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Tanévkezdésre: Ne hagy játok veszni!

 A Kárpát-medencei 
református oktatási in-
tézmények közös tanév-
nyitója kapcsán fogalma-
zódtak meg bennem eme 
gondolatok. Ősszel, a 
tanév kezdetén talán min-
den református szívnek 
– legalábbis melynek van 
kapcsolata az oktatással – 
eszébe jut Reményik Sán-
dor „Templom és iskola” 
című költeménye: „Ne 
hagyjátok a templomot,/A temp-
lomot s az iskolát!” Intézmény-
fenntartók vagyunk. Nekünk is itt, 
Székesfehérvárott van egy Olajfa 
Református Óvodánk és egy Talen-
tum Általános Iskolánk. Nem, nem 
hagyjuk veszni a templomot és az 
iskolát! Az persze már nem csu-
pán helyi, hanem országos kérdés, 
hogy mennyire vagyunk „talentu-
mos” fenntartók? Mitől keresztyén 
és református egy köznevelési in-
tézmény? Természetes az iskola és 
a templom kapcsolata, és azok kö-
zelsége? Mennyire lehet önálló egy 
oktatási intézmény és mennyire 
kell fenntartófüggőnek lennie? Mi 
a szerepe a fenntartó, vagy a he-
lyi gyülekezetnek? Anélkül, hogy 
megpróbálnék ezekre a kérdésekre 
egyfajta választ adni magamnak, 
nektek, megállapíthatunk magunk-
ról egy-két dolgot! A református hit 

bibliás hit! – szoktuk mondani. „A 
teljes Írás Istentől ihletett, és hasz-
nos a tanításra, a feddésre, a meg-
jobbításra, az igazságban való ne-
velésre” (2Timóteus 3,16) Ezen az 
alapon próbáljuk felépíteni szolgá-
latunkat! Egyébként meg tudjuk mi 
gyorsan és helyesen felelni a fenti 
kérdéseket, hiszen kiváló elméleti 
szakemberek vagyunk! Le is írjuk 
újra meg újra mindezeket hosszú 
„intézményi dokumentumainkban 
és intézkedési terveinkben”! Megy 
ez nekünk! No de mi lesz a gya-
korlatunkkal? Milyen cselekedetek 
származnak hitünkből és meggyő-
ződésünkből? Érdemes hát a költő 
méltán híres és ma is aktuális hit-
vallásos gondolataira figyelnünk: 
jót akarunk, ez nem kérdés; fentről 
kapott jogunk és kötelességünk, 
hogy a gyülekezeti élet mellett is-
tenes iskolák által is szolgáljunk a 
világban; Isten Szeretetét és Igéjét, 

Reményik Sándor: 
Templom és iskola

Ti nem akartok semmi rosszat,
Isten a tanútok reá.
De nincsen, aki köztetek
E szent harcot ne állaná.
Ehhez Isten mindannyitoknak
Vitathatatlan jogot ád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

Ti megbecsültök minden rendet,
Melyen a béke alapul.
De ne halljátok soha többé
Isten igéjét magyarul?!
S gyermeketek az iskolában
Ne hallja szülője szavát?!
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

E templom s iskola között
Futkostam én is egykoron,
S hűtöttem a templom falán
Kigyulladt gyermek-homlokom.
Azóta hányszor éltem át ott
Lelkem zsenge tavasz-korát!
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

A koldusnak, a páriának,
A jöttmentnek is van joga
Istenéhez apái módján
És nyelvén fohászkodnia.
Csak nektek ajánlgatják templomul
Az útszélét s az égbolt sátorát?
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

Kicsi fehér templomotokba
Most minden erők tömörülnek.
Kicsi fehér templom-padokba
A holtak is mellétek ülnek.
A nagyapáink, nagyanyáink,
Szemükbe biztatás vagy vád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
 (1925)
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Szerkesztői gondolatok
Az utóbbi időben különösen is fontossá vált számom-

ra, hogy mit és hogyan mondok, illetve mondanak a 
gyermekünket körülvevő emberek, hiszen a nemsoká-
ra kétéves fiunk csak úgy issza magába a szavakat, és 
amint hall egy-egy új kifejezést, rendszerint már hasz-
nálja is azt. Nagy a felelősségünk, mert a kimondott 
szót már nem lehet visszanyelni és semmivé tenni.

Jézus azt mondja, hogy „ami kijön az emberből, az 
teszi tisztátalanná” (Mk 7:15). „Mert belülről, az ember 
szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…” (Mk 7:21) 
„Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj.” (Lk 
6:45)

Ha emberi kapcsolatainkra gondolunk, vajon szava-
ink építenek vagy rombolnak? Ugyanis a kimondott szó 
nemcsak a másik ember fülét bánthatja, hanem a lelkét 
is. Mert nemcsak az a fontos, hogy szépen és ékesen 
szóljunk, hanem az is, hogy amit mondunk, az őszinte, 
jóindulatú és építő legyen. Ám a dolog még ennél is 
összetettebb, hiszen a gyermek (illetve környezetünk) 
nemcsak azt figyeli, amit neki mondunk, hanem amit 
másoknak vagy másokról mondunk… Kibeszéljük-e 
a másik embert a háta mögött? Mit árul el rólunk az, 
ha találkozunk valakivel, és kedvesen beszélünk vele, 
majd elköszönve tőle kígyót-békát kiáltunk rá? Vagy ha 
a telefont letéve elkezdjük szapulni azt, akivel éppen az-
előtt nyájasan beszélgettünk?

Jó esetben előbb gondolkodunk, és csak utána be-
szélünk. Így ha a gondolataink nem Isten szerintiek, ak-
kor a szavaink sem lesznek azok. Tehát szívünkben kell 
elkezdenünk „tisztulni”, és azután reménység szerint a 

beszédünk is tisztább lesz.
De az igében ezt olvas-

suk: „Mindenfajta vadál-
lat és madár, csúszómászó 
és tengeri állat megszelí-
díthető: meg is szelídíti az 
ember; a nyelvet azonban 
az emberek közül senki 
sem tudja megszelídíteni, 
fékezhetetlenül gonosz az, 
telve halálos méreggel.” 
(Jak 3:7–8)

Ezek szerint mégsem lehetséges a beszédünk megza-
bolázása? Fontos kiemelni: „az emberek közül”! Mi ma-
gunk nem vagyunk rá képesek, de Isten segítségével 
lehetséges a változás. Persze ez rendkívül nagy odafi-
gyelést és törődést igényel a részünkről is. A Lélek gyü-
mölcse az önmegtartóztatás (lásd: Gal 5:22), amelyre, 
érzésem szerint, nem mindig fektetünk elég hangsúlyt, 
pedig ez nagyon sok mindent magában rejt, így a nyel-
vünk megfékezését is.

Ez is küzdelem, de az Úrnak hála, ezzel sem egyedül 
kell megküzdenünk. Kérjünk hozzá Istentől bölcsessé-
get, hiszen „a bölcs embert kedvessé teszik saját szavai, 
az ostobát pedig saját szája teszi tönkre” (Préd 10:12).

Vizsgáljuk meg magunkat, és döntsünk a válto-
zás mellett. Kívánok ehhez (is) sok erőt és áldást 
mindannyiunknak!

Ujváriné Császár Boglárka

Jézus Krisztus evangéliumát hir-
dessük: „s így megismerjétek Krisz-
tus minden ismeretet meghaladó 
szeretetét, hogy Isten mindent át-
fogó teljességére jussatok.” (Efézus 
3,19); Isten országának ismeretét, 
rendjét, és annak békéjét terjesz-
szük a Biblia megismerése által: 
„Éppen ezért teljes igyekezettel 
törekedjetek arra, hogy hitetekben 
mutassátok meg az igaz embersé-
get, az igaz emberségben ismere-
tet,” (2Péter 1,5); magyar anya-
nyelvünket ápoljuk; segítsünk 
minden tanítványt, hogy eljusson 
a lélek tavaszára, azaz új élet-
ben járó, megújult gondolkodású 
gyermekeivé legyenek Istennek; 

mindezek mellé pedig ragasszunk 
életes ismeretet, kiváló minőségűt 
és használhatót! Így hozzon az Úr 
kegyelme iskola- és templompad-
ba tudást és életet, azokból is az 
igazit! „Ezek adnak az együgyűek-
nek (tudatlanoknak) okosságot, az 
ifjúnak ismeretet és megfontolást.” 
(Példabeszédek 1,4) Vége a lecké-
nek! – mondhatnánk. Nincs vége. 
A hivatásgyakorlás mindig hoz 
más és újabb kihívást, amit talán 
nem akartunk! Az élet már csak 
ilyen itt lent! Nem létezik ”siker-ko-
vács” kézikönyv, amiben minden 
benne van a jó tanévkezdéshez 
és a kiváló folytatáshoz! A projekt 
nagy. Kell a tervezés, szervezés, 

megvalósítás, és az oly igen fontos 
értékelés folyamata! Jó, tudjuk. 
Mindezekből az következne, hogy 
jelszavunk legyen „hitvallásosság 
és minőség!” Szép. Azért mégis 
legyen bennünk egy másfajta lel-
kiismereti imperativus is! Történe-
tesen, hogy semmiféle ismeret és 
tudás megszerzéséért ne áldozzuk 
fel a szeretetet! A gyermek, a ta-
nítvány szeretetét sem! Ne hagy-
juk veszni őket, legyenek szeretve! 
„Isten szeretet, és aki a szeretetben 
marad, az Istenben marad, és Is-
ten is őbenne.” (1János 4,16b)

Berze János 
lelkipásztor
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Erdélyi kirándulás

A „Határtalanul” program keretében Erdélyben jártak 
iskolánk 7. osztályosai. 24 tanuló 21 kísérő felnőttel vett 
részt ezen a csodálatos úton.
Közel 2000 km, 20 helyszín, számtalan természeti gyö-
nyörűség, történelmi és irodalmi emlékhely. Ízelítőül né-
hány program, élmény, amit átélhettünk:
Túra a Tordai-hasadékban, a Békás-szorosban, majd 
terepjárókkal a Madarasi Hargitára. Találkozás a Böjte-
ház lakóival Szovátán, a Bolyai Líceum diákjaival Ma-
rosvásárhelyen. Gyertyagyújtás a Gyergyószentmiklós 
melletti Gac hegyen, ahol 159 fehérvári kadét halt hősi 
halált. Koszorúzás Petőfi, Arany, Tamási Áron, Orbán 
Balázs emlékhelyein, valamint a házsongárdi temető-
ben. Kolozsváron a Farkas utcai templom és a Mátyás 
szobor megtekintése. A segesvári vár felderítése csapa-
toknak összeállított feladatokkal. És még sorolhatnánk…
Diákjaink kiselőadásokkal készültek egy-egy hely ismer-
tetésére, verseket szavaltak, és sokat énekeltek. Szólt a 
székely himnusz, a katonanóta, a zsoltár, a tréfás dal, 
mikor minek volt itt az ideje.
Nagyon békességes, jó hangulat volt jellemző az egész 
utazásra. Sok vidám és felemelő pillanatban volt részünk, 
így épült közösségünk, magyarságtudatunk, hitünk.

Sáriné Rádi Zsuzsa ig. helyettes

Tanulóink gondolatai az erdélyi útról

1. Szanyó Benjámin:
Jó volt-e az erdélyi kirándulás? – ezt kérdezitek leg-
többen. A „jó volt” kifejezés erre kevés. Szerintem 
minden magyarnak legalább egyszer az életben fel 

kell vándorolnia a Hargitára, vagy körül kell nézni a 
Király-hágón, vagy meg kell állni Reményik Sándor 
sírjánál.
Az igazi magyar olyan, mint a turulmadár: szabad és 
határtalan, és végtelenül magyar.

2. Polgár Hanna:
Ettől a kirándulástól először kicsit féltem, hogy milyen 
lesz 6 napot a családom nélkül tölteni. Minden nap 
felejthetetlenné vált számomra. Nekem a legjobban a 
körösfői és a kolozsvári templomok tetszettek.

3. Tiber Réka:
Elsőként Torockó érintett meg. Csodálatos emlékként 
maradt meg a szívemben, ahogy a Székelykő lábától 
beláttuk az egész falut, a pislákoló fényeket, a házakat, 
a kerteket. A kirándulás alatt közelebb kerülhettem az 
osztálytársaimhoz és a tanáraimhoz.

4. Vizy Debóra:
A Békás-szorosnál szebb természeti csodát még nem 
láttam. Ahogy mentünk a kanyargós úton, bámulatos 
sziklafalak tárultak elénk. A patak mellett sétáltunk, és 
gyönyörködtünk, hogy Isten milyen szépet teremtett.

5. Rezsnyák Anna:
A Székelykő lábánál úgy éreztem, hogy ha elemelked-
nék a földtől, könnyedén szállhatnék a szél szárnyán. 
Amikor azonban a Tordai-hasadékban jártunk, és én 
felnéztem, olyan volt, mintha zuhannék, zuhannék a 
végtelenbe.
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6. Siha Kende:
Nagyon megérintett, mikor megláttam az árvaház-
ban egy kisfiút mosolyogva biciklizni. Azt nézte tá-
volról, hogy vajon milyen ajándékot hoztunk nekik. 
Elgondolkodtató, hogy ők már annak is örülnek, ha 
kapnak egy doboz színes ceruzát, mi pedig nem ér-
tékeljük azt, amink van.

7. Vén Míra Panna:
A kiránduláson nagyon sokat tanultam a kiselőadá-
sokból. Nagyon jó, hogy együtt volt az egész osz-
tály!

