
Isten mindenkori népének 
történetében egy fontos for-
dulópont ez az igeszakasz. 
Izráel vénei, a vezetők ki-
rályt kérnek, sőt egyenesen 
követelnek vezetőül Isten-
től. A követelésüket Sámu-
el prófétának mondják el, 
akiről tudták, hogy közel áll 
Istenhez. A próféta rossz-
nak tartja ezt a követelést, 
és igaza is van ebben, mert 
ez a vágy nem helyes Isten szerint 
sem. Mi a gond ezzel a követelőző 
kéréssel? Először is az, hogy más, 
nem az egyedüli Istent követő né-
pek mintájára akarnak királyt. Ez 
egy tipikus bűn, amikor az után 
sóvárgunk, ami nem az Isten 
népének az útja, hanem az Isten 
nélküli világé. A még nagyobb 
baj, hogy ebben a kérésben ben-
ne van az Isten vezetésébe vetett 
bizalom megkérdőjelezése. Ez a 
hitbeli szempontból is alulról jövő 

kérés nagyon fáj a prófétának és 
még jobban Istennek. Isten enged 
a kérésnek és királyt ad a népnek. 
Tudja, hogy nem lesz jó, de meg-
engedi ezt az irányt a népének. 
Ha megvizsgáljuk Izráel királya-
inak kb. félévezredes történetét 
(Kr. e. 1030–586), azt láthatjuk, 
hogy ritka és kegyelmi idő az, 
amikor egy király az Úrra tekintve 
uralkodott. Nagyrészt Istentől el-
távolodva és bűnös módon élve, 
félrevezetve a rájuk bízott népet 

is vezetnek a királyok. Isten 
tehát enged egy olyan ké-
résnek, amiről tudja, hogy 
nem vezet jóra. Miért teszi 
ezt? Egyértelműen nevelő 
szándékkal. Olyasmit en-
ged meg, aminek a követ-
kezményeit megtapasztalva 
jöhet rá a nép, hogy nem jó 
kérés volt. Mit tanulhatunk 
meg mi Istennek ebből a 
megengedően nevelő mód-

szeréből? Vizsgáljuk meg vágyain-
kat, amelyeket sokszor kegyesen 
erőltetünk rá Istenre. Kérdőjelez-
zük meg szívünk szándékát Isten 
előtt. Mert akár igét is tudunk rá-
aggatni hamis vágyainkra, hogy 
annál biblikusabbnak tűnjön, 
önmagunkat megvezetve elsősor-
ban. Bele kell döbbenjünk abba, 
hogy annyira fertőzött a szívünk, 
hogy még Isten gyermekeként is 
lehet olyan vágyunk, ami nem 
Isten útja. A Talmud1 tudni véli, 
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Ne legyen meg az én akaratom!
Összegyűltek azért Izráel vénei, és elmentek Sámuelhez Rámába. Ezt mondták neki:

Te már megöregedtél, fiaid pedig nem a te utadon járnak.
Tégy valakit királyunkká, hogy ő bíráskodjék fölöttünk, ahogyan az minden népnél szokás!

Sámuel azonban rosszallotta, hogy ezt mondták: Adj nekünk királyt, hogy bíráskodjék fölöttünk! És imádkozott 
Sámuel az ÚRhoz. Az ÚR pedig ezt mondta Sámuelnek:

Hallgass a nép szavára mindabban, amit mondanak!
Mert nem téged vetettek el, hanem engem vetettek el, hogy ne én legyek a királyuk.

1SÁMUEL 8:4–7

„Kétféle ember van: akik azt mondják Istennek, »Legyen meg a te akaratod«, 
és akiknek Isten mondja azt, hogy  »Jól van, legyen, ahogy te akarod«.” C. S. LEWIS

1  Az ószövetségi zsidóság bibliaértelmezéseinek, jogi és vallási alapvetéseinek, és szokásjogi gyűjteménye.
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Szerkesztői búcsú
Drága Testvérek!

Nyolcévi szolgálat után búcsúzom a Békesség új-
ságtól és kedves Olvasóitól, mint szerkesztő. Nem 
könnyű a búcsú, mert nagyon szerettem ezt a 
szolgálatot. Ugyanakkor hálás a szívem, mert na-
gyon sok áldásban volt részem ez alatt a néhány 
év alatt. Az utóbbi hónapokban már fontolgattam, 
hogy idő hiányában átadom másnak a szerkesztői 
teendőket; most a családi körülményeink is úgy 
alakulnak, hogy mindenképpen meg kell tennem 
ezt a lépést.

Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik 
velem együtt munkálkodtak az egyes lapszámok el-
készítésén. Somogyi László, majd Berze János lelki-
pásztor testvéreknek, akik főként az újság tartalmá-
ért (voltak) felelősek. Fejes Máriának, aki a tördelést 
végezte és végzi már hosszú évek óta kitartóan. 
Farkas Istvánnak, aki a nyomdával való kapcsolat-
tartásban nyújt segítséget. És azon kedves Testvé-
reknek, akik cikkírással közreműködtek a Békesség 
létrejöttében, akár rendszeresen, akár csak egy-egy 
alkalommal. Nagyon hálás vagyok értük!

A kezdet kezdetén úgy állapodtunk meg Somogyi 

tiszteletes úrral, hogy nem nagyon „nyúlunk bele” 
a cikkekbe, csak amennyire muszáj, a helyesírást és 
az érthetőséget tekintve, mivel általában nem profi 
cikkírókról van szó. Ehhez igyekeztem is mindvé-
gig tartani magam. De bocsánatot kérek, ha bárkit 
bármikor megbántottam volna valamivel.

Voltak nehéz pillanatok is, például néhányszor elő-
fordult, hogy előreláthatólag kevésnek ígérkezett a 
cikkek száma... Ám ilyen esetekben a legtöbbször 
érkeztek „meglepetéscikkek” is, amelyek pótolták 
a hiányt. Vagy olyan is volt, hogy nem tudtam, ho-
gyan készülünk el határidőre... De csodálatos mó-
don valahogy mindig sikerült ez is. Úgy éreztem, 
áldás van a lapon, illetve a munkánkon. Isten min-
dig megadta a szerkesztéshez és az íráshoz az erőt, 
az időt, a megfelelő körülményeket és az üzenetet. 
Egyedül Övé a dicsőség mindezért!

Áldja meg az Úr a lap további sorsát, a szolgáló-
kat és az olvasókat egyaránt! „A reménység Istene 
pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és 
békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben 
a Szentlélek ereje által.” (Róma 15:13)

Ujváriné Császár Boglárka

hogy az ószövetségi főpapnak volt 
többek között az imádsághoz kap-
csolódó, furcsa feladata is. Amikor 
Isten és a nép között közbenjárt, 
azért is imádkozzon, hogy Isten 
ne hallgassa meg azokat az imád-
ságokat, amelyek nem az akarata 
szerint valóak. Mélységes igazság 
fogalmazódik meg ebben a főpa-
pi közbenjárásban. Avagy nem az 
van megírva az újszövetségben is, 
hogy „Amiért imádkoznunk kell, 
nem tudjuk úgy kérni, ahogyan 
kell, de maga a Lélek esedezik 
értünk kimondhatatlan fohászko-
dásokkal.” (Róma 8:26) Meny-
nyire rászorulunk arra, hogy Isten 
Lelke esedezzen értünk, mert azt 
se tudjuk magunktól, hogy mi 

a jó és mi a rossz nekünk. Jézus 
egy alkalommal azt mondja egy 
benne eltökélten bízó római szá-
zadosnak, hogy „legyen a te hi-
ted szerint.” (Máté 8:13). Ez egy 
nagyon jó kimenetelű jóváhagyás 
volt Jézus részéről. De ahogy ez az 
ószövetségi példa mutatja, mond-
hatja azt is Isten az életünk hamis 
sóvárgásaira, hogy legyen a te hi-
tetlenséged szerint. Hány és hány 
kikönyörgött, igékkel hamisan 
megtámasztott házasság vagy ön-
ző, a magunk akaratához igazított 
szolgálat, megannyi önsorsrontás 
tanúskodik arról, hogy Isten meg-
engedi járnunk azt, amiről lebe-
szélt volna. De nem volt fülünk a 
hallásra, ezért nevelő szándékkal 

jóváhagyta! Megkeseredett életek, 
sorsok figyelmeztetnek arra, hogy 
ne erőszakoljunk ki Istentől olyat, 
amit a mi megátalkodott szívünk 
vágya diktál. Vállaljuk fel Isten 
előtt, hogy nem tudjuk, mi a he-
lyes, és úgy kérjünk tőle bármit is. 
Hogy ne annak kelljen a következ-
ményeit viselnünk, amit a hamis 
szívünk szándéka szerint engedett 
meg Isten nekünk.
„Vizsgálj meg, Istenem, ismerd 
meg szívemet! Próbálj meg, és 
ismerd meg gondolataimat! Nézd 
meg, nem járok-e téves úton, és 
vezess az örökkévalóság útján!” 
Zsoltárok 139:23–24

