
Nemrég olvastuk Pál apos-
tolnak az efézusi gyülekezet-
hez írott levelét Bibliaolvasó 
Kalauzunk napi újszövetségi 
igéiként. Különleges apostoli 
levélről van szó, hiszen nem 
találjuk a levélben annak a 
nyomát, hogy Pál valamilyen 
konkrét helyi problémára 
vagy felmerülő kérdésre ad-
na választ és tanítást. Sokkal 
inkább a levél buzdító jellege do-
minál végig: a keresztyének tartsa-
nak ki a nehéz, hitüket megpróbáló 
időkben. Minden kornak megvan 
a maga kihívása, és személyesen 
is mindenkinek megvan a saját 
küzdelme, lelki harca. Különösen 
is igaz ez a mi időnkre! Itt nem-
csak a koronavírus-veszélyhely-
zetre gondolok, hanem a tágabb 
értelemben vett körülményekre, a 
világ gyors ütemű változására. Ci-
vilizációs változásokat élünk meg, 
történelmi idők ezek, régi egyensú-
lyok bomlanak fel, és új és ismeret-
len világrend van kibontakozóban. 
Anélkül, hogy ismernénk a részle-
teket, a lelkünk mélyén is érezzük 
ezt, nyugtalanság van, az emberek 
viselkedése megváltozott. Ezekben 
a hirtelen megváltozó körülmé-
nyekben nem mindegy, hogy mi a 

lelkünk biztos horgonya. Mi a ka-
paszkodó, ami szerint tudunk jól 
navigálni, és nem elveszni az úton!

Pál azt mondja, hogy ezekben az 
aktuális körülményekben imád-
koznunk kell, hogy a lelki szemeink 
nyitva legyenek, és lássuk a való-
ságot (16–17. versek). Nemcsak 
abban az értelemben, hogy he-
lyesen tudjuk értékelni a világban 
végbemenő folyamatokat, hanem 
abban az értelemben is, hogy lás-
suk a láthatatlant! Egyrészt lássunk 
az események mögé, de egyben 
lássuk a számunkra készen álló 
segítséget, erőt és Istennek hatal-
mát! (18–19. versek) Istennek ez a 
dicsőséges hatalma támasztotta fel 
a halálból Jézust! (Róma 6:4) Is-
tennek kiáradó Lelkéért imádkozik 
Pál, és nevezi azt a bölcsesség és a 
kinyilatkoztatás Lelkének:

„… kérem, hogy a mi 
Urunk Jézus Krisztus 

Istene, a dicsőség Atyja 
adja meg nektek a 

bölcsesség és a 
kinyilatkoztatás Lelkét,
hogy megismerjétek őt; 
és világosítsa meg lelki 

szemeteket…” 
(Ef 1:17–18a)

Erre van szükségünk, hogy ne csak 
nézzünk, „mint a moziban,” hogy 
ugyan mi folyik itt körülöttünk a 
világban, hanem lássunk is! Eh-
hez Isten Szentlelkének segítsége 
kell, és fel kell tennünk a remény-
ség szemüvegét is hozzá! Ez nem 
egy általános reménykedés, ahogy 
szokták mondani: „Csak pozitívan! 
Jó reménységgel légy!” Hanem ez 
egy konkrét reménység, aminek 
tartalma van! Ez a tartalom pedig 
az evangélium, Isten hozzánk szóló 
örömhíre, és az erre épülő tanítás, 
az Ige, amit egyre kiteljesedőbben 
látunk megfogalmazva Pál levelei-
ben. A személy pedig, akin keresz-
tül érkezett hozzánk ez a remény-
ség, Jézus, és Őáltala érkeztek el 
hozzánk az isteni erők is! (19–20. 
versek) Istennek mindenható ereje 
és hatalma volt és van Krisztusban, 
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Isten Lelke

„… világosítsa meg lelki szemeiteket, hogy meglássátok:
milyen reménységre hívott el minket…” (Ef 1:18a)

Pünkösd a Szentlélek kitöltetésének ünnepe
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Szerkesztői gondolatok
A Bibliaolvasó Kalauz ószövetségi igéinek sorában 
Ábrahám unokaöccsének, Lótnak az életéről is ol-
vashattunk nemrégiben. Az ragadott meg vele kap-
csolatban, hogy hozzánk hasonlóan mennyire em-
berien és esendően reagál a körülötte történtekre, és 
Isten mégis mennyire irgalmas és kegyelmes hozzá.
Érdemes végigolvasni az 1Mózes 19-et; én most csak 
néhány versét szeretném kiemelni.
„Amikor hajnalodott, így sürgették az angyalok 
Lótot: Kelj föl, fogd a feleségedet és két leányodat, 
akik itt vannak, hogy el ne pusztulj a város bűne 
miatt! És amikor tétovázott, megragadták a férfiak 
a kezét meg a feleségének és két leányának a kezét, 
mert az ÚR megszánta őt. Kivitték, és otthagyták a 
városon kívül.” (1Mózes 19:15–16)
Mi is milyen sokszor tétovázunk, bizonytalankodunk, 
hogy mit tegyünk! Még Istenre figyelő emberekként 
is gyakran előfordul velünk, hogy nem látjuk meg, 
vagy nem akarjuk meglátni az Úr vezetését. Tétováz-
va megállunk, és nem merünk lépni. Mert mi lesz, 
ha minden megváltozik, ha megteszem azt a lépést? 
Fogódzkodunk a biztosba, mert azt már ismerjük…
Pedig tudjuk, hogy bármi történik, azt Isten a ja-
vunkra fordítja, mert szeret bennünket, gyermekeit. 
És olyan csodálatos azt olvasni, hogy Isten Lótnak 
ebben a tétova állapotában helyette is cselekszik… 
Megszánja őt, megfogja a kezét, és vezeti – elindul 
vele a megfelelő irányba, hogy utána már Lót is egy-
értelműen meglássa a helyes utat.

„Amikor vitték őket kifelé, ezt mondták: Mentsd az 
életedet! Ne nézz hátra, és ne állj meg sehol a kör-
nyéken! A hegyre menekülj, különben elpusztulsz! 
De Lót azt mondta nekik: Ne oda, Uram! Ha már ke-
gyelmes voltál szolgádhoz, és olyan nagy szeretettel 
bánsz velem, hogy meg akarod tartani az életemet, 
akkor ne kelljen a hegyre menekülnöm, mert utolér 
a veszedelem, és meghalok. Itt van a közelben ez a 
kis város, hadd fussak oda! Bár kicsi, hadd menekül-
jek oda, hogy életben maradjak! Ebben a dologban 
is engedek neked – felelte.” (1Mózes 19:17–21)
Lót a fent olvasott kéréssel fordul Isten felé, aki meg-
adja neki, amit kért. De nézzük meg a továbbiakat: 
„Lót fölment Cóarból, és letelepedett két leányával 
együtt a hegyen, mert félt Cóarban lakni.” (1Mózes 
19:30) Végül mégiscsak az Úr eredeti terve teljesült! 
Lót felment a hegyre, ahová Isten eredetileg küld-
te, bár – és ez is olyan emberi – nem az Úr vezeté-
sére hagyatkozva, hanem félelemből. Mi is milyen 
sokszor cselekszünk félelemből, de Isten csodálatos 
módon ezt is fel tudja használni terve beteljesítésé-
re. Ő tudja, mi a legjobb számunkra. Ugyanakkor 
hagyja, hogy időnként hibázzunk, vagy kerülőutakat 
tegyünk. Nem gépeknek teremtett minket, hanem 
embereknek, saját akarattal és döntésekkel.
Mégis, az igazi áldás azon van, ha le tudunk mon-
dani saját akaratunkról, és Isten vezetésére hagyat-
kozunk. Ebben is Jézus Krisztus a legnagyobb példa 
számunkra: „mert nem azért szálltam le a mennyből, 

az öltött emberi testet a földön, 
közöttünk élt, meghalt a mi bűne-
inkért, de az Atya dicsősége által 
feltámadt a halálból és él, és Jézus 
személye, Igéje és Szentlelke által 
bennünk is munkálkodik ezzel a 
mérhetetlenül nagy hatalmával és 
erejével! Az imádság hozza moz-
gásba ezt az erőt, szó szerint itt az áll 
a Biblia szövegében, hogy az imád-
ság energetizálja, dinamizálja azt!
Imádkozzunk egymásért! Kérjük, 
hogy Isten nyissa meg lelki szeme-
inket, hogy ne csak azt lássuk, ami 
a szemünk előtt van! Imádkozzunk 
Isten mérhetetlen hatalmáért is, 
hogy vezessen bennünket, adjon 
erőt, jöjjön mozgásba, mutassa 
meg, hogy mire készít fel minket, 
miben kell változnunk, milyen fel-

adatot ad nekünk, hogy használ-
junk vele mások javára!