8. Virág Balázs:
Az én legkedvesebb emlékem a Madarasi-Hargitán 
volt. Nagyon megnyugtató volt, amikor Anna Sára 
énekelt a turulmadár szobránál, Ili néni pedig egy 
szép áhítatot tartott.

9. Papp Márta:
Életemben először jártam Székelyföldön, mely hatal-
mas örömöt jelentett számomra. Amikor fenn álltunk 
a székelyek szent hegyén, a Hargitán, a kopjafák kö-
zött, és énekeltük a Himnuszt, ez megerősítette az 
Erdély iránti szeretetemet és tiszteletemet.

10. Tugyi Andrea:
Nagyon jó volt látni, hogy az erdélyi emberek mennyi-
re meg szeretnék tartani a magyarságukat. Én Erdély-
ben megtudtam, hogy mit jelent magyarnak lenni.

11. Kovács Bence:
Mit adott nekem ez a kirándulás? Egy felbecsülhe-
tetlen élményt. Azért, mert láthattam olyan embere-
ket, akik pásztorkodásból, földművelésből szerényen 
élnek. Egy idegen nép területén élnek, és kitartóan 
küzdenek. Nekem ez a kirándulás azt tanította:
SOSE ADD FEL!

Egy hét vándorlás a Visegrádi-hegységben, avagy vándortáboros krónika
2018. július 9-16.

Július 9–16-ig vándortáborozni 
volt iskolánk 27 tanulója és 3 pe-
dagógusa. Szentendrétől Visegrá-
dig vitt utunk, ahol 80 km-t gya-
logoltunk.
Miután kihajóztunk Pestről Szent-
endrére, egy kis városismereti fel-
adatlapot kaptunk Márti nénitől, 
majd a Kő-hegy felé indultunk. 
Katonai sátrak és nomád környe-
zet – kezdődhet a kaland!
Kedden a Holdvilág-árokhoz tú-
ráztunk, és a 18 km-es út során 
többször éreztük, hogy a meleg és 
a nagy szintkülönbség miatt min-
den erőnkre, kitartásunkra szük-
ség van. Visszaérve a táborba még 
nem volt vége a nehézségeknek: 
hatalmas vihar kerekedett, így a 
menedékházba mentünk aludni.
Szerdán táborhelyváltó túra Pi-
lisszentlászlóra, ahol a 12 km 
szemerkélő esőben meg se koty-
tyant nekünk. A fiúk legnagyobb 
örömére a helyi focipálya mellett 
vártak a sátrak. A fáradtság egy 
pillanat alatt elszállt, és már rúgták 
is a bőrt! A lányok a tágas fürdő-
szobának örültek, Ili néni a nagy 

közösségi helyiségnek, ahol esti 
áhítatra összejöhettünk.
Csütörtök reggel a legtöbben a 
didergős éjszakát emlegették. Va-
lahogy ez a hely az ország hide-
gebb pontjaihoz tartozik. Így este 
már több réteg ruhában bújtunk 
a hálózsákba. Viszont nap közben 
kellemes időben csodálhattuk a 
Dunakanyar panorámáját a Pré-
dikálószék új kilátójából.
Péntek reggel ismét beraktuk cso-
magjainkat Gábor bácsi autójába, 
aki egész héten szállította csomag-
jainkat. Magunk mögött hagytuk 
ezt a jó kis focipályát, és irány a 
Spartacus ösvény! Már rutinosan 
róttuk a kilométereket, minden-
ki gyakorlatot szerzett az erőbe-

osztásban. Jó beszélgetésekre is 
adódott lehetőség az egész napos 
gyaloglás során, valamint Domi 
kb. 100 egyeddel gyarapíthatta 
bogárgyűjteményét. Éééés: több-
ször is elénekeltük a tábori indu-
lót, Postás Pat dalát!
Visegrádra érve a Palotajáték for-
gatagába csöppentünk, királyok, 
lovagok, apródok, zászlóforgatók 
és mindenféle komédiások idéz-
ték meg a reneszánsz hangulatot. 
A felvonulás megtekintése után 
a Dunába lógattuk a lábunkat, 
majd felkapaszkodtunk harma-
dik táborhelyünkre: a Mogyoró-
hegyen található Madas László 
Erdei Iskolába. A jóleső vacsora 
után esti sétára és bátorságpróbá-
ra indultunk. A legsötétebb 150 
méteres szakaszon „profi ijesztők” 
bújtak el, de ez senkit nem rémisz-
tett meg annyira, hogy ne állja ki 
a próbát! Így mindenki megérde-
melten nyalhatta hazafelé a bátor-
nyalókát.
Szombaton délelőtt bobozással 
kezdtük a napot, majd a Felleg-
várba kapaszkodtunk fel. Utána 
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a Kálvária-dombon keresztül ju-
tottunk vissza a városba. A vá-
sárfiát sokan itt vették meg, ap-
ró figyelmességgel gondoltak a 
családtagokra. A nagy melegben 
azért a fagyi, limonádé volt a fő 
kiadásunk. Kíváncsian ültünk be 
a délután megrendezésre kerülő 
lovagi tornára, ahol Kassai La-
jos nyíllövéseiben, apródiskolá-
sok kardvívásában és mindenféle 
lovas attrakcióban meresztettük 
szemünket. Igazán érdekes, látvá-
nyos középkori show-műsort lát-
hattunk.

A búcsúestet értékeléssel kezdtük: 
mindenki dicsérő oklevelet kapott, 
megemlítve azt a jó tettet, tulaj-
donságot, amely kiemelkedő volt 
a hét során. Utána a Ki mit tud?-
on előkerült néhány tréfás pro-
dukció. Majd fellobbant a tábortűz 
lángja, és mindenki elmondhatta, 
milyen emlékeket visz haza a ván-
dortáborból.
Vasárnap még egy vízbiológiai 
foglalkozáson vettünk részt, szű-
rőkkel felszerelkezve közelítettük 
meg a tábor telepített tavát. A helyi 
környezeti nevelő sok-sok érdekes 

dolgot mesélt a kihalászott élőlé-
nyekről, közben összegyűjtöttük 
mindazt, amit a vízi életközösség-
ről tudunk. A búcsúzás szomorú-
ságát a szülői viszontlátás öröme 
váltotta fel. Köszönjük, hogy a ha-
zautazásban segítséget nyújtottak.
Reméljük, hogy ez a hét a résztve-
vők testi-lelki-szellemi érését, isko-
lai közösségünk épülését szolgálta.

Ili néni, 
Márti néni, 

Zsuzsa néni, 
Gábor bácsi

Vincze Mária tanítónő bemutatkozása

2008-ban végeztem a Károli 
Gáspár Református Egyetem 
Tanítóképző Főiskolai Karán, 
Nagykőrösön, tanító-hittan-
oktató szakon. Ezáltal gyer-
mekkori álmom vált valóra, 
ugyanis mióta az eszemet tu-
dom, tanító szerettem volna 
lenni.
Férjemmel a közös életünket 
a Pákozdi Református Gyüle-

kezetben kezdtük el, ahol gyermekmunkában és ifjú-
ságvezetőként is szolgáltunk.
Székesfehérvárra 2012-ben költöztünk. Azóta a Szé-
kesfehérvári Baptista Gyülekezet tagjai vagyunk, há-
rom gyermekünkkel.
Miután legkisebb gyermekünk is óvodás lett, vidé-

ken kezdtem el tanítani a Csóri Mátyás Király Általá-
nos Iskolában. 2017-ben itt tettem sikeres minősítő 
vizsgát.
Pedagógiai munkám során a Példabeszédek 22, 6 
vezérel: „Neveld a gyermeket a neki megfelelő mó-
don, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.” Ta-
nítványaimat igyekszem alaposan megismerni, hogy 
tudjak tanításom során a „nyelvükön” beszélni. Fon-
tosnak tartom, hogy tanítványaim megérezzék, Isten 
úgy szereti őket, ahogyan vannak.
A vezérige, amivel Isten a Talentum Református 
Általános Iskolába küldött engem, a Krónikák első 
könyve 28, 20: „Légy erős és bátor, és fogj hozzá! 
Ne félj, és ne rettegj, mert az Úristen, az én Istenem 
veled van, nem hagy cserben és nem hagy el, amíg 
be nem fejezed mindazt a munkát, amely az Úr há-
zában végzett szolgálathoz szükséges.”

Tanévet zártunk a városi hittanosainkkal
Egyházközségünk aktívan jelen 
van a város minden általános is-
kolájában, hiszen mindenhol meg-
szervezzük heti egy órában a re-
formátus hit- és erkölcstanórákat. 
Ezeken a tanórákon megismertet-
jük a gyermekekkel a bibliai tör-
téneteket és igazságokat, valamint 
reformátusságunk alapelveit. A 
tanórák mellett hittanos istentisz-
teletre is hívogatjuk a családokat 
évi 3 alkalommal. Adventben (kü-
lön istentiszteleten), virágvasár-

nap (a gyülekezettel közösen) és a 
tanévzáráskor (külön istentisztele-
ten). Ezen kívül az első osztályos 
hittanosok megáldását ünnepeljük 
szeptember végén a gyülekezettel 
együtt. Új kezdeményezés, hogy a 
tanév során egy hittanos napra is 
invitáljuk a gyermekeket.
De most essék szó a tanév zárá-
sáról. A tanévzáró hittanos is-
tentiszteleten most is sok kedves 
történés volt. Berze János vezető 
lelkész úr igehirdetését követő-

en a hittanosok szereplése, majd 
a ballagó 8. osztályos hittanosok 
útra bocsátása következett. Nagy 
izgalom kísérte a hittanos rajzver-
seny eredményhirdetését, vala-
mint a ’kiváló hittanosok’ megju-
talmazását. A rajzverseny díjazott 
alkotásait a jelenlevők meg is te-
kinthették a templomtérben. A ’ki-
váló hittanos’ címmel büszkélkedő 
gyermekek az istentisztelet után 
beválthatták könyvutalványukat a 
könyves asztalnál. 
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Nagy derültséget szerzett egy ked-
ves hittanos édesanya, Varga Gab-
riella színművésznő verses szol-
gálata. Az alkalom természetesen 
szeretetvendégséggel fejeződött be.

Ezúton szeretném a diakónia ál-
dott munkáját megköszönni, hogy 
a hittanos istentiszteletek után a 
szeretetvendégségeket megszerve-
zik nekünk.

Az idei tanév elvégzett munkájáért 
dicsőség az élő Istennek!
A hittanos szolgálók nevében:

V. Szabó Gergelyné Zsófia 
hitoktató-beosztott lelkész

A misszió egyik mai formája: 
napközis hittantábor

Úgy tűnik, egyre nagyobb igény 
van manapság a gyermekek nyári 
felügyeletére. A szülők és a nagy-
szülők dolgoznak, a nyári szünet 
viszont hosszú. Mi legyen akkor 
a gyermekkel? A piac felfedezte 
ezt a rést, és rengeteg hangzatos 
élménytábort hirdetnek is min-
denfelé igen komoly pénzekért. 
A szülők pedig válogathatnak a 
divatosabbnál divatosabb és drá-
gábbnál drágább rekreációs for-
mák között…
Egyházközségünk többedik éve 
szolgál a családok és a gyerme-
kek felé a nyári napközis hittan-
táborokkal. Mindenki számára 
elérhető áron, remek szabadidős 
programokkal, elhívatott pedagó-
gusokkal biztosítjuk a gyermekek 
testi-lelki feltöltődését és növeke-
dését. A Széchenyi utcai gyüleke-
zetrész az iskola épületében és az 
iskola segédletével gondoskodott 
idén is 101 gyermekről (egyhar-
mad részt talentumos diák, két-
harmad részt városi hittanórák-

ra járó gyermek) a nyári szünet 
legelső hetében. A gyermekek 
délelőtt templomi áhítaton vettek 
részt, majd tízórai következett. Ezt 
követően bibliai foglalkozásokon 
mélyültek el hi-
tükben. 
Az ebéd után 
rekreációs prog-
ramok várták 
a csemetéket: 
kézműveskedés, 
mozilátogatás, 
túrázás, aka-
dályverseny. A 
napot uzsonna 
zárta. Pénteken 
kirándulást tet-
tünk a budapes-
ti Bibliamúze-
umba, a Kálvin 
téri templomba, 
a Püspöki Szék-
házba (ahol 
meg is ebédel-
tünk), majd a 
Gellért-hegyre. 

A táborzáró családi áhítat és a 
vasárnapi záró istentisztelet mind 
megerősítették a Bibliai honfog-
laló tábor üzenetét: a mi Istenünk 
szeretetében otthonra találhatunk.

Balázs fiunk versét közlöm:

2018. hittantábora

Hétfő reggel indultunk iskolába,
Hittantáborba, nem tanórára,
Anyukám szervezett immár harmadszorra tábort,
Nagyon izgalmasat, senki sem mondta: kár volt
Szervezni, támogatni, tenni érte,
S a tábort mindenki ily jónak vélte:
Budapestre utazósnak,
Béke térre gyaloglósnak,
Barkácsolósnak,
És focizósnak,
Mozizósnak, ilyennek,
Hidd el: mi ennek
Örültünk, de nagyon,
Lesz még ily jó, vajon?

V. Szabó Balázs
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Meggyőződésem, hogy azok a hit-
tanos (főként a nem egyházi isko-
lába járó) gyermekek és családok, 
akik megtapasztalják a gyülekezet 
befogadó, értékadó közösségét, 
később szívesebben jönnek kö-
zénk, és nyitottabbak az evangéli-
umi gondolkodásra. Kérem a ked-
ves Olvasót, hogy imádkozzon és 
maga is tegyen azért, hogy az ér-
kező családok közöttünk valóban 
otthonra lelhessenek.