Szász Zoltán lp.
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Állandóság és változás az Olajfa Református Óvodában
„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –: jólétet és nem romlást tervezek, és 
reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok 
hozzám, akkor meghallgatlak benneteket.” (Jeremiás 29,11–12)

Vannak dolgok, amik nem változ-
nak? Reggel ugyanott kel fel a nap, 
zöldell a fű, a nyári nagy melegben 
szinte éget a nap…. Vagy mégis 
vannak változások?
A mi óvodánk neve már 22. éve 
Olajfa Református Óvoda; Székes-
fehérváron, a Horvát I. ltp. 1. szám 
alatt. Melyben legfőbb nevelési fel-
adatunknak tartjuk, hogy olyan 
erkölcsi értékeket adjunk át, mint 
például a hála, a segítőkészség, a 
lelkiismeretesség, az élet és a szülő 
tisztelete. Gyermekeink legyenek 
életvidámak és életképesek, akik 
tudják, hogy ők Isten egyszeri és 
megismételhetetlen teremtményei, 
akiket Isten szeret, és akivel jó ter-
vei vannak. Mindezekhez a refor-
mátus óvodánkban olyan pedagó-
gusok dolgoznak, akiket Isten hívott 
el szolgálatra. Tudatában vagyunk 
annak, hogy eszközök vagyunk az 
Ő kezében.
Gyermekeink nagy részénél az óvo-
da nem kiegészíti, hanem folytatja 
a család vallásos nevelését. Igyek-
szünk pótolni, megalapozni azt, 
amit a család elmulasztott. Ez nagy 
felelősséget és feladatot ró ránk, 
óvodapedagógusokra.
Ezek, amik állandók.
De körülöttünk minden változik. 
Napról napra mindenkit érintő vál-
tozásokon megyünk keresztül, ami 
megterhelő, bizonytalan, általunk 
nem kontrollálható.
Mégis, felnézhetünk Istenre, és a 
ránk nehezedő problémákat elé vi-
hetjük, letehetjük. És amikor Jézus 
Krisztussal tanácskozunk, nyugta-
lanságunk azonnal eltűnik, mert 
benne nincs békétlenség, és mert 

nekünk egyetlen gondunk az, hogy 
benne maradjunk.
„És az Istennek békessége, mely 
minden értelmet felül halad, meg 
fogja őrizni szíveteket és gondolata-
itokat a Krisztus Jézusban.” (Filippi 
4,7)
Az elmúlt fél évben óvodánk folya-
matos változásokon és helyzeteken 
ment keresztül.
Ha nézzük a járványügyi helyzetet, 
amely során a szülők, gyermekek és 
kollégák rugalmasan alkalmazkod-
tak az éppen aktuális helyzethez.
Az óvodapedagógusaink a szülők 
segítségére voltak, és folyamatosan 
tartották a kapcsolatot interneten 
keresztül. Lelki segítséget nyújtottak 
a családoknak, ha éppen segítségre 
volt szükség. Nem maradhatott el a 
virtuális születésnapozás sem. Min-
den héten terveztek a gyermekek-
nek olyan foglalkozásokat, amiket 
otthon a szülőkkel játékos formá-
ban tudnak alkalmazni, ezzel is se-
gítve az otthonmaradás napjait.
Az óvodapedagógusok minden hé-
ten értekeztek.
A 2020. évre tervezett dokumen-
tumokat felülvizsgáltuk és a változ-
tattunk: online saját csoportnapló-
kat készítettünk, mulasztási naplót, 
éves projekt tervet.
Az online beiratkozás tavasszal 
megtörtént, így a 2020/21. nevelési 
évet 84 gyermekkel tudjuk indítani.
A karantén előtt lefolytatott Oktatá-
si hivatali eljárások sikeresek voltak, 
sok szakmai segítséget és megerősí-
tést kaptunk.
A 2020. évi általános, Pedagógus 
II. eljárásban 2 fő óvodapedagógus 
sikeresen minősült.

Vezetői tanfelügyeleti ellenőrzésünk 
volt.

2020. június 29-én az Olajfa Refor-
mátus Óvoda új épületének alapkő-
letételi ünnepségén köszönettel és 
hálával álltunk meg, hogy részesei 
lehetünk ennek a pillanatnak. Hálát 
adunk Istennek, hogy a pályázatot 
megnyertük. Köszönjük a fenntartó 
gyülekezet presbitériumának, hogy 
szívén viseli az óvoda sorsát. Kö-
szönjük a Kormánynak, a Magyar 
Református Egyháznak, a Székes-
fehérvári Önkormányzatnak a tá-
mogatást. Hálásak vagyunk, hogy 
a nyertes kivitelező ütemterv szerint 
halad a munkákkal és mellette az 
óvoda mindennapjait is segíti.
És a folyamatos változás…?????
Az előttünk álló feladatokat, amik-
ről tudunk – és tudjuk tervezni –, és 
amit nem tudunk, Istenre bízzuk.
Isten szeret minket és az ő szerető 
kezében ringat.
A szeretetben biztonság van.
A szeretetben elfogadás van.
Az Isten szeretetében feltétel nélkü-
liség van.
A szeretetben szabadság van.
Isten szeretete megújít, ami szá-
munkra azt jelenti, hogy képessé 
tesz arra, hogy belülről valamiben 
növekedjünk. És itt még nincs vége, 
mert amikor még mindig ott állunk 
előtte már megújulva, Ő ránk néz 
és ujjongva örül ennek. És hiszem, 
hogy nem azért örül, mert fejlőd-
tünk, mert többek lettünk, hanem 
azért, mert még inkább olyanná 
váltunk, akit Ő már akkor is látott 
Maga előtt, amikor kigondolt min-
ket. Mi kérhetjük és engedhetjük, 
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hogy az Ő tökéletes szeretete által 
történjen valódi változás, ami talán 
rajtunk múlhat, az, hogy észreve-
gyük és értékeljük azokat.
Talán ritkán mondhatjuk azt, hogy 
minden rendben van az életünk 
összes területén. Mindig lesznek 
viharos időszakok, nehézségek. 

De ha a hitünket odaadó Iste-
nünkbe helyezzük, és bízunk 
az Ő mennyei segítségében, 
akkor magabiztosan mondhat-
juk majd, hogy Uram, én szíve-
den pihenek.

Mocsáriné Brunner Boglárka
óvodavezető

„Ha lelkem az Úrba’ nyugodva pihen,
Bár távol a vész fenyeget,
Én egyre örömtele énekelem:
Uram, én szíveden pihenek.”