Végül hadd osszam meg Joe törté-
netét. Joe munkanélküliként, üres 
zsebbel, ismeretség és kapcsolatok 
nélkül érkezett Pittsburghből New 
Yorkba (ami talán a járvány leg-
nagyobb gócpontja volt a világon, 
legalábbis Amerikában). Tizenhá-
rom napig az utcán élt, hajléktalan 
lett, megtapasztalta, hogy milyen 
az élet fedél nélkül, éhezve és ál-
matlanul. Ezek után karolta fel egy 
gyülekezet, és nemsokára a közös-
ség segélyszervezetének munká-
sa lett. Isten így készítette fel őt az 
évtizedes szolgálatára a szükséget 
szenvedők között. Így vált javára a 
nyomorúság, és Isten így fordítot-

ta szomorúságát örömmé! (https://
odb.org/2020/04/17/able-to-help)

Kérjük, hogy árassza ki ránk áldott 
Lelkét az Isten! Imádkozzunk, hogy 
adja meg nekünk a bölcsességet és 
Igéjének kinyilatkoztatását, hogy 
lássunk és tudjuk, hogy mi az Is-
ten akarata, és mi a szolgálatunk, 
bármiben is vagyunk vagy leszünk, 
hogy hittel mondhassuk végül:

„Bizony, javamra vált 
a nagy keserűség.

Hiszen megmentettél az 
enyészet vermétől,

és hátad mögé vetetted 
minden vétkemet.” (Ézs 38:17)

Berze János lelkipásztor
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hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak 
az akaratát, aki elküldött engem.” (Jn 6:38). „Mert 
az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja 

a Fiút, és hisz benne, örök élete legyen; én pedig 
feltámasztom azt az utolsó napon.” (Jn 6:40)

Ujváriné Császár Boglárka

Nyissák meg a templomokat vidéken! – ezt java-
solta a Magyarországi Református Egyház Zsinatának 
Elnökségi Tanácsa. A testület május 11-i ülésén hozott 
állásfoglalása szerint „hogyha a közösségi kapcsolattar-
tás biztonságát az illetékes hatóságok nem szigorítják, 
akkor az egyházközségek elnökségének felelős döntése 
szerint, az előírt higiéniai és biztonsági szabályok betar-
tásával tartsanak istentiszteleteket.”

Mire megjelenik ez a tájékoztató, bizonyára ismert lesz 
mindenki előtt, hogy városunkban a katolikus egyház 
már május 23-val teljesen megnyitotta a templomait. 
Az evangélikus egyház pedig már az áldozócsütörtöki 
istentiszteletet nyitott kapuk mögött tartotta meg május 
21-én. Mindezen országos és helyi fejlemények fényé-
ben gyülekezetünk presbitériuma úgy döntött, hogy mi 
pünkösdkor nyitjuk meg a templomainkat, és indítjuk 
el újra a nyilvános istentiszteleteket:

 Az első nyilvános istentiszteleteinket pünkösd-
vasárnap, május 31-én tartjuk (természetesen jú-
nius 1-jén, pünkösdhétfőn is lesznek istentiszteletek).

 – A Budai úti templomban egyelőre csak a 10 órás 
istentiszteletek indulnak újra.

 – Úrvacsorai közösséget azonban nem tartunk pün-
kösdkor a presbitérium határozata alapján, mivel 
az úrvacsora megtartása a jelenleg érvényben lévő 
járványügyi rendelkezések miatt nem ajánlott (a 
gyülekezeti úrvacsora megtartásának lehetőségéről 
később fogunk dönteni és tájékoztatást adni).

 – Az online közvetítéseket továbbra is folytatjuk a 
templomi istentiszteleteinkről, hogy az otthonma-
radók is közösségben legyenek velünk!

 – A pünkösd után újrainduló gyülekezeti alkalmak-
ról mindenki a honlapon és a helyi hirdetésekben 
tájékozódjon!

A betegekről és a veszélyeztetettekről: a meg-
fertőződés, vagy annak átadásának veszélye miatt, 
akik idősek, gyengék, és a gyerekes családok felelősen 
gondolják végig, hogy mikor kezdenek újra közösség-
be jönni! Akik az elmúlt időszakban bármilyen be-
tegségben szenvedtek, azoknak az immunrendszerük 
megerősödése miatt javasoljuk, hogy maradjanak még 
otthon.

Ugyanígy a várandósoknak, a veszélyeztetetteknek és 
a krónikus betegségben szenvedőknek is javasoljuk, 
hogy maradjanak még otthon, és halasszák későbbre 
az alkalmak látogatását addig, ameddig már teljesen 
biztonságos lesz a közösségi kapcsolattartás!

A templomi és a gyülekezeti alkalmakon való 
részvétel szabályairól a lelkipásztorok a követ-
kezőképpen rendelkeznek:

 – Gyülekezeti alkalmakon mindenki a saját felelős-
ségére vehet részt!

 – Aki nem érzi jól magát, beteg vagy lázas, ne jöjjön 
közösségbe! Ne veszélyeztessük mások egészségét 
sem!

 – A veszélyeztetettek körébe tartozóktól azt kérjük, 
hogy halasszák későbbre az alkalmak látogatását, 
amikor már teljesen biztonságos lesz!

 – A gyülekezeti alkalmakon való részvételkor, így 
a templomban is védőmaszk vagy erre alkalmas 
textília használata kötelező!

 – Kérjük, hogy mindenki hozzon magával védő-
maszkot, vagy erre alkalmas textíliát!

 – Az érintéssel járó üdvözlési formáktól tartózkod-
junk!

 – Használjuk a bejáratoknál kihelyezett kézfertőtle-
nítőket!

 – A helyi ülésrend betartása kötelező! A lehető 
legjobban szétszóródva foglaljunk helyet! Csak a 
kijelölt padsorokba üljünk be!

 – Csak közvetlen családtagok ülhetnek egymás mel-
lé, egyébként tartsuk be a biztonságos, minimum 
1,5 m védőtávolságot egymástól!

 – Mindenki csak a saját énekeskönyvét használ-
hatja, egyébként a liturgia és az énekszövegek ki 
lesznek vetítve!

 – Felhívjuk a figyelmet, hogy az alkalmak helyszí-
nének elhagyásakor is tartsuk be a biztonságos 
távolságot, ne legyen torlódás a kijáratoknál!
 – Kérjük, hogy vegyük komolyan továbbra is a 
fennálló veszélyhelyzetet!

Berze János lelkipásztor

Tájékoztatás a templomnyitásról és 
az újrainduló gyülekezeti alkalmakról!
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Kokárda színe-
ző, varrókészlet, 

piros-fehér-zöld 
filcanyag, kávéhá-

zas poharak… csak néhány dolog 
emlékeztet bennünket arra, hogy 
március 13-án még meg tudtuk 
tartani az ünnephez kapcsolódó 
témanapunkat, megemlékezésün-
ket. Aznap este érkezett a hír: az is-
kolák bezárnak, digitális tanrendre 
térünk át. Egy országnyi pedagó-
gus töltötte úgy a hétvégéjét, hogy 
ötleteket gyűjtsön, megismerje a 
korszerű távoktatási módszereket. 
Minden iskola más vagy hasonló 
stratégiát választott. A mi iskolánk 
vezetősége már hétfőn összehívott 
egy rendkívüli értekezletet, ahol 
igyekeztünk felmérni a lehető-
ségeket, a rendelkezésünkre álló 
eszközöket, egységes kiküldési és 
számonkérési rendszert kialakíta-
ni. Már azon a héten felvettük a 
kapcsolatot tanulóinkkal és szü-
leikkel. A legnagyobb kihívást a 
többgyermekes családok, nap-
közben dolgozó szülők és a nem 

megfelelő digitális eszközök vagy 
azok hiánya jelentették. Minden 
problémára sikerült megoldást 
találnunk, és elkezdődött a Talen-
tumban is a digitális oktatás. Ele-
inte mindenki a saját módszere, 
stílusa szerint oktatott. Néhányan 
Skype-beszélgetéseket indítottak a 
diákjaikkal, egyesek a Zoom rend-
szer segítségével két képernyővel 
tanítottak online. Másoknak az 
otthoni hang- és videófelvétel ké-
szítése vált be, amit heti vagy napi 
rendszerességgel küldtek a gye-
rekeknek. Ezzel párhuzamosan a 
rendszergazdánk, Fehérvári Máté 
segítségével elsajátítottuk a Mic-
rosoft Office egyik alkalmazását, 
a Teams-t. A program lényege, 
hogy itt is online beszélgetéseket 
lehet indítani, a feladatokat kü-
lön el lehet küldeni a gyerekek-
nek, akik ugyanitt töltik vissza a 
füzetképet, és azonnal értékelést 
kapnak rá. A digitális tanrend 
harmadik hetében az iskola ösz-
szes dolgozója (pedagógusok, di-
ákok) megkapta a belépési kódját 

