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Bekapcsolódni Krisztusba

Régi vágyunk teljesült, amikor 
a nagy alföldi templom tetőfel-
újítása során a tetőzetről lecse-
rélt több százéves gerendákból 
egy ember nagyságú keresztet 
állítottunk fel a gyülekezeti ter-
münkben. Az erre felkért aszta-
los gyönyörű és élethű keresztet 
ácsolt, amit Krisztus teste (cor-
pus) nélkül terveztünk jó protes-
táns szokás szerint. A kereszt felál-
lítása előtt a gyülekezeti teremből 
minden berendezési tárgyat, széket 
kipakoltunk. A terem központi fa-
lára, középen rögzítettük a keresz-
tet, és azt követően elkezdtük sorra 
visszahordani a korábban is hasz-
nált berendezési tárgyakat. Menet 
közben jöttem rá, hogy a felállí-
tott kereszthez viszonyítva semmit 
nem tudok már úgy visszahelyezni 
a terembe, ahogy korábban volt. 
Minden tárgy viszonyítási pontja 
immáron a terem központi helyén 
levő kereszt. Mindent hozzá kell 
igazítani! Ez a kis történet juttatta 
eszembe azt a tényt is, miszerint a 
keresztyén élet lényege is ez: a ke-
reszthez, vagyis annak Urához, Jé-
zushoz igazítani mindent! Mindent, 
mindenestül! A böjt gyakorlatának 
is ez a célja! Ahogy a keresztyén-
ség negyedik századától elkezdték 
eleink gyakorolni a feltámadási 
ünnepet megelőző negyven napon 
a böjti időszakot. Azzal a szándék-

kal, hogy Krisztusra fókuszálni, reá 
hangolni életünket. Egy példával 
élve, olyan ez, mint amikor a rádió 
sávkeresőjét tekergetem, amíg be-
jön tisztán és hallhatóan a keresett 
adás. Nos, a böjt legfontosabb kér-
dése, hogy „adásban” vagy-e. Hal-
lod-e tisztán az Ő hangját? Ha pe-
dig hallótávolságon kívül kerültél, 
akkor minden zavaró körülményt 
félre tégy, kizárj az életedből, ami 
zavarná vagy árnyékolná a tiszta 
vételt. Az ókorban csupán az evés-
re korlátozódott, vagy ritkábban 
az ivásra is a böjt, ma viszont sok 
minden más veheti el figyelmemet 
az élet Uráról. Sokan sokfélék va-
gyunk, és sokféle kísértéseink van-
nak, amelyek elszakítanának Krisz-
tustól. Lehet, hogy szóböjtre van 
szükségünk, vagy panaszkodó élet-
formánkat kell megböjtöltetnünk? 
Vagy talán a minket uraló kütyük 
és a belőlük ömlő információk 
szorítják ki Krisztust az életünkből? 
Meglehet, kevesebbet kell költekez-
nünk, vagy az időbeosztásunkra 
kell jobban odafigyelnünk, kiha-

jigálva mindent a tevékenysé-
geinkből, ami csak időpazarlás? 
Nos, a legjobb, ha Isten mutat rá 
ezekre a zavaró tényezőkre, és 
nem mi próbáljuk vallásos sza-
bályokként ezt vagy azt görcsö-
sen, vallásoskodva megtartani, 
miközben nem jutunk közelebb 
Krisztushoz. Legfeljebb öntelteb-

bek leszünk, másokat lenézve, mint 
a példázatbeli farizeus (ld. Lukács 
18: 9–14). A címbéli igevers akkor 
hangzik el, amikor Jézus jelen van 
Mária és Márta házában, de a ma-
ga lelki valóságában is csupán a 
Mária életében jelenik meg.  Mert 
Mártához is közel van ugyan fizi-
kailag, de Márta „teljesen lefoglal-
ta” magát (Lukács 10:40). Hát ez 
a baj! Ha én foglalom le magam 
és nem Krisztus foglal le önmagá-
nak! Mi foglal le és el Krisztus elől? 
Keressük a lehetőségét a lefoglalá-
saink meglátásának Isten jelenlété-
ben, és engedjük el a minket lefog-
laló dolgokat, hogy csak Krisztuséi 
lehessünk. Jó mesterem, Visky Fe-
renc ajánlotta mindig örvendező 
arccal: „Ha ki akarsz kapcsolódni, 
kapcsolódj be Krisztusba!” Legyen 
ez a böjti időszak „edzésterve”, 
kapcsoljunk ki mindent, és kapcso-
lódjunk be Krisztusba! Lelket gaz-
dagító böjtöt kívánok!

Szász Zoltán lelkipásztor
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Mit tanít a Szentírás a böjtről?
A Keresztyén és a lelki fegyelem c. könyv alapján

(Donald S. Whitney: A keresztyén és a lelki fegyelem [Harmat, 2000. Budapest])

Azt gondolnánk, hogy mellékes 
kérdés a Szentírás tanításai között 
a böjt fogalma. Pedig összehason-
lításképp, hetvenhét alkalommal 
említi a böjtöt és hetvenöt alka-
lommal olvasunk a keresztségről. 
A Biblia meghatározása szerint azt 
nevezzük böjtnek, amikor egy ke-
resztyén ember lelki célok érdeké-
ben önként tartózkodik az ételtől. 
Önként vállalt kell legyen, nem 
kényszerített, nincs örökkévaló ér-
téke, és a célja az Istenhez köze-
lebb kerülés. A Kijelentés többféle 
böjtöt különböztet meg, amit az 
alábbiakban sorra veszünk.
1. A közönséges böjt. 
Minden ételtől való tartózkodás, 
de víztől nem. Jézus pusztabeli 
negyvennapos böjtje is ilyen böjt. 
„Nem evett semmit azokban a na-
pokban” (Lukács 4:2)
2. Részletes böjt. 
Az étrend bizonyos fokú korláto-
zása és nem a teljes tartózkodás 
az ételtől. Pl. Dániel három fiatal 
zsidó társával csak zöldséget és 
vizet vett magához (Dániel 1:12) 
és Keresztelő János erdei mézet és 
sáskát evett (Máté 3:4).
3. Abszolút böjt. 
Minden ennivalótól és víztől való 
teljes tartózkodás. Ezsdrás „nem 
evett és nem ivott semmit” (Ezsdrás 

10:6). Eszter arra kérte a zsidókat, 
hogy böjtöljenek: „Ne egyetek és 
ne igyatok három napig se éjjel, 
se nappal!” (Eszter 4:16). Pál a 
megtérése után „három napig nem 
látott, nem evett és nem ivott” (Ap-
Csel 9:9).
4. Természetfeletti böjt. 
Mózes a Sínai hegyen Istennel: 
„negyven nap és negyven éjjel, ke-
nyeret nem ettem, és vizet nem it-
tam” (5Mózes 9:9). Illés ugyanazon 
a helyszínen, mint korábban Mózes: 
„evett és ivott, majd annak az étel-
nek az erejével ment negyven nap 
és negyven éjjel az Isten hegyéig, a 
Hórebig” (1Királyok 19:8)
5. Egyéni böjt. 
Erről beszél Jézus a Hegyi beszéd-
ben: „Amikor pedig böjtöltök, ne 
nézzetek komoran, mint a kép-
mutatók, akik eltorzítják arcukat, 
hogy lássák az emberek böjtölésü-
ket” (Máté 6:16–18)
6. Gyülekezeti böjt. 
Jóel könyvében olvassuk: „Tartsa-
tok szent böjtöt, hívjátok istentisz-
teletre a népet!” (Jóel 2:15) és az 
Újszövetségben az antióchiai gyü-
lekezet esetében olvasunk gyüle-
kezeti böjtről, mielőtt kiválaszta-
nák Barnabást és Pált a missziói 
küldetésre: „az Úrnak szolgáltak, 
és böjtöltek” (ApCsel 13:2).

7. Nemzeti böjt. 
Josafát király az ország megtá-
madásakor hirdet nemzeti böj-
töt: „megijedt Jósáfát, az URat 
kezdte keresni, és böjtöt hirdetett 
egész Júdában” (2Krónikák 20:3). 
Nehémiás (Nehémiás 9:1) és Esz-
ter (Eszter 4:16) is meghirdette a 
nemzeti böjtöt, akárcsak Ninive 
királya Jónás ítélethirdetésének 
hatására (Jónás 3:5–8).
8. Rendszeres böjt. 
Ezt Isten rendelte el az engesztelés 
napjára (3Mózes 16:29–31). A zsi-
dó vezetők a babiloni fogság ide-
jén négy további évenkénti böjtöt 
vezettek be (Zakariás 8:19). Jézus 
példabeszédében (Lukács 18:9–
14) a farizeus azzal dicsekszik, hogy 
kétszer böjtöl egy héten, ami a fa-
rizeusok akkori böjtszokásaira utal.
9. Alkalmi böjt. 
Különleges alkalmak és szükség-
letek felmerülése esetén is böjtöt 
alkalmaztak. Ilyen böjtre hívott 
Josafát és Eszter királyné is. To-
vábbá valószínűleg erre utalt Jé-
zus, amikor felrótták neki, hogy 
az ő tanítványai nem böjtölnek: 
„Gyászolhat-e a násznép, amíg 
velük van a vőlegény? De jönnek 
majd napok, amikor elvétetik tő-
lük a vőlegény, és akkor böjtölni 
fognak” (Máté 9:15).