/Spafford/

Óvónői bemutatkozás
Férjemmel és három gyerme-
künkkel (Sebi, Janka, Ilus) Székes-
fehérváron élünk. Sebi kicsi kora 
óta szolgálok a gyülekezetben a 
gyermek-istentiszteleteken, jelen-
leg a Budai úti gyülekezetrész ovis 
szolgálatát fogom össze.
A főiskola elvégzése után egyből 
az Olajfa oviban kezdtem dolgoz-
ni, de csak egy évig maradtam. 
Utána otthon voltam a gyerekek-
kel, és mellettük egyéni vállalko-
zóként dolgoztam egészen más 

területen. De Isten sosem enge-
dett eltávolodni a gyermekektől, 
a gyülekezetben a legkisebbeket 
bízta rám, ott kamatoztattam az 
oviban megszerzett gyakorlatot 
és a kreativitásomat. A harmadik 
gyermekünk megszületése után 
két évvel pedig egészen váratlan 
fordulatot hozott az életembe, 
amikor a vezető óvónő, Bogi egy 
telefonbeszélgetés alkalmával, a 
karantén kellős közepén feltette a 
kérdést: „Nem akarsz visszajönni 

hozzánk dolgozni? Épp óvó nénit 
keresünk.” Egy hét gondolkozás, 
mérlegelés, imádkozás után Isten 
világossá tette számomra, hogy 
itt van szüksége rám, így igent 
mondtam. Nagy váltás tíz év után 
újrakezdőként itt lenni, de izga-
tottan várom a gyermekeket és 
a csapatban való munkát is, ami 
nagyon hiányzott az életemből az 
elmúlt években.

Szabó Mira

VÁNDORTÁBORI BESZÁMOLÓ

Nagyon örülünk, hogy ez a tá-
bor létrejött, hiszen több hónapig 
csak otthon ültünk a lakásban. 
De így most kiszabadulhattunk a 
természetbe, és együtt lehettünk 
a barátainkkal, sőt új barátokat is 
szereztünk. Nagyon izgalmas volt 
sátorban aludni, kilépni a megszo-

kott komfortzónánkból, és szokat-
lan körülmények között helytállni.
Július 29-én indultunk el a me-
cseki vándortáborba: 18 tanuló és 
3 pedagógus. A szállításban egy 
szülő is segítségünkre volt.
A tábori programokat a Pécsi 
Állatkertben kezdtük, ahol még 

fókaetetést is láthattunk. Ezután 
egy rövid túrát tettünk az 535 
méter magas Misina csúcsán ál-
ló TV-toronyhoz. Innen már csak 
pár száz méter volt a Kis-tubesi 
kilátó, ahonnan gyönyörű kilátás 
tárult a szemünk elé. Miután meg-
csodáltuk Pécset és környékét, 
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folytattuk utunkat a Tubesen álló 
János-kilátóhoz, majd elmentünk 
a Lapishoz, ahol a honfoglalás 
1100. évfordulójára a Mecsek 7 
jellemző kőzetéből épített em-
lékmű megtekintése után platón 
utaztunk tovább Vágotpusztáig. 
Itt segítőnk, Jenő bácsi beszélt ne-
künk a Mecseki Láthatatlanokról, 
akik az ’56-os forradalom leveré-
se után a Mecsekben rejtőzködve 
vittek véghez akciókat. Első tábor-
helyünkön, Sikondán egy jó foci-
meccsel zártuk a napot.
A második napon helyi kísérőt is 
kaptunk, Szabolcs bácsit, aki bar-
langász volt. Elsőként a mánfai 
Árpád-kori templomhoz mentünk. 
Itt tájékozódni tanultunk, majd a 
templom előtt álló két fa korának 
meghatározása után megtekintet-
tük belülről is a templomot. Foly-
tattuk utunkat a gyönyörű Meleg-
mányi-völgybe. Út közben érdekes 
előadást hallhattunk az erdőgaz-
dálkodásról. A völgyben megcso-
dáltuk a karsztképződményeket és 
a forrásokat, közben sok érdekes 
dolgot megtudtunk a denevérekről, 
a barlangokról és a környék ivóvíz-
ellátásáról. Egy kis barlangászással 
zártuk a 15 km-es túránkat.
A harmadik nap táborhelyváltó 
14 km-es út következett Zobák-
pusztára. 
Menetközben megcsodáltuk a Rá-
kos-völgy mésztufaképződményeit, 
láttuk a hazánkban ritka ásvány-
nak számító fonolit lelőhelyét is. A 
táborunk nagy füves területe csá-

bított minket a focira, röplabdára, 
ilyenkor elszállt minden fáradsá-
gunk. Az esti áhítat után a pléde-
ken fekve a csillagos égben gyö-
nyörködtünk.
A negyedik napon körtúrára in-
dultunk a Hidasi-völgyben. A Me-
cseki Bányász emlékúton haladva 
jutottunk el a Máré-várhoz, ahol 
meséltek nekünk a vár legendájá-
ról, történetéről, jelenéről. A vár-
tól egy rövid sétával jutottunk el 
a magyaregregyi erdei fürdőhöz, 
ahol jól esett a felfrissülés a ká-
nikulában. Vacsora után számhá-
borúztunk és szalonnát sütöttünk, 
tábortűznél énekeltünk.
Az ötödik napon Püspökszentlászló 
felé haladtunk, ahol „csak az egyik 
oldalon sütik a palacsintát”, mivel 
a falu egyetlen utcájában csak az 
egyik oldalon épültek házak. Meg-
tekintettük a püspöki nyaralót és 
az arborétumot, majd a Zengőre 
indultunk tovább. Egy meredek 
úton érkeztünk a Mecsek legma-
gasabb, 681 méteres csúcsára. Itt 
felmentünk a kilátóba, ahonnan 
tiszta időben akár a Badacsony 
is látható. A Bazsarózsa-tanösvé-
nyen haladva értük el a Dombay-
tó partján lévő szálláshelyünket. A 
12 km-es út után jólesett a fürdő-
zés a tóban. Farkaséhesen ültünk 
le a hagyományos vasárnapi me-
nühöz, amit mi nem délben, ha-
nem este ettünk. Senkit nem kel-
lett biztatni a húsleves és a rántott 
hús elfogyasztására.
A hatodik napon ismét körtúra 

következett: Zengővárkonyban 
a Tojásmúzeumot és a Szalma-
kincstárat néztük meg. Fagyizás 
után a híres szelídgesztenyésben 
megálltunk Rockenbauer Pál sír-
jánál. Nem hagytuk ki a Pécsvá-
radi Várat sem, ahol tárlatvezetés 
keretében ismertük meg a vár tör-
ténetét. Szálláshelyünkre visszaér-
ve strandolás és táborzárás volt a 
program. Játékos vetélkedő után 
értékeltük a Mecsekben töltött 
hetet, megosztottuk érzéseinket. 
Mindenki dicsérő oklevelet, kitű-
zőt kapott. Egy kis buli is kereke-
dett, ahol énekeltünk, táncoltunk.
A hetedik nap reggelén Pécsre in-
dultunk: megtekintettük a belvá-
ros jellegzetes épületeit, hallottunk 
pár szót pécsi híres emberekről. 
Rövid szabadidő után indultunk el 
Székesfehérvár felé.
Köszönjük ezt a tartalmas hetet 
Márta néninek, Kati néninek, Zsu-
zsa néninek. Nagyon jó volt lát-
ni élőben is a Mecsek természeti 
kincseit, amelyekről eddig csak a 
könyveinkben olvashattunk. Kö-
zösségépítő élmény volt, hogy 
olyan embereket is megismertünk, 
akik mellett az iskolában csak el-
mentünk volna. Sokat fejlődtünk, 
edződtünk kitartásban, önállóság-
ban. Mindenkinek csak ajánlani 
tudjuk, hogy jövőre jöjjön el a tá-
borba!

A beszámolót Pintér Hanna és 
Varga Dani tollából 

egybeszerkesztette 
Zsuzsa néni

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

-  evangéliumi naptárakat
-  kazettákat és CD-t 

vásárolhat minden kedves érdeklődő.
30 éves az iratterjesztés Isten dicsőségére és a gyü-
lekezet lelki épülésére!