és jelszavát, így ezen a felületen is 
megkezdődhetett az oktatás. Min-
den héten egyszer tartottunk egy 
felsős és egy alsós munkaközössé-
gi értekezletet, hogy megbeszéljük 
a tapasztalatokat. Összeállítot-
tunk egy digitális órarendet, ahol 
minden tantárgyból heti egyszer 
(vagy kétszer) online órán vehet-
tek részt a gyerekek, segítve őket 
a tanulásban. A számonkérést is 
ilyen módon, illetve a Redmenta 
elnevezésű feladatlap-készítő al-
kalmazás segítségével oldottuk 
meg. Összességében elmondható, 
hogy így, május végére minden ta-
nulónknak elegendő érdemjegye 
lett ahhoz, hogy évvégén lezár-
hassuk őket, és megfelelő tudással 
kezdhessék a következő tanévet. 
Természetesen ezek a módszerek 
nem pótolják a személyes találko-
zást és kapcsolatot a diákjainkkal, 
de június 2-tól a szülőknek lehető-
ségük van arra, hogy felügyeletet 
kérjenek, itt újból megadatik a ta-
lálkozás lehetősége.

Oláh-Illés Anna

Digitális oktatás a Talentumban

Isten dicsőségét szolgálja
(Mennybemenetel ünnepére)

„Azután meglátogatta az ÚR Sárát, ahogyan meg-
mondta, és úgy cselekedett az ÚR Sárával, ahogy 
megígérte.” (1Mózes 21, 1)
„Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy 
elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy 
elvégezzem: és most te dicsőíts meg, Atyám, ön-
magadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az 
enyém volt tenálad, mielőtt még a világ lett.” (János 
17, 4–5)
Isten dicsőségét szolgálta az, amikor az Úr megál-
dotta Ábrahámot és Sárát egy fiúgyermekkel. Mert 
Isten úgy cselekedett Sárával, ahogyan azt korábban 
megígérte. Ebből is láthatjuk, hogy a mi Istenünk 
olyan Úr, aki ígéreteit sose szegi meg, mindig betart-

ja. Önmagát meg nem tagadhatja, és valóban, amit 
megígért, azt előbb vagy utóbb megadja.
Ábrahámnak és Sárának sokat kellett várnia, hogy 
Isten az ígéretét betöltse. Huszonöt évet kellett vár-
niuk. Milyen nehéz lehetett ez nekik már az utolsó 
években! Bizonyára az elején még nagyon lelkesek 
voltak. Azt gondolhatták, hogy akkor talán az idén 
már gyermekük lesz. De nem így történt. Idővel, 
ahogyan teltek-múltak az évek, megöregedtek, és 
már esélye sem volt annak, hogy gyermekük szület-
hessen.
Huszonöt év után, csodával határos módon fiuk szü-
letik, akit Izsáknak neveznek el. De miért kellett ennyi 
időt várniuk? Isten ott munkálkodott mind Ábrahám, 
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mind Sára életében, 
hogy teljesen csak rá 
hagyatkozzanak, és 
benne bízzanak. Ak-
kor is, amikor már 
egy gyermek fogan-
tatásának emberileg 
nézve semmi esélye 
sincs. De Istennek 
semmi sem lehetet-
len. Mindezért Istent 
illeti a dicsőség.
A mi életünkben is az Úr Isten adhat olyan ígérete-
ket, amelyeket idővel betölt. „Ne félj, mert én veled 
vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Meg-
erősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbom-
mal támogatlak.” (Ézsaiás 41, 10)
Ha az életünk nem is megy olyan gördülékenyen, 
mint ahogyan azt szeretnénk, bízhatunk az Isten 
megtartó erejében! Ígéri, hogy megerősít, megsegít 
és támogat! Ha bízunk Őbenne, és Jézus Krisztusra 
építettük az életünket, akkor semmilyen vihar, nehéz-
ség, próbatétel nem fog bennünket összeroppantani 
vagy elsodorni. Isten dicsőségét szolgálják az ilyen 
megtapasztalásaink.
Jézus Krisztus által is az Atya Isten dicsőült meg. Ho-
gyan? Jézus főpapi imádságában adja meg erre a 
választ: „Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, 
hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, 
hogy elvégezzem: és most te dicsőíts meg, Atyám, 
önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az 
enyém volt tenálad, mielőtt még a világ lett.” (János 
17, 4–5)
Jézus azért jött a földre, hogy megváltson bennünket, 
és ennek teljes mértékben eleget tett. Értünk áldozta 
életét ott, a keresztfán, hogy mi megmeneküljünk a 
bűneink büntetésétől. Majd feltámadt a halottak kö-
zül, hogy mi is feltámadjunk általa örök életre. Mind-
ez a miénk, dicsőségét nekünk ajándékozta, hogy 
örök életünk lehessen. Jézus beteljesítette küldetését.
Ahogyan megígérte, feltámadása után negyven nap-
pal pedig fel is ment az Atyához, hogy helyet készít-
sen nekünk. Majd dicsőségben fog Jézus ismét visz-
szajönni az ég felhőin, hogy magához vegye, és Isten 
dicsőségében éljenek mindazok, akik Megváltójuk-
nak vallják Őt.
Akkor valóban átéljük azt, hogy: „Íme, Isten sátora 
az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig 
népei lesznek, és maga 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. A trónon ülő 
ezt mondta: Íme, újjá-
teremtek mindent. És 
így szólt: Írd meg, mert 
ezek az igék megbíz-
hatók és igazak!” (Jele-
nések 21, 3–5) Ámen!

Ujvári Sándor Csaba 
beosztott lelkész

Dsida Jenő: 
Pünkösdi várakozás 

Kész a világ,
Feszült, ünnepi várás
Tereng felette.
Halotti csend. Csak néha néha
Sóhajt az Isten lelke.
Kimérve minden pálya
Megtöltve minden lélek-lámpa,
Ahol csak úr a lét...
De jaj, sötét van,
Mélységes iszonyú sötét!
A zordon tömeg-árnyék
Némán zokogva kering utjain,
S csak egyet tud és egyet érez...
...Most váratlanul vágyón megvonaglik
és felzúg Istenéhez:
Betelt az idő!
Sugarat, fényt, szint adj nekünk,
Mert epedünk!
Fényesség nélkül oly sivár az élet!
Nagy Alkotónk, oh mondd ki szent igédet
Legyen világosság!...
És ismételik mindig erősebben
A felviharzott éteren keresztül
És felharsan az egek harsonája
s a végtelennek zsolozsmája zendül
Zsibongva, zsongva...
És nagy szavát az Úr - kimondja!
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Morzsák a karantén idejéből. 
Istennek hála, hogy az online istentiszteleti videóink-
kal sokakat elérhettünk. Olyanok is megtekintették 
őket, akik eddig nem tudtak, vagy csak ritkábban tud-
tak a közösségünkbe eljönni. Természetesen továbbra 
is szeretnénk folytatni az istentiszteleteink online térbe 
való feltöltését és megosztását. Sikerült a kezdeti ne-
hézségek után az istentiszteleteink hangerejét is feljebb 
venni, hogy az hallhatóbb legyen bárki számára, aki 
megnyitja azokat lelki épülése céljából.
Mindazon testvérek számára pedig, akik nem tud-
nak online istentiszteleteket nézni, vagy nagyobb 
örömmel olvasnak papíralapon, az igehirdetésinket 
kinyomtattuk. Jó volt később látni azt, ahogyan szé-
pen gyűlnek ezek az igehirdetések a testvérek asz-
talán. De nem csak gyűlnek, hanem többszörösen 
el is olvassák őket. Volt, aki elmesélte, hogy ezeket 
az igehirdetéseket továbbadja utcabeli ismerősének, 
hogy ő is épüljön általuk. Másik testvérünk telefonon 
keresztül olvasta fel rokonának az igehirdetést, hogy 
ő is részesüljön annak áldásaiban. Az internetes is-
tentiszteletek videóinak címét is továbbadták egy-
másnak a testvérek, hogy akinek van rá lehetősége, 
meg tudja azokat nézni.
Az összetartozás szép jele is megmutatkozott ez alatt 
az idő alatt. A testvérek egymást hívták fel telefonon, 
és érdeklődtek egymás hogyléte felől. Senki sincs 
magára hagyva. Ha pedig valaki valamiben szüksé-
get szenvedne, azonnal egymás segítségére sietnénk.
Még meglepetés is adódott ez alatt az idő alatt az 
idős testvérek számára Nagy Miklós és családja jó-
voltából, akik szépen csomagolt briósokat készítettek 
nekik. Örömmel vették kézbe a húsvéti ajándékot a 
testvérek!
Imaközösséget is tartottunk minden héten szomba-
tonként „Szeresd a várost!” címmel, amelynek ke-
retén belül egymásért és városunk megújulásáért 
imádkozhattunk rendszeresen. De a naponkénti igei 
részek is sokaknak adtak erőt és lelki feltöltődést a 
mindennapokban.
Jövőbeli online alkalmaink (internetes felületeinken 
megtekinthetőek lesznek):
Facebook elérhetőségünk:
Maroshegyi református gyülekezetrész
Youtube csatornánk:
Székesfehérvár-Maroshegyi reformátusok

A Pünkösd vasárna-
pi istentiszteletet 
már az imaházban, 
testvéri közösség-
ben fogjuk tartani.