Szeretnék köszönetet mondani 
egyházközségünk presbitériuma 
nevében a munkatársaimnak, ne-
vezetesen Fórizs Éva és Konrád Fe-
renc hitoktatóknak, Ellenbruckné 
Kiss Aranka és Ludvigné Izsay 
Szilvia hitoktató-beosztott lelké-
szeknek, valamint Deák Péter és 
Ujvári Sándor lelkészeknek, akik 
áldozatos és rengeteg munkával 
tették ezt a hetet a gyermekek szá-
mára feledhetetlenné.

Továbbá köszönjük a Talentum 
Református Általános Iskola ve-
zetőségének, pedagógusainak és 
technikai munkatársainak készsé-
ges és melegszívű szolgálatát.

Szívesen dolgozom egy ilyen egy-
házközségben, amely pályázik és 
áldoz a gyermekek integrálására.

V. Szabó Gergelyné Zsófia 
hitoktató-beosztott lelkész

Tiszaföldvárról Székesfehérvárra
Idejövetelünk és megérkezésünk lelki útja

 „De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban énrajtam mutassa meg végtelen türelmét példaként 
azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak.” (1Timóteus 1:16)

„Nem vagyok az, aminek lennem kellene, de az sem vagyok, aki voltam egykor. Isten kegyelméből vagyok, ami 
vagyok!” (John Newton)

Az újság szerkesztői arra kértek fel, 
mint új lelkipásztort, hogy mutat-
kozzak be az újság lapjain keresz-
tül. Arra gondoltam, hogy én nem 
az újságon keresztül szeretnék, ha-
nem élőben, kinek-kinek, ahogy 
megadatik. Így most fo-
gadja szeretettel az olva-
só az idekerülésünk rövid 
lelki beszámolóját.
„Jó várni és megadással 
lenni az Úr szabadításá-
ig.” (JerSir 3:26., Károli 
ford.) – olvassuk a Siral-
mak könyvében. Egy lelki 
tanítóm sokszor tanította 
a várakozással kapcsola-
tosan, hogy Isten mindig 
ad elég időt azoknak az 
áldásoknak a kiteljesedé-
sére, amik tőle vannak. 
Az ördögtől való ellenben arról 
ismerszik meg, hogy azonnal, 
időt nem hagyva akar döntésre, 
tettekre kényszeríteni. Az utóbbi 
egy évben a gyülekezet várakozó 
állásban volt a lelkészválasztást 
illetően. Magam egy évnél keve-
sebbet voltam benne ebben a fo-
lyamatban, de így is hónapokat 
dolgozott bennem, rajtam és kö-

rülöttem Isten, amíg eljutottunk 
idáig. A gyülekezet lelkészévé vá-
lasztásnak útján nagyon sok bá-
torítást kaptam Isten élő és ható 
szavából, barátok biztatásában és 
egyházi felettesek bátorításában. 

Feleségem, Tünde először hetekig 
hallani sem akart a székesfehérvá-
ri meghívásról, és könnyek között 
kereste ő is a legfelsőbb irányítást. 
Isten megértette velem, hogy ha 
tőle van a hívás, akkor a felesé-
gemben is elvégzi annak elfoga-
dását. Az első nem hivatalos be-
mutatkozás reggelén, május 6-án, 
együtt borultunk le imádságban a 

szolgálat előtt, és Isten kimondat-
ta vele, „Istennel még a kőfalon is 
átugrom” (Zsolt 18:30). Így ekkor 
benne is leomlott, pontosabban 
átugrotta. Jó volt megtapasztalni, 
hogy szabadon tudtam szolgálni, 

beszélgetni és a gyüleke-
zetet érintő „állásinterjús” 
kérdésekre válaszolni. 
Nem görcsösen megfelel-
ni ki tudja, milyen elvá-
rásoknak, hanem azt az 
önmagamat adva, ami-
ben Isten tett szabaddá. 
Azt gondolom, hogy ha 
nem éltem volna meg Is-
ten vezetését és benne a 
szabadítását, nem mer-
tem volna felmenni a 
székesfehérvári szószékek 
bármelyikére. Nemrég ol-

vastam, hogy akik teljes lelkükkel 
szeretik Istent, azoknak nem szűn-
nek meg a kételyeik és küzdelme-
ik, épp csak már nem befolyásol-
ják őket (Philip Yancey). Micsoda 
kegyelmi helyzet, ha a kételyeinél 
nagyobb Istent tapasztal az ember 
a harcaiban!
A megválasztásommal kapcsolat-
ban nagyon meglepett a gyülekezet 



BÉKESSÉG8

határozott igene. Eddigi életemben 
csak Isten felém kimondott igene, 
ami a legfontosabb, aztán a felesé-
gemé az, ami jobban meglepett en-
nél az igennél. 
Köszönöm nektek ezt a megelőle-
gezett bizalmat! 
Ezeknek az igeneknek a folytatása 
a nehezebb! 
Ez érvényes mind az Istennel, 
mind a házastárssal, mind pedig 
a ránk bízottokkal kapcsolatban. 
Kérlek titeket, testvéreim, segítse-
tek ezt a kölcsönös igent megőriz-
ni! Azt tapasztalom, hogy könnyen 
nemmé válhat az igen, amint csa-
lódunk a másikban. A csalódás a 
legtöbbször abból adódik, legyen 
az Istenben, házastársban vagy 
bármilyen emberi kapcsolatban, 
amikor a magunk, bűn által eltor-
zult megítélése szerint közeledünk 
a másikhoz. Általában először ide-
alizálunk, és mindent tökéletesnek 
látunk a másikban, aztán ha kide-
rül, hogy vannak fogyatkozások, 

netalán még bűnök is a másikban, 
akkor jön a szörnyű csalódás és az 
illető személy alábecsülése. Szem-
léletesen szólva ez olyan, mint 
amikor először rózsaszínű (szív ala-
kú!) szemüvegen keresztül látom a 
másikat, aztán ha ez lekerül, mert 
valami mindig könnyen leveri, jön 
a hegesztő szemüveg, ami nagyon 
feketén láttat. Ennek a tipikus és 
jól ismert példája az emmausi 
tanítványok esete (ld. Lukács 
24:13–33), akik bődületeset csa-
lódván Jézusban, csak mert a ma-
guk szemüvegén keresztül akarták 
őt látni, elmondják neki, hogy 
mennyire csalódottak. Ekkor már 
a fekete szemüveg van rajtuk, és 
lógó orral mondogatják, hogy 
„Pedig mi azt reméltük…” (Luk-
ács 24:21., Károli ford.) Ezt jó 
lenne szem előtt tartanunk kölcsö-
nösen lelkipásztor és gyülekezeti 
tag, mintegy „használati utasítás-
ként”. A fent említett lelki vezetőm 
sokszor helyezte a szívemre, hogy 

két hívő ember sohase álljon köz-
vetlen kapcsolatban egymással. 
Ha két bűnös ember kapcsolatba 
kerül, abból minden rossz követ-
kezhet. De ha Krisztust magunk 
közé engedjük, és csakis Őt, akkor 
az egészen más látást ad a másik-
ról. Valódit és reménykeltőt! Meg-
látom ugyan a bűnös embert, de 
a kegyelem szemüvegén keresztül. 
És ebből meg minden jót kihozhat 
Jézus! Ez a látásjavító kegyelem, 
ahogy az őskeresztyének megfo-
galmazták.
Nos, testvérek, gyertek, kezdjük el 
egymást így látni, szemlélni! A mi 
Istenünk nagy áldásokat tartogat, 
hiszem! Le ne maradjunk róla! Tu-
dom, hogy Isten hozott, és ez több 
puszta szófordulatnál. De ő is tart-
son itt és meg veletek együtt!
Köszöntelek benneteket!

Szász Zoltán
lelkipásztorotok 

értetek és veletek

Tiszta szívből dicsérni az Urat
„… zsoltárt zengek rólad a nem-
zetek közt. Mert szereteted az égig 
ér…” (Zsolt 108:4–5)
Aki ott volt július 8-án a 10 órási 
istentiszteleten a Széchenyi ut-
cában, az részese lehetett a Szat-
márnémetiből hozzánk érkezett 
Higyed János református lelkész 
igehirdetésének, és az ő felesége 
által vezetett énekkar előadásá-
nak. Csodálatosan hangzó zsol-

tárok csendültek fel templomunk-
ban.
Jó érzéssel hallgattuk a kórus ma-
gával ragadó, szívből jövő éneklé-
sét. Így csak az tud énekelni, aki 
tiszta szívből dicséri, dicsőíti az 
Urat. Itt pedig ezt hallhattuk!
„Kész a szívem arra, Istenem, 
hogy énekeljek és zengedezzek 
lelkesen!” (Zsolt 108:2)
Örülök, hogy részese lehettem en-

nek az istentiszteleti alkalomnak, 
és lélekben feltöltődve jöhettem 
haza. De ami mégis egy kicsit el-
szomorított, az volt, hogy elég ke-
vesen voltunk, akik eljöttünk erre 
az istentiszteletre.
„Ez az a nap, amelyet az ÚR ren-
delt, vigadozzunk és örüljünk 
ezen!” (Zsolt 118:24)
Áldás, békesség mindenkinek!

M. J.-né

-  Szentírást
-  bibliai témájú könyveket
-  hitépítő kiadványokat
-  traktátusokat

-  igés kártyákat, könyvjelzőket, matricákat
-  evangéliumi naptárakat
-  kazettákat és CD-t 

vásárolhat minden kedves érdeklődő.

A Széchenyi utcai gyülekezetünkben a két istentiszteleti alkalmat követően:

Iratterjesztés
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M E G H Í V Ó

Kedves Hetedikes, Nyolcadikos és Középiskolás Barátaink!

Azért írunk nektek, hogy nagy szeretettel meghívjunk benneteket egy sorozatra, amely hetente 
egy óra programot jelent majd számotokra a Gyülekezeti Központunkban (Széchenyi út 16.). A sorozat 
célja a konfirmáció, amely elvezet titeket egy új ifjúsági klub sokféle izgalmas, testileg-lelkileg építő 
közösségi életének megismeréséhez (nyári táborok, évközi túrák, kirándulások, sütés-főzés, kézműves-
ség, sport stb.), és nem mellékesen életetek Istenének megtalálásához!
A konfirmáció mindig különleges alkalom, hiszen a keresztyén ember felnőtté válásának fontos lépcső-
foka. Biztosak vagyunk benne, hogy ez a sorozat nem lesz hiábavalóvá az életetekben, sőt mindaz az is-
meret, megtapasztalás és hit, amiről szó lesz, segíteni fog titeket eligazodni az élet igazán fontos kérdé-
seiben. A világ sok országában (pl. Dél-Koreában, a Samsung, az LG, a KIA és a Hyundai szülőföldjén) 
ezrek és ezrek válnak keresztyénné napjainkban is, nyilván nem véletlenül. Velük együtt valljuk: Isten 
szeretetének valódi megtapasztalása az emberi szív legnagyobb ajándéka!
Azok a 8. osztályos hittanosok, akik már több éve hittanra járnak valamelyik városi iskolában, a haladó 
csoporthoz csatlakozhatnak, és 2019 tavaszán fognak konfirmálni!

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne,
 el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16)

Kedves Szülők!

„Ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja.” (2Tim 2,13)
Szeretettel kérjük, segítsék elő konfirmandus korú gyermekük felkészülését azzal, hogy biztatják 

és támogatják őt ezen az úton, ahogyan meg is fogadták ezt Isten és emberek előtt az ő megkeresz-
telésük alkalmával. Biztosak lehetnek benne, hogy ezzel a legnagyobb jóhoz segítik hozzá gyermeküket, 
amit csak adhatnak neki e földi életben!

Számotokra az első konfirmációi órát szeptember 14-én, pénteken 16 órától tart-
juk, a kezdő és a haladó csoportnak is! Ha az első alkalmon valaki nem tud megjelenni, akkor is 
bátran jöjjön valamelyik következő órára. Egy ideig még később is lehetőség van a jelentkezésre, akár 
személyesen a Lelkészi Hivatalban (Széchenyi u. 16.), akár a következő elérhetőségeinken:

Tel: 22-312-785; 30-503-9780; E-mail: deak.peter0924@gmail.com 

Szülők, családtagok részére felnőtt konfirmációi oktatás is indul az ún. „Tabuk nélkül” című 
sorozat keretében, amelynek első alkalma szeptember 21-én, pénteken lesz este 6 órától. 
Jelentkezés: hivatal@albaref.hu Mindenkit szeretettel várunk!