A Széchenyi utcai gyülekezetünkben a két istentiszteleti alkalmat követően:

Iratterjesztés
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Az idei nyári napközis hittan-
tábor témáját József történe-
te adta. A koronavírus miatti 
vészhelyzet feloldását követően 
kezdődtek el a tábor előkészü-
leti munkálatai. Az Úr kegyel-
mének köszönhetően sikerült 
a szükséges engedélyeket be-
szerezni, valamennyi anyagi és 
tárgyi feltételt előteremteni. A 
digitális világ adta lehetőségek 
igénybevételével szólítottuk 
meg a családokat, szeretettel hívtuk 
a gyermekeket nyári táborunkba. 
Pár hét alatt körvonalazódott a tá-
bor valamennyi részlete, így 2020. 
június 22-én végre elkezdődhetett 
az 5 napos tábor: 61 gyermekkel, 
4 állandó ifi segítővel és 8 állandó 
felnőtt szolgálóval. Hittanos résztve-
vő még jelentkezett volna, de sajnos 

meg kellett húznunk a felső határt. 
Táborunkban a Talentum Reformá-
tus Iskola és az Olajfa Református 
Óvoda pedagógusai és a gyülekezet 
önkéntesei is segítettek, köszönet az 
odaszánt szolgálatukért.
Megannyi előkészítő szolgálat után 
a tábor első napján reggel 7 órától 
felkészülten vártuk a gyermekeket. 
A tábort 8.30 órakor Szász Tünde 

hitoktató nyitotta meg a temp-
lomunkban. Tünde néni kedves 
szavai után énekszóval indul-
tunk neki a kihívásokkal teli kö-
zös útnak Józseffel és az Úrral. 
Az 1. nap a fiatal Józsefet ismer-
tük meg, a 2. nap Potifár házá-
ban és a börtönben folytattuk 
József élettörténetét, a 3. nap 
József felemelkedéséről tanul-
hattunk, a 4. nap József testvérei 
is eljutottak Egyiptomba és az 5. 

nap József megbocsátásáról nyer-
tünk bizonyságot. Az egyes napok 
bibliai történeteit mindig a templom-
ban hallgattuk meg, ahol közösen 
énekeltünk, imádkoztunk és a napi 
aranymondást tanultuk meg.
A napkezdő igei alkalmainkat a 
gyülekezeti házban elfogyasztott 
tízórai követte. Finom falatokkal fel-

Elkészült a Talentum Iskola új ebédlője
Nagy örömmel 
és Isten iránti 
hálával adjuk 
hírül gyülekeze-

tünk tagjainak is, 
hogy a nyár folyamán 

régi álmunk vált valóra: szeptem-
berben felújított konyha-étkező 
épületben várjuk a gyermekeket.
Újra megtapasztaltuk, hogy Isten a 
rosszat is jóra tudja fordítani. Elő-
zetes terveink szerint a tanév végén 
kezdődtek volna a munkálatok, de 
a tavaszi karantén időszak lehető-
séget adott rá, hogy már április kö-
zepén elkezdődhetett a régi, elavult 
tetőszerkezet és a belső válaszfalak 
elbontása. Az építkezés a terveknek 
megfelelő ütemben zajlott, így au-
gusztus elején megtörtént az épület 
műszaki átadása. A munkálatok 
során, korszerű anyagok beépíté-
sével tetszetős, modern épületet 
kaptunk. Új nyílászárók, csempe, 

padlóburkolat, radiáto-
rok, mosdók, csaptele-
pek, lámpák kerültek be-
építésre, az épület külső 
hőszigetelő réteget és új 
tetőborítást kapott. A vá-
laszfalak áthelyezésével 
megnövekedett az étkező 
területe, így már lehető-
ség van rá, hogy egyszer-
re két osztály ebédeljen. A konyhai 
rész belső berendezése is megújult, 
új konyhai gépek, rozsdamentes tá-
laló pultok teszik komfortossá a ki-
szolgálást. Az építkezés kivitelezője 
a Ság-Építő Zrt., műszaki ellenőre 
Fülöp Zoltán gondnok úr volt. Kö-
szönjük az építésvezető Parall Ba-
lázs és munkatársai gondos, szak-
szerű munkáját.
A felújítás teljes mértékben saját 
erőből elkészülő beruházás, mely-
nek összköltségvetése 60 millió 
Forint. A lámpatesteket a Mentavill 

Villamossági Szaküzlet bocsájtot-
ta rendelkezésünkre, köszönjük az 
adományukat.
Az új ebédlőben első étkezésként 
úrvacsoravétellel adtunk hálát a 
megújult épületért. Munkatársa-
immal együtt azért imádkozunk, 
hogy ne csak év elején, hanem a 
tanév minden napján itt étkezhes-
sünk tanulóinkkal együtt, megta-
nítva őket arra, hogy „Nemcsak 
kenyérrel él az ember”.

Szanyó Gáborné
igazgató

Kihívások a piramisok földjén túl,
avagy napközis hittantábor a Széchenyi úti gyülekezetrészben
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töltekezve négy kis csoportra bont-
va kezdtük meg a napi történet el-
mélyítését a Talentum Református 
Iskola tantermeiben. A kiscsoportos 
alkalmakon meglepetés édességért 
lelkesen mondták fel a gyermekek 
a napi aranymondásokat.
A délelőtti foglalkozások után a 
templomban gyülekeztünk, ahol 
énekléssel és bibliai kvízjátékkal sze-
rezhettek pontot a piros, a sárga, a 
kék és a zöld színű vegyes csapatok. 
Nagy sikere volt a „Melyik kútban 
van József?” játéknak is, ezzel plusz 
pontokat gyűjthettek a csapatok.
Az agytekervényeinket megdolgoz-
tatva indultunk el a Nemes Nagy 
Ágnes Leánykollégium ebédlőjébe, 
ahol mindig finom falatokkal vár-
tak minket. Hálánk jeléül a tábor 
utolsó napján az ebéd elfogyasztá-
sát követően az ebédlő valameny-
nyi dolgozójának közös énekszóval 
köszöntük meg a szorgos kezek 
munkáját: „Csak Istené legyen min-
den dicsőség, örvendezzen az Úr 
az ő népében” – hangzott kánon-
ban az énekünk (ld. a YouTube-
on: https://www.youtube.com/
watch?v=jGKlMw0ESAo)
Az ebéd után változatos szabad-
idős foglalkozások következtek. Az 
1. nap gipszből készített képkeretet 
díszíthettek a gyermekek, a 2. nap 
játszótéri sorversenyen és a sportpá-
lyán a vízicsatában mérték össze tu-
dásukat, illetve leleményességüket a 
gyermekek, a 3. nap szebbnél szebb 
batikolt pólók és az aranymondást 
tartalmazó hűtőmágnesek készül-
tek, a 4. nap került sor a játszótéri 
számháborúra és a kavicsfestésre, 
az 5. nap a tábor élményei eleve-
nedtek meg egy hatalmas közös él-
ményrajzban.
A szabadidős foglalkozások után 
következett a közös uzsonna, majd 
a szabad játék, ismerkedés, barát-
kozás, melyre a tábor folyamán a 
reggeli gyülekezés időszakában is 
lehetősége volt a gyermekeknek. 
Minden nap élményekkel teli várták 
a gyermekek a szülőket, és minden 