BÖJTI IDÉZETEK

Teli hassal nem lehet térdelni. – Krizosztomosz

Jóllakottan és böfögve nem lehet imádkozni. – Augusztinus

Valahányszor valamely nagy dologért kell Istenhez könyörögni, célszerű 
volna böjtöt rendelni imádsággal együtt. – Kálvin János

A böjt nem étlap kérdése. A böjt által próbáljuk „üressé tenni” bensőnket, hogy befogadhassuk az igazán lé-
nyegest: Isten igéjét, Jézust magát. Bizony, egyszerűbb húst nem enni, mint szóböjtöt tartani, vagy csak kenyé-
ren és vízen lenni, mint beleszólási böjtöt, megszólalási vagy megszólaltatási böjtöt tartani! – Gyökössy Endre

Szász Zoltán
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Szerkesztői gondolatok
Sokszor kerülünk abba a szoron-
gató helyzetbe, hogy embereknek 
kell megfelelnünk. Akár az iskolá-
ban, akár munkahelyen, vagy az 
élet más területein, vizsgák, tesztek, 
állásinterjúk és egyéb megmérette-
tések során. Ilyenkor úgy érezzük, 
erényeinket kidomborítani, hibá-
inkat pedig takargatni kell. Tökéle-
tesnek kell lennünk, vagy legalább 
annak kell látszanunk. Mi oldhatja 
fel szorongásunkat?
„Semmiért se aggódjatok, hanem 
imádságban és könyörgésben 
mindenkor hálaadással tárjátok 
fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten 
békessége, mely minden értelmet 
meghalad, meg fogja őrizni szíve-
teket és gondolataitokat Krisztus 
Jézusban.” (Fil 4:6–7)
Ehhez bizony semmi más nem kell, 
„csupán” hit és bizalom az Úrban. 
A nehézsége az, hogy a hitet nem 

lehet erőltetni, kikényszeríteni: „Hi-
szen kegyelemből van üdvössége-
tek hit által, és ez nem tőletek van: 
Isten ajándéka…” (Ef 2:8). Akkor 
csak várjunk, hátha egyszer meg-
adja Isten? Igen, de ez legyen aktív 
várakozás! Lehet érte imádkozni, 
kérve az Urat, hogy segítsen a hitet-
lenségünkön (lásd Mk 9:14–29), és 
Ő ezt is meghallgatja; nem utasítja 
el azt, aki keresi Őt. Olvassuk az Ő 
igéjét, ismerjük meg Őt. Legyünk 
kapcsolatban Vele nap mint nap.
Egyébként pedig, visszatérve a kez-
dő gondolatokhoz, valójában nem 
is embereknek kell megfelelnünk. 
Sőt, igazából még Istennek sem… 
Figyeljük csak meg a következőket.
Egyszer a sokaság megkérdezte Jé-
zust: „Mit tegyünk, hogy Istennek 
tetsző dolgokat cselekedjünk? Jé-
zus ezt felelte nekik: Az az Istennek 
tetsző dolog, hogy higgyetek ab-

ban, akit ő küldött.” (Jn 6:28–29) 
Jézus válaszából kiderül, hogy ma-
gát a kérdést is rosszul tették fel. 
Mert nem Istennek tetsző dolgokat 
kell tennünk, hanem „csak” hin-
nünk kell Krisztusban, az Ő meg-
váltó kegyelmében, és ez elég. A 
hit pedig, amint fentebb olvashat-
tuk, Isten ajándéka.
Ne értsük félre, ez nem azt jelenti, 
hogy passzívnak kell lennünk. Sőt, 
ha megérezzük Isten szeretetét, és 
meglátjuk a hatalmas áldozatot, 
amelyet az Úr tett értünk, biztosan 
nem fogunk a babérjainkon ülni, 
hanem hálából szolgálunk Neki. 
„Ugyanígy a hit is, ha cselekede-
tei nincsenek, halott önmagában.” 
(Jak 2:17) Ekkor már nem erőlkö-
dés lesz az Istennek tetsző dolgok 
cselekvése, hanem szívből jövő há-
laadás.

Ujváriné Császár Boglárka

Üzenet a Talentum iskola leendő elsőseinek

Szeretettel várjuk a leen-
dő elsősöket a Talentum 
Református Általános Is-
kolába! 

Az alábbiakban iskolánk 
tanulóinak hívogató sza-
vait olvashatjuk.

„Én nagyon örülök, hogy a 
szüleim ebbe az iskolába írat-
tak be 4 évvel ezelőtt. Sze-
retek ide járni. Szerintem az 
iskolám nagyon különleges. 
Abban ugyanolyan, mint más is-
kola, hogy megtanítanak írni, ol-
vasni, számolni, sokat mozgunk, 
kirándulunk, könyvtárba járunk, 
angolt tanulunk, a természettel 
ismerkedünk, de van valaki, aki 
miatt nagyon más ez az iskola. Az 
Úr Jézus miatt! Ha még nem tu-
dod, kicsoda Ő, akkor gyere ide, 

hogy találkozz Vele. Ha pedig már 
ismered, akkor tudod, hogy Ő az 
a csodálatos Isten, aki nagyon sze-
ret bennünket, gyerekeket és fel-
nőtteket, és nagyon sok ajándékot 
készített nekünk. Hálás vagyok 
mindkét tanítónkért, hogy ők na-
gyon jól ismerik az Úr Jézust, és az 
Ő szeretetével, örömével, békes-
ségével vesznek körül bennünket 

és tanítanak. Marcsi néni és 
András bácsi tényleg nagyon 
klasszak! A húgom is ide fog 
járni, az öcsém pedig most 
elsős.
Remélem, a szüleid meg-
engedik, hogy Te is ide járj 
majd!”

Amrein Sára

„Miért szeretem ezt az isko-
lát? – Azért, mert jó osztály-
társaim vannak, a tanárok 
kedvesek, okosak és bölcsek.

A fiúkkal élvezetes focizni, kosa-
razni. A könyvek, a munkafüzetek 
sok érdekes történetet mutatnak 
meg. Sokszor klassz helyekre me-
gyünk. Finom ételt kapunk.”

Fejér-Farkas Gergely

„Én először remegő lábakkal jöt-
tem be. Később megismertem 
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Istent, és lett sok barátom. Sokat szoktam focizni 
velük, játszani. Szeretek tanulni, házit írni. Kedven-
cem a matek, informatika és a tesi. Sokszor estem 
el, de Isten felsegített.”

Szónok Dániel
„Az én osztályom nagyon szerencsés, mert az iskolá-
ban egyedül nekünk van tanár bácsink.”

Mihalicz Ingrid

„Azért szeretek iskolába járni, mert nagyon sok ba-

rátnőm van. Sokat tudok nyelvtanozni, számolni. 
Nagyon szeretnék fejlődni a tanulásban.”

Simon Bernadett

„Az udvaron sem fogtok unatkozni, ugyanis számta-
lan jó játékra találtok. Az első emeleti osztályba fog-
tok járni.
Én azt kívánom nektek, hogy sok barátot szerezze-
tek, és hogy élvezzétek az iskolát.”

Incze Rebeka

GYERMEKEK SZÁJA ÁLTAL DICSŐÍTETT ISTEN,
avagy hittanosok képzeletbeli találkozása Keresztelő Jánossal

Hallottam egy úgynevezett Keresztelő Jánosról. 
Úgy gondoltam, elmegyek hozzá a Jordán folyó 
környékére, mivel nagyon kíváncsi lettem. Keresz-
telő János Istenről beszélt és a Megváltó eljövete-
léről, aki majd a Szentlélekkel keresztel, ő pedig 
vízzel keresztelt. Bementem a folyóba és megke-
resztelt. Óriási teher esett le rólam! Megtisztultam! 
Nagyon jó érzés volt, mintha kiszálltam volna ön-
magamból és repültem az egekig.
Varga Eszter
5. a osztály

Képzeld el, megtisztultam! Már nem vagyok türel-
metlen, és megszerettem a tanárt, akit nem szeret-
tem. És nem találom unalmasnak a teniszt sem! 
Megtisztulni nagyon jó érzés, és tudom, az ember 
mindig követ el bűnöket, de én megpróbálok ke-
vesebbet elkövetni.
Reviczki Dávid
5. b osztály

A Hétvezér Általános Iskola református hittanosa-
inak írásaiból:

Szász Tünde
 hitoktató

… és van, aki képregényben képzelte el a találkozást:

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

-  evangéliumi naptárakat
-  kazettákat és CD-t 

vásárolhat minden kedves érdeklődő.
A böjti időszakhoz, majd az azt követő ünnepkörökhöz 
kapcsolódó kiadványok kaphatók!