Pünkösd I. napja istentisztelet. 
Május 31-én 9 órakor.

Pünkösd II. napja istentisztelet. 
Június 1-jén 9 órakor.

Igehirdetés a postaládába! 
Aki szeretné, annak továbbra is nyomtatott módon 
eljuttatjuk az igehirdetéseket. Kérjük, hogy ezt előre 
jelezzék a Testvérek e-mailben vagy telefonon. 
Köszönjük!

Ujvári Sándor Csaba 
beosztott lelkész

(30) 366-2156

MAROSHEGYI KRÓNIKA

Benedek Elek 
Pünkösdi harangok

Olyan szépen cseng a harang,
Mintha nem is harang volna,
hanem ezer harangvirág
Imádságos szava szólna.

Piros pünkösd vasárnapján
Piros rózsa nyíl a kertben,
Kis szívünkben tiszta öröm
Imádsága énekeljen.
 
Piros pünkösd vasárnapján
Szálljon reánk a szentlélek,
S térde hullva mondjunk hálát
A mindenség Istenének.



BÉKESSÉG 7

Edith Burns csodálatos keresz-
tyén hölgy volt, aki az USA-ban, 
egy San Antonio nevű városban 
lakott. Az orvosa egy nagyon ked-
ves ember volt, akinek Edith volt a 
kedvenc betege. Egy reggel nehéz 
szívvel ment a rendelőjébe, és ez 
Edith miatt volt. A váróban látta 
Edith-et, ahogy a Bibliájával az 
ölében komolyan beszélget egy 
fiatal anyukával, aki mellette ült. 
Edith-nek az volt a szokása, hogy 
így mutatkozott be az emberek-

nek: „Edith Burns vagyok, ön hisz 
a Húsvétban?” Aztán elmagyaráz-
ta a Húsvét valódi jelentését, és 
sok ember hitre jutott ez által.

Az orvos bement a rendelőjébe, 
ahol már dolgozott az asszisztense. 
Edith vele is találkozott korábban, 
amikor először mérte meg a vér-

nyomását. Edith ugyanúgy mutat-
kozott be neki, mint mindenkinek: 
„Edith Burns vagyok, hisz ön a 
Húsvétban?” Az asszisztens ezt 
mondta: „Persze, hiszek.” „És mit 
hisz róla?” – kérdezte Edith. „Azt, 
hogy fontos a húsvéti tojás, meg 
hogy szépen felöltözzünk és el-
menjünk a templomba.” Edith ad-
dig kérdezgette őt a Húsvét valódi 
jelentésével kapcsolatban, amíg  
felismerte Jézusban a Megváltóját.

Az orvos ezt mondta ennek az 

Hálából gyógyulásomért
Még március elején egy biopsziás 
vizsgálat után tudtam meg, hogy 
rákos vagyok. Az Úr kezébe tettük 
ezt a próbatételt is. Jó volt érezni 
először a család, majd a gyüleke-
zeti tagok imádságát, segítőkész-
ségét. Békesség szállt rám: „Ne 
aggodalmaskodjatok a ti életetek 
felől.” (Máté 6,25)
Gyülekezetünkből egy kedves há-
zaspár segített megérteni, hogy 
hogy is alakulhatott ki ez a be-
tegség nálam. Sőt a feleség, mi-
vel altatóorvos, egyeztetett olyan 
fehérváron műtő orvossal, aki 6 
héten belül akár meg is műthet 
„laporoszkóposan”. Az előkészí-
tő vizsgálatok idején már meg-
éreztem, hogy milyen jó, hogy 
Istenben bízva a váróteremben 
többször is nyugtatni tudtam az in-
gerült betegtársakat… A karantén 
legelején eljött döntésem napja, 
amikor a 3 felkínált lehetőség kö-
zül a műtétet választottam. Vagyis 
azt, hogy egy szervemről lemon-
dok azért, hogy reménység szerint 
életben maradhassak.
A járványt én az emberiség próba-
tételeként élem meg, míg a beteg-
ségemet személyes próbatételnek. 
Hála Istennek, a karanténban 
„home office”-ban dolgozhattam, 
ez műtét előtt nagyon jól jött. Az 
már nem annyira, hogy a világi 

hírek bizonytalanságban akartak 
tartani, hogy a műtét halasztódni 
fog. Köszönöm, hogy a napi igéket 
olvasva azért biztos voltam abban, 
hogy az Úr kezében lehetünk, ha 
elfogadjuk a vezetését. Köszönöm 
a testvérek imáit. Az előre egyez-
tetett időpontban bekerültem a 
kórházba egy vasárnap reggelen. 
Itt kaptam egy református szoba-
társat, akivel több online istentisz-
teletet, áhítatot is meghallgattunk 
a telefonomról. Emlékszem, este 
a sok hashajtó után fizikai erőnk 
alig, de annál nagyobb lelki erőnk 
volt, hogy én saját szavaimmal 
halkabban, de társam a folyosóra 
is hallhatóan imádkozott orvosa-
inkért, ápolóinkért és a gyógyulá-
sunkért. Nos, a bácsi imádsága 
zárómondatára, egyik énekünk 
részletére sokáig fogok emlékez-
ni: „Azok pironkodjanak, akik hi-
tetlenül élnek”. Hétfőn délelőtt a 
műtéteink jól sikerültek. Én csak 
estefele ébredtem. Még aznap este 
fel is kelhettünk, lassan sétáltunk, 
a társam – ugyanolyan hangosan 
– most is beszélt a falujáról, gyüle-
kezetéről…
Másnap, harmadnap a nővér-
szobából többször is hallottam: 
reformátusok, imádkozás, isten-
tisztelet. Harmadnap altatóorvo-
sunk ügyeletét épp az osztályra is 

vállalta. A folyosón sétálgattunk, 
mikor bejött az osztályunkra. Ha-
mar az egyik ápoló is csatlakozott 
hozzánk. Kiderült, ő is református. 
Hálás szívvel beszélgettünk… A 
záró vizsgálatkor kiderült, azok is 
reformátusok, akik műtöttek. Hat 
héttel később a kontrollvizsgála-
ton teljesen gyógyultnak nyilvání-
tottak.
Köszönöm, Uram, hogy a karan-
tén – „vészhelyzet” – idején ki-
gyógyultam a betegségemből.
Isten iránti hálából az a gondolat 
érlelődik bennem, hogy ha már én 
két hónap alatt kigyógyulhattam, 
segíteni kellene azoknak, akik ha-
sonló helyzetbe kerülnek majd. 
Ahogy én az ismeretségem alap-
ján jól és gyorsan tudtam dönteni, 
miért ne tudnánk – egy őszi alka-
lommal indítva – más krónikus 
és rákbetegségekre kiterjesztve 
információt adni, döntést az érin-
tett számára időben, részben elő-
készíteni. Tudom, hogy ez egyedül 
nem menne. 
Kérem azokat, akiket vonz ez a 
gondolat, keressenek meg. 
Csatlakozzanak egy alakuló csa-
pathoz, hogy el tudjunk indítani 
egy olyan szolgálatot, ami jelen-
leg hiányzik, és hiszem, lelkeket és 
akár életet is lehetne menteni…

Síró Imre

Húsvét Edith
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asszisztensnek: „Még ne hívja be 
Edith-et, mert éppen egy lelki szü-
letésnél bábáskodik a váróban.” 
De amikor végül behívták a ren-
delőbe, akkor Edith ránézett az 
orvosra, és ezt kérdezte: „Doktor 
úr, mért olyan szomorú? Olvassa a 
Bibliát? Imádkozik?” Ő ezt felelte: 
„Edith, itt én vagyok az orvos, és 
maga a páciens.” Nagyot sóhajtott, 
és folytatta: „Megjöttek a labor-
eredményei, sajnos daganata van, 
és nem fog sokáig élni, Edith.” Ő 
így válaszolt: „Doktor úr, szégyell-
heti magát! Hát emiatt olyan szo-
morú? Gondolja, hogy Isten követ 
el hibákat? Most közölte velem, 
hogy nemsokára megláthatom az 
én drága Jézusomat, a férjemet 
és a korábbi barátaimat! Most 
közölte velem, hogy örökre ünne-
pelhetem a Húsvétot, és önnek ez 
nehézséget jelent?” Az orvos ezt 
gondolta magában: „Mi-
lyen csodálatos asszony ez 
az Edith Burns!”