nap új élményekre várva vágtak ne-
ki a tábornak. Öröm volt látni, hogy 
a karanténhelyzet után újra egymás-
ra találtak a gyermekek, önfeledten 
játszottak, barátkoztak.
A tábor rendhagyó napja a csütör-
töki nap volt, amikor kimozdultunk 
a gyülekezeti házból, és a komfort-
zónánkat elhagyva kisvonattal a 
Bregyó sporttelepre kirándultunk. 
Ezt az élményt Székesfehérvár pol-
gármestere is megörökítette, és 
instagramján megosztotta. Amikor 
Tünde néni ezt a hírt elmondta a 
táborozóknak, hatalmas örömujjon-
gás kerekedett, és bizony volt olyan 
gyermek is, aki örömében sírva fa-
kadt. A táborozók számára nagy 
élmény volt, hogy a kisvonatból 
hangos Sziasztok!-kal köszöntötték 
a városlakókat. Érdekes volt látni a 
járókelők arcát: volt, aki meglepő-
dött, volt, aki visszaköszönt és akadt 
olyan is, aki jó utat kívánt. Jó volt 
megtapasztalni azt, hogy aki máso-
kat felüdít, maga is felüdül.
Rendhagyó módon a csütörtöki nap 
bibliai történetét a Bregyóban hall-
gathattuk Konrád Ferenc hitokta-
tótól. Az utolsó napon pedig azt is 
megtudhattuk, mit rejt Andris bácsi 
hátizsákja: előkerült egy füzet, mely-
ben a lelki sérelmek, a megbántások 
voltak lejegyezve, ám ott volt mellet-
te az a napló is – melyet talán József 
is vezetett –, melyből a megbocsátás 
szavaival ismerkedtünk.
Az öt nap alatt József történetén ke-
resztül a szívünkre helyezte az Úr, 
hogy válasszuk a gyűlölet helyett a 
szeretetet, mindig engedelmesked-
jünk Istennek, Istené legyen mindig 
a dicsőség, engedjük, hogy Isten 
átformálja az életünket, és bocsás-
sunk meg annak, aki rosszul bánt 
velünk. József élettörténete megmu-
tatta számunkra, hogyan lett a „cifra 
ruhás” kamaszból, „apuka kedven-
céből” a mindenható Isten eszköze, 
üdvtörténetének fontos láncszeme, 
a Megváltó előképe. Napról napra 
világossá vált számunkra, hogy Jó-
zsef jelleme a szenvedések és meg-

próbáltatások közepette tisztult meg 
és vált Isten számára használhatóvá, 
az Isten mindvégig Józseffel volt és 
József is hű maradt Istenéhez. Ha 
egyetlen szóval kellene összefoglal-
ni József élettörténetét, akkor az a 
HŰSÉG.
A lelki táplálék mellett bőségesen 
jutott nekünk igazi földi csemegék-
ből: fagyi több alkalommal, sós 
keksz, Dörmi szelet, Nutellás kenyér, 
popcorn és sárgadinnye. Szemnek 
és szájnak ingere, szinte már sok is 
volt a jóból, köszönet és hála érte.
A tábor utolsó napján személyre 
szóló ajándékokkal kedveskedtünk 
minden gyermeknek, jutalomban 
részesültek azok a gyermekek, akik 
valamennyi aranymondást megta-
nulták, és jutalmaztuk a vegyes csa-
patokat is.
A tábor kedvenc énekeivel és a ta-
nult aranymondásokkal a gyüleke-
zet közösségét is megörvendeztettük 
a tábori hét vasárnapján, a 2020. 
06. 28-án megtartott istentisztele-
ten. Nagy örömünkre a gyermekek 
közül néhányan a díszes, színes pó-
lóban jelentek meg.
Voltak (és vannak) nekünk is kihívá-
saink itt, a piramisok földjén túl is, 
melyekkel naponta meg kell küzde-
nünk: kihívás volt az, hogy egyálta-
lán megvalósulhat-e a tábor, kihívás 
volt a digitális hívogatás, kihívás volt 
a karantén utáni összeszoktatás, és 
kihívás volt a másik elfogadása. 
Megküzdöttünk a próbákkal, és az 
Úr kegyelme mindvégig velünk volt.
Imádságban hordozzuk a gyerme-
keket, hogy az elvetett magvak a 
rendelt időben megteremjék a ma-
guk gyümölcsét. Köszönettel tarto-
zunk a Mezőföldi Egyházmegyének 
a kapott támogatásért, a gyülekezeti 
tagok önzetlen támogatásáért és az 
elmondott imádságokért. Köszönet 
a felnőtt és gyermek testvérekért, és 
köszönet azért, hogy részesei lehet-
tünk az idei nyári tábornak. Minde-
nért egyedül Istené a dicsőség!

Haukiné Szabó Rózsa
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Kedves Hetedikes, Nyolcadikos és 
Középiskolás Barátaink!

Azért írunk nektek, hogy nagy szeretettel meghív-
junk benneteket egy sorozatra, amely hetente egy 
óra programot jelent majd számotok-
ra a Gyülekezeti Központunkban 
(Széchenyi út 16.). A sorozat célja 
a konfirmáció, amely elvezet titeket 
egy új ifjúsági klub sokféle izgal-
mas, testileg-lelkileg építő közös-
ségi életének megismeréséhez (nyári 
táborok, évközi túrák, kirándulások, sütés-főzés, 
kézművesség, sport stb.), és nem mellékesen éle-
tetek Istenének megtalálásához!
A konfirmáció mindig különleges alkalom, hi-
szen a keresztyén ember felnőtté válásának fontos 
lépcsőfoka. Biztosak vagyunk benne, hogy ez a 
sorozat nem lesz hiábavalóvá az életetekben, sőt 
mindaz az ismeret, megtapasztalás és hit, amiről 
szó lesz, segíteni fog titeket eligazodni az élet iga-
zán fontos kérdéseiben. A világ sok országában 
(pl. Dél-Koreában, a Samsung, az LG, a KIA és 
a Hyundai szülőföldjén) ezrek és ezrek válnak 
keresztyénné napjainkban is, nyilván nem vélet-
lenül. Velük együtt valljuk: Isten szeretetének 
valódi megtapasztalása az emberi szív leg-
nagyobb ajándéka!
Azok a 8. osztályos hittanosok, akik már több éve 
hittanra járnak valamelyik városi iskolában, a ha-

ladó csoporthoz csatlakozhatnak, és 2021 tava-
szán fognak konfirmálni!

Számotokra az első konfirmációi órát szept-
ember 4-én, pénteken 16 órától tartjuk.

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

Kedves Szülők!
„Ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja.” 
(2Tim 2,13)
Szeretettel kérjük, segítsék elő konfir mandus korú 
gyermekük felkészülését azzal, hogy biztatják és 
támogatják őt ezen az úton, ahogyan meg is fogad-
ták ezt Isten és emberek előtt az ő megkeresztelésük 
alkalmával. Biztosak lehetnek benne, hogy ezzel a 
legnagyobb jóhoz segítik hozzá gyermeküket, amit 
csak adhatnak neki e földi életben!
Ha az első alkalmon valaki nem tud megjelenni, 
akkor is bátran jöjjön valamelyik következő órára. 
Egy ideig még később is lehetőség van a jelentke-
zésre, akár személyesen a Lelkészi Hivatalban (Szé-
chenyi u. 16.), akár a következő elérhetőségeinken:
Telefon: 30-503-9780; 
E-mail: deak.peter0924@gmail.com