A Széchenyi utcai gyülekezetünkben a két istentiszteleti alkalmat követően:

Iratterjesztés
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                  Részvételi díjak 
Felnőtt (18 éves kortól) 45.000 Ft

Nyugdíjas 38.000 Ft

Ifi (14–18) 25.000 Ft

Gyermek (5–14) 20.000 Ft

Gyermek (5 év alatt) 10.000 Ft

Gyermek – csak szállás! (5 év alatt) Ingyenes!

Sátoros 20.000 Ft

Buszköltség/fő (oda-vissza útra) 6.000 Ft

Újra valamennyi generációt nagy szeretettel hívunk az 
Őrség szélén, Nova községben található Csicsergő Sza-
badidőközpontba, ahol Urunk áldott jelenlétében bízva, 
testi-lelki felüdülésben lehet részünk! (www.csicsergo.
hu) 2019. július 14–19. között (vasárnap vacsorától 
péntek ebédig) kaptunk helyet ebben a modern, saját 
kis tóval, horgászati, csónakázási és sportolási lehető-
ségekkel, szép és kulturált körülményekkel kecsegtető 
üdülőben. A gyönyörű Zalai-dombság egyik szegleté-
ben leszünk, Zalaegerszeg és Lenti között, ahonnan a 
Szlovéniához tartozó egykori magyar városok: Lendva 
25, Muraszombat pedig 50 km-re fekszik. A szállásun-
kon két-két szoba tartozik egybe (összesen 5-6 ággyal), 
ahol kisgyermekes családok, fiatalok és idősek is ké-
nyelmes helyet találnak maguknak. Fürdőszoba, hűtő-
szekrény, WiFi és tv is tartozik a szobapárok felszere-
léshez. Az utazás egyénileg történik, de 1 nagybuszt is 
indítunk Novára a Széchenyi úti templomtól!

Erzsébet Plusz Kártyával és Széchenyi Pihenőkártyával 
is lehet majd fizetni a helyszínen, illetve előre jelezhető, 
ha valakinek speciális étkezésre van szüksége. Az üdü-
lő összesen 110 főt tud fogadni, illetve még kb. 20 fő 
sátorozót. 18 év alatti gyermekek és fiatalok csak 
szülői vagy felnőttkorú felügyelettel, illetőleg 12 
éves kortól az ificsoporthoz csatlakozva is részt 
vehetnek a táborban!

A jelentkezéseket időrendben regisztráljuk, ezért mielőbb 
várjuk a Testvérek előleg-, vagy aki teheti, a teljes tábor-
díj-befizetéseit a fentebbi határidőkig! Mindenkit szere-
tettel várunk, s imádkozzunk együtt a hét áldásaiért!

A Szervezők

TÖBBGENERÁCIÓS NAGYTÁBOR
2019. július 14–19., NOVA

EGYIK 19, A MÁSIK EGY HÍJÁN 20!
Hiányokban megmutatkozó áldások

Sokan nagy szenvedésekkel és harcokkal éljük meg hiányosságainkat, kudarcainkat. Isten az ilyen hiányok-
ban tudja leginkább megmutatni, hogy az ő áldásaiban nincs hiány!

„De ő ezt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszí-
vesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem.” (2Kor 12:9)

Szeretettel várjuk a Testvéreket
a 2019. július 14–19. (egy híján 20!) között
Nován, a Csicsergő Szabadidőközpontba

 tervezett nyári együttlétünkre!

Kérjük, hogy mielőbb, de legkésőbb május 12-ig, 
vasárnapig adják le a jelentkezésüket a Lelkészi 
Hivatalban 15.000 Ft előleg, vagy a teljes tábordíj 
befizetésével! 
Az előleget február 24-től lehet befizetni a Lelké-
szi Hivatalban. A további befizetéseket május 12., 
június 16. és június 23. vasárnapokon lehet telje-
síteni a Gyülekezeti Központban az istentiszteletek 
után.

A részvételi díjat utalni is lehet a gyülekezet bank-
számlaszámára: 
UniCredit 10918001-00000021- 42850004. 
A közlemény rovatban tüntessék fel a következő-
ket: 2019. nagytábor, név, hány fő, felnőttek és 
gyerekek száma.

A részvételi díjak, melyek a www.albaref.hu 
honlap Hirdetések menüjében is megtalálhatók 
lesznek, a következők:
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Szeretettel hívunk és várunk minden 
gyermeket (gyülekezeti, hittanos, ta-
lentumos) nyári napközis hittantábora-
ink egyikébe. Ezek során Isten orszá-
gának titkaiba nyerünk bepillantást, 
sokat nevetünk, új barátokra lelhetünk, 
kirándulunk, kézműveskedünk és spor-
tolunk.

A színes programokkal 8.00 órától 16.00 óráig vár-
juk a gyermekeket (felügyeletet 7.00–17.00 óráig 
biztosítunk).

A következő időpontokban és helyszíneken lesznek a 
hittanos táboraink:

1) 2019. 06. 17–21. 
 Budai úti református templom és gyülekezeti ház. 
 Táborszervező: V. Szabó Gergelyné

2) 2019. 06. 24–28. 
 Széchenyi úti református templom, gyülekezeti 

ház és Talentum iskola. 
 Táborszervező: Szász Tünde
3) 2019. 07. 01–05. 
 Maroshegyi református imaház. 
 Táborszervező: Ujvári Sándor Csaba

A három felkínált időpont közül gyerekenként csak 
egy választható.

A tábor költsége 12.000 Ft/fő. 
Testvérek esetében a második gyermek 8.000 forin-
tért táborozhat. Szociális támogatást szükség esetén 
tudunk nyújtani.

Jelentkezni a hitoktatóknál, a lelkészeknél és a lelké-
szi hivatalban lehet!

Ujvári Sándor Csaba beosztott lelkész

Napközis hittantáborok

Adventi Jótékonysági Est
2018.

„Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet.”
 /1Kor 13:13/

Az ökumenikus Adventi Jóté-
konysági Est 2018. december 7-én 
került megrendezésre, immár tizen-
harmadik alkalommal a Szent Ist-
ván Hitoktató és Művelődési Ház 
Dísztermében.

Nagy örömmel töltött el ben-
nünket, hogy a Kárpát-medence 
különböző tájegységeiből érkező 
magyar testvéreinkkel ismételten 
együtt ünnepelhettünk, együtt ké-
szülhettünk a Karácsony szent ün-
nepére. Az Adventi Jótékonysági 
Est bevételét fele-fele arányban ka-
tolikus részről a beregszászi Pásztor 
Ferenc Közösségi és Zarándokház 
(Kárpátalja), református részről 
pedig a lévai Czeglédi Péter Refor-
mátus Gimnázium (Felvidék) javá-
ra ajánlottuk fel.

A lévai református egyháznak 
már 1613-ban iskolája volt. 1945-
ben az egyháztól elvették az isko-

laépületet, a Kálvin udvart, a te-
metőt és a földeket. A kitelepítések 
és betelepítések következtében a 
valamikor 90 %-ban magyar ajkú 
városban ma a magyarság már 
csak 10–15 %-ban van jelen. Itt a 
magyarság peremvidéken élő szór-
vánnyá vált. Léván a meggyengí-
tett magyar közösségek, a refor-
mátus egyházközség, intézmények, 
társadalmi szervezetek a létükért 
és megmaradásukért küzdenek. A 
kitelepítések következtében az egy-
házmegyében élő reformátusok 
száma megközelítőleg 5000 fő. A 
lévai Czeglédi Péter Reformá-
tus Gimnázium 2001-ben nyitotta 
meg kapuit. Az intézményt a Lévai 
Református Egyházközség tartja 
fenn. A képzés hagyományos gim-
náziumi oktatást jelent négyéves 
képzéssel, érettségivel. Tudásszint-
jük nem tér el a nagy múltú iskolák 

diákjainak felkészültségétől. Tekin-
tettel a régió magyarságának 
nagymértékű csökkenésére, az 
iskola legfontosabb feladatának 
– ma és a jövőben is – a diákok 
létszámbeli növelését tekinti. 
Ezt fogja szolgálni a tervezett 
majdani kollégium és szórvány-
központ létrehozása, melyhez az 
Adventi Jótékonysági Est bevételé-
vel szeretnénk hozzájárulni.