Edith továbbra is járt a 
kezelésekre az orvosához. 
Eljött az újév, és Edith 
nem jelent meg a rendelé-
sen. Délután telefonált, és 
mondta a doktornak, hogy 
úgy érzi, hogy a kórházban 
folytatódik az ő története. 
Kérte, hogy ne egyszemé-
lyes szobában helyezzék 
el, hogy még beszélhessen a Hús-
vétról másoknak. Így is lett: sok 
asszony töltött valamennyi időt a 
szobájában, és sokan elfogadták 
a megváltás ajándékát azokban a 
hónapokban. Betegek és ápolók 
egyaránt szerették Edith-et azon 
az emeleten, és elkezdték Húsvét 
Edith-nek hívni. Csak az ottani 
főnővér nem kedvelte, nem akart 
a közelébe se menni, mert „vallá-
sos őrültnek” tartotta. Ő korábban 
egy katonai kórházban dolgozott, 
és azt gondolta, hogy már neki 
nem lehet újat mondani. Három-
szor volt férjnél, rideg volt, ke-

mény és szigorú. Phyllis Crossnak 
hívták.

De egyszer mégiscsak neki kellett 
bemennie Edith-hez, hogy injekci-
ót adjon neki. Edith rámosolygott, 
és ezt mondta neki: „Phyllis, Isten 
szereti önt, és én is szeretem. Már 
egy ideje imádkozom önért.” A 
főnővér ezt mondta: „Nyugodtan 
abbahagyhatja, nem fog működ-
ni. Nem érdekel az, amiben hisz.” 
Edith azt mondta: „Azt kértem Is-
tentől, hogy addig ne vegyen ma-
gához, amíg ön nem lesz a Család 
tagja.” „Na, akkor sosem fog meg-
halni, mert ez nem fog megtörtén-
ni.” – szólt a főnővér, és kivonult 
a szobából. De ezután, amikor be-
lépett a szobájába, Edith mindig 
ezt mondta neki: „Isten szereti önt, 
Phyllis. Én is szeretem, és imádko-
zom önért.”

Egy nap a főnővért mintha mág-
nes vonzotta volna, be kellett 
mennie Edith szobájába, és leült 
az ágya szélére. „De jó, hogy be-
jött, Phyllis, Isten megmondta ne-
kem, hogy ez különleges nap az 
ön számára.” – mondta Edith. A 
főnővér ezt mondta: „Edith, már 
mindenkitől megkérdezte, hogy 
hisz-e a Húsvétban, csak tőlem 
nem.” „Sokszor akartam már, de 
Isten azt mondta, várjak, amíg ön 
kéri ezt.” És elővette a Bibliáját, és 
elmondta az Úr Jézus halálának, 
temetésének és feltámadásának 
a történetét. Aztán megkérdezte: 

„Phyllis, hisz ön a Húsvétban? Hi-
szi, hogy Jézus Krisztus él, és ott 
szeretne lakni a szívében?” „Na-
gyon szeretnék hinni benne, és 
szeretném Jézust a szívembe fo-
gadni!” Ott és akkor Phyllis Cross 
imádkozott, és behívta Jézust az 
életébe. Mintha szárnyak emel-
nék, olyan örömmel ment ki a 
szobából.

Két nap múlva Edith megkérdez-
te tőle: „Tudod, milyen nap van, 
Phyllis?” „Persze, Nagypéntek.” 
„Nem, neked már minden nap 
Húsvét, Phyllis. Áldott Húsvétot!”

Aztán a naptár szerinti Húsvét 
reggelén egy csokor liliommal lé-
pett be a főnővér Edith szobájá-
ba. Edith az ágyában volt, ölében 
a nyitott Bibliája, az egyik keze 
a lapok között. Mosolygott. A fő-
nővér megfogta a kezét, és rájött, 

hogy Edith már nem él. A 
bal keze a János 14, 2-re 
mutatott, ahol Jézus ezt 
mondja: „Az én Atyám há-
zában sok lakóhely van, ha 
nem volna, vajon mond-
tam volna-e nektek, hogy 
elmegyek helyet készíteni 
a számotokra?” A másik 
keze a Jel 21,4-hez volt be-
téve, ami így szól: „(Isten) 
letöröl minden könnyet a 
szemükről, és halál sem 
lesz többé, sem gyász, sem 

jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz 
többé, mert az elsők elmúltak.”

Phyllis Cross még egyszer ráné-
zett az elhunytra, arcát az ég felé 
emelte, a szeméből csorogtak a 
könnyek, és ezt mondta: „Áldott 
Húsvétot, Edith, áldott Húsvétot!” 
Phyllis Cross megfordult, kiment 
Edith szobájából, és odalépett a 
nővérpulthoz, ahol két új nővér-
gyakornok ült.

Bemutatkozásképpen ezt mondta 
nekik: Phyllis Cross vagyok. Hisz-
nek önök a Húsvétban?

Ismeretlen szerző
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E kedves kis történetet néhány éve egy ismerősömtől 
kaptam, és az üzenete nagyon megérintette a szíve-
met. Szeretném minden kedves olvasóval megoszta-
ni mindazt, amit megértettem, megéltem, megélek e 
sorokból. A kiemelt szöveg az eredeti, az alatta lévő 
szöveg saját gondolatokat tartalmaz. Kívánom, hogy 
legyen gyülekezetünk minden tagja számára hasz-
nos olvasmány, hiszen az Úr Isten e kis történet által 
is szeretne mindannyiunk közelébe kerülni! Minden 
ember palántaként kezdi az életét, aki az évek során 
válhat sok-sok termést, gyümölcsöt termő növény-
nyé, másokat megajándékozó Emberré!

A PALÁNTA…
A palánta virágedényben nevelkedett, és 

nagyon jól érezte magát.
A palánta jelképezi az embert, amikor megszületik, 
és amíg a szülői ház védelmében nevelkedik a gyer-
mek. Olyan jó érzés ebbe a védelembe belesimulni 
egy magáról még gondoskodni nem képes ember-
palántának!

Aztán egyszer csak jött a KÉZ, és 
kivette onnan. 

„Miért veszel ki innen? Olyan jól érzem 
magam!” – kérdezte.

„Azért, mert itt nem lenne számodra elég 
hely növekedni.”– jött a válasz.

Ahogyan telnek az évek, növekedik a gyermek, és 
megkezdi közösségi életét! Óvoda, iskola, gyülekezet, 
munkahely, különböző csoportokban való részvétel.

A KÉZ nem sokkal később 
kiültette a szabad ég alá.

Megkezdődnek azok az időszakok, amikor mások-
kal együtt kell működni, alkalmazkodni, amikor már 
nem csak a saját életünket kell, hogy megéljük. Kér-
dés, hogy a közösségben töltött perceinket, óráinkat 
hogyan hasznosítjuk? Töltekezünk, gyarapodunk és 
fejlődünk, vagy csak csendesen eltelnek a napok. Mi 
kell a növekedéshez, természetesen táplálék!
Mi a táplálék? Finom ételek és italok, amik a testi 
gyarapodást növelik, vagy a Lélek táplálásra is jut 
némi „ennivaló”. Isten Igéje az, amit mindennap 
meg kell adnunk magunknak, hiszen csakis így lehet 
teljes az életünk! Az a legjobb, ha ez már gyermek-
korban megadatik.

„Miért teszel engem ide? Úgy tűz a nap, és 
úgy fúj a szél!” – mondta.

„Azért, mert így tudsz növekedni és 
erősödni!” – jött a válasz.

Ahogyan telnek az évek, egyre több kihívással, te-
herrel és problémával kell szembesülnie az ember-

nek. Sokszor csüggedünk el, mert csak a rosszat 
vesszük észre mindenben. Istennek nem ez a célja! 
Ő azt szeretné, hogy értsük meg, nem minden rossz, 
ami velünk történik. Sokszor valamire figyelmeztet, 
megerősít, felkészít, védelmez, hiszen Ő mindenkor 
megóvja az övéit!

Aztán jött a zivatar, dörgött az ég, 
csapkodtak a villámok.