Deák Péter ifjúsági lelkész

Meghívó

Csillag születik tábor Maroshegyen

Csillag születik tábo-
runkban József történe-
tét dolgoztuk fel a hitta-
nos gyerekekkel. Hálásak 
voltunk azért, hogy az Úr Is-
ten megengedte, hogy ismét 
megszervezhettük táborun-
kat. Az előírásoknak megfe-
lelően, az imaház adottságait 
figyelembe véve idén húsz fő 
alatt tartottuk a jelentkezők 
számát.
Amiért külön hálásak vol-
tunk, hogy segítőkből is közel 
annyian vettek részt, mint ahány 
hittanosunk volt. Segítőinkben lát-
hattuk beérni az elmúlt évek mun-

kájának gyümölcsét. Hittanosaink-
ból, gyülekezeti gyerekeinkből az 
évek során felelősségteljes és lelkes 
segítők váltak, akik örömmel jöttek 

a táborban segédkezni.
Segítőinknek köszönhető-
en minden nap megeleve-
nedett József életének egy 
szakasza. Úgy érezhettük 
magunkat, mintha mi is ott 
lettünk volna József testvé-
reinek összeesküvésekor, a 
rabszolgakereskedők teve-
karavánja mellett, Potifár 
udvarában, a börtönben, a 
fáraó előtt vagy József kilé-
tének felfedésekor.
A bibliai történet, áhítat 

mellett Istent dicsérő énekeket is 
tanítottunk a gyerekeknek, amiket 
lelkes, többtagú és profi dicsőítő 
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csapatunk adott át a gyerekeknek. 
Éneklésre a nap folyamán többször 
is volt lehetőség, amiért hálásak 
voltunk! Ezeket az énekeket pénte-
ken, a záró alkalmunkon elő is ad-
tuk a szülők nagy örömére.
A csoportokat képzett hitoktatóink 
és segítőink vezették: Fórizs Éva, 
Szabó Judit Márta, Horváthné Zó-
lyomi Ágota, Nagy Letícia és Nagy 
Dorina. A kisebb létszámú csopor-
toknak köszönhetően hamar össze-
szoktak a csoporttagok.
Az első nap az egyiptomi kul-
túrával ismerkedhettek meg a 
gyerekek. Egyiptommal kapcsola-
tos fajátékok segítették az ismeretek 
elmélyítését. 
Egy kis piramist sikeresen meg 
is építettek a gyerekek. A délután 
folyamán sorversenyre került sor, 
amelyet segítőink vezényeltek le, és 
a csapatok egymást lelkesítve telje-
sítették a feladatokat. Mire minden-
ki hazament, csak akkor kezdett el 
esni az eső.
Második nap kézműveskedés 
következett. Először is agyagból 
kivágott kis kockákból lehetett pi-
ramist készíteni, amiket délután 
folytathattak, vagy kifesthettek a 
gyerekek. Ekkor már egyéb mű-
veket is lehetett készíteni: József 

köntösét, ezüstserleget, gabonás 
könyvjelzőt, hajtogatott madarakat.
Harmadik nap délelőtt a tűz-
oltók mutatták be munkájukat és 
tekinthettük meg a tűzoltókocsit, 
amelyet nem sokkal utána riasztot-
tak is egy tűzesethez. Délután Robi 
bácsi telkére mentünk, ahol a kis 
tóban fürödhettünk meg, és még 
iszappakolásban is lehetett része-
sülni. Természetesen a galambröp-
tetés sem maradhatott el. Többek 
galambja az elsők között ért vissza 
a fészkébe. Miklós bácsi pizzájával 
zártuk a délutánt, amiből egy mor-
zsa se maradt.
Negyedik nap Iszkaszent-
györgyre kirándultunk, ahol Vági 
Ági várt minket. Családjával közö-
sen szervezték meg ezt a napot a 
számunkra, amiért külön hálásak 
vagyunk! Utunk során több pi-
henő állomást is beiktattak, ahol 
felfrissíthettük magunkat. Megnéz-
tük a kilátótornyot, majd az ország 
egyetlen kőpiramisához vettük az 
irányt. A kőpiramishoz megérkezve 
már bográcsban főtt az ebédünk, 
amely mellé még palacsintát és 
dinnyét is kaptunk. Közben többen 
megpróbálkoztak a piramis meg-
mászásával, de ezt a nem éppen 
könnyű feladatot csak kevesen tud-

ták teljesíteni. Az időszaknak meg-
felelően egy szájmaszkháborút is 
tartottunk, külön figyelve a másfél 
méteres távolságtartásra is. Siker-
rel verték vissza a vírus mindenféle 
támadását a csapatok.
Az ötödik nap játékosabban telt, 
valamint készültünk a délutáni mű-
sorunkra. Ebéd után akadályver-
senyre került sor a Sóstói tanösvé-
nyen, amelyet a csapatok ügyesen 
vettek. Senki sem tévedt el, és azok, 
akik már végeztek, a Mikulás Cuk-
rászdában fagyival ünnepelhettek. 
Délután a szülők nagy örömmel 
hallgatták az énekeket és arany-
mondásokat, amelyeket a héten 
tanítottunk a gyerekeknek. Képek-
ben bemutattuk, hogy hogyan is 
telt a hetünk, majd kiosztottuk az 
akadályverseny díjait.
Köszönetet szeretnénk mondani 
még egyszer azoknak, akik bármi-
lyen módon segítettek a tábor meg-
szervezésében és lebonyolításában!

A táborunkról szóló összefoglaló vi-
deót a következő linken lehet meg-
tekinteni: https://www.youtube.
com/watch?v=KqEYLuVWkoo

Ujvári Sándor Csaba 
beosztott lelkész

Élménybeszámoló
Napközis tábor, Budai út

Hálával áldom az Urat mindazért 
a jóért, amit kaphattunk az idei 
táborban, mely Az oroszlán nyo-
mában címet viselte. Bizonyára az 
olvasók körében sokak számára 
ismert C. S. Lewis regénysoroza-
ta, a Narnia Krónikái. Az irodalom 
professzora különösen a második 
kötetében nagyon áthatóan, közel 
tudta hozni a gyerekeknek a Bib-
lia központi üzenetét. Az 1960-as 
években megírt könyv célja az volt, 
hogy gyereknyelven mondja el az 
evangéliumot. Pál apostol szavai-

val él az író, amikor ajánlja művét: 
mindeneknek mindenekké lettem, 
hogy némelyeket megnyerjek. 
Anyaként, hitoktatóként az Úr arra 
nevel, hogy lehajolva a gyerme-
kekhez, minél egyszerűbben, saját 
élethelyzetükből kiindulva emeljem 
fel őket a mennyei látásra, értékre, 
igazságra. A könyv tehát egy ke-
ret volt arra, hogy Jézus Krisztus-
ról, személyéről, áldozatáról, Isten 
helyreállító, szabadító szeretetéről, 
a Benne megtalálható örömről be-
széljünk öt napon át. Ebben segített 

bennünket a könyv témája, amely 
igenis valóságos, mesében mond-
ja el az igazságot. Valóban létezik 
egy láthatatlan világ, az isteni, amit 
megtalálunk, ha nyitottak vagyunk 
és keressük. El kell hinnünk annak 
a világnak a törvényeit, magunkra 
alkalmaznunk kell, hogy megnyíl-
jon nekünk. Ahogy a történetben 
szereplő gyerekek egyre mélyeb-
ben belekerülnek ebbe a világba, 
kinyílik előttünk, miért vannak 
itt. Nekünk is szívvel kell hinnünk 
az igazságban, szüksége van ránk 
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Jézusnak, hogy váltságát véghez 
tudja vinni bennünk. A történet-
ben a gyerekek bevonásával telje-
sülhetett Aslan, az oroszlán terve, 
vagyis Jézus hiába tette meg áldo-
zatát, ha mi nem fogadjuk be, nem 
vetjük le a régi természetet és nem 
öltjük fel magunkra Krisztust. Aki 
kételkedik, az nem tudja befogadni 
Őt. Edmund, az egyik főhős a re-
gényben elárulja a testvéreit, ezzel 
az oroszlánt is, aki a gonosz ural-
mából való szabadulást szeretné 
elhozni a történetben. Edmund vi-
selkedése minden emberre jellem-
ző. Lázadóként születünk a gonosz 
uralma alatt, ezt tapasztaljuk már 