Deák Péter s.k.
ifjúsági lelkész

Székesfehérvári Református Egyházközség
8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 16.; Tel.: 22/312-785; Mobil: 30/630-8801

Fax: 22/398-719; email: hivatal@albaref.hu; internet: www.albaref.hu
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TÖBB MINT ELŐADÁS
Egy május végi estén a 
Széchenyi utcai refor-
mátus gyülekezeti terem 
megtelt. Dr. Keszi Krisz-
tina orvos-misszionári-
ust feszült figyelemmel 
hallgatták fiatalabbak és 
idősebbek egyaránt. Azt 
hiszem, mindannyiunk 
nevében mondhatom, 
hogy sokkal többet kap-
tunk ezen az alkalmon, 
mint csupán egy előadás vagy 
missziói beszámoló.
Hogyan lesz valakiből misszioná-
rius?
Krisztina életében ezt Isten dön-
tötte el, ő pedig igent mondott rá. 
Krisztina vallásos családban nevel-
kedett: hallott Jézusról, tudott saját 
bűnös természetéről, de bűnbo-
csánata nem volt. Egy csendeshét 
alkalmával ismerte meg a Megvál-
tó Jézust, aki az ő bűneire is kész 
bocsánatot adni. Krisztina imád-
ságban megvallotta Neki bűneit, 
és elfogadta Jézus bűnbocsátó ke-
gyelmét. Az imádságot ezekkel a 
szavakkal zárta:
„Úr Jézus, itt az életem, csinálj vele, 
amit akarsz, vegyél ki és tegyél 
bele, amit akarsz.”
Egy nap a Mt 19, 12-t olvasta: 
„vannak olyanok, akik önmagu-
kat tették nemzésre alkalmatlan-
ná, a mennyek országáért.”
Ekkor Isten megkérdezte tőle: Kész 
vagy-e értem egyedül maradni?
Az addig családra és sok gyermek-
re vágyó Krisztina egy napi lelki 
harc után tudott Igen!-nel felelni az 
Úrnak. Nem sokkal később Isten a 
Róm 15, 16-tal erősítette meg dön-
tését: „a pogányokért legyek Krisz-
tus Jézusnak szolgája, és végez-
zem az Isten evangéliumának papi 
szolgálatát.” Az elhívás és Krisztina 
odaszánt szíve is kész volt, azonban 
17 évig még várnia kellett az indu-
lásig. Már a Molnár Mária misszió 
kuratóriumi tagja volt, amikor egy 

nap ezt az igét olvasta: „Eredj ki a te 
földedből és a te rokonságod közül 
és a te atyádnak házából a földre, 
amelyet én mutatok neked” (1Móz 
12,1) Aznap a misszió egyik termé-
ben Zambiáról vetítettek. Krisztina 
tudta, hogy az Úr oda küldi őt. Az 
ottani nehézségektől való félelmére 
és a kígyóktól való iszonyára rea-
gálva Isten a 91. zsoltárral biztatta 
és bátorította: „Mert megparan-
csolta angyalainak, hogy vigyáz-
zanak rád minden te utadon… 
eltaposod az oroszlánkölyköt és a 
viperát”.

Így kezdte el szolgálatát a Liebenzelli 
misszió küldetésében Zambiában. 
Az ő missziói feladata nem munka, 
hanem szolgálat, mert az Úrnak és 
az Úrért végzi azt. Zambia lakossá-
gának 85 %-a vallja magát keresz-
ténynek, de ebből jóval kevesebb a 
valódi, Krisztust követő keresztény. 
10 évig egyedüli orvosként látta 
el a betegeket a Mungwi klinikán. 
Szembesülnie kellett a nagyfokú 
szervezetlenséggel, az AIDS pusz-
tító erejével (Zambiában az AIDS 
miatt 45 év az átlag életkor), a nő-
vérek betegekhez való méltatlan 
hozzáállásával. Állandó túlterhelés 
jellemző a klinikára, ahova a járó 
betegek 80-100 km-t gyalogolnak, 
és min. 4 órát várnak az ellátásra. 
Krisztinát Isten bőven kárpótolta a 
nehezekért:

• Mivel a lakosság 90 %-a nem 
beszél angolul, ezért megtanul-
ta a bemba törzsi nyelvet, így 

nagyobb lehetősége nyílt 
a bizonyságtételre Jézus 
Krisztusról.

• Beindított egy evan-
géliumi kölcsönkönyv-
tárat. Aminek eredmé-
nyeképpen sok ember 
megtért és elindulhatott 
a hit útján. Így esett meg 
egy AIDS-es beteggel is. 
Amikor egy evangéliu-

mi könyvet olvasott, Krisztina 
megkérdezte: Mi a véleménye? 
– Rólam van szó. Szeretnék 
megtérni – válaszolta a beteg, 
aki másnapra meghalt. Kriszti-
na többször tapasztalta azt, aho-
gyan az Úr az utolsó pillanat-
ban utánanyúl az embereknek.

• Krisztina szokása volt, hogy a 
kórterem fekvő beteginek el-
látása után hangosan imád-
kozott értük, majd ment a má-
sik kórterembe. Milyen nagy 
öröm, hogy mindezt bembául 
tehette!

A kórházi szolgálata mellett lelki 
szolgálatot végzett. A vasárnapi 
iskolán belül tinédzserek között 
szolgált Mungwiban és a szór-
vány, erdei, falusi gyülekezetekben 
(Ngulula, Chunga, Itinti). Nagy 
áldásként élte meg, ha hűséges 
szolgatársakkal szolgálhatott. Volt, 
aki kéthetes babájával a hátán hir-
dette Isten igéjét, más vállalta azt, 
hogy kevesebb jut a családnak, ha 
ő nemcsak földet művel, hanem 
evangelizál is. Azonban ezekre a te-
rületekre is jellemző, hogy kevés az 
erős hitű férfi. Előfordul az is, hogy 
a fiatalok dicsőítő csoportokban 
dicsőítik azt az Istent, akit nem is is-
mernek, mert énekelni eljárnak, de 
igei alkalmakra alig. Krisztina így 
fogalmazott: könnyebb dicsőíteni, 
mint Istent követni.
Mindig nagy öröm a templomépí-
tés, ahogy Itintiben is az volt, de 
Krisztina szerint semmit sem ér, 
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ha a templom tornya az égig ér, 
ha nem terjed az evangélium. Sok 
ember 8–10–15 km-t megtesz sé-
tálva vagy kerékpárral az esőzések 
idején nagy sárban, 45–48 fokban, 
hogy odaérjen az istentiszteletre. 
Vajon mi képesek lennénk erre, 
hogy igét hallhassunk? Krisztina 
megtanulta, ha 200 vagy 2 gyerek 
van is, hálából szolgáljon az Úrnak 
és ne embereknek. Az utolsó évben 
Isten lezárta az orvosi munkát, így 
több idő jutott a lelki szolgálatra:

• Lefordította bemba nyelvre a 
Zarándok útját.

• A gyerekekkel karácsonykor 
és húsvétkor színdarabokat 
adtak elő a templomban és a 
klinikán is, így tanította őket a 
szolgálatra.

• Mivel a családokban nincsenek 
könyvek, így otthonában olva-
sóklubot hozott létre, ahol lelki 
és angol könyveket is olvas-
hattak a gyerekek. Van olyan 

fiatal, aki 20–25 km-t megtett 
földúton, hogy ott lehessen 
ezeken az alkalmakon. Akik 
nem tudnak olvasni, azoknak 
beszélő Bibliát adott.

• Csendesheteket is szervezett 
a gyerekeknek. Ezeken saját 
házába fogadta a fiatalokat, 
és egy hétig együtt lakott ve-
lük. A lányok nála, a fiúk a 
templomban aludtak. Fontos-
nak tartja, hogy a fiatalok jól 
ismerjék az igét, mert csak így 
lehet a tévtanításoknak elle-
ne mondani. A történeteket 
és a mély lelki tartalmat egy-
szerűen mondta el saját ke-
zűleg rajzolt illusztrációkkal. 
A csendeshéten is voltak ne-
hézségek, például a közelben 
kigyulladó tűz, víznélküliség 
és az esős időben nehezen jár-
ható utak. Mindezek ellenére a 
fiatalok örömmel vettek részt 
a csendeshéten, amit egy írás-
beli vizsga, majd a jutalom: a 

Chisimba vízeséshez való ki-
rándulás zárt.

Szíven ütött, amit Krisztina mesélt 
egy már megtért lányról. Mivel 
3 generáció él egy házban, ezért 
nappal nincs lehetősége a jövés-
menés miatt elcsendesedve igét 
olvasni. Megoldásként éjjel kel fel, 
hogy Bibliát olvasson, mert akkor 
csend van. Mi tudunk-e áldozatot 
hozni Jézusért? Ha igen, akkor mi-
lyen szívvel? Krisztust követni és 
Őt szolgálni mindig áldozattal jár. 
Mégis boldog ember az, aki ezt te-
szi, ahogy Krisztinán is látszott az 
a derű és öröm, amit ő is Jézustól 
kapott.

Hadd zárjam soraimat azzal, ami-
vel Krisztina is zárta a kedd esti 
alkalmat:
„Ha ma az Ő útján járunk, holnap 
ott leszünk, ahol Ő akar látni min-
ket.”
Ezt kívánom az olvasó életére is!

Pervai Andrásné
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Amikor Isten megszólít valakit
Egy szép keddi napon csörgött a te-
lefonom, egy női hang keresett. A 
telefonáló a következőket mondta: 
segítséget szeretnék kérni, és már 
mondja is, hogy miért. Az Úr Jézus 
Krisztust szeretném még jobban 
megismerni, és szeretnék közelebb 
kerülni hozzá. A látásom megrom-
lott, a lábaim már nem visznek el 
a templomba. Szükségem volna 
segítségre, aki felolvas a Bibliából 
és bevásárol. Megbeszéltünk egy 
időpontot, és meglátogattam. Ki-
csi, takaros otthon fogadott, benne 
egy Isten után vágyakozó asszony. 
Elmesélte, hogy a munkahelyén a 
főnöke olyan ember volt, aki hitt 
Istenben, és a Biblia tanítása sze-
rint élt. Kezdtek beszélgetni a fő-
nőkével az élet dolgairól, és egyre 
jobban kezdte látni Isten munkáját 
az életében. A főnöke meghívta a 
gyülekezetbe, és elment istentiszte-
letre, ahova szorgalmasan kezdett 
járni. Életének és egészségének ne-
hézségei arra késztették, hogy el-

kezdte olvasni a Bibliát, és mellette 
evangéliumi könyveket is olvasott. 
Isten igéjét egyre jobban kezdte ér-
teni az életére nézve, és elkezdett 
az ige tanítása szerint élni.
A Bibliában ezt olvassuk:
Példabeszédek 8,17: „Szeretem 
azokat, akik engem szeretnek, 
megtalálnak engem, akik keres-
nek.”
Ennek az asszonynak a nehézségei 
nem oldódtak meg, de békessége 
van Istenben, és hiszi, hogy Jézus 
Krisztus a bűnei miatt halt meg a 
kereszten, ami által nyert bűnbo-
csánatot és örök életet.
János evangéliuma 3,16: „Mert 
úgy szerette Isten a világot, hogy 
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz 
őbenne, el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen.”
Isten munkája ma is csodálatos, 
hogy ma is ugyanúgy szólít meg 
embereket, mint amikor a földön 
járt. Többen le akarták beszélni, 
hogy hogyan engedhet be egy ide-

gent a lakásába, a gyülekezetből, 
de ő hiszi, hogy Isten gondot visel 
rá és szereti őt. Isten igéje így ter-
jed ma is, ha komolyan vesszük a 
tanítását.
Az Apostolok cselekedetei 20,28-
ban olvassuk: „Viseljetek gondot 
tehát magatokra és az egész nyáj-
ra, amelynek őrizőivé tett titeket a 
Szentlélek, hogy legeltessétek az 
Isten egyházát, amelyet tulajdon 
vérével szerzett.”
Hálás a szívem, hogy Isten meg-
engedte látnom, hogyan munkál-
kodik ma is egy-egy ember életé-
ben. Legyünk minél többen, akik 
bizonyságot teszünk az életünkkel, 
beszédünkkel nem csak a gyüle-
kezetben, hanem mindenütt, aho-
va Isten állított. Isten arra hívott 
el bennünket, hogy éljük és adjuk 
tovább az örömhírt, Isten igéjét. Is-
ten áldja meg mindazokat, akiknek 
szívügye Isten igéjének a tovább-
adása.

Miklós Gáborné

POLGÁRMESTERI TALÁLKOZÓ

A nyár kellős köze-
pén, június 20-án egy 
munkaebéden fogadta 
Főtiszteletű Steinbach 
József püspök urat Dr. 
Cser-Palkovics András 
polgármester úr. A ta-
lálkozó megszervezését 
több olyan, a székesfe-
hérvári gyülekezet éle-
tét érintő kérdés tette 
szükségessé, amelyben 
közegyházi szinten is el 
kell járni. A találkozón 
a város és a gyülekezet 
több vezetője, képviselője is részt 
vett.
A találkozó elején Steinbach püs-
pök testvérünk megköszönte a 
lehetőséget, és röviden összefog-

lalta, hogy a székesfehérvári gyü-
lekezetnek milyen jelentős sze-
repe van a nagyvárosi egyházi, 
missziói életben. Más egy városi 
gyülekezet és más egy falusi gyü-
lekezet küldetése és szerepe. En-

nek megfelelően a fel-
adatok és az igények is 
különbözőek. Ezekben 
kéri, hogy támogassa a 
polgármester úr is a szé-
kesfehérvári református 
gyülekezetet.
A találkozó témai a kö-
vetkezők voltak:
Steinbach püspök úr 
meghívta a polgármes-
ter urat a szeptember 
1-jei Kárpát-medencei 
református tanévnyitó-
ra, és megkérte, hogy 

köszöntse a jelenlévőket a város 
nevében. A polgármester úr kö-
szönettel elfogadta a meghívást, 
és részt fog venni az évnyitón.
A püspök úr megköszönte a város 
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Június végén nem csak a szúnyogok, hanem lelkes 
angol önkéntesek és bátor Székesfehérvár környéki 
tinédzserek is ellepték Gyenesdiást. Bár a tábori hét 
előtt érkező hidegfront lehűtötte a Balaton vizét, a 
táborlakókkal mégis naponta akár többször is kisé-
táltunk a strandra, akár sportolni, akár új játékokat 
játszani, vagy a merészebbek akár még fürödni is. A 
táborban önkénteskedő, segítő és tanító angol csa-
pat idén is az Acorn Camps jóvoltából volt hazánk-
ban. A tábori hét alatt az Apostolok cselekedeteiből 
olvastunk, és nem csak felületesen, hanem minden 
nap mélyreható tanítást kaphattak nem csak a tinik, 
hanem a tábor összes résztvevője. A változatos és 
pörgő ritmusú program része volt a reggeli csendes-
ség, a közös bibliatanulmányozás, tanítás, csoportos 
beszélgetések, kreatív feladatok, sport, játék, dicsőí-

tés, kirándulás, na és persze a tábor egyik 
legfontosabb része: az angol tanulás. A ti-
nik szintjüknek megfelelő angol nyelvi cso-

portokba lettek osztva, ahol nem a szigorú nyelvtani 
szabályokra, hanem a használható tudásra összpon-
tosítottak az angliai önkéntesek. Bár a tinik sokszor 
megmutatták a tábor vezetőinek, hogy mitől tini a 
tini, csodálatos hetet tölthettünk együtt, felemelő, 
Istenre hangolt beszélgetésekkel és milliónyi feledhe-
tetlen emlékkel.