Az újonnan épült beregszászi 
Pásztor Ferenc Közösségi és 
Zarándokházat 2017. szeptember 
17-én Majnek Antal munkácsi 
megyés püspök atya szentelte fel. 
A Zarándokház 50 személy befo-
gadására képes, ezért olyan beren-
dezési eszközökre, tárgyakra van 
szükségük, amelyek az ott meg-
szálló személyek ellátására alkal-
masak, ezek között is legfőképpen 
konyhai eszközökre, ágyneműkre, 
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tisztítószerekre, mosógépre, stb. A 
közösségi ház fejlesztésével kapcso-
latban nagyon fontos a tetőtérben 
egy szellőztetőrendszer kialakítása, 
melyhez az Adventi Jótékonysági 
Est bevételével szeretnénk hozzájá-
rulni.

Az estet Spányi Antal katolikus 
megyés püspök úr nyitotta meg. 
Köszöntő szavaiban elmondta, vé-
gig kell gondolnunk, hogy mi az 
Advent lényege és üzenete. Egy-
szerűen az, hogy Isten úgy szerette 
a világot, hogy egyszülött fiát adta 
érte. Ez az a szeretet, melyet Isten 
olyan bőségesen mutat nekünk, 
amelyre olyan érzékeny szívvel 
tudunk reagálni Advent idején, s 
arra késztet bennünket, hogy mi is 
adjunk szeretteinknek, a körülöt-
tünk élőknek, de kell gondolnunk 
a messzebb élőkre, nem csak a 
mieinkért vagyunk felelősek, ha-
nem felelősek vagyunk mindenki-
ért. Természetesen a világ gondjait 
nem tudjuk megoldani, de azokon, 
akik az elszakított területeken él-
nek, hozzánk tartoznak, segítenünk 
kell.

Nagyon nagy öröm, hogy ilyen-
kor ez az est ökumenikus ima, öku-
menikus találkozó, ahol a külön-
böző felekezetek együtt akarnak 
cselekedni, együtt akarnak jót ten-
ni, együtt akarjuk tovább sugároz-
ni azt a szeretetet, melyet Istentől 
kapunk.

Az est műsorvezetője Takács 
Bence Ervin, Kazinczy-emlék-
érem díjas előadóművész volt.

A zsúfolásig megtelt színházte-
remben a neves előadóművészek 
mellett felléptek a Kárpát-me-
dence különböző tájegységeiből 
érkező tehetséges, fiatal előadók 
is. Az esten gyönyörködhettünk 
Nyisztor Ilona Európai polgá-
ri díjas, Magyar Művészetért díjas 
népdalénekes, Berecz István két-
szeres aranysarkantyús néptáncos, 
Enyedi Ágnes, Salamon Soma, 
Török Tilla, Szlama László Ju-
nior Príma díjas népzenészek, Ta-

kács Bence Ervin Kazinczy-dí-
jas előadóművész és a Virtuózok 
2018. évi korcsoport győztese, 
Ninh Dức Hoàng Long opera-
énekes felemelően szép előadásá-
ban, továbbá  a Ciszterci Szent 
István Gimnázium kórusának, 
a Talentum Református Általá-
nos Iskola tanulóinak, Drahos 
Evelin operaénekes, Posta Vic-
tor színművész, Török Flóra és 
Török Dancsó Ádám népzené-
szek, Raffay Boróka népzenész, 
Beeri Barnabás zongoraművész, 
Enyedi Tamás népzenész, a Du-
haj banda (Brezovszki Gergő 
prímás, Délvidék), Hanka Evelin 
(Kárpátalja) népdalénekes, Béres 
Merse, Németh László és Né-
meth Péter népzenészek, Bohák 
Emese, Gyurgyonovics Kinga, 
a lévai református gimnázium 
tanulói, Főcze Éva versmondó 
(Gyímesfelsőlok), valamint a Pusz-
tinából érkező népdalénekesek 
gyönyörű szép előadásában. Hálás 
szívvel köszönjük valamennyi fel-
lépő előadónak a színvonalas, lel-
kiekben gazdag előadását, mellyel 
valamennyiünket megajándékoz-
tak!

Az első rész befejezéseként 
Steinbach József, a Dunántúli 
Református Egyházkerület püspö-
ke osztotta meg a közönséggel ad-
venti ünnepi gondolatait. Pál apos-
tol szavaival köszöntött mindenkit, 
legyen köztünk békesség Istentől, a 
mi Atyánktól, s az ő egyszülött fi-
ától, Jézus Krisztustól. Kiemelte az 
egymás iránti gondoskodás fontos-
ságát. Olyan jó átérezni, hogy gon-
doskodhatunk egymásról itt, a Kár-
pát-medencében, számíthatunk 
egymás gondoskodására. Össze-
tartozunk mi, magyarok, közös a 
történelmünk, közös a reménysé-
günk, közösek a gyökereink, és ezt 
jó így együtt megélni. Mindany-
nyian Jézus Krisztus gondoskodó, 
megváltó szeretetére szorulunk. 
Véleménye szerint nagyon fontos 
a keresztény üzenet, a megváltás 

evangéliuma, az üdvösség. Isten 
Jézus Krisztusban elküldte egyszü-
lött fiát, hogy örök életet adjon, 
megszabadítson a bűntől, a beteg-
ségtől, a haláltól, s hogy így áldja, 
tegye teljessé a földi életet. Tehát 
gondoskodásra szorulunk egymás-
ról. Kell a Jézus Krisztusba vetett 
hit, hogy ne csak Advent legyen 
áldott, hanem a mindennapok is.

„Addig leszünk magyarok, amíg 
magyarul énekelünk és magyarul 
táncolunk”. A befejező részben 
Kallós Zoltán néprajzkutatóra 
emlékeztünk, aki Válaszúton szüle-
tett 1926. március 26-án. A magyar 
népzenegyűjtés legeredményesebb 
kutatója, az erdélyi táncház-moz-
galom elindítója volt. Elsőként 
kapta meg egész életműve elisme-
réseként 1990-ben az Életfa-díjat. 
A magyar állam részéről számtalan 
elismerésben részesült, melyek kö-
zül a legnagyobb elismerések: Kos-
suth-díj, Magyar Corvin-láncdíj, 
Kossuth-nagydíj.

Az Adventi Jótékonysági Est be-
fejezéseként Berze János reformá-
tus lelkészi elnök mondott áldást.

Végül az est zárásaként a fellépő 
szereplőkkel, művészekkel közösen 
elénekeltük a Csendes éj című ka-
rácsonyi dalt.

Hasonlóan az elmúlt évekhez az 
Adventi Jótékonysági Estünk ismét 
szép példája volt városunkban az 
összefogásnak. Örömmel mond-
hatjuk el, hogy több mint 200 ka-
rácsonyi cipős doboz ajándékot, 
tisztítószereket vitt a Pusztinai Ma-
gyar Házba Nagy Zoltán Péter, a 
Fejér Megyei Hírlap főszerkesztője, 
Deák Lajosné képviselő asszony, 
mely ajándékokat a Ciszterci Szent 
István Gimnázium és a Talentum 
Református Általános Iskola, vala-
mint a Munkácsi Mihály Általános 
Iskola tanárai, diákjai készítettek. A 
csomagok a Városgondnokság tá-
mogatásával jutottak el Pusztinába.

Az Adventi Jótékonysági Estet 
továbbá messzemenően támo-
gatta a Szent István Hitoktatási és 
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Művelődési Ház, a katolikus Szé-
kesfehérvári Egyházmegye, Cser-
Palkovics András polgármester, 
Róth Péter alpolgármester, Deák 
Lajosné önkormányzati képvise-
lő, a Ciszterci Szent István Gimná-
zium, a Talentum Református Ál-
talános Iskola, a református Olajfa 
Óvoda, a Hit, Remény, Szeretet 
Alapítvány, a Fehérvár Médiacent-
rum, Székesfehérvár Városgond-
noksága, Extra Nyomda, Fejér 

Megyei Hírlap, Freya Virágszalon, 
de támogatta az estet a Szellő Szál-
ló Csíkcsomortán, Józsa Judit ke-
rámiaszobrász, a Magyar Kultúra 
lovagja, Józsa János korondi fa-
zekasmester, a Bánffy György Kul-
turális Szalon Budapest, Szűcsné 
Novák Mária tűzzománcművész, 
Szabóné Demény Monika népi 
díszítőfestő, és természetesen a 
nagylelkű Közönség.

Jótékonysági estünk üzenete:

Hiszek az egy Istenben,
Hiszek a hazában,
Hiszek a nemzetben,
Hiszek az összetartozásban,
Hiszek a szeretetben,
Hiszek a családban!
Mindenkinek hálás szívvel kö-

szönjük a szolgálatát, a támoga-
tását, tudva azt, hogy EGYEDÜL 
ISTENÉ A DICSŐSÉG! SOLI DEO 
GLORIA!

Prekrit Judit

Gyülekezeti szilveszter
2018.