„Félek! Elázok! Vigyél el innen, te KÉZ!” – 
kiáltotta.

„Nyugodj meg! A villám nem bánt téged, víz 
nélkül pedig legyengülnél és elszáradnának 
értékes leveleid!” – jött a válasz. Most már 

szépen nőtt, és örült a kis növény.
Amikor fájdalmak, csalódások, rágalmak, bántások 
érnek minket, azok nagyon tudnak fájni mindenki-
nek. Ezekben a viharos, csapkodó villámokkal teli 
időszakokban mutatkozik meg az ember valódi hite. 
Kire, mire figyel, kinek a véleménye, szavai fontosak 
számára? Isten soha nem engedi meg, hogy bántsák 
az Ő gyermekeit! Jó érzés az Úrra tekinteni, hiszen 
ígéretünk van arra, hogy aki reá tekint, azt Ő el nem 
hagyja soha! Nincs okunk tehát a félelemre!

De jött a KÉZ, hozott egy karót, és 
odakötözte. „Miért kötözöl meg? 

Én szabad akarok lenni!” – mondta.
„Azért, hogy a karó mellett maradj, és ne 

törjön el értékes szárad, ami összeköt 
a gyökérrel.” – jött a válasz. 

Azután jött a KÉZ, és ridegen leszakított 
róla néhány hajtást.

A karó ebben a kedves történetben Isten igéje! Ha 
folyamatosan olvassuk a Szentírást és annak üzene-
teit, akkor az értékes szár, az ember élete, hite meg-
erősíti a testet és lelket, aminek következményeként 
sokkal jobban tudjuk az élet terheit hordozni, és job-
ban megélni a benne rejlő boldogságot, örömet!
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„Mit csinálsz?! Leszaggatod értékes 
hajtásaimat?” – kérdezte ingerülten.

„Nem – felelte a KÉZ –, csak elveszem tőled 
azt, ami akadályozna 

a bőséges gyümölcstermésben!”
A rossz hajtásokra, mint egymás megsértése, plety-
kálkodás, gonoszkodás, fájdalmak szándékos oko-
zása, erre egy hitben élő embernek nincs szüksége! 
Ezek a dolgok megakadályozzák a lélek épülését, az 
egymás iránt érzett szeretet, békesség és öröm meg-
élését!

Ezután a KÉZ beszórta a növényt 
valami szerrel.

„Mit csinálsz velem, ez büdös, alig kapok 
levegőt!” – kiáltotta.

„Ne ijedj meg – mondta a KÉZ – ez véd meg 
majd a kártevőktől”.

És a növény csak nőtt tovább… és végül 
termett sok-sok gyümölcsöt… boldog volt!

Nagyon fontos, hogy csak arra figyeljünk, ami nö-
vekedésünket segíti, hogy tudjunk hitben és tudás-
ban gyarapodni, mások számára jó gyümölcsként 
lenni, a ránk bízott szolgálatokat továbbadni, ha így 
teszünk, jutalmunk növekedés, és maga a boldogság 
érzése lesz!

Ne félj! Téged is Annak a KEZE formál, 
aki alkotott! Azt akarja, hogy gyümölcsözz! 

Hogy fényesen ragyogj! 
Hogy örömöd teljes legyen!

Nem kell félnünk, csak odatenni az életünket annak 
a kezébe, aki formált, aki alkotott, hogy a Teremtő és 
minden ember örömére fényesen ragyogjunk!

Az Úr áldása legyen mindannyiunk életén!

Testvéri köszöntéssel és szeretettel!

Karcaginé Aranka

Trianon 100 – Törés az áldásfolyamban (?)
3. rész – 

A békediktátumig vezető út egyre 
több vetülete válik ismertté: Az I. vi-
lágháborút az Osztrák-Magyar Mo-
narchia a vesztesek oldalán fejezte 
be, így a győztesek érdekei érvé-
nyesülhettek. Az Antant hatalmak, 
különösen a szintén sokat szenve-
dett Franciaország szükségtelennek 
látták a Közép-Európában egy ko-
rábban egyensúlyi szerepet betöltő 
hatalom további létét. Ezen kívül 
jutalmazni kívánták kis szövetsége-
seiket is: Romániát, Szerbiát és a 
Monarchiából kiváló Csehországot. 
Az átalakítás mértéke volt kérdéses. 
A Kisantant államok területmaxi-
malizálásra, a Monarchiából kiváló 
Magyarország kárminimalizálásra 
törekedhetett. Az akkor hatalomra 
jutott magyar vezetés ezt a minden 
áron való békés útban, a nemzetközi 
helyzet általuk vélt belső logikájához 
való feltétel nélküli alkalmazkodás-
ban vélte megtalálni. Még a látszatát 
is el akarta kerülni a további fegy-
veres fellépésnek, amelyet az Antant 
provokálásának gondoltak. Bíztak a 
győztesek jó szándékában. 1918 ké-
ső őszének magyar politikai és ka-
tonai vezetőinek többsége úgy vélte, 

az Antant alapvetően nem csökkenti 
majd a történelmi Magyarország te-
rületét, a győztesek nem élnek visz-
sza hatalmukkal, hanem jó szándék-
kal, igazságos békét teremtenek, a 
vitatott területekről pedig népszava-
zás dönt majd. A Kisantant államok 
nem vártak a békekötésig, hanem 
a fegyverszünettel egyidejűleg már 
1918. november elejétől területfog-
laló hadmozdulatokba kezdtek. A 
magyar vezetés ezekkel szemben 
tudatosan nem állított ellenerőt, 
a helyi magyar ellenállókat pedig 
igyekezett leállítani, fölöslegesnek 
ítélvén a fegyveres honvédelmet. 
A frontokról hazatérő sok százezer 
magyar katonát pedig leszerelték és 
hazaküldték. Belpolitikai kérdésekre 
koncentráltak, szociális demokráci-
át hirdettek, az államformát pedig 
„népköztársaság”-ra változtatták. 
Nem ismerték fel azt a tényleges 
helyzetet, hogy a Kisantant államok 
szabad kezet kaptak a békekötésig. 
Eduárd Benes cseh vezető: „Azo-
kat a területeket, amelyeket a bé-
kekonferenciáig birtokba veszünk, 
megtarthatjuk, de ezt ne mondjátok 
meg a magyaroknak, mert ők ezt 

nem tudják” – tájékoztatta külügy-
miniszterét. Sietniük kellett, mert 
a Felvidéken akkortájt nagyon ke-
vesen voltak, akik Csehszlovákiát 
akartak. A tót, magyar, cipszer-né-
met és ruszin nemzeti tanácsok 
többsége egy nemzeti egyenlőséget 
hirdető demokratikus Magyarorszá-
gon belül képzelték el a közös jö-
vőt. Egyedül a balkáni származású 
lakosság körében volt népszerű az 
anyanemzetükkel történő egyesü-
lés vágya. Viszont a Délvidéken a 
szerbek csak 30% körüli részarányt 
képviseltek. Egyedül az elcsatolásra 
került, akkor 53%-ban románlakta 
területeken volt nagyarányú az 
igény anyanemzetükhöz való csat-
lakozásra. Népszavazás kiírása ese-
tén azonban teljes győzelemben ők 
sem bízhattak, hiszen a románság 
a Partiumban, Bánságban, Szász- 
és Székelyföldön nagy területeken 
kisebbségben élt. Ugyanez volt a 
helyzet a városok túlnyomó többsé-
gében is Erdélyszerte. Ráadásul az 
1918 karácsonya előtt tartott kolozs-
vári magyar nagygyűlés román szó-
nokai – vélhetően egy vékonyabb 
városi értelmiségi és munkás réteget 