Barabás Péter

nagyvonalú támogatását a Budai 
úti gyülekezeti ház és parókia épí-
tése kapcsán. Ez lehetővé teszi, 
hogy az építkezés befejeződjön. A 
polgármester úr elmondta, hogy 
az 50 mFt támogatási kerettel kap-
csolatos szerződés előkészítés alatt 
van, és rövidesen át fogják utalni 
azt.
A püspök úr tájékoztatást adott a 
református egyház óvodafejlesz-
tési programjáról. A programban 
a székesfehérvári Olajfa Refor-
mátus Óvoda bővítése is szere-
pel. Az óvoda jelenleg egy köz-
oktatási szerződés keretében az 
önkormányzat tulajdonában lévő 
épületben működik. Ezzel kapcso-
latban a püspök úr bejelentette, 
hogy a program keretében a re-
formátus egyház szeretné meg-

vásárolni a jelenlegi épületet és a 
telket. A polgármester úr röviden 
összefoglalta a város óvodai elhe-
lyezésével kapcsolatos aktualitá-
sokat, és nyitott abban a kérdés-
ben, hogy megfelelő előkészítés 
után a város eladja az egyháznak 
az ingatlant.
A püspök úr elmondta, hogy a 
nagyvárosi missziós célok között 
szerepel hosszú távon a székesfe-
hérvári maroshegyi gyülekezetrész 
fejlesztése. A jelenlegi imaház és 
telek nem alkalmas arra, hogy ott 
komolyabb fejlesztést hajtson vég-
re a gyülekezet. Az egyházkerület 
támogatja a gyülekezetet abban, 
hogy a Csikvári és a Csőszház út 
sarkán lévő telket megvásárolja. A 
polgármester urat arra kérte, hogy 
egy, az ingatlant keresztező közmű 

kiváltásában segítsen, amire ko-
rábban az előző tulajdonosok már 
ígéretet kaptak az önkormányzat-
tól. A helyzet tisztázása után a pol-
gármester úr ígéretet tett a közmű 
kiváltására.
A találkozó végén néhány, a vá-
ros közéletét érintő kérdésben egy 
nyitott, őszinte beszélgetés folyt.
A püspök úr és a polgármester úr 
találkozójáról készült beszámolóm 
írása közben erősödött meg ben-
nem, hogy ez egy nagyon fontos 
találkozó volt. Hosszú évekre dől-
tek el olyan ügyek, amelyek gyü-
lekezetünk fejlődését szolgálja. 
Kérjük Isten áldását és útmutatá-
sát terveink továbbviteléhez.

Összeállította: 
Szabó Sándor 

gazdasági gondnok

Bibliai angol tini tábor Gyenesdiáson

Kisgyóni gyülekezeti kirándulás
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Kövesd az Est-
hajnalcsillagot! 
Június 23-án, 
szombaton 15 
órától az Úr Jézus 
Krisztust követ-
ve, közös biblia-
olvasással (János 
evangé l i uma) , 

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

Nyári teaház. 
Szűcsné Novák Mária Hetven bibliai nőalak tűzzo-
mánc képe és története című könyvének bemutató-
jára került sor. A beszélgetést Bakonyi István vezette. 
Énekelt Pisch Anikó, zongorán kísérte Tugyi István.

Maroshegyi napközis hittantábor 
(Állati küldetés!).
A tábort július 2-tól 6-ig tartottuk meg 32 gyerek 
részvételével. A testvérek bővebben olvashatnak er-
ről külön cikkünkben.

Jövőbeli kiemelt alkalmaink:
Őszi bográcsozás. 
Szeptember 9-én, vasárnap 09 órától 15 óráig tart. 
Téma: Neked van küldetésed? Előadó: Magyarné 
Balogh Erzsébet, a Református Missziói Központ lel-
kész-igazgatója. Délelőtt: Áhítat, előadás, csapatjá-
ték. Délben bográcsos ebéd. 13:30-tól pedig a kálozi 
református dicsőítő csapat tart koncertet. Mindenkit 
szeretettel várunk!

Őszi teaház. 
November 11-én, vasárnap 16 órától. Ennek kereté-
ben gyülekezetünk tagjai, Szabóné Demény Monika és 
Szivák András tartanak beszámolót alkotói munkájuk-
ról, valamint képes vetítést láthatunk a népi festett 
tárgyakról. Ezt követően egy bizonyságtételt is meg-
hallgathatunk.

Ujvári Sándor Csaba 
beosztott lelkész

MAROSHEGYI KRÓNIKA

Állati küldetés – avagy hittantábor Maroshegyen
Már nem is tudom megmondani 
pontosan, hogy mikor vettem részt 
először a maroshegyi gyermektá-
borban segítőként, de egy biztos: 
a tábor már nagyon régóta fix 
program számomra a nyár elején. 
Az évek során minden téren lehe-
tőségünk volt rengeteget fejlődni. 
A gyerekek, a segítők, a díszlet, 
a program. Semmi nem maradt 

pont olyan, mint a legelején, és 
azt hiszem, ezért nagyon hálásak 
lehetünk. És ami a legfontosabb: 
mi sem maradtunk ugyanazok.
Emlékszem, mikor a legelső pró-
bával egybekötött megbeszélésen 
részt vettem. Még nem tudtam, 
mire számítsak. Igazából még sen-
ki sem tudta, mire kell odafigyelni, 
mi fog tetszeni a gyerekeknek, ho-

gyan is lehetne a legjobban átadni 
nekik az üzenetet.
Emlékszem, mikor az első színda-
rabbal kellett kiállni a gyerekek 
elé. Stresszeltünk miatta rendesen. 
Fel kellett fedeznünk, hogy az ösz-
szegyűlt társaságot nem érdekeli a 
tökéletes színészi alakítás, sokkal 
inkább értékeltek egy-egy őszinte, 
előre nem eltervezett pillanatot.
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Emlékszem arra is, hogy a gye-
rekek ugyanúgy tesztelgették az 
ismeretlen vizet, mint mi, segítők. 
Ők megpróbálták kitalálni, hogy 
meddig lehet elmenni rosszalko-
dás szempontjából, mi pedig meg-
próbáltunk rájönni, hogy mennyi 
ideig bírják egy ültő helyükben.
A változás olyan szépen, fokozato-
san történt, hogy fel sem tűnt ad-
dig, amíg le nem ültem, és el nem 
kellett gondolkodnom azon, hogy 
mit is írjak a táborról. Úgy érzem, 
mostanra minden a helyére ke-
rült. Felnőttek, gyerekek, nagy 
gyerekek, mind összeszoktunk. 
Kialakult, hogy kinek mi a felada-
ta, mikor hol a helye.
A (többnyire) gördülékenyen mű-
ködő csapat mellé kialakultak 
a tábori szokásaink. A többség 
el sem tudja képzelni a tábort a 
pénteki csapatvetélkedő nélkül, 
mások a fürdést várják a legjob-
ban Robi bácsi tavában. A reggeli 
színdarabok is elengedhetetlen 
részévé váltak a hétnek. A pén-
teken kitöltött visszajelzőlapok 
szerint volt olyan is, akinek (a leg-
nagyobb meglepetésemre) a reg-
geli dicsőítés tetszett leginkább. 
Ezt tényleg nem csak azért írom 
bele, mert én vezettem az ének-
lést. Tényleg 😉
Komolyra fordítva a szót, amellett, 
hogy örülünk az egyre szebb dísz-
letnek, az ugrálóvárnak és a jobb-
nál jobb programoknak, a legje-
lentősebb változás a gyerekekben 
történik. Aki a hét elején a legcser-
fesebb volt, megtanul péntekre 
kicsit csöndben maradni. Termé-
szetesen éppen csak addig, amíg 
muszáj, de többet nem is kérhe-
tünk, azt hiszem. Ellenben, akiről 
az elején azt hisszük, hogy sosem 
fog megszólalni magától, a végére 
mindig meg tud nyílni, és meglep-
ve hallgathatjuk az érett gondolko-
dásáról bizonyságot tevő gondola-
tait. Bizony, bizony. Okosabbak és 
bölcsebbek ezek a kis csöppségek, 
mint amit a legtöbb felnőtt gondol 

róluk. Idén alkalmam volt egy dél-
előtti csoportot vezetni, és mindig 
meglepődtem azon, hogy meny-
nyi egyedi és komoly gondolatuk 
volt a legfiatalabbaknak is. Annyi 
minden kavarog bennük. Sajnos 
az internetet már ennyi idősen 
sem tudják kikerülni, viszont még 
nincs elég ismeretük ahhoz, hogy 
kitalálják maguktól, hogy mi igaz, 
és mi nem. Amikor azon jár az 
agyuk, vajon léteznek-e űrlények 
vagy zombik, vagy hogy mi is a 

helyzet ezzel a világvége dologgal, 
akkor érthető, hogy nem tudnak 
figyelni az aranymondásokra.
A végeláthatatlan kérdéssoroza-
tukkal ők is rengeteget tanítottak 
nekem. Ezek közül a legnagyobb 
az, hogy ne kerüljem ki a kényes 
témákat. Miután tisztáztuk, hogy 
űrlények és zombik miért nem lé-
tezhetnek, és gyorstalpalóztunk 
a Jelenések könyvéből, képesek 
voltunk az adott napi témára úgy 
figyelni, mint a kisangyalok. Bá-
torítok mindenkit, aki ezt olvassa, 
hogy kezdjen el komolyan beszél-
getni a gyerekekkel. Előbb-utóbb 
mindent megtudnak, amit szeret-
nének. Nem mindegy, hogy kitől: 
tőlünk, vagy az internettől.

Úgy gondolom, hogy az őszin-
te beszélgetéseink is azt jelezték, 
hogy a tábor résztvevői mennyi-
re összeszoktak. A csoportom fiúi 
nem osztották volna meg velem a 
kérdéseiket, ha nem érezték volna 
magukat biztonságban a tábor fa-
lain belül. Volt szó a félelmekről is 
az egyik nap, és a kiskamasz srá-
cok hihetetlenül nagy bátorságról 
tettek tanúbizonyságot, amikor 
nyíltan beszéltek azokról a dolgok-
ról, amiktől rettegnek. Micsoda el-
lentét, nem igaz? Bátran beszélni a 
félelmekről. Úgy gondolom, hogy 
bár szégyellték, hogy ők nem ret-
tenthetetlenek, bebizonyították ez-
zel, hogy milyen bátrak igazán.
Na, de persze a komoly napi üze-
neteken kívül rengeteg szórako-
zásnak is hagytunk helyet, minden 
nap érdekesebbnél érdekesebb 
programok voltak kínálaton. Vol-
tunk a menhelyen, állatsimoga-
tóban, sütöttünk sütit, agyagoz-
tunk, fürödtünk, vízipisztoly csatát 
vívtunk, és idén sem maradt el a 
pénteki csapatverseny.
Mindent összegezve ki merem 
jelenteni, hogy idén is nagyon si-
keres tábort tudhatunk magunk 
mögött. Külön ki szeretném emel-
ni és megköszönni azok munkáját, 
akikről valószínűleg a gyerekek 
nem mesélnek sokat otthon. Vol-
tak, akik a színfalak mögött renge-
teg energiát fektettek abba, hogy 
minden reggel tiszta környezetbe 
érkezhessünk, a tízóraihoz meleg 
teát fogyaszthassunk és gondosan 
elmosogatott tányérokban kerül-
hessen elénk az ebéd. Köszönjük!
A jövő évre vonatkozóan bátorítok 
minden általános iskolást, hogy 
jöjjön, és legyen részese annak a 
remek közösségnek, ami mostan-
ra összekovácsolódott. Ha még 
sosem volt ezelőtt, akkor azért, ha 
pedig már visszatérő táborozó, ak-
kor azért! ;) Remélem többetekkel 
találkozunk jövőre!