A Gyülekezeti szil-
veszter a 17 órás Óévi 
istentisztelettel kezdő-
dött. Erre az alkalomra 
már hosszú évek óta 
járunk, mindig feltöl-
tődünk lelkileg és épü-
lünk egymás hite által. 
Elcsendesedünk és szá-
mot adunk az elmúlt 
évről, és reményteljes 
új esztendő elé nézhe-
tünk.
Így volt ez most is. Na-
gyon vártuk a testvé-
rekkel való találkozást, együttlétet. 
Kintről időnként durranások hang-
ja hallatszott, de mi mégis tudtunk 
Istenre és egymásra figyelni. Nem 
vonzott bennünket a város világi 
zaja. Jó volt áldott csendességben 
lenni egymással.
Külön öröm volt, hogy Deák Péter 
lelkipásztor vezetésével a fiatalok 
is időnként megjelentek a nagyte-
remben.
Az est háziasszonya Ludvigné Izsay 
Szilvia tiszteletes asszony volt. Há-
lás a szívem, hogy ilyen tartalmas, 
szép estét szervezett nekünk.
Először Szász Zoltán tiszteletes úr 
köszöntötte az összegyűlteket.
Szilvi kiosztott 6 óriás színes kar-
tonpapírt a 6 csoportnak. Ezekre 
írhattuk az előző évi hálaokokat. 

Hát az volt bőven. Egy idő után 
azért hagytam abba, hogy másnak 
is legyen hely. Mind a 6 kartonpa-
pír tele lett. Kiragasztották a szek-
rényre őket, és mi nézegethettük, 
és közben áldottuk az Urat ennyi 
áldásért.
Ezután következett a várva várt 
vacsora. Finom illatok terjengtek 
körülöttünk, és bizony beindult a 
nyálelválasztás is. N. Szabó József 
főgondnok úr és kedves felesége, 
Ica készített számunkra nagyon fi-
nom és ízletes sült kolbászt és virslit.
A svédasztalos vacsorához a részt-
vevők is hozzájárultak ízletesebb-
nél ízletesebb finomságokkal.
Miután a pocakjainkat megtöltöt-
tük, jöhetett a következő program.
Néhány ének után a rendhagyó 
közös imádság kezdődött.

Mindenki kapott cé-
dulát és tollat, erre fel-
írhattuk a következő 
évre vonatkozó imaké-
réseinket.
Beletettük egy papír-
szatyorba, majd min-
denki húzott belőle 
egyet, és a következő 
5 percben imádkozhat-
tunk azért az emberért, 
akinek az imakéréseit 
megkaptuk. Az én em-
berem nem írta oda a 
nevét (nem volt kötele-

ző), de név nélkül is azóta is gon-
dolok rá, imádkozom érte. Ennek 
zárásaként elmondtuk a Miatyán-
kot.
Szünet után kezdődött a kvíz, ami-
nek Legyen ön is misszionárius volt 
a címe. 30 kérdés volt,  nagyobb ré-
sze bibliai, illetve a székesfehérvári 
egyházközség történetéből szárma-
zó kérdés volt. Amit nem tudtunk, 
abból is tanulhattunk, pl. hogy 
1950-ben épült fel a Maroshegyi 
imaház. Végül is minden csapat jól 
szerepelt, néhány pontos különb-
ségek voltak. A nyertes csapat ju-
talma egy bonbon volt.
A fiatalokkal együtt közös ének-
léssel dicsőítettük az Urat. Minden 
korosztály választott éneket, nagy 
élmény volt közösen énekelni. 
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A dicsőítés végén Péntek László 
nagytiszteletű úr vezetésével tanul-
tunk egy nagyon szép éneket:
„Hadd áldjalak, halld meg hango-
mat, mert felséged, Uram, végtelen.
Itt vagy velem, őrzöd életem, le-
gyen a neved szent, szent, szent 
mindörökké!”
Éjfélkor meghallgattuk Áder János 
köztársasági elnök újévi köszön-
tőjét, ezután elénekeltük a Him-
nuszt, majd pezsgővel boldog új 

évet kívántunk egymásnak, „Bíz-
zad Újra Életed Krisztusra!” vagy 
„Bízz, Urunk Érkezése Közel!” kö-
szöntéssel.
Ahogy a durrogások alábbhagy-
tak, átvonultunk a templomba, 
közös Úrvacsorával kezdtük az új 
évet.
Csodálatos érzés a testvérekkel 
együtt lenni, legyen az akár szil-
veszter, tábor, csendes hétvége, 
csendesnap, istentisztelet vagy 

bibliaóra!
Nagyon örülök, hogy ilyen sokan 
összejöttünk, hogy ilyen sokan 
vágytak arra, hogy a szilvesztert 
testvéri körben töltsék el. Külön 
öröm volt számomra, hogy a fiata-
lok is a gyülekezetben ünnepeltek.
Mindenkinek áldott, békés új esz-
tendőt kívánok: Bízzad Újra Életed 
Krisztusra!

Miklósné Márti

Téli teaház. 
Január 13-án vendégeink voltak: Deák Péter ifjúsági 
lelkész és gyülekezetünk fiataljai. Az alkalom kereté-
ben bemutatkozott az ifi, hallhattunk bizonyságtéte-
leket és Istent dicsőítő énekeket.
Nyílt előadássorozat (böjti evangélizáció). 
Február 7–8–9. Boza Kristóf sáregresi református lel-
kész szolgált közöttünk. A sorozat témája Isten gond-
viselése volt.

Jövőbeli kiemelt alkalmaink:
Tavaszi teaház. 
Március 24-én 16 órakor. Vendégünk: Zsadon Anna 
gyermekpszichológus.

Virágvasárnapi istentisztelet. 
Április 14-én 9 órakor.

Nagypénteki istentisztelet. 
Április 19-én 9 órakor.

Húsvét hajnali is-
tentisztelet. 
Április 21-én hajna-
li 5 órakor közösen 
várjuk és ünnepeljük 
igékkel, énekekkel és 
úrvacsorával a feltámadott Úr Jézus Krisztust.

Húsvéti úrvacsorás istentisztelet. Április 21-én 
9 órakor.

Húsvéti istentisztelet a legátus szolgálatával. 
Április 22-én 9 órakor.

Együtt a Szeretetben Testmozgás a Reformátusok-
kal (ESZTER-nap) május 1-jén. Kirándulással egy-
bekötött lelki és testi felfrissülés.

Nyári hittanos napközis tábor. Július 1–5.

Ujvári Sándor Csaba beosztott lelkész

MAROSHEGYI KRÓNIKA

A nagytiszteletű úr és az ifi
Pénteken reggel kiürül a házunk, 

és bár az iskolának korán vége van, 
zeneiskola sincs, mégsem jönnek 
haza a gyerekek, csak késő este. 
Egyedül Eszter árválkodik itthon, 
és alig várja, hogy ő is elég nagy 
legyen ahhoz, hogy tagja lehessen 
a fiatalok csoportjának.

Fiaink közül Andris és nagyobbik 
lányunk, Anna barátaikkal a gyü-
lekezeti házban várják az ifi kezdé-
sét. Ha netán valamilyen nagyobb 

munka vagy családi esemény mi-
att azt kérjük, hogy ezen a héten 
ne menjenek ifire, teljes letargiá-
ba süllyednek. Nagyon szeretnek 
ott lenni, sokat mesélnek róla, de 
nemrégen mi is megláthattuk sa-
ját szemünkkel, hogy milyen is 
az a bizonyos IFI. Ellátogattak a 
maroshegyi imaházba január 13-
án a téli teaház alkalmából, és be-
mutatták, hogyan zajlanak ezek az 
együttlétek.

Aki már foglalkozott fiatalokkal, 
tudja, hogy mekkora a kihívás, 
amikor le kell kötni, irányítani, 
érdeklődést kell fenntartani úgy, 
hogy sok tizenéves van együtt 
emelkedett hangulatban.

Deák Péter tiszteletes úr ezt ki-
válóan megoldja. Pontosan tudja, 
hogyan kell menedzselni az időn-
ként kialakuló káoszt. Erős hangja 
ostorként vágja ketté a növekvő 
zsivajt, okosan elegyíti a játékot a 
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komoly dolgokkal, a lazaságot a 
fegyelemmel. Lehet, hogy rang-
ban még nem tart a nagytiszteletű-
nél, de a gyerekek mindenképpen 
tisztelik és szeretik, hallgatnak rá. A 
fiatalok tiszteletét pedig nem köny-
nyű kiérdemelni.

Részesei lehettünk közös imának, 
éneklésnek, játéknak, láthattuk az 
elmúlt év közösségformáló esemé-
nyeiről készült fényképeket. Hall-
hattunk bizonyságtételt is arról, 
hogy milyen az, amikor hirtelen és 
váratlanul átölel az Isten.

Volt a fiatalok között fiú, lány, ki-
csi, nagy, kövér, sovány, csendes 
és hangos, de mindegyikükön lát-
szott, hogy nagyon jól érzik magu-
kat együtt, és ha nem volna mu-
száj, haza sem mennének.