gyermekkorunktól kezdve. Senki 
nem kell tanítsa nekünk a rosz-
szat. Isten szeretete abban nyilvá-
nul meg felénk, hogy ebbe Ő nem 
törődik bele. Jézus Krisztus azért 
szenvedett a keresztfán, azért folyt 
ki értem a vére, hogy ez a rossz 
uralom, ez a rabság megtörjön. 
Edmund saját bőrén kellett megta-
pasztalja, milyen a gonosz boszor-
ka becsapottjának lenni, kifosztva, 
éhesen, félelemben, és Aslannak, 
Júda oroszlánjának mibe került fel-
szabadítani őt. Ez a szeretet meg-
változtatta a fiút, a bűn és halál 
törvénye helyett az élet és szeretet 
törvénye költözött a szívébe.
Csodálatos volt kibontani a tör-
ténetet, emellett elmélyíteni az 
üzenetet drámával, árnyjátékkal, 
csoportfoglalkozással, kézműves-
séggel. 
Térképet rajzoltunk, terepasztalt 
készítettünk, újságot írtunk. Faze-
kas Pali testvérünkkel a fiúk bar-
kácsolhattak. Ráadásul ajándékba 
kaphattuk a lovagi tornabemuta-
tót az András lovagrendtől: Izsay 
Szilvia lelkipásztorunk édesapja a 
rend tagjaként felajánlotta, hogy 
díszes öltözettel, valódi fegyve-
rekkel megszínesítik a táborunkat. 
Kicsik és nagyok kipróbálhatták az 

íjászkodást, fegyvert 
foghattak, s egy bá-
tor vállalkozó még a 
sodronyt is felöltötte 
magára. A kora kö-
zépkori harci eszközök 
a filmben megjelenő 
fegyverekhez hasonlí-
tottak, így a gyerekek 
jobban beleélhették 
magukat a csatajele-
netekbe is. A történet-
ben ugyanis a háború 
is megjelenik. Bizony, 

aki Aslan, Jézus Krisztus oldalán 
áll, annak szent harcot kell foly-
tatnia a gonosz erői ellen. Áldott 
Urunk rendeli ki a lelki fegyverze-
tet, melyet a Szentlélek erejével vív-
hatunk. A történetben is kapják és 
tanulják a testvérek a használatát. 
Aslan jelenlétében lehet győzni. Mi 
is a tábor végét számháborúval és 
koronázással zártuk. A számhábo-
rú levezénylésében Síró Dénes és 
kedves családja segített nekünk. Az 
Úr abban is velünk volt, hogy pont 
1-1 lett a végeredmény, így a ve-
szekedést elkerülhettük. A korona 
pedig a győzteseké. Isten megígéri, 
hogy aki vele él, az már most az Ő 
uralmában él. Aki győz, azt oszlop-
pá teszi a templomában (Jel 3:12) 
és koronát (koszorút, 1Kor 9:24) 
kap. A korona a győzelem jelképe. 
Júda oroszlánja áldozati bárány-
ként teljesen odaadta magát, hogy 
én és te győzzél. Megszabaduljunk 
önző, magunknak élő természe-
tünktől, és győzzünk a bűn fölött, 
ami Jézus és közém áll.
Nagy öröm volt a gyerekeknek Jé-
zust közvetíteni, minden szolgáló 
felüdült, miközben mást felüdített. 
Megtapasztaltuk, hogy az, aki ve-
lünk táborba szállt, hisszük, velünk 
is marad. Meghallgatja imánkat, 
amit a gyerekekkel közösen kér-
tünk: „Add, Uram, hogy megtalál-
jalak, mutasd meg, mi választ el tő-
led, add Szentlelked, hogy lássam 
és fájjon, amit teszek ellened. Kö-
szönöm, hogy értem folyt ki a vé-
red, kérlek, moss meg engem, adj 
tiszta szívet. Ámen.”
Kedves Olvasóm! Kedves Barátom! 
Kívánom, hogy adjon az Úr neked 
áldást e történet megismerése által 
is az életedre!

Nagyné Vincze Tímea

„Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az ÚR azt nézi, ami 
a szívben van.” (1Sám 16:7b)
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BUDAI ÚTI TEMPLOM HÍREI

Székesfehérvár, Budai út 113.

 – Szeptember 2-től szerdánként 18 órakor Bib-
liatanulmány az új gyülekezeti ház nagyter-
mében

 – Szeptember 3-tól csütörtökönként 10:00-
12:00 között Baba-Mama Kör a gyülekezeti 
ház kistermében

 – Szeptember 6-tól vasárnaponként 9 órakor 
Igére Hangolva zenés istentisztelet a templom-
ban

 – Szeptember 6. (V) 10:00 Úrvacsorás isten-
tisztelet a templomban (a 10 órás istentisztele-
tek online is megtekinthetők!)

 – Szeptember 6-tól a 10 órás istentisztelet alatt 
óvodás, iskolás és ifjúsági alkalomra vár-
juk újra a gyermekeket!

 – Konfirmációi cso-
portok indulnak 
szeptemberben:

Gyermekeknek az első konfirmációi órát 
szeptember 11-én, pénteken 16 órától tartjuk 
a gyülekezeti ház nagytermében (Budai út 113.)! Ha 
az első alkalmon valaki nem tud megjelenni, akkor is 
bátran jöjjön valamelyik következő órára. Egy ideig 
még később is lehetőség van a jelentkezésre!

Felnőtt konfirmációi oktatás is indul „Alfa 
Kurzus” néven, amelynek első alkalma szeptem-
ber 21-én, hétfőn lesz este 6 órától.
Jelentkezés: Tel: 30/676-3570; 
E-mail: berze.janos@gmail.com 
Mindenkit szeretettel várunk!

 – Szeptember 20–23. (V–Sze) Budai úti evan-
gelizáció (nyílt előadássorozat): „De akik az 
Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, 
mint a sasok.” Ézsaiás 40:30–31 címmel; Ige-
hirdető: Monty Taylor lelkipásztor, a KIA Kiadó 
(Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány) elnöke

 – Szeptember 20. (V) 9-kor és 10-kor az 
istentiszteletek keretében a templomban

 – Szeptember 21-23. (H–Sze) esténként 18 
órakor az új gyülekezeti ház nagytermében

Témák:
A kimerültség hatása (1Királyok 18,20–19,18)
A téves értékrend (2Timóteus 2,1–7)
A pillanatnyi szenvedések (2Korinthus 4,7–18)
A bűn visszahúzó ereje (Zsidók 12, 1–3)

 – Október 03. (Szo) 10:00 Konfirmációi vizsga. 
Helyszín: a Gyülekezeti Ház nagyterme

 – Október 04. (V) 10:00 Konfirmációi fogada-
lomtétel és a konfirmáltak első úrvacsorai közös-
sége. Helyszín: Templom

 – Október 17. (Szo) 9:00 Egyházmegyei női 
csendesnap lesz templomunkban!

A közösségi oldalainkon hetente 3-szor jelentke-
zünk: szerdán üzenettel „A napi igékből” cím-
mel (Facebook), pénteken a „Heti Útravalóval” 
(Facebook), vasárnap pedig az istentisztelet élő 
online, vagy felvételről való közvetítésével (YouTube): 
„Székesfehérvár Budai úti Református Gyülekezet” 
néven

Az ige hígítatlan tinktúrája
Isten ígéretei a csendben válnak naggyá bennünk.

*
Aki azért olvassa a Bibliát, hogy abban hibát találjon, hamar felismeri, hogy a Biblia talál hibát őbenne.

*
Testvéreim, azokat az igéket olvassátok a legtöbbször, amelyek a legtöbb fájdalmat okoznak!

*
Sok embernek nincs kifogása az ellen, hogy a Biblia a szükség és a nyomorúság idejében vigasztalásul le-
gyen; de az már nem tetszik nekik, hogy tanácsadóként is használják a hétköznapi, munkás életükben.

C. H. Spurgeon
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„Ismét egymásra talál-
tunk, és a románc pilla-
natait éltük meg!˝(19 éve 
házasok.)