Nagy Dorina
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Teadélután Maroshegyen
Hetven bibliai nőalak tűzzománc képe és története

Bensőséges és gyö-
nyörűséges teadélutá-
non vettünk részt a 
maroshegyi imaházban 
2018. július 8-án.
Igét olvasott és imádko-
zott Ujvári Sándor Csa-
ba, a gyülekezet gondo-
zó lelkésze. Majd átadta 
a szót Dr. Bakonyi Ist-
vánnak, aki szintén kö-
szöntötte a jelenlevőket, 
abból az alkalomból, 
hogy bemutathatja 
Szűcsné Novák Mária Hetven 
bibliai nőalak tűzzománc képe és 
története című, a Vörösmarty Tár-
saság által megjelentett könyvét. 
Köszöntötte Bakonyi István Kiss 
Lászlót is, aki vállalta az alkotások 
fényképezését, s ezt a munkát ki-
váló minőségben végezte el.
Bakonyi István első kérdése Ma-
rika gyermekkorára vonatkozott, 
valamint a festéssel való megis-
merkedésére. Marika válaszában 
elmondta, hogy életét Isten aján-
dékának köszönheti. Utalt érte 
imádkozó édesanyjára is.
Elmesélte Marika, hogy gyermek-
korában is szeretett rajzolni. Így 
került a középiskola elvégzése 
után az egri főiskolára, ahol az 
olajfestés mellett megismerkedett 

a tűzzománc technikával is. Akkor 
még nem is sejtette, hogy ez lesz 
majd a hivatása.
Hét évvel ezelőtt Istentől kapta az 
indíttatást, hogy a bibliai nőala-
kok tűzzománc képét megalkos-
sa. Előbb csak a pozitív alakokat 
gondolta elkészíteni, aztán rájött, 
hogy a negatív alakok is adnak 
üzenetet a ma emberének.
Amikor elkészültek a képek, fel-
adatának és küldetésének élte 
meg, hogy megírja az ó- és újszö-
vetségi nőalakok történetét. Meg-
írta mind a hetven bibliai nőalak 
történetét szentírási idézetekkel, 
a mai embernek is szóló tanul-
ságokkal. Az életrajzokon keresz-
tül törekedett bemutatni a Biblia 
üzenetét. Ezzel a kötettel nemcsak 
képzőművészeti alkotásokat ho-

zott létre, hanem segít 
tájékozódni az ószö-
vetségi nőalakok, és az 
újszövetségiek élettör-
ténetével azoknak is, 
akik még csak ízlelgetik 
a Szentírást. Elmond-
ta Marika, hogy ma-
gyarázó szerepük van 
azoknak a népi motí-
vumoknak, amiket a 
képek hordoznak.
A jövőbeni terveiről 
is faggatta őt Dr. Ba-

konyi István, de erre a kérdésre 
csak annyi válasz született, hogy 
vannak, de azok hadd legyenek 
meglepetések.
A bemutatás után a megvásárolt 
könyveket dedikálással is ellátta 
Marika.
Az alkalmat Pisch Anikó éneklése 
és Tugyi István zenei kísérete tette 
még szebbé.
A bemutatót finom sütemények és 
tea fogyasztásával zártuk, abban 
a reménységben, hogy a jövőben 
újabb kiadványban is gyönyör-
ködhetünk. Köszönjük Ujvári Sán-
dornak, hogy ezt a szép délutánt 
megvalósította!

Péntek László
ny. lelkipásztor

Lelki vezetői, lelkipásztori rövid idézetek, 
gondolatok, könyvajánló fehérvári aktualitásokkal

Billy Graham (1918–2018; 
amerikai és nemzetközi forró 
evangélizátor): „Azért, hogy valakit 
egyik felekezetből átcsábítsak egy 
másikba, még az utca túlsó felére 
se volnék hajlandó átmenni. Vi-
szont, ha arról van szó, hogy Krisz-
tushoz segítsek valakit, a Föld túlsó 
felére is szívesen elmegyek.”

Somogyi László (2004–2017-ig 
székesfehérvári lelkészi elnök): „A 
mi egyházunk nem az egyedüli üd-
vözítő egyház. Nálunk viszont az 
üdvösség útja biztosan megtalálha-
tó. Akkor meg miért kellene bárki-
nek is egyházunkat elhagynia?”
Péntek László (1970–2013-ig pol-
gárdi lelkész, nyug. mezőföldi es-

peres, fehérvári lakos. 1986-tól a 
„Kék kereszt” csoportban végez 
igei és tanácsadói szolgálatot fele-
ségével, Anikó nt. asszonnyal és 
munkatársaival Székesfehérváron a 
szabadulni vágyók számára a gyü-
lekezetünkben – előtte sokáig néhai 
Kovács János presbiter lakásán – 
istentiszteleteinken, bibliaóráinkon 
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Bódás János 
(1939–1974-ig fehérvári lelkész)

Biblia

Egy kopott könyvem van nekem,
s ha hozzám minden idegen,
kinyitom s már nem vagyok árva:
fényes mennyei seregek
suhannak s visznek hozsánnázva.
Fekete tó, – s napként ragyog.
Mint fáradt, húnyó csillagok,
le-lehullok, de itt találok
megújulást. Ebből születnek
vértanúk, szentek s óriások.
Kis könyv. Sok „bölcsnek” langy mese,
s én, a senki, győzök vele:
benne annyi tűz s annyi hit van,
mint földet rendítő erő
a hallgatag kis dinamitban.
Égi kamra. Nincs rajt lakat.
Szomjamat oltja, jóllakat
s tőle Istent hordom magamban.
S tudom, hogy szavam, életem
győztes, ifjú és halhatatlan. 

is szükség esetén szolgál): „Életem 
és szolgálatom során többször is ta-
pasztaltam Isten Lelkének megerő-
sítő, megújító munkáját. Adja az Úr, 
hogy a fehérvári szolgálói kör tagjai 
rendelkezzenek a kellő talentumok-
kal, megkapják a szükséges lelki 
ajándékokat.”
Szabó Sándor (1974–1991-ig 
székesfehérvári lelkész/mezőföldi 
egyházmegyei esperes): „Az ébre-
dés idején, és azt követően is, Isten 
Lelke forrósította többször is a szí-
vemet.”
Bányai László (1956–1995-ig fe-
hérvári lelkész/1991–95 lelkészi el-
nök): „Az a gyülekezet, amelyikben 
nincsen »fogyatékos« (fogyatékkal 
élő), az a gyülekezet fogyatékos.”
Börzsönyi János (1992–1996-ig 
fehérvári lelkész): „Rejtőzz el Isten-
ben!”
Dr. Németh Tamás (1995–2003-ig 
fehérvári lelkészi elnök, jelenleg a 
Pápai Református Teológiai Aka-
démia rektora): „Megértette-e már 
a mi lelkünk az ige üzenetét?”
Berze János (2009-től fehérvári 
lelkész, 2017 augusztusától lelkészi 
elnök): „1993 őszén egy hálaadó 
istentiszteleten az úrvacsorai bűn-
bánati imádságban adtam át élete-
met Krisztusnak. Teljesen összetört 
áldozatos szeretete és kegyelme, 
amit kereszthalálával tett teljessé. 
Később arra indított, hogy hálámat 
lelkipásztori szolgálattal is kifejezés-
re juttassam.”
Horváth Géza (Budapest Toroc-
kó téri lelkész 2009. évi fehérvá-
ri evangélizációjából): „Korábbi 
gyülekezetemről, Nagyvarsányról 
(Szabolcs) elmondható, hogy az 
ébredés ott nem halt el. A lelki tűz 
ott parázslott a szívekben, és az ott-
honokban még a nehéz időkben is 
átadták azt a következő nemzedé-
keknek… Van-e itt valaki a fehér-
vári gyülekezetben, aki nem akar 
ehhez a hatalmas, a bűnt elítélő, 
de egyben szerető és kegyelmes Is-
tenhez tartozni???”
Katona János (Alcsúti, majd 

magyaralmási lelkész. Nyugdíjba 
menetelét követően többször is 
szolgált alkalmilag Fehérváron): 
„Engedj a Fiúnak… szent hívással 
hív!”
Horváth Levente (erdélyi ref. lp., 
2009 májusában evangelizált a 
Budai úton) „Ha a búzaszem nem 
esik a földbe, és nem hal meg, egy-
maga marad; de ha meghal, sok-
szoros termést hoz.” (Jn 12, 24) 
„Minden szeretetgesztus önmagam 
halálába kerül, a szeretet sebezhe-
tővé tesz, bátorság kell hozzá. A 
szeretet elfogadása és elengedése 
mindig valódi meghalás. Bármikor 
választjuk azt, hogy szeretünk, meg 
fogunk halni, és meg is kell halnia 
annak, akik azelőtt voltunk, hogy 
szerettünk. Ez gyakran visszatart 
bennünket.”
Bódis Miklós (erdélyi evangélizátor 
lelkész, Hátszeg. 2015 márciusá-
ban evangelizált a Széchenyi u.-
ban, 2016 júliusában pedig több 
napos erdélyi kirándulást szervezett 
gyülekezetünknek): „Drága 
Testvér! Ha még nem adtad 
át életed Jézusnak, mi lehet 
az oka? Tedd meg most!”
Szász Zoltán (2018. au-
gusztus 15-től szolgálatba 
lépett megválasztott lelké-
szünk): „A bűn lelki optikai 
csalódást okoz, amely által 
Istent „zsugorítom”, a prob-
lémát meg felnagyítom. 
Ahogy a régiek tanították, 
szükségünk van a látásjaví-
tó kegyelemre.”

Visky Ferenc (1918–2005. 
– az erdélyi magyar refor-
mátus ébredés egyik áldott 
életű személyisége volt)
Könyvajánló:
- „Szerelme szorongat”: 
Arról a lelki erjedésről szól, 
amely megmozgatta a nép-
egyház tagságát az Isten 
iránti közönyből az élő ke-
resztyén hitre. Érintve van a 
22 évnyi börtönre és kény-

szermunkára való ítélete, családja 
kényszerlakhelyre történő telepíté-
se is. Átsugárzik a könyvből a bel-
sőleg megélt szabadság derűvel és 
humorral fölvértezve.
- „Méz a sziklából”: áhítatos könyv
-„Eszter”
- Visky Júlia (felesége): „Három 
Kereszt”

„Annak okáért 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.” (Zsid 12,1)
„Igyekezvén megtartani a Lélek 
egységét a békességnek kötelé-
ben.” (Ef 4,3)
„Kérünk továbbá titeket, atyámfi-
ai, hogy becsüljétek azokat, a kik 
fáradoznak közöttetek, és elöljáró-
itok az Úrban, és intenek titeket” 
(1Thessz 5,12)

Összeállította: Németh Kornél
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A 24 karátos hit – 
Tragédia és helyreállás a 

hívő életben 2.

Néha rossz döntéseink miatt 
szenvedünk

Azoknak az embereknek, akik 
rossz döntéseket hoztak, és ezzel 
saját magukat taszították krízisbe 
vagy tragédiába, segítenünk és 
támogatnunk kell a bűntudatuk 
legyűrésében és bűnbánatra való 
eljutásban is. Azzal, hogy bűnbo-
csánatot kérnek és kapnak, meg-
teszik az első lépést a felelőtlen 
magatartásból való helyreállás 
felé. A második lépés segít nekik 
megbocsátani saját maguknak, 
amely gyakran sokkal nehezebb 
annál, mint Isten bocsánatának 
elfogadása. A konkrét krízis felszá-
molása gyakran csak ezután kez-
dődhet meg.
Időnként megesik velünk, hogy 
vissza akarjuk vonni, vagy éppen 
újra akarjuk írni életünket. Sokan 
drága órákat vesztegetnek el arra, 
hogy azon töprengenek, hogyan 
előzhették volna meg azt, ami tör-
tént. Ez általában abba a fájdal-
mas és értelmetlen körforgásba 

torkollik, hogy újra és újra magu-
kat okolják, míg azon gondolkod-
nak, mit kellett vagy lehetett volna 
másképp tenni ahhoz, hogy a dol-
gok másképp alakuljanak.
Amikor segítünk az emberek-
nek kitörni ebből a reménytelen 
22-es csapdájából, fontos, hogy 
emlékeztessük őket arra, hogy 
mindannyian rendelkezünk egy 
tévedési határküszöbbel. Habár 
folyamatosan azon dolgozunk, 
hogy ezt a hibaszázalékot egyre 
lejjebb szorítsuk, a tökéletességet 
sajnos egyikünk sem fogja elérni e 
földön. Még Pál apostol is hozott 
tragikus kimenetelű döntéseket. 
Többek között, keresztényeket 
börtönzött be és többüket halálra 
ítélte. Hogyan tudott később meg-
küzdeni mindazzal a bűntudattal 
és megbánással, amelyet ezek 
okozhattak neki? Az idő múlásá-
val azt választotta, hogy inkább 
mindent elfeled (Fil 3:12–14). 
Emlékeztetnünk kell az embere-
ket, hogy ha az önmarcangolás 
által szabad bejárást biztosítunk 
az ördögnek az életünkbe, a múlt-
béli rossz döntéseinket is fel fog-
ja használni arra, hogy pusztulást 
hozzon a jövőnkre.
Életünkön nincs visszavonás vagy 
restart gomb, amit megnyomhat-
nánk, amikor bajba kerülünk. Ke-
resnünk kell Isten bocsánatát, meg 
kell bocsátanunk magunknak is, 
és tovább kell lépnünk, leküzdve 
az akadályokat.

A tragédiák kríziseket 
szülnek

A krízis ideje veszélyes időszak: 
egy olyan szituációról vagy perió-
dusról van szó, amelyben minden 

bizonytalan, nehéz és fájdalmas. 
Néhányan teljesen megkeseredett 
emberként jönnek ki belőle, mások 
viszont erősebben és egészsége-
sebben. A krízis idején meghozott 
döntéseink fogják meghatározni, 
hogy keserűvé vagy jobb emberré 
válunk-e a végén.
Amikor krízist megélő embereken 
segítesz, ne feledd, hogy sokkal in-
kább meg tud birkózni az ember a 
kellemetlen rosszal, mint a bizony-
talansággal. Ezért bármilyen fáj-
dalmasak is a körülmények, segíts 
az illetőnek, hogy őszintén szembe 
tudjon nézni velük. Néha azzal aka-
runk könyörületet gyakorolni, hogy 
megpróbáljuk az embereket vé-
delmezni a fájdalommal szemben, 
amelyet éppen a krízis első szaka-
szában tudnának jobban kezelni, 
mintsem a későbbiekben. Ez pedig 
általában inkább fokozza a problé-
mákat, mintsem megoldaná.
A krízis első néhány órájában és 
napjaiban az embereket általában 
teljesen az köti le, hogy megpró-
bálnak rájönni, mi miért és ho-
gyan történhetett. Ha megpró-
báljuk megválaszolni ezt a kérdést 
számukra helyettük, az feltehető-
leg tovább súlyosbítja a helyzetet, 
és késni fog a helyreállás. Sokkal 
egészségesebb, ha annyit mon-
dunk: „Nem tudom”.
A krízisbe kerülő emberek általá-
ban négy jól meghatározható sza-
kaszon fognak áthaladni: sokk, vi-
har, keresés és továbblépés. Most 
ezeket nézzük meg részletesen.
(Folytatás a következő számunk-
ban – szerk.)