Nagyon hálás 
vagyok Deák Pé-
ter nagytiszteletű 
úrnak, hogy nem 
sajnálja az idejét 
és a fáradtságot 
arra, hogy foglal-
kozzon ezekkel a 
gyerekekkel.

Mindegyik gye-
rekünktől vissza-
hallottam, hogy 
ugyan már otthon 
is Isten felé irányít-
gattuk lépteiket, 
de az áttörés, amikor tudatosan is 
Isten mellett döntenek, a fiatalok 
közösségében következett be. Óri-
ási jelentősége van ennek a közös-
ségnek. Ettől függ, hogy a követ-

kező években is lesznek-e hívők 
a templom padjaiban, lesznek-e 
olyanok, akik majd a saját gyere-
keiket fogják kézen és vezetik Isten 
felé.

Rezsnyák Zoltán

Hűséged végtelen, Uram, hozzám
(2Mózes 16, 1-15, 1Királyok 17, Filippi 4,12)

Szomorú voltam és kétség-
beesett, amikor elindultam a 
maroshegyi evangelizáció első 
napjára; bízva abban, hogy 
megtudok valami újat Isten 
gondviseléséről. Igazán nem 
bíztam benne, no nem azért, 
mert nem bíztam a lelkészben, 
vagy Isten mindenhatóságá-
ban… de mégis valami hiány-
zott ahhoz, hogy megértsem 
Isten gondviselésének „működé-
sét”.
Ahogy leültem a teremben, meg-
pillantottam egy anyukát, aki kis-
fiával nagy türelemmel játszott 
egy „memory” játékot… és akkor 
megértettem: Isten úgy gondos-
kodik rólunk, mint egy édesanya, 
gyöngéden fordítja fel a számunk-
ra még ismeretlen lapokat, hogy 
majd az összes lap felfordítva áll-
jon, és összeálljon a kép. Szépen, 
türelmesen, szeretettel…
Istennek célja van velünk! Céllal 
teremtett a Földre minket; min-
denkinek van feladata, és min-

denkinek azt az utat kell járnia, 
amit Isten személyesen rá sza-
bott. Ne nézzünk se jobbra, se 
balra, csak Krisztusra. Hogy ho-
gyan? Hát úgy, hogy mondjuk ki: 
Uram, itt vagyok, így, ahogy va-
gyok! És Isten elkezd cselekedni: 
lehetőségeket teremt. És éljünk 
velük, akarjunk a lehetőségekkel 
élni. Higgyük el, amit Isten mu-
tat nekünk. Isten nem vak, sem 
süket, sem nem néma. Mi annál 
inkább… néha… merjünk hozzá 
menni, és kérni.
Hogy ad-e? Hát hogyne adna!!! 
Hiszen már „bizonyított”: egyszü-
lött fiát adta oda értünk, annyira 

szeret minket! Hogy vannak 
nehézségek? Szomorúság? Be-
tegség? Nélkülözés? Az ördög 
munkálkodik, mert ő munkál-
kodik…? Isten tervébe ez is 
bele van szőve, és bármilyen 
furcsa is, Isten ezt is a javunk-
ra fordítja. Az Atya komolyan 
veszi önmagát! Így azt is, hogy 
Őhozzá tartozunk.
Elégedetlen az életével? Nem 

elég az, ami van? Ez eltávolít Isten 
gondviselésétől. Ahhoz, hogy el 
tudjuk viselni a szenvedést, kell az 
Istenbe vetett bizalom. Kipróbált-
nak, tapasztaltnak kell lennünk, 
hogy a körülményektől (érzelme-
inktől) eltávolodva, Krisztusra te-
kintve lépdeljünk, „vízen járjunk”. 
Így akár bővölködünk, akár szű-
kölködünk, megerősödve, biza-
lommal tudunk Istenre tekinteni.
Köszönöm Boza Kristóf sáregresi 
lelkésznek ezt a három napot!
Köszönöm Istennek, hogy vála-
szolt imáimra!

Kis Gabriella
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Naomi történetén át az Úr bátorít és vigasztal minket
„Abban az időben történt, amikor a bírák bíráskodtak, hogy éhínség támadt az országban…” (Ruth 1:1)

Betlehemből Elimelek feleségével, 
Naomival és két fiával – Mahlónnal 
és Kiljónnal – elköltözött Moáb vi-
dékére. Az úton Naomi szíve talán 
tele volt csodás tervekkel, öröm-
teli vágyakozással gondolhatott a 
szebb jövőre, hogy milyen boldo-
gok is lesznek majd ott!
De elképzelései hamar szerte-
foszlottak! A távoli, idegen földön 
Naomi férje meghalt, és nemsoká-
ra a szegény özvegy a fiait is elte-
mette. Mély gyászában az egyet-
len, igaz, élő Istent kereste, Hozzá 
imádkozott éjjel-nappal. Tőle várta 
lelke vigasztalását. Teljes szívével 
az Úrba kapaszkodott.
Tíz éve már, hogy hátrahagyta 
szülőföldjét és népét. Az éhínség 
véget ért, és Naomi úgy döntött, 
hazamegy. Két fiatal menye, Orpa 
és Ruth – kiket saját lányaként sze-
retett – vele tartott.
Útközben féltő szeretettel győzköd-
te őket, hogy jobb lesz nekik, ha 
visszatérnek a saját családjukhoz 
és a népükhöz. Naomi tudta, hi-
szen megtapasztalta, milyen nagy 
fájdalom otthagyni a földet, ahol 
felnevekedett, és a népet, akik közé 
tartozott. Jobban szerette menyeit 
a saját életénél is! Átérezte helyze-
tüket, őszintén a javukat akarta. A 
hosszú, nehéz idők alatt az Úr for-
málta Naomi szívét, s önzetlenné 
és bölccsé tette őt.
Orpa visszafordult, Ruth – Mahlón 
özvegye – azonban ragaszkodott 
anyósához. A kimerítő gyaloglás 
közben segíthették, bátoríthatták 
egymást. Életünk nehezebb idősza-
kaiban, talán teljes földi életünkben 
is, az Úrnak milyen drága ajándé-
ka egy-egy imádkozó, együtt érző 
lelki társ vagy testvér!
A visszafelé vezető úton csendesen 
baktattak, nem szövögettek csodás 
terveket. Nem is sejtették az Úr rej-

tett útjait!
Miután megérkeztek Betlehembe, 
az egész város kíváncsian kérdez-
gette: „… Nem Naomi ez? (Ruth 
1:19). Az özvegy így sóhajtozott: 
„… Ne hívjatok engem Naominak, 
hívjatok inkább Márának, mert na-
gyon megkeserített engem a Min-
denható. Egész családommal men-
tem el, és kifosztottan hozott vissza 
az Úr…” (Ruth 1:19–20).
Ám Izráel Istene apró lépésekben 
kibontakoztatta csodálatos tervét, 
mely fokozatosan világossá vált 
Naomi számára. A szegény özvegy 
szíve lassan megtelt bizakodással, 
örömteli várakozással.
Bármilyen próbában, szenvedés-
ben, gyötrelemben vagyunk, 
nekünk is mondja az Úr:
„Ne a régi dolgokat emleges-
sétek, ne a múltakon tűnődje-
tek! Mert én újat cselekszem, 
most kezd kibontakozni, 
majd megtudjátok! Már ké-
szítem az utat a pusztában, 
a sivatagban folyókat fakasz-
tok!” (Ézsaiás 43:18–19).
Ruth Elimelek rokonának, a 
jómódú és tekintélyes Boáz-
nak a felesége lett, és hama-
rosan fiút szült. Az asszonyok 
együtt örvendeztek a hálás 
Naomival: „Áldott az Úr, aki 
nem hagyott most téged ro-
koni támasz nélkül! Legyen 
híres a neve Izráelben! Le-
gyen ő életed megújítója, és 
gondviselőd öreg korodra! 
Hiszen menyed szülte őt, aki 
szeret téged, és többet ér ne-
ked hét fiúnál.” (Ruth 4:14–
15).
A szomszédasszonyok a kis-
gyermeknek az Obed nevet 
adták, és Naomi saját uno-
kájaként dajkálgatta őt. A 
Naomi név jelentése: az én 

gyönyörűségem.
Obed lett az apja Isainak, Dávid 
király apjának, a Messiás pedig 
Dávid házából származott. Így ke-
rült be Ruth, Naomi menye a mi 
Urunk, Jézus Krisztus családfájába.
Naomi történetén is átragyog az Úr 
szeretete, jósága, hűsége, végtelen 
kegyelme és mindenek felett való 
hatalma. Naomival együtt nekünk 
is mondhatja az Úr: „Kárpótollak 
azokért az évekért, amelyekben 
pusztított a sáska, a szöcske, a 
cserebogár és a hernyó…” (Jóel 
2:25).

