utóbbiak annyira részt vállaltak a 
szervezés kreatív részében, hogy 
gyakorlatilag ami itt most látható, 
javarészt az ő munkájuk: az asz-
talok, a molinók, a bárszékek, a 
laminált igés poszterek, az építés 
és szépítés. A nagyifi már a saját-
jának érzi a presszó működését és 
komoly szolgálatot vállal benne.

- Több korcsoportról is be-
szélhetünk. Lényegében mi-
lyen munkamegosztás zajlott 
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a kivitelezés és a működtetés 
megvalósítása során?
Deák Péter: A keresztyén kávézó 
karácsonyi arculatáért a kisifi volt 
a felelős, a húsvéti megjelenítést 
pedig a nagyifi végezte. Nem sza-
bad elfeledkeznünk a legkisebb ifi, 
a „FRÖCS” munkájáról sem, akik 
szintén lelkesen részt vállaltak ott, 
ahol a segítségüket kérték a na-
gyobbak. Jelentős közös szolgálatról 
beszélhetünk a korosztályok között.

- Léteztek szempontok, ame-
lyek alapján kiválasztottátok 
a fiatalokat a szolgálatokra?
Sági Barnabás: Deák Péter lel-
kipásztor felhívta a figyelmünket, 
hogy lenne lehetőség munkára, 
szolgálatra a keresztyén kávézó-
ban. Érdeklődött, ki szeretne el-
jönni. Volt példa, amikor egy-egy 
vasárnap csak hárman-négyen 
tudtunk ott lenni, volt, amikor töb-
ben is, de mindig elláttuk azokat a 
feladatokat, amelyeket korábban 
elvállaltunk a kávézó üzemeltetése 
érdekében.

- Hogyan fogalmaznátok meg 
a székesfehérvári református 
presszó küldetését?
Deák Péter: Azt gondolom, 
legfontosabb a közösségek kiala-
kítása a gyülekezet idősebb kor-
osztályai, illetve az idősebb és a 
fiatalabb generációk között. A 
pultnál történő kiszolgálás közben 
remek lehetőség nyílik az ismerke-
désre, amely szintén a kapcsolat-
építés egy új lehetősége. Ugyan-
akkor a fiatalok szolgálat közben 
megmutatkozhatnak, ami azért is 
fontos, mert sokan imádkoznak 
a gyülekezetben értük, és ez Isten 
áldását is láttatja.
Illés Anna: Fontosnak tartjuk, 
hogy az ifik ne különálló csapat-
ként működjenek az egyházközsé-
gen belül, hanem a gyülekezetbe 
integrálódva annak aktív tagjaivá 
váljanak. Szeretnénk, ha a fiatalok 
nem csak az ifialkalmakon jelen-
nének meg rendszeresen, hanem 

a templomi közösségben is. Ez je-
lentheti az első lépéseket.
Sági Barnabás: A mi célunk is 
az volt, hogy az idősebbekhez kö-
zelebb kerülhessünk, és így kiala-
kulhasson feléjük egy személyes 
kapcsolat. Személy szerint azért is 
jelentkeztem erre a kávéházi szol-
gálatra, mert tudom magamról, 
sokszor nehézséget jelent, hogy 
vasárnap délelőttönként temp-
lomba járjak. Azáltal, hogy most 
feladatom lett, könnyben el tu-
dok járni istentiszteletre. Létezik 
ugyanis egy „szabályunk”. Azzal 
a feltétellel segíthetünk a kávézó-
ban, ha délelőtt az istentiszteleti 
alkalmon részt veszünk…
Illés Anna: A gyakorlatban ez azt 
jelenti, hogy a Refpresszó a Szé-
chenyi utcai gyülekezetben a va-
sárnapi 10 órás istentisztelet után 
nyitja meg a kapuit, a fiatalok a 
templomi alkalom vége előtt nem 
sokkal kijönnek, és elkezdhetik a 
szolgálatukat.

- S ha már a felnőttekről 
beszéltünk a korábbiak-
ban, az idősebb korosz-
tályok miként reagáltak 
a fiatalok újszerű kez-
deményezésére?
Deák Péter: Karácsony-
kor az egyik asztalra pa-
pírlapot tettünk, és arra 
kértük a vendégeinket, 
írják le néhány mondattal 
véleményüket a kávézóról. 
Elmondhatom, csak pozitív 
visszajelzéseket kaptunk: 
mind írásban, mind pe-
dig szóban. Természetesen 
meg kellett küzdenünk egy 
új szolgálati terület kezdeti 
nehézségeivel, buktatóival, 
de ezeket a gyermekbeteg-
ségeket a gyülekezeti kö-
zösség szeretettel hordozta 
el, kedvezően álltak hozzá 
az alkalmanként megfi-
gyelhető fiatalos hanyag-
ságukhoz. A támogatás 
meglátszik abban is, hogy 

a kihelyezett perselybe adományo-
kat helyeztek látogatóink. A pén-
zeket a Refpresszó támogatására 
fordítjuk, hiszen vannak költségei 
ennek a szolgálatnak is.

- A kávéházi szolgálat advent 
ünnepén kezdődött, húsvét-
kor is szolgáltatok; milyen 
rendszerességgel üzemelteti-
tek?
Deák Péter: Eredetileg nagy-
ünnepekre terveztünk, ez év ta-
vaszától azonban rendszeresen, 
azaz minden hónap harmadik 
vasárnapján üzemel a Refpresszó. 
Későbbiekben szükség és igény 
szerint lehetőség lesz a presszó 
működését gyakrabban is biztosí-
tani.