Forrás: http://magazin.apcsel29.
hu/a-24-karatos-hit-tragedia-es-

helyreallas-a-hivo-eleteben/
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„Mert nem vet el örökre az Úr. Még ha megszomorít is, irgalmaz, mert nagyon szeret.” (JSir 3:31–32)
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Isten jóindulata vesz körül
Amikor előléptetnek, vagy egy kü-
lönleges személlyel találkozunk, 
vagy amikor az orvos jó híreket 
közöl, akkor tudjuk, hogy Isten jó-
indulata velünk van.
Azonban, amikor kihívásokkal 
nézünk szembe, és úgy tűnik, a 
dolgok összeesküdtek ellenünk, 
akkor nem tűnik úgy, mintha Is-
ten jóindulatát élveznénk. Az, 
hogy Isten jóindulatát élvezed, 
nem jelenti azt, hogy nem lesznek 
akadályok. Isten jóindulata az, 
hogy ezek a próbák nem fognak 
legyőzni téged. Isten jóindulata 
az, hogy a betegség nem vet vé-
get az életednek, Isten jóindulata 
az, ami megakadályozza, hogy a 
gyermeked tönkretegye az életét, 
Isten jóindulata az, ami megvédett 
a balesetben. Lehet, hogy nem lá-
tod, de még a viharban is veled 
van Isten jóindulata. Ahogy a 
zsoltáros mondja: „Mert te, Uram, 
megáldod az igazat, körülveszed 
kegyelmeddel (jóindulatoddal), 
mint pajzzsal” (Zsoltárok 5:13). Az 
Ő jóindulata veled van a jó idők-

ben és a nehéz időkben is.
A Bibliában olvashatunk egy 
Zerubábel nevezetű emberről, 
aki azt a megbízást kapta, hogy 
építse újjá a Jeruzsálemi templo-
mot. Círus perzsa király adta ki a 
rendeletet az újjáépítésre. Minden 
rendben ment az alapok leraká-
sáig, amikor is ellenállásba ütköz-
tek. Akik nem akarták a templom 
újjáépítését, lefizettek embere-
ket, hogy olyan bajt és zűrzavart 
okozzanak, amire Zerubábel nem 
is gondolt volna: „Istenem, azt 
teszem, amire kértél, és azt gon-
doltam, elkísér a jóindulatod, de 
minden ellenünk fordult.” Majd 
az ellenség levelet küldött az új 
perzsa királynak ezekkel a szavak-
kal: „Azok az emberek, akik újjá 
akarják építeni a templomot, go-
nosz szándékúak és fel akarnak 
lázadni ellened. Állítsd meg őket, 
vagy mindent el fogsz veszíteni.” 
A hazugság működött, és a mun-
kálatokat leállították.
Úgy tűnt, az ellenség győzedelmes-
kedik Zerubábel felett. Azonban, 

amikor a király a levéltárban ke-
restetett valamit, az emberei meg-
találták Círus király eredeti rende-
letét. Ezután a király új rendeletet 
adatott ki az építkezést ellenzők-
nek: „Hagyjátok, hogy felépítsék a 
templomot. Nem csak hogy nem 
akadályozhatjátok őket, de a ki-
rályi kincstárból fedezzétek a költ-
ségeket, vigyetek nekik élelmet és 
ellátmányt minden nap.” Amit az 
ellenség pusztításnak szánt, azt Is-
ten jóra fordította.
Lehet, hogy körülmények vagy 
emberek esküdtek össze ellened, 
de Isten tudja, hogyan fordítsa ezt 
a javadra. Ebben a pillanatban 
is Isten jóindulata az, ami vissza-
szorítja a sötétség erőit, Isten jóin-
dulata az, ami megakadályozza, 
hogy az ellenség legyőzhessen. 
Tudod a titkot: Isten jóindulata 
veled van a viharban is. Meg fo-
god látni, ahogy Isten a színfalak 
mögött munkálkodik. Meg fogod 
látni az áttörést, a győzelmet vagy 
a gyógyulást.

Joel Osteen

Kiegészítjük egymást

Talán már mi is részesei voltunk az 
alábbihoz hasonló párbeszédnek.
A feleség hazaér, és miközben tás-
káját könnyedén a kanapéra dob-
ja, megkérdezi a férjét:
„Drágám, milyen napod volt? Ne-
kem ma hihetetlen napom volt. 
Felavattuk az egyetem új szárnyát, 
és engem bíztak meg az ünnepség 
előkészítésével és a program veze-
tésével. Annyira örülök, hogy nem 
hagytak ki, csak azért, mert nő va-
gyok. Tudod, a nők már évszáza-
dok óta küzdenek a jogaikért, és jó 
látni, hogy haladuk előre. Egyéb-
ként hihetetlenül klassz, hogy te a 
női alkalmazottaidat annyi tiszte-
lettel veszed körül. Meg az is, hogy 
te vagy az apja a lányunknak, ez 

engem eszméletlen büszkeséggel 
tölt el. Emlékszel még, hogy Zsófi-
nak meccse van este? Fontos, hogy 
ott legyünk, mert Kőszegiék is ott 
lesznek, és szeretném, ha megis-
merkednétek. Zsófi és Eszter kez-
denek egész jól összebarátkozni, 
tudod, együtt edzenek a meccsek 
előtt, és szerintem nekünk is meg 
kell ismernünk a szülőket. Szóval, 
milyen napod volt?”
Férj: „Jó.”
Feleség: „És mi történt?”
Férj: „Semmi.”
Feleség: „Egész nap semmi? Az le-
hetetlen. Úgy nézel ki, mintha nem 
is lennél itt. Gondolsz egyáltalán 
valamire?”
Férj: „Persze! Mi lesz a vacsora?”

A feleség élvezi a kommunikációt, 
a férj azonban elvesztette a fona-
lat. Nem érti, hogy jön az egyetem 
új szárnyának felavatása a lányuk 
meccséhez és a lányuk edzőtársá-
nak szüleivel való megismerkedés-
hez. A férj csodálja, hogy felesége 
képes látszólag teljesen össze nem 
függő gondolatokat összekapcsol-
ni. Persze arra képtelen rájönni, 
hogyan csinálja.
Isten a férfit és a nőt egymástól 
eltérőnek teremtette, hiszen más-
más szerepre szánta őket. Az agy- 
és kommunikációkutatás legújabb 
eredményei jelentős eltéréseket 
mutatnak a két nem között. Napja-
inkra a különbségek már nem csak 
a külső megjelenésben érhetőek 
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tetten. A nők és a férfiak különféle-
képpen gondolkodnak, az érzelmei-
ket máshogy dolgozzák fel, másként 
hoznak döntéseket, és még a tanu-
lási módszereik is másmilyenek. A 
két nem agya különbözőképpen 
dolgozza fel az információkat, nők 
és férfiak eltérő módon észlelik a 
világot, más dolgokat tartanak fon-
tosnak, és mindez viselkedésükben 
is különbségeket eredményez. Még-
is gyönyörűen kiegészítik egymást, 
így egy egészséges kapcsolat mind-
két felet teljesebbé teszi.
A férfiaknál a bal agyfélteke tagol-
tabb, mint a jobb, a nőknél viszont 
a féltekék közötti összeköttetés fej-
lettebb, így a női agy rugalmasabb, 
alkalmazkodóképesebb, esetleges 
sérülés esetén a sértetlen agyfél 
könnyebben átveszi a sérült agyfél 
funkcióit.
A férfiak a jobb agyfélteke egy jól 
körülhatárolható területére zár-
ják az érzelmeiket, míg a verbális 
kifejezőkészségeiket a bal félteke 
irányítja. Nem is csoda, hogy ne-
héz nekik arról beszélni, mi zajlik 
bennük, elemezni az érzelmeiket. 
Bizony, ez gyakran macerás és na-
gyon bonyolultnak látszik nekik. A 
nők érzelmei és verbális kifejező-
készségei a jobb és a bal féltekében 
egyaránt megtalálhatóak, azért a 
hölgyek gondolkodását, beszédét 
az érzelmeik színezik, és meglehe-
tősen erősen befolyásolják. A fér-
fi, ha beszél, tényeket közöl, ügyet 
intéz, tájékozódik, mondandójával 
a lényegre tör. A nő lételeme – a 
beszéd segítségével teremt és ápol 
kapcsolatokat, számára tehát a be-
széd testesíti meg magát a kapcso-
latot.
Mivel a házasságban a felek kom-
munikációja jelentősen eltér egy-
mástól, ezért perpatvarok sorozata 
béníthatja az intimitás kialakulását. 
Ha nem vagyunk tisztában a kom-
munikációs különbségekkel, akkor 
félreértjük házastársunkat, hiszen 
óhatatlanul magunkból fogunk ki-
indulni, és ez akár a kapcsolat vég-

leges megromlásához is vezethet. 
Nézzük meg, hogy az eltérő agyi 
szerkezet, az eltérő kommunikáció 
hogyan emelik ki a két nem egye-
diségét!
A férfiak az élet dolgait „dobo-
zokban” dolgozzák fel. Mindegyik 
doboz különálló, egymástól elvá-
lasztva létezik, kényelmesen elfér-
nek egymás mellett. Egy doboz-
ban azonban csak egy dolog van. 
Az élet egyik problémája bekerül 
az egyes dobozba, a következő a 
kettes dobozba és így tovább. A 
tipikus férfi egyszerre csak egy do-
bozban él. Ha dolgozik, akkor dol-
gozik és pont. Ha a garázsban van 
és ott molyol, akkor a garázsban 
van és ott molyol. Ha TV-t néz, 
akkor egyszerűen TV-t néz. Ezért 
látszik a nők számára kívülről úgy, 
mintha transzba esett volna, mert 
a férfi csak a TV-re koncentrál, és 
minden mást kikapcsol. Mivel ilyen 
módon képesek egyetlen dologra 
koncentrálni, természetüknél fogva 
problémamegoldók. A kommuni-
kációban a végeredményhez akar-
nak eljutni olyan gyorsan, amilyen 
gyorsan csak lehet. A beszélgetés-
ben őket a végeredmény érdekli.
A férfi az élet dolgainak megszer-
vezésében is igazi stratéga. Ám 
mindennapjainak legnagyobb ré-
szét azokban a dobozokban igyek-
szik eltölteni, ahol sikeres. Ez olyan 
erős motiváció, hogy megkeresi 
azokat a dobozokat, amelyekről azt 
tartja, számára működőképesek, 
és figyelmen kívül hagyja azokat, 
amelyek összezavarják, vagy netán 
arra a végeredményre juthat, hogy 
eredménytelen, egy csődtömeg. 
Ha a férfi számára a munka jelenti 
a sikert, akkor egyre több és több 
időt fog hivatásával tölteni – más 
értékes dolgok rovására. De ha a 
feladatával nem tud dűlőre jutni és 
hiábavalónak tartja, akkor rájön, 
hogy egészen kiválóan tud lustál-
kodni, és arra fog törekedni, hogy 
másnap is megvalósítsa, amit előző 
nap már sikerre vitt, és újfent lus-