Szűcsné Novák Mária

Kegyelmed hófehér lepel

Kegyelmed hófehér lepel, 
amely eltakar, megtisztít. 
A régi bűnök már előtted elfeledve, 
kezed új utat mutat, örök életre hív. 
 
Kegyelmed sokszor fáj, 
mert érdemtelenül is adsz, 
sokszor feddés helyett 
kedvesen hívogatsz. 
 
Kegyelmed oly erő, 
hogy megmozgat kőtömböket, 
a terhek alatt roskadozó 
békességet csak nálad lelhet. 
 
Kegyelmed nélkül nincs 
reménység, sem élet, 
kegyelmed árasztod önzetlenül, 
jöjj, élj vele, te szomjúhozó lélek!

Szabóné Takács Éva



BÉKESSÉG12

Hogy állsz a megbocsátással?
(Önismereti teszt)

Az alábbi teszt egy tükröt tart elénk e témában. Vajon mennyire marcangolja szívünket a harag, a vádasko-
dás? Ha őszintén válaszolunk, a megadott pontokból ez kiderül!

1. Amikor legutóbb valaki bántó szavakat mondott neked…
a) elengedem, túlteszem magam rajta (3)
b) gyötrődöm miatta, még mindig fáj (2)
c) rögtön reagáltam rá, hogy észrevegye magát (1)
d) legközelebb visszaadom a bántást! (0)

2. Egy régi hibádra gondolsz…
a) titokban sokszor gondolok rá, keresem a megoldást (2)
b) már megbántam, és hiszem, hogy az Úr megbocsátott (3)
c) nem számít, mindenki hibázik! (0)
d) megvolt rá az okom, hogy hibázzak (1)

3. Mit érzel, ha úrvacsorázol?
a) hálásan távozom az úrasztalától (3)
b) szégyellem magam, de reménykedem a kegyelemben (2)
c) van, ami mindig a bűnlistámon marad (1)
d) inkább ki sem megyek úrvacsorázni (0)

4. Megint elbuktál ugyanabban a bűnben, hibában…
a) megint leteszem az Úr elé, a bocsánatát kérem (3)
b) lehetett rá számítani, hogy elbukom… (0)
c) összetörve és kicsinynek érzem magam (2)
d) már mindegy sajnos, igyekszem továbblépni (1)

5. Haragszik-e most rád valaki?
a) állandóan haragszik rám valaki, mit lehet tenni… (0)
b) nem hinném, senkit sem bántok meg szándékosan (3)
c) sajnos ez lehetséges (1)
d) igen, de a teszt után rögtön tisztázom vele a dolgot (2)

6. Haragszol-e most valakire?
a) gyakran fortyogok, sok bennem a neheztelés (1)
b) nem haragszom senkire (3)
c) van olyan, akinek sosem fogok megbocsátani (0)
d) igen, de a teszt után imádkozni fogok érte, hogy rendeződjön (2)

Számold össze a pontokat a válaszaid után!
0–6 pont között: A harag rossz tanácsadó, és sok lelki terhet rak rád… őszintén imádkozd a Mi Atyánk 
szavait: „bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek” (Mt 6,12).
7–12 pont között: Már megtanultad, hogyan bocsáss meg, és hogyan kérj bocsánatot másoktól… kérj 
erőt mindig ahhoz, hogy „a nap ne menjen le a ti haragotokkal” (Ef 4,26).
13–18 pont között: Sok mindent megéltél már, és most igyekszel testvéri szeretetben élni… „maradj meg 
abban, amit tanultál” (2Tim 3,14)!

Ha pedig más eredményre számítottál… bocsáss meg nekem! 
Ludvigné Izsay Szilvia
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Micsoda örökség!
„Áldjon meg benneteket az Úr Jé-
zus!” – hangzott felénk a búcsúzás 
a kórházi ágyról. Váratlanul ért. 
Megrendültem.
Már megérkezésünkkor a meg-
lepetés erejével hatott, amikor 
ránk köszönt az ismeretlen isme-
rős a kórterem egyik szegletéből: 
„Szia Kati!” Gondolkodóba es-
tem, majd felsejlett a régmúlt: úgy 
20–25 év. Igen, Poór János bácsi 
lánya… Katika. Ő az!
Szó szót követett. „Ti ismertétek 

édesapánkat?” Fordult hozzánk 
egy látogató, János bácsi idősebb 
lánya. „Igen. János bácsi Jézus-
hoz, Igéhez hű, buzgó evangéliumi 
keresztény volt. Az evangélikusok 
fénylő csillaga. Svájci evangéliumi 
keresztények kis füzeteit is fordí-
totta és megosztotta másokkal is” 
– válaszoltam.
Szinte láttam magam előtt János 
bácsi alakját: élemedett kor, de 
mégis fiatalos megjelenés, oldal-
ra vetett kis táska, szapora léptek. 

Mellette Katinka, aki igyekezett 
tartani a tempót vele. Mindehhez 
határozott szavak, tömören meg-
fogalmazott gondolatok és valami 
belső üdeség. Szívesen beszél-
gettünk vele férjemmel, sohasem 
maradtunk üres tarisznyával…
És most sem! Mondják, a hitet 
nem lehet örökíteni. Mégis azok 
az elköszönő szavak… Az apa 
hiteles, szép életpéldája: a legna-
gyobbat hagyta örökül!

Incze Sándorné Kati

Jelentkezés
A tábor időpontja: 2019. július 8-12. 

Korosztály: 
fiatalok részére 7-12. osztály, 

segítők részére 18+ év
Ára: 40.000 Ft/fő, DE március 15-ig, ha 
jelentkezel, Early Bird ár csak 29.500 Ft!

Mire számíthatsz?
• Jó közösségre több száz fiatallal, 

angol és magyar vezetőkkel
• Lehetőségre, hogy megismerd Jézus 

Krisztust vagy elmélyítsd Vele a kap-
csolatodat

• Angolnyelv-gyakorlásra
• Különféle sportfoglalkozásokra, nem 

feledkezve meg a frizbi világbajnok-
ságról

• Angol játékokra és finomságokra

The Big Meet
A különböző gyülekezetekkel szervezett 
ifjúsági angol táborok 2019-ben egy 
nagy találkozó, a The Big Meet keretén 
belül valósulnak meg. Ez a közös tábor 
továbbra is a gyülekezetekkel együtt-
működésben jön létre, azonban egy idő-
pontban és egy helyszínen.

NYÁRI ANGOL TÁBOR 
ORSZÁGOS NAGYTALÁLKOZÓ
2019. JÚLIUS 8-12., BONYHÁD

További információ elérhető: 
http://www.acorncamps.co.uk/hu/
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Búcsú Bányai Lászlótól
Elhangzott Bányai László temetésén 2018. november 24-én

Nagytiszteletű Bányai László 
református lelkipásztortól búcsú-
zunk.

Isten igéjének az üzenetét sze-
retném továbbmondani kopor-
sója mellett a Jel 14,13., a Mt 
25,21. és az 1Thessz 4,13–14. 
alapján, mint ahogy ő is élete so-
rán sokszor cselekedte ezt, ami-
kor koporsók mellett állt meg.

Az első üzenet, amit elmonda-
nék: Boldogok a halottak, akik 
az Úrban halnak meg, mostantól 
fogva. Bizony, ezt mondja a Lélek, 
mert megnyugszanak fáradozásaik-
tól, mert cselekedeteik követik őket.

Bányai László tehát boldog, 
mert az Úrban halt meg. Fiatalon 
meghallotta az Úr szavát, fiatalon 
került kapcsolatba az Úrral. Ezért 
az ő állapotával kapcsolatban már 
nem kell aggódnunk. Földi életé-
nek utolsó szakaszában nem érez-
te magát boldognak, mert beteg 
volt, mert érezte erőinek fogyását.

Most már boldog: mert meg-
nyugodott fáradozásaitól. Sokféle 
fáradozása volt. Hirdette az igét 
Ácson, majd Fülén, onnan került 
Székesfehérvárra, ahol is előbb a 
maroshegyi gyülekezetrész gon-
dozója volt elsősorban. Majd meg-
választott lelkésze lett a gyüleke-
zetnek. Nehéz időszak volt ez az 
életünkben: de végezte szolgála-
tát. Nyugdíjasként sukorói szolgá-
latát is örömmel emlegette.

De azért is boldog, mert cseleke-
detei követik őt. Van mit felmutat-
ni az Úrnak: az alapra, Krisztusra 
nem fát, szénát, pozdorját épített, 
hanem aranyat, ezüstöt, drágakö-
vet. Azoknak az élete bizonyítja 

ezt, akik igehirdetéseit hallgatva 
tértek meg, akik a nagy-öfi alkal-
maira jártak, s erősödtek újra és 
újra.