BÉKESSÉG 11

képviselhettek – egy balkáni jellegű 
antidemokratikus hatalomváltás ve-
szélyétől tartottak. A naiv, hiszékeny 
magyar vezetés csalódottan vette 
tudomásul a területfoglalásokat és 
az Antant vezetők ezeket újra és újra 
jóváhagyó nyilatkozatait. Tehetet-
lenségükben aztán lemondtak, és 
lehetővé tették egy világforradalmat 
kívánó rezsim hatalomra jutását. A 
Kisantant ettől kezdve már teljes fel-
hatalmazással foglalhatott újabb és 
újabb területeket, bírván az Antant 
vezetők biztatását a „bolsevista ve-
szély” leküzdésére. A román csapa-
tok 1919 nyarának közepére Győrt 
is elfoglalták (Fehérvárt 6 hétig tar-
tották megszállás alatt), és hatalmas 
mennyiségű nyersanyagot szállítot-
tak ki Romániába, a cseh térképe-
ken pedig már új határvárosaik is 
feltüntetésre kerültek: Vác, Hatvan 
és Eger az egész Északi-középhegy-
séggel. A szerb csapatok pedig a 
Pécs, Mohács, Baja vonalától észak-
ra helyezkedtek el, ott megálltak, 
ennél többet nem akartak. Ez volt 
a mindenkori magyar állam legmé-
lyebb helyzete. Megszállás nélkül 
csak a tágabban vett Közép-Dunán-
túl maradt. A magyar államiság a 
teljes megszűnés szélére sodródott. 
Jelentősnek mondható tehát az az 
önrész, amely a kialakult helyzet-
hez vezetett. Magyarország teljes 
kifosztását már az Antant vezetés 
is megelégelte: a román csapatokat 
visszaparancsolták a Tiszáig, míg 
a cseheknek ki kellett üríteniük az 
Északi-középhegységet. A magyar 
történelem során példa nélküli az 
a tehetetlen összeomlás, amely 
1918–19-ben bekövetkezett, holott 
lehetőség lehetett volna az ellenállás 
megkísérelésére. Az anyagiakon túli 
lelki-szellemi hanyatlás gyanítható a 
törés mögött. Néhány bibliai ige:
„De hogyha ti elszakadtok, s rende-
lésimet és parancsaimat, a melye-
ket előtökbe adtam, elhagyjátok… 
orczám elől elvetem; tanulságul és 
példabeszédül adom őket minden 
nemzetségnek… minden elmenő 
álmélkodni fog, és azt mondja: Mi-

ért cselekedett így az Úr ezzel az 
országgal és ezzel a házzal? És azt 
felelik: Azért, mert elhagyták az 
Urat…” (2 Krón 7,19–22.)
„Én vagyok az Úr, ez a nevem, és 
dicsőségemet másnak nem adom, 
sem dicséretemet a bálványok-
nak.” (Ézs 42,8.)
„És ímé kinyújtottam kezemet el-
lened, s megkisebbítém rendelt 
részedet, és adálak téged a te gyű-
lölőidnek…” (Ez 16,27.)
Egy „keresztyéni” korban is sajnos 
lehetséges, hogy inkább társadalmi 
és kultúrtörténeti vonatkozású a hit, 
mintsem személyes ragaszkodás.
„…Krisztus a feje az egyháznak…” 
(Ef 1,22.)
Az újszövetségi korban már nem 
egy nemzetet választ ki az Úr, mint 
az Ószövetségben, hanem min-
den nemzetből hív ki egy lelki né-
pet nyelvtől függetlenül: „minden 
nemzetben kedves Őelőtte, a ki Őt 
féli és igazságot cselekszik.” (ApCsel 
10,35.) (Lásd: Heidelbergi Káté 54. 
kérdés–feleletet is)
Így, ha egy népből többen ragasz-
kodnak az Úrhoz, mint egy másik-
ban, akkor feltehető a kérdés, hogy 
melyik népre száll a nagyobb áldás. 
Magyarországon legalább 150 éve 
egyfajta lelki ellanyhulási folyamat 
(itt-ott lelassulva csak) zajlik, ad-
dig az utódállomok némelyikében 
egyfajta keresztyén fellendülés, sőt 
ébredés mutatkozik. Megfordult az 
a trend, ami az azt megelőző ezer 
évben kimutatható volt, amikor is 
az áldásközvetítő helyzetben a ma-
gyarság és annak vezetői álltak: 
Nyugati keresztyénség felvétele és 
képviselete a keleti világ szélén, lelki 
és fizikális honvédelem koalícióban 
a közép- és dél-európai népekkel az 
iszlám hódítás korában, reformáció 
közvetítése, jobbágyfelszabadítás 
és polgári felemelkedés biztosítása 
minden együtt élő nép számára. 
A „kevesen voltál hű, sokra bíz-
lak ezután…” (Mt 25. rész) ige elve 
fordítva is igaz lehet (?). Imádkozó, 
istenfélő vezetőket kaptunk a ka-
taklizmás időkben, akik vezetésével 

a nép újra és újra talpra állhatott 
a tatár dúlás után, megmaradt a 
150 éves török időszak alatt, meg-
próbált talpra állni azt követően is. 
Széles rétegek rendelkeztek belső 
lelki finom eligazodást nyújtó érzék-
kel, amely mutatta a helyes irányt. 
Imádkoztak, bíztak Istenben, és ha 
kellett, önfeláldozóan cselekedtek 
is. Sajátos párhuzam érzékelhető a 
100 évvel ezelőtti magyar és a mai 
európai folyamatok között is. A hit 
elerőtlenedése az áldások megfo-
gyatkozását hozhatja (az áldó Kéz 
visszahúzódik). A társadalom lelki-
szellemi helyzetfelismerő képessége 
meggyengül, önvédelmi képessége 
lecsökken, nem megfelelő vezetők 
kezdenek el „irányítani”, hanyatlás 
indul el.
„Jaj azoknak, a kik a gonoszt jónak 
mondják és a jót gonosznak; akik 
a sötétséget világossággá s a vilá-
gosságot sötétséggé teszik…” (Ézs 
5,20.)
„És amiképpen nem méltatták az Is-
tent arra, hogy ismeretükben meg-
tartsák, azonképpen odaadta őket 
az Isten méltatlan gondolkozásra, 
hogy illetlen dolgokat cselekedje-
nek” (Róm 1,28.)
Néhány adalék történelmünkből: 
Istenfélő királyok az Árpád-korból 
(IV. Béla a tatárjárás után, mint 
„második honalapító”; Hunyadiak; 
Reformáció és megmaradás a török 
korban, „Magok nemzetinek hóhéri 
nem akarván lenni, inkább Bocskai 
mellé álltanak” (hajdúk az 1600-as 
évek elején); református fejedelmek 
Erdélyben (Bethlen Gábor); „Cum 
DEO pro patria el libertate – Isten-
nel a hazáért és szabadságért” (II. 
Rákóczi Ferenc); kitartás az ellenre-
formációs vészkorszakban (18. szá-
zad) – lelki újraépítkezés a „türelmi 
rendelet” után; polgári felemelke-
dés és szabadságküzdelmek a 19. 
században – néhány idézet a ’48-
49-es tábornokainktól: „Krisztusé 
legyen a szívük és a hazáé az éle-
tük” (Kiss Ernő a magyar ifjúság-
ról), „A mai világ a sátán világa…” 
(Schweidel József), „Nemsokára 
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Isten legmagasabb ítélőszéke elé ál-
lok. Életem parányi súly csupán, de 
tudom, hogy mindig csak Őt szol-
gáltam.” (Török Ignác), „Krisztus 
keresztje és a bitófa oly rokon. És 
az isteni áldozat mellett oly törpe az 
én áldozatom.” (Láhner György), 
„Alázatosan borulok Istenem elé…” 
(Nagysándor József), „Isten adta a 
szívet, lelket nekem, amely népem 
és hazám szolgálatáért lángolt.” 
(Vécsey Károly); józan kiegyezés a 
valós lehetőségek felismerésével. 
Az 1918–19-es vezetőkre vonatko-
zóan nem rendelkezünk olyan hír-
adással, hogy imádkoztak volna, 
és Isten előtti alázatban keresték 
volna a megmenekülés útját. Saját 
kútfőre hagyatkoztak, eltévedtek és 
tévútra vezették a nemzetet, amely-
nek nem elhanyagolható része még 
tapsolt is az Isten nélküli földi para-
dicsomot ígérőknek akkor és azóta 
is többször.
Eltűnt az a világ, amely 100 évvel 
ezelőtt még létezett. A Kárpát-me-
dence már másként néz ki, mint ak-
kor, de az elmúlt ezer és 
több év már a magyarság 
öröksége a történelem 
Urának jóvoltából: „És 
nem lehet feledni, nem, 
soha,/ Hogy a mienk 
volt a kedves Pozsony,/ 
Hol királyokat koronáz-
tak egykor[…]/ Hogy a 
mienk volt legszebb ko-
szorúja Európának, a 
Kárpátok éke,/ És mienk 
volt a legszebb kék sza-
lag,/ Az Adriának gyön-
gyös pártadísze!/ És nem 
lehet feledni, nem, soha,/ 
Hogy a mienk volt Nagy-
bánya, ahol/ Ferenczy 
festett, mestereknek ál-
ma/ Napfényes műveken 
föltündökölt,/ S egész vi-
lágra árasztott derűt./ És 
nem lehet feledni, nem 
soha,/ Hogy Váradon 
egy Ady énekelt,/ És hol-
napot hirdettek magya-
rok.[...] Mert ki feledné, 

hogy Verecke útján/ Jött e hazába a 
honfoglaló nép,/ És ki feledné, hogy 
erdélyi síkon/ Tűnt a dicsőség nem 
múló egébe/ Az ifjú és szabad Petőfi 
Sándor![...]/ S tudnád feledni a szelíd 
Szalontát, hol/ Arany Jánost ringatá 
a dajka/ Mernéd feledni a kincses 
Kolozsvárt,/ Hol Corvin Mátyást 
ringatá a bölcső,/ Bírnád feledni 
Kassa szent halottját/ S lehet feled-
ni az aradi őskert/ Tizenhárom ma-
gasztos álmodóját,/ Kik mind, mind 
várnak egy föltámadásra.” (Juhász 
Gyula: Trianon - részlet)
Némi reménysugár, mikor egy or-
szág vezetésében újra érvényesülhet 
több is a keresztyén elvekből: iskolai 
hitoktatás lehetősége, teremtettségi 
rendhez való ragaszkodás törvényi 
szinteken is, családvédelem stb., va-
lamint a keresztyénség és nemzeti 
fennmaradás védelmére intézkedé-
sek, amelyek a közép- és dél-euró-
pai népek többségének szimpátiát 
is bírja, s ezáltal talán némiképp 
csökkenhet a határon túlra rekedt 
magyarságra nehezedő nyomás is.