tálkodással tölti az idejét, mert tud-
ja, hogy ebben profi.
Erős késztetést érez a feleségével 
való kommunikációra, ha haté-
konynak tartja, és eljutottak a vá-
gyott célhoz. „Van értelme ennek 
a beszélgetésnek?” „Vezet ez a 
beszélgetés valahova?” „Rátérnél 
a lényegre?” Ezek a mélyértelmű 
kérdések akkor kerülnek elő, ha a 
férfi nem tudja, hogyan beszélges-
sen a feleségével, vagy élete párjá-
nak megértése elérhetetlen célként 
a homályba vész.
A sikerért küzdő férfi könnyen 
átadja magát olyan hobbinak, 
amely felemészti az idejét, hiszen 
talált valamit, ami jó érzéssel tölti 
el önmagával és az életével kap-
csolatban. Mivel a férfiak általában 
jók a mechanikában, a térbeli tá-
jékozódásban, a térlátásban, ezért 
érzelmileg kapcsolódnak az épí-
téshez, a javításhoz, és valaminek 
a felkutatásához. Például: a kert 
a személyiségének a kifejezése, az 
autó a névjegye. A horgászat teljes 
időt kitöltő rendszerként működik, 
amelyhez fel kell kutatni a megfele-
lő eszközöket, barátokat, területet. 
A számítógép nem eszköz, hanem 
szórakoztató barát: előre ki lehet 
számítani, milyen billentyűkom-
bináció milyen eredményt hoz, és 
a végeredmény is kontrollálható. 
A kudarcmentes órák vonzóbbak, 
mint a feleséggel szemtől szembe 
átküzdött párbeszédek.
Összefoglalva tehát, a férfiak ak-
kor érzik magukat a legjobban, ha 
problémákat oldanak meg, azzal 
töltik a legtöbb idejüket, amiben a 
legjobbak, miközben megpróbál-
ják figyelmen kívül hagyni, ami-
ben hiányosak. A kommunikációt 
eszköznek tekintik, hogy kifejtsék 
véleményüket, tanácsot vagy inst-
rukciókat adjanak, vagy megoldja-
nak egy problémát. Ezért általában 
lényegre törő, rövidebb mondato-
kat használnak, mellőzik a részlete-
ket. Kérdéseik tömörebbek és egy 
információra irányulnak, az általuk 
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folytatott párbeszéd egyszerűbb-
nek tűnik, mint a nőké, kevesebb 
részletet tartalmaz. A férfiak általá-
ban csak akkor osztják meg a prob-
lémáikat, ha nem tudják azokat 
egyedül megoldani, és segítségre 
van szükségük.
Stresszes helyzetben a férfiak job-
ban szeretik, ha békén hagyják 
őket, inkább visszavonulnak, hogy 
a probléma megoldására tudjanak 
koncentrálni. Nem is szeretnek be-
szélni róla, amíg meg nem találták 
a megoldást. A világért sem terhel-
nének másokat a problémájukkal.
A női agy olyan, mint egy tányér 
főtt spagetti: sok-sok spagettiszál 
van benne, és mind-mind kap-
csolatban van egymással. Ha ki-
választunk egy tésztaszálat, kör-
beérhetjük akár az egész tányért, 
sőt minden gond nélkül, észrevét-
lenül és zökkenőmentesen átme-
hetünk az egyik szálról a másikra. 
A nők számára az életben minden 
gondolat és minden érzés, kérdés 
összekapcsolódik. Hangosan gon-
dolkodnak, és meg akarják oszta-
ni magukat, hogy közelebb kerül-
jenek a másikhoz. Ha úgy érzik, 
a másik odafigyel és együttérzést 
tanúsít, máris jobb a közérzetük, 
a továbbiakban már tudnak kon-
centrálni a problémák megoldá-
sára, és a tanácsot is el tudják fo-
gadni anélkül, hogy úgy éreznék, 
„a másik meg akarja szerelni” őket. 
Jobban felfogják és értelmezik a 
nonverbális kommunikáció jeleit, 
a mimikát, a gesztusokat, a test-
beszédet, érzékenyebbek a hang-
hordozásra is. Mivel a hétköznapi 
kommunikációnak mintegy 70-80 
%-a zajlik ezen a nonverbális csa-
tornán, a nők jobban megérzik, 
illetve értelmezik beszélgetőtársuk 
hangulatát, a rejtett érzéseket. A 
női nyelv körülíróbb, több jelzőt, 
asszociációt, kérdő mondatot hasz-
nál, de nem feltétlenül azért, mert 
valóban kérdésük van, sokkal in-
kább a párbeszéd fenntartása ér-
dekében. Megosztott figyelemmel 

képesek „egyszerre” több dolgot 
végezni, például telefonálni, uta-
sításokat osztani a gyerekeknek, 
átfutni a bevásárlólistát, fél lábbal 
egyensúlyozva becsukni az ajtót, 
felkapkodni a leejtett játékokat. 
Mindeközben egy percre sem es-
nek ki a ritmusból. A nőknek állan-
dóan át kell a dolgokat beszélni, és 
a kommunikáció erőfeszítés nélkül 
halad előre.
Sok feszültséget eredményez fér-
fi és nő között, hogy miközben a 
nő mindennel mindent összeköt, a 
férfi eszeveszetten ugrál a dobozok 
között és próbál lépést tartani. Fe-
szülten figyel, miközben egy való-
ságos információ-cunami söpri el. 

Amikor a nő befejezte, megköny-
nyebbül, a férfi pedig megsemmi-
sül.
A kommunikáció a házasságban 
nehéz, munkát igényel, érzékeny-
séget, türelmet és nagy gondossá-
got. Gyakran megterhelő feladat, 
mégis olyasvalami, amit meg kell 
valósítani ahhoz, hogy a házasság 
teljes legyen. Ha a kommunikáci-
ót a házasságban akadályozza va-
lami, akkor az a házasság bajban 
van, ha meghiúsul, halálra van 
ítélve.
A kommunikáció elsősorban a 
megismerés, a tudás eszköze, a há-
zasságban egyszerűen azt jelenti, 
két ember ismeri egymást. 

Rácsodálkozol-e?
Rácsodálkozol-e egy-egy kinyílott virágra,
vagy egy fészekben rejlő csipogó fiókára?
Ahogy a felhők haladnak,
és ahogyan fütyül a szél,
az állatok, hogy szaladnak
s mily szép az, mikor a nap kél!

Rácsodálkozol-e a tengervíz zúgására,
a tavak simogató, lágyan ringó habjára,
a vízcseppeken áttükröződő napsugárra,
gyermeket szíve alatt hordó édesanyára?

Észrevetted-e mennyi szép vesz körül?
Hogy mindez csak egyetlen irányba mutat.
Ki az kinek minden igaz szív örül?
Ki alkotta a hegyeket, s dombokat?

Rácsodálkoztál-e már a legszebb helyre, mely valaha létezett?
Ahol a legtökéletesebb ÉRETTED ártatlanul vérezett.
Sok mocskod, szennyes bűnöd ott mind el lett rendezve,
Jézus magát adta, s HELYETTED ment a keresztre!

Rácsodálkoztál-e már Ő magára,
az átszúrt kezeire és lábára,
a véres keresztfa drága árára,
a feltámadt győzedelmes Bárányra?

Csoda az, hogy Jézus Téged is vár,
ne tétovázz, siess gyorsan most már!
Ő csendesen bemegy oda, ahol a kapuk tárva,
s szívedet tisztára mossa a Királyok Királya!

Pervai Andrásné
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Hallottuk Pünkösdkor a hirdetésekben, 
hogy Nagy László életének 90-dik évé-
ben elhunyt. Ő volt a Református Nyug-
díjas Klub megszervezője és első vezetője. 
Sokat fáradozott azon, hogy a klub elindul-
jon. 2009 tavaszán már részt vehettünk az 
első összejövetelen.
Törekedett arra, hogy szívesen jöjjenek a 
testvérek, és mindenki megtalálja az őt ér-
deklő témát. Az áhítatokat Nt. Tóth Sándor 
nyugalmazott lelkész tartotta, különféle témákban 
hallgathattunk előadásokat. Kirándulást szervezett 
Alcsútra (ő ott született). Itt a helyi testvérek szere-
tettel fogadták, és a templomban Nt. Somogyi Lász-
ló igehirdetését hallgathattuk. Délután kirándulást 

tettünk az arborétumban.
Két évig volt a klub vezetője. Megromlott 
egészségi állapota miatt Veszprémbe 

költözött, az Életöröm Nyugdíjas Otthonba. 
A klubbal továbbra is tartotta a kapcsolatot.
Temetése 2018. június 8-án 15 órakor volt a 
Budai úti református templom altemplomá-
ban.
Pétervári István, a jelenlegi klubvezető bú-
csúzott a klub nevében, Szabóné Miklós Esz-

ter verset mondott.

Akik ismertük, emlékét megőrizzük.
Nyugodjon békében.

Ruprechtné Rajkó Mária

A kommunikáció célja a tudás – 
nem absztrakt, elméleti, személyte-
len tudás, hanem intim, bensősé-
ges. A házasság legfontosabb céljai 
közé tartozik, hogy megtapasztal-
hassuk: megismertek és mégis sze-
retnek. Sokan gondoljuk, hogy ha 
az emberek valóban ismernének, 
nem szeretnének. A bűneset előtt 
Ádám és Éva élvezték az életet az 
Édenben, meztelenül és szégyen 
nélkül. A bűneset után tudatára 
ébredtek a meztelenségüknek, és 
szégyenükben elrejtették magukat. 
Bűntudatukban nem akarták, hogy 
Isten lássa őket, így szökevényekké 
váltak. Mégis, Isten ruhát készített 
zavarban levő teremtményeinek, 
és betakarta őket. A szégyen nélküli 
meztelenség állapotába való visz-

szatalálás vágya ott maradt Ádám 
és Éva szívében. Szerették volna 
elrejteni a csupaszságukat és szé-
gyenüket, mégis vágyakoztak egy 
olyan biztonságos hely után, ahol 
meztelenek lehetnek. Ahol levethe-
tik a ruhájukat és megismerhetővé 
válhatnak, félelem nélkül. Isten biz-
tosított ennek egy helyet a házasság 
intézményében. Adott nekünk egy 
helyet, ahol létrejöhet a megisme-
rés, amelynek szinonimája a szóbeli 
kommunikáció.
A kommunikáció egyfajta mezíte-
lenséggel jár. Bizonyos helyzetek-
ben ez nagyon kínos lehet, máskor 
meg éppen ellenkezőleg, nagyon 
izgalmas. Ugyanígy van a kommu-
nikációban is. Ha a házasságban 
megfelelő módon zajlik, kimond-

hatatlan örömmel jár. Ha nem si-
kerül, akkor a két fél visszavonul, 
rejtőzködik.
Isten mindent tud rólam, mégis 
megengedi, hogy megismerhes-
sem, amely az emberi lét legfőbb 
célja. Isten mindent tud rólam, 
mégis szeret engem, ez a legvégső 
vigaszom.
A házasság intézményének emberi 
szinten tükröznie kell ezt a vigasz-
talást. Minél inkább megtapasztal-
juk a párunk részéről az elfogadást, 
annak ellenére, hogy egyre többet 
fedünk fel magunkból, annál in-
kább képesek vagyunk megérteni, 
miről is szól valójában az Istennel 
való kapcsolat.

Weberné Zsikai Mária
(forrás: bhsz.hu)

In Memoriam

Sodor az ár…
Sodor az ár, sodor megint, de hitem rendületlen

Sodor az ár, rút neonfényeivel riogat, de hitem rendületlen
Sodor az ár, húzna lefelé, tanácsokat okád, de hitem rendületlen
Sodor az ár, bolygatja lelkem minduntalan, de hitem rendületlen

Sodor az ár, színes, villogó és mocskos, de hitem rendületlen
Sodor az ár, élni akarok, tisztán, boldogan, nehéz, de hitem rendületlen

Sodor az ár, megannyi jó, megannyi csoda, és hitem rendületlen
Sodor az ár, szomorú vagyok, de boldog, mert hitem rendületlen

Sodor az ár, az élet szép, kínkeserves, de szép, és hitem rendületlen
Sodor az ár, félek, sőt! rettegek mindentől mi hazug, de hitem rendületlen

Sodor az ár, kísért a gonosz, mert Isten gyermeke vagyok, de hitem rendületlen
Sodor az ár, az ár… élet… Isten ajándéka: Ő Maga, a Haza, a Család. És a Hitem?

Rendületlen!
Bekker Zoltán
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Eltemettük:
Babai János, 84 éves; Bakonyi Zsófia, 83 éves; Deák Árpád Pál, 92 éves;

Domján Jenőné sz. Lakatos Ilona Éva, 69 éves; Erdei Irén, 69 éves;

Gulyás Istvánné, 88 éves; Györe Tiborné sz. Simon Julianna Katalin, 64 éves;

Halmi István, 91 éves; Homoki György, 71 éves; Jakab Árpád György, 81 éves;

id. Kocs Mihály, 85 éves; Kozma Istvánné sz. Urbán Katalin, 50 éves;

Kőmíves Andrásné sz. Baté Katalin, 96 éves; 

Krasznai Károlyné sz. Szalai Julianna Zsuzsanna, 73 éves;

Kulcsár Nándor, 50 éves; Lőrincze Zsuzsanna, 68 éves; 

özv. Mészáros Andrásné sz. Schmitt Krisztina, 94 éves;

Magyar János, 83 éves; Molnár János, 83 éves; Nagy Ernőné, 75 éves; Nagy Imre, 81 éves;

Nagy László, 90 éves; Schmidt József, 75 éves; Szabó Antal, 75 éves;

Szöllősy Jánosné sz. Nagy Gizella, 85 éves;

Varga Gyuláné sz. Dankó Mária, 84 éves; Veres József, 76 éves testvérünket.

Imádkozunk a gyászolókért.

   Megkereszteltük:
Andó Lillát, Fazekas Olívia Hannát, Feyér Helgát, Huber Kristófot, Katona Csongort,

Látrányi Zselykét, Szabó Lillát, Szőllősi Emíliát, Szücs Ákos Tamást,

Ujhelyi Anna Lujzát, Venczel-Kocs Borókát, Venczel-Kocs Zsejkét,

Vincze Viktor Leventét és Wellner-Litkei Lillát.

                                                                                Imádkozunk értük.  
    Isten áldását kértük:

Kovács Péter és Molnár Petra, Incze Sándor és Károly Rita Flóra,

Fodor Roland és Pamminger Barbara, Papp János Zsolt és Dr. Faragó Katalin,

Jobban Erik Dávid és Bara Klaudia, Szénási Gergely és Léber Zsófia,

Burián Imre és Kantó Erika, Makk Péter és Szabó Erika,

Szücs Dávid Attila és Nagy Alexandra, Mihályka János és Síró Zsuzsa,

Marada Marcell és Kovács Zsófia, Juhász Szilárd és Molnár Erzsébet házasságára.

                                                                                Imádkozunk értük.

Anyakönyvi hírek   2018. 05. 13–2018. 08. 26.
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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 Kereszt-kérdések sorozat

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, Szász Zoltán

Ujvári Sándor Csaba beosztott lelkész
Deák Péter ifjúsági lelkész
Varga Zsófia segédlelkész
Hitoktató lelkészek: 
Ellenbruckné Kiss Aranka 

Ludvigné Izsay Szilvia beosztott lelkész 
Szabó Gergelyné

Hitoktatók:
Fórizs Éva, Konrád Ferenc, Szász Tünde

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