A talentumaival is jól gazdálko-
dott. Sokféle talentumot kapott 
az Úrtól. Az igehirdetés ajándéka 
mellett a lelkigondozásban is szor-
goskodott. Zenei adottsága is volt: 
azokban a nehéz időkben, amikor 
nem volt más lehetőség, ő vezette 
az énekkart.

Emlékezzünk a diakóniai szol-
gálatára is: ő szervezte meg a 
dunaalmási szolgálatot, ahova a 
gyülekezet tagjai havonta jártak 
segíteni az intézetbe. Szabóné 
Bátky Emőke hálaadással emlé-
kezett meg erről a szolgálatáról!

Elhangzott tehát felé az Úrnak 
ez a mondata is: jól van, jó és 
hű szolgám, kevésen voltál hű, 
sokra bízlak ezután: menj be a te 
Uradnak örömébe. Mi, szolgatár-
sai nem tartottuk kevésnek, amin 
hű volt. Jézus fogalmazhat így: 
kevésen voltál hű. És most így 
értettem meg ezt a mondatot: ha 
arra gondolunk, milyen nagy vi-
lágviszonylatban a Krisztus népe, 
akkor mondhatjuk azt: az egész-

hez, a Krisztus népe egészéhez 
viszonyítva a székesfehérvári 
református gyülekezet kevésnek 
számít. Nehogy félreértsetek: 
a Krisztus testében számít a fe-
hérvári gyülekezet kevésnek. A 
hűség volt a fontos: és a hűség 
megvolt László életében. Ebbe a 
hűségbe tartozott bele a család-
ja iránt érzett szeretete is. Azon 
rokonság iránti szeretet is, akik 
most eljöttetek temetésére.

Mit jelent a sokra bízatás? Ez 
a gondolat, hogy sokra bízlak ez-
után? Ez a sokra bízatás: menj be 
Urad ünnepi lakomájára.

Ebbe az ünnepi lakomába való 
bemenet valóban sokra bízatás. 
Mit jelent az az ünnepi lakomába 
való bemenetel?

Azt, amit a Jelenések könyve így 
ír le: Hallottam, hogy egy hatal-
mas hang szól a trónus felől: „Íme, 
az Isten sátora az emberekkel van, 
és ő velük fog lakni, ők pedig né-
pei lesznek. És maga az Isten lesz 
velük, és letöröl minden könnyet a 
szemükről, és halál sem lesz töb-
bé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem 
fájdalom nem lesz többé, mert az 
elsők elmúltak.” Ez az ünnepi la-
komára való bemenetel. Amikor 
már nem kell kételkednünk, nem 
kell gyászolnunk, nem hordozunk 
fájdalmat, mert színről színre lát-
juk az Urat, és az Úr dicsősége lesz 
velünk. Nem lesznek harcok, félel-
mek, fájdalmak, mert az Úr velünk 
lesz, mert az ünnepi lakoma része-
sei leszünk örökké! Micsoda fel-
szabadulás lesz az! Akkor derül ki 
annak az igazsága, hogy tudom, 
kinek hittem. Akkor már nem lesz 
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Eltemettük: 
Bokor Sándorné sz. Jámbor Ilona, 82 éves; Bozsoki Ferencné sz. Séra Katalin, 73 éves;

Csapó László, 81 éves; Fehér Jánosné; Fridinger István, 60 éves;
Dr. Futó Lászlóné sz. Bukovinszky Mária Gyöngyi, 85 éves;

Dr. Gamaufné Dr. Kóbor Éva, 73 éves; Hegyi Jánosné sz. Neukum Anna, 80 éves;
Király Imréné sz. Fábián Mária, 92 éves; Mocsonoki György, 73 éves;

Nagy Miklós Attila, 62 éves; Navreczki Éva, 72 éves;
Németh Ignácz, 78 éves; Peresztegi Nagy Ferencné sz. Szanza Margit, 87 éves;

id. Sebők Árpád, 69 éves; Simon Lászlóné sz. Mike Karolina, 80 éves;
Dr. Svraka Gyula, 78 éves; Szabó Gyula, 87 éves; Tóth János, 84 éves;

Varga Ferenc, 72 éves; Varga Sándorné sz. Varga Rózsa, 93 éves;
Vargyay Lászlóné sz. Kovács Judit, 63 éves testvérünket.

                                                                                                Imádkozunk a gyászolókért.

   Megkereszteltük:
Bachman Viktóriát.

                                                                                Imádkozunk értük.  

Anyakönyvi hírek   2018. 12. 06–2019. 02. 23.

kételkedés, nem lesz fárasztó az 
ünnepi lakoma, mert az Úr közel-
ségében leszünk.

És most a harmadik igesza-
kaszra térnék át: Pál mondja a 
thesszalonikai gyülekezet tagjai-
nak: Nem szeretnénk, testvéreim, 
ha tudatlanok lennétek az elhuny-
tak felől, és szomorkodnátok, mint 
a többiek, akiknek nincs remény-
ségük. Mert ha hisszük, hogy Jé-
zus meghalt és feltámadt, az is bi-
zonyos, hogy Isten az elhunytakat 
is előhozza Jézus által, vele együtt.

Bányai László befejezte földi 
pályafutását: ama nemes harcot 
megharcolta, a hitet megtartotta. 

Így ezzel a bizonyossággal és vi-
gasztalódással nézzetek utána: Jé-
zusnál van, abban a színről színre 
látás állapotában, ahol már nincs 
könny, szenvedés, fájdalom. Ha-
nem öröm van, dicsőség van, bol-
dogság van: mert elérte hite célját, 
az örök életet.

Ezzel a bizonyossággal búcsúz-
zatok tőle mindazok, akik szeret-
tétek, akiket szeretett: felesége, 62 
évi házasság után, lánya, fia, veje, 
menye, 3 unokája. Búcsúzzék tőle 
unokamenye, három dédunokája. 
Búcsúzzanak sógorai, sógornői 
és azok családjai. Búcsúzzanak 
elhunyt testvéreinek családtagjai, 

távolabbi rokonai.
Búcsúzzanak tőle lelkésztársai, 

azok külön is, akik a nyugdíjas 
lelkészek bibliaóráin voltunk vele 
együtt, hallgattuk ott is igeszolgá-
latát. Búcsúzzanak tőle a gyüleke-
zetek tagjai, ahol szolgált, elsősor-
ban a fehérváriak, sukoróiak, de 
az ácsiak is. Búcsúzzanak tőle a 
fehérvári aktív lelkészek, a fehér-
vári polgárok, köztük is a Hon-
védség és Társadalom Baráti Kör 
Tagjai, mint tagtársuktól, az evan-
gélikus és római katolikus testvé-
rek, mindazok, akik ismerték és 
szerették: Ámen.

Péntek László



BÉKESSÉG16

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 10:00 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 Női Kör
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
Minden hó 1. csütörtökjén: Dávid-kör
Péntek: 17:00 Imanna imakör
Havonta pénteken: 17:00 Elcsendesedés - nőknek

Budai út

Vasárnap: 10:00 Istentisztelet és gyermek-istentisztelet     
(ovisoknak, kisiskolásoknak külön csoportokban)
Egyházi nagy ünnepeken és a hónap első vasárnapján úrvacsorás 
istentiszteleteket tartunk.
Szerda: 18:00 Kereszt-kérdések sorozat: előadás és beszélgetés
Péntek: 10:00 Baba-Mama Kör (Új Gyülekezeti Ház kisterme)
Minden hó 3. péntekjén: 18:00 Harmincasok-negyvenesek köre

Az altemplomi urnakegyhely téli nyitva tartása:
Szerda és péntek: 15–17 óráig, 
vasárnap (és állami ünnepnapokon, ha másképp nem hirdetjük) 
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 
Adminisztrátor: Sárkány Anna 

Bankszámlaszám: 
UniCredit 10918001-00000021- 42850004

Lelkipásztorok, hitoktatók
Berze János lelkipásztor, lelkészi elnök

Szász Zoltán lelkipásztor
Ujvári Sándor Csaba beosztott lelkész, hitoktató

Deák Péter ifjúsági lelkész, hitoktató
Ludvigné Izsay Szilvia beosztott lelkész, hitoktató

Varga Zsófia segédlelkész, hitoktató
V. Szabó Gergelyné hitoktató–beosztott lelkész

Ellenbruckné Kiss Aranka hitoktató–beosztott lelkész
Szász Tünde hitoktató
Fórizs Éva hitoktató

Konrád Ferenc hitoktató
Berzéné Bezdán Katalin Erika hitoktató

Nagyné Vincze Tímea hitoktató

– 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

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

Kiadó: Hit, Remény, Szeretet Alapítvány
Felelős szerkesztő: Berze János; Szerkesztő: Ujváriné Császár Boglárka

Nyomdai munkák: Bezsit Bt., Felelős vezető: Farkas István
A Békesség újság önköltséges. Adományokat elfogadunk a lap kiadásához. Köszönjük!