- Egy szolgálatnak nyilván van 
lelki háttere, üzenete. Ti mi-
képpen látjátok ezt a kávézó 
esetében?
Illés Anna: Az alkalmainkat rend-
szeresen imádságban hordozzuk az 

Lelkemben fénysugár 
 
Kegyelmed átölel naponta, Általad tiszta 
öröm fakad. 
Lelkemben fénysugár és a természet 
is Téged magasztal. 
Ne engedj el, szereteted érzem, 
itt vagy velem. 
Drága Jézusom, tudom a szabadság 
bensőmben, csak Veled létezhet. 
Milyen jó is tudni, hogy önzetlenül szeretsz. 
Akkor is, ha méltatlan vagyok rá, 
Te nem vetsz meg. 
Érettem is hordoztad a kínt, 
megalázást, kegyetlenségeket. 
Mindenek felett vagy te, szülőm, barátom, 
testvérem, mindenem vagy nekem! 
Hozzád szólhatok, bánatban, örömben, 
Te vagy a biztonság, az örök reménységem. 
Szelíd szemeid rám tekintenek, 
kérlek bocsásd meg vétkeimet! 
Dicsőség és örök hála 
JÉZUS KRISZTUS NEKED! 
Köszönöm, hogy hordoztad 
érettem is súlyos keresztedet.

Szabóné Takács Éva



BÉKESSÉG 23

Eltemettük:
Bakosy Béla, 91 éves; Böröczky Gáborné sz. Leiter Mária, 57 éves;

Csikós Sándor, 72 éves; özv. Deres Istvánné sz. Németh Erzsébet, 89 éves;
Enesei Györgyné sz. Kovács Erzsébet, 80 éves;

Fehér Miklósné sz. Poleszák Edit, 71 éves; Friesenhahn Mihály, 88 éves;
Horváth Józsefné sz. Fekete Mária, 89 éves; Kellner Józsefné sz. Deres Irén, 70 éves;

László Imre Tiborné sz. Csillag Erzsébet Katalin, 70 éves;
Schubert Ottó József, 90 éves; Sós Lajosné, 88 éves;

Vojtkó István Pál, 83 éves; Zagora László, 89 éves  testvérünket.

Imádkozunk a gyászolókért.

   Megkereszteltük:
Faddi Bencét, Bárdos Illangó Jázmint, Kovács Viktóriát,

Kripcsi Szabó Barnabást, Kulcsár Máriát és Tibold Pankát.

                                                                                Imádkozunk értük.  
    Isten áldását kértük:

Hardi Zoltán és Fülöp Tímea, Káplár Balázs és Balogh Adél,
Kiss Brúnó György és Nagy Nikolett házasságára.

                                                                                Imádkozunk értük.

Anyakönyvi hírek   2018. 03. 23–2018. 05. 13.

ifis összejöveteleken. Megláthattuk, 
hogy lépésről lépésre építkezve 
szinte minden gondunkra megol-
dás született, jelentősebb akadá-
lyokba sem ütköztünk, amelyekért 
hálás a szívünk. S amint Péter is 
megfogalmazta, a visszajelzések 
alapján érzékelhetjük Isten áldását 
a Refpresszó szolgálatán.
Deák Péter: Advent idején meg-
fogalmaztuk Istennek, hogy a ká-
véházi szolgálatba csak akkor kez-
dünk bele, hogy ha ez Számára is 
kedves. Kértük, hogy az előttünk 
álló időszakban Urunk mutassa 
meg szándékait, s ha mégsem a 

terve szerint való, azt is elfogadjuk, 
és leállunk a kezdeményezéssel. A 
kedvező gyülekezeti visszajelzések 
alapján úgy láttuk meg, Isten szá-
mára kedves a szolgálat.

- A helyszín is jó hangulatú. A 
lelki eledel mellett a testit is 
megkaphatják a vendégek. A 
kialakítás igényes és tiszta, sőt 
még egy irodalmi sarok is ren-
delkezésre áll számos kötettel 
a kávéfogyasztás mellé…
Illés Anna: Deák Péter lelkipász-
tor úr bocsátotta rendelkezésre az 
irodalmat saját könyvespolcáról. 

Azok számára gondoltuk ki eze-
ket, akik valóban elcsendesedni 
vágynak.
Deák Péter: Valljuk be, a könyv-
olvasás még nem tartozik a ki-
emelt tevékenységek sorában a 
kávézónkban, de az idő még vál-
toztathat rajta. A helyszín hangu-
latában emlékeztethet a budapesti 
és debreceni más, hasonló jelle-
gű kávéházakra. A megteremtett 
hangulat természetesen magában 
hordozza és tükrözi a házigazdák, 
az alkotók fiatalos hangulatát, íz-
lésvilágát is…

Szűcs Gábor
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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
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:      15:00 FRÖCS 
       (Fiatal Reformátusok Örömteli Csapata, kisifi)
Péntek:      17:00 KFC (Keresztyén Fiatalok Clubja)
Péntek:      18:00 Tabuk nélkül
Péntek:      18.00 Fiatal nők köre
Szombat:   18:00 Fiatal felnőttek (Ex-Aktívifi)
Szombat:   18:30 Énekkari próba
Minden hó 3. keddjén: 18:00 Presbiter feleségek köre 
Minden hó 1. szerdáján: 15:00 Nyugdíjas lelkész házaspárok, 
illetve özvegyek bibliaórája a Gyülekezeti Központban 
Minden hó 1. péntekjén: 14:00 Református Nyugdíjas Klub
Minden hó 2. vasárnapján:  Teázás a 10 órás istentisztelet 
után az udvaron vagy a Gyülekezeti Központban 

Maroshegy

Vasárnap: 09:00 Istentisztelet és 
                   gyermek-istentisztelet az imaházban 
Kéthetente hétfőn: 17:00 Bibliaóra az imaházban
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