Az egyén felelőssége is nagy. Hit ál-
tal megmenekül saját maga és tehet 
a közösségért, betöltheti küldeté-
sét, engedelmeskedhet az Úr Jézus 
hívásának: „Te kövess engem” (Jn 
21,22.), ami ma is érvényes felszó-
lítás. Végső nyugalom és békesség 
ama új lelki hazában lesz majd:
„De új eget és új földet várunk az ő 
ígérete szerint, a melyekben igazság 
lakozik.” (2Pt 3,13.) Segíthetünk a 
határon túlra kerülteken, ha arra ki-
rándulunk, üdülünk tapasztalatokat 
gyűjteni, együttérzésünket kifejezni, 
s az ott elköltött pénzünkkel támo-
gatjuk elszakított magyarjainkat.
„Forduljon el a gonosztól, és csele-
kedjék jót; keresse a békességet, és 
kövesse azt.” (1Pt 3,11.)
Az előző részekben említetteken 
kívül további forrásanyagok a köz-
média adásai: Kossuth rádió: „XX. 
századi történelem – a Nagy Hábo-
rú; Egyszer volt…, Regényes törté-
nelem” stb.

Németh Kornél

Rozsnyai László
A HAZA: AZ ELJÖVETEL

Benne élünk, mozgunk…
Hit. Könyörgés. Ima.
Az áldás elvétetett.
Hazám: ti názirok, szerzetesek, papok.
A földi haza a mennyeiben.
A harcoló egyház
A dicsőséges egyházra néz.
Joggal versz minket.
Elhagytunk…
A seregek fájdalma:
Pusztulásunk.
Igazság, áldás vagy.
Színed előtt állunk,
Lehajtjuk fejünk
A régi határra…
Te vagy az emlékezet:
A remény.
A Lélek és a vér.
Hittel nem vész el a nemzet.
Tékozló fiak vagyunk rég.
Csak Rád nézzek, Istenem!

Az ébredés. Harc. 

Mindenható. Bűn nélkül.
Félelem nélkül.
Szövetség a Világossággal.
Énem veszély.
A tanúbizonyságok szájából láng lövell.
A Te áldozatod minden.
Van egy millió imádkozó magyar?!
Az angyalok csodálkoznak
A vértanúkon.
Tiszta szívükön.
A legmagasabb ponton
Lobognak a királyi zászlók.
Hajnalcsillag,
Megváltó:
Próféta, Király, Főpap,
Vezess!
Nem az én akaratom szerint legyen,
Hanem a Tiéd szerint!
Ne felejtsd el nemzeted!
A mindenség megnyílik:
Urunk, gyere vissza hamar!
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Eltemettük: 

Erdei Csaba József, 64 éves; Hortoványi Lászlóné sz. Leposa Erika, 60 éves;
Illés Lajosné, sz. Stepper Éva, 77 éves; Karikás Antalné sz. Szkok Mária, 95 éves;

Kéri János, 83 éves; özv. Mátyás Jánosné sz. Fakó Ida, 80 éves;
Parajdi Mihály, 88 éves; Somlyai Tibor, 81 éves;

Szabó Marianna, 61 éves testvérünket. 

                                                                                                Imádkozunk a gyászolókért.

Anyakönyvi hírek  2020. 04. 10.–2020. 05. 31.

Szeretettel hívunk és várunk 
minden gyermeket (gyülekeze-
ti, hittanos, talentumos) nyári 
napközis hittantáboraink egyi-

kébe. Ezek során Isten országának titkaiba nyerünk 
bepillantást, sokat nevetünk, új barátokra lelhetünk, 
kirándulunk, kézműveskedünk és sportolunk.
A színes programokkal 8.00 órától 16.00 óráig 
várjuk a gyermekeket (felügyeletet 7.00–17.00 óráig 
biztosítunk).

A tábor költsége: 15.000 Ft/fő 
2. gyermek: 12.000 Ft/fő, 
3. vagy további gyermekek: 10.000 Ft/fő

Jelentkezni a hitoktatóknál és a lelkészeknél lehet!

Napközis 
hittantáborok

A következő időpontokban és helyszíne-
ken lesznek a hittanos táboraink:
1) 2020. 06. 22–26. 
Széchenyi úti református templom, gyüle-
kezeti ház és Talentum iskola. 
Táborszervező: Szász Tünde

2) 2020. 06. 29–07. 03. 
Maroshegyi református imaház. 
Táborszervező: Ujvári Sándor Csaba

3) 2020. 07. 06–10. 
Budai úti református templom és gyüle-
kezeti ház. 
Táborszervező: Nagyné Vincze Tímea



BÉKESSÉG14

Széchenyi utca
Vasárnap: 
 08:00-08:30 és 09:15-09:50 Imaközösség a Gyülekezeti Házban
 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 2. vasárnapján: 16:00 Családosok köre
Minden hónap 4. vasárnapján: 18:00 Fiatal házasok köre
Hétfő:			7:30	Iskolai	hétkezdő	áhítat	a	templomban
Hétfő:	16:30	Szenvedélybetegségből	szabadulást	keresők	és

		azokat	segítők	összejövetele	(Kékkereszt	csoport)
Hétfő: 19:00 Férfi imakör
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:					16:00	Konfirmációi	előkészítő
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 hónap 3. keddjén: 18:00 Presbiter feleségek köre 
Minden hónap 1. szerdáján:	15:00	Nyugdíjas	lelkész	házaspárok,	
illetve	özvegyek	bibliaórája	a	Gyülekezeti	Központban	
Minden hónap 1. péntekjén:	14:00	Református	Nyugdíjas	Klub
Minden hónap 2. vasárnapján:  Teázás a 10 órás istentisztelet után az 
udvaron	vagy	a	Gyülekezeti	Központban	

Maroshegy
Vasárnap: 09:00 Istentisztelet és gyermek-istentisztelet az imaházban 
Minden hónap 2. vasárnapján: 
9:00 Zenés családi istentisztelet és szeretetvendégség
Egyházi	nagy	ünnepeken	és	a	hónap	utolsó	vasárnapján	úrvacsorás	
istentiszteleteket tartunk.
Kéthetente hétfőn: 17:00 Bibliaóra az imaházban
Kedd: 10:00 Baba-mama kör
Csütörtök: 16:00	Konfi;		17:00	Imanna	imakör
Minden hónap 2. péntekjén: Dávid-kör
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	istentiszte-
leteket tartunk.
Szerda: 18:00 Biblia-tanulmány

Az altemplomi urnakegyhely nyári nyitvatartása:
Szerda és péntek: 16–18 óráig, vasárnap (és állami ünnepnapokon, ha 
másképp nem hirdetjük) 9–12 óráig

Online lehetőségek:

Továbbra is jelentkezni fogunk online bejegyzésekkel a közösségi oldalainkon!

A Facebook és a YouTube csatornákon:	„Székesfehérvár	Budai	úti	
Református	Gyülekezet”	néven	megtalálhatók	vagyunk.				

A	templomi	istentiszteleteket	továbbra	is	élőben	közvetítjük!

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 

Gyülekezeti 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

Oláh Pál Olivér beosztott lelkész
V. Szabó Gergelyné hitoktató–beosztott lelkész
Berzéné	Bezdán	Katalin	Erika	hitoktató 

Fórizs Éva hitoktató
Haukiné Szabó Rózsa hitoktató 
Konrád	Ferenc	hitoktató

Nagyné	Vincze	Tímea	hitoktató
Szabó	Judit	Márta	hitoktató

Szász Tünde 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

Lelkészi HivatalGyülekezeti részeink állandó alkalmai

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!