Szeretettel hívunk és várunk
minden 3 évnél régebben házasságban élő párt egy

Lelki nászútra
 – ahol ismét van időtök és lehetőségetek egymás újra 
felfedezésére,

 – sok, kettesben töltött meghitt beszélgetésre
 – kapcsolatotok szeretetteli, gyöngéd megújítására.

A program időpontja:
2020. október 9., péntek 18-tól 
október 11., vasárnap kb. 18-ig.

Helyszín:
Egyházmegyei Lelki Centrum, Iszkaszentgyörgy

Jelentkezési határidő: 
2020. szeptember 26. (szombat)

E-mail:szekesfehervar@hazashetvege.hu
Telefon: 06 70/ 385 6740
Bővebb információ: www.hazashetvege.hu
vagy a koordinátoroknál:
Szabó Tamás és Szabó Gyöngyvér

Regeneráció
Ezzel a címmel ren-
dezte meg a Refor-
mátus Fiatalok Szö-
vetsége (Refisz) az 
idei nyári nagytábo-
rát Balatonszárszón 
az SDG hotelben 
augusztus 3. és 9. 
között. A már mö-
göttünk álló tavasz 
után szükségünk is 
volt erre, főként lelki-
leg. Újjáéledni, újjáformálódni, új-
ra közösségben lenni egymással és 
legfőképp Istennel. Egy ilyen, külö-
nösen a lelket megterhelő időszak 
után ez nehéz. A héten kb. 180 fi-

atal vett részt, köztük gyülekeztünk 
ifjúsága is. Most álljon itt tőlük há-
rom élménybeszámoló. – Oláh Pál 
Olivér

„Az idei tábor másképp indult, 

mint az előzőek. Most 
nem Istent keresni men-
tem oda, hanem Istennel 
együtt, közösen megélni 
a tábort. Ebből kifolyó-
lag már a hét legelején 
maximálisan jól éreztem 
magam. A mindenna-
pi esti prédikációk nagy 
többségében éreztem a 
párbeszédet Isten és a 
gondolataim közt. Kedd 

magasságában egy „elhívást” kap-
tam, pénteken pedig megtapasztal-
hattam, hogy milyen hatalmas Ő. 
Életemben először éreztem magam 
igazán bűnösnek, méltatlannak, 
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...ami pedig előttem van, annak nekifeszülve 
„tekerek” egyenest a cél felé...

Akár mondhattuk volna együtt egy kis változtatással 
Pál apostollal mi is ezt a jól ismert Igeverset a Filippi 
3,14-ből. A nyáron a gyülekezetünk ifjúságának ki-
sebb, majd nagyobb csoportjával ugyanis kétszer is 
arra vállalkoztunk, hogy kerékpárral körbetekerjük a 
Velencei-tavat. Először júliusban nyolcan fogadtuk el 
ezt a kihívást. A reggeli, még hűvös órákban indultunk 
le Velencére vonattal, majd 
onnan tovább kerékpárral 
a kijelölt útvonalon, de a 
kellemes idő sajnos hamar 
elmúlt, és nemsoká már a 
tűző napsütésben, 33 fok-
ban hajtottuk a pedálokat. 
Kifulladva, különösen az 
emelkedőkön, és a hőség-
től kitikkadva értünk vissza 
Velencére, kicsit több mint 
három óra eltelte után. Ez-
után a jutalom a csobbanás 
volt a frissítő hűvös vízben. 
Így, lehűtve magunkat, megpihenve indultunk visz-
sza vonattal. Mivel azonban a fiatalok nagyobb része 
szerette volna átélni ezt az élményt, illetve mi is, akik 
sikeresen teljesítettük, felbátorodtunk, és úgy hatá-

roztunk, hogy még egyszer nekivágunk a 30 km-es 
tókörnek. Augusztusban egy nagyobb csapattal, im-
már 14-en tartottunk a Velencei-tóhoz a reggeli vo-
naton. Itt már kellemesebb idő fogadott bennünket, 
amelynek jótékony hatását meg is éreztük. Bár több 
megállóval, de szinte percre pontosan ugyanannyi 
idő alatt teljesítettük a távot, mint egy hónappal az-

előtt. Jó volt megtapasztal-
ni az egymásra való odafi-
gyelést. Mert habár eltérő 
kondícióban lévő fiatalok 
voltak, mégsem hagyták 
el egymást, hanem együtt 
közösen, egymást bátorít-
va haladtunk előre a cél 
felé, nekifeszülve az olykor 
meredek emelkedőknek is. 
Erősödtünk ezáltal mind 
testben, mind lélekben, 
mind pedig közösségben. 
Istennek legyen hála, aki 

vigyázott ránk, adott nekünk testi erőt és jó időt, 
hogy ilyen formában is egy közösségben lehessünk.

Oláh Pál Olivér

aznap éltem meg először az őszinte 
alázatot, amit eddig csak kutattam. 
A Refisz a legjobb hely az istenél-
ményekre, hogy találkozz Vele. Az 
előadásokban is, de a dicsőítések-
ben szinte biztos, hogy megszólít. 
Arra, hogy jó barátokra találj. Itt 
kaptam egy pozitívabb rálátást az 
életre, és tapasztaltam meg azt a 
mérhetetlen szeretetet, akár a re-
mek közösségben, akár személye-
sen, egyedül.” – Henyecz Mimi

„Idén voltam először Refisz nyári 
táborban, és már mindig el fogok 

mosolyodni, ha valaki kimondja 
ezt a nevet. Mert nagyon-nagyon 
jól éreztem magam. Rengeteget 
nevettem a szünetekben és a kis-
csoportunkkal, a jó hangulatú esti 
dicsőítéseken sírtam; csodás em-
bereket ismertem meg, és fejlődött 
a lelki életem e hét alatt. Régebbi 
ismerősökkel is javult a kapcso-
latom, különböző élményekkel 
gazdagodtam, amik között volt éj-
szakai fürdőzés a Balatonban, esti 
táncház, közös pingpongozások, és 
még sorolhatnám. Igazán örülök, 
hogy volt lehetőségem eljönni ide, 

és kívánom, hogy egyszer min-
denki átéljen egy ehhez hasonló 
hetet, akár a jövő évi Refiszen.” – 
Rezsnyák Anna Sára

„A Refisz: számomra egy fenome-
nális élmény volt. Kitörtem a szür-
ke hétköznapokból, és egy hetet 
töltöttem Isten és a barátaim jelen-
létében. Megújulást és útmutatást 
kaptam tőle, hogy hogyan éljem 
meg a hitemet a továbbiakban. 
Új emberekkel ismerkedtem, a ba-
rátaimmal és Istennel is mélyült a 
kapcsolatom.” – Ragcsák Dániel

„Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, 
ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.” (Róm 8:26)
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Depresszió
Egyszemélyes történet

Depresszió – a szó, amit manap-
ság oly sokszor hallunk. Az em-
berek 17%-a élete folyamán már 
átélt valamilyen komoly depresz-
sziós állapotot. Valaki miatt, akit 
szeretsz vagy ismersz, talán már 
te is szembesültél vele valamilyen 
módon. Tapasztalataid fényében 
talán a következő történet is iga-
zolja ezt. (A történet valódi ese-
ményt ír le, de a szereplő nevét 
megváltoztattuk).
Stan, aki hívő keresztény, külön-
böző fokú depressziós rohamok-
kal küzdött. Ezek alkalomadtán 
munkaképtelenné tették, néha 
felingerelték vagy frusztrálttá tet-
ték, és mindig nagyon erősek vol-
tak, amikor rátörtek. Kínlódása 
esetenként kritikus pontra jutott. 
Képtelen volt reagálni bármilyen 
felé érkező érzelemre, teljesen el-
zárkózott a családjától, barátaitól, 
munkájától. Visszatekintve meg-
értette, hogy ez az elszigetelődés 
szándékos volt. Gyötrelmének 
igazi okát ugyanis sosem mondta 
el, nem közölte senkivel, és belefá-
radt abba, hogy kikecmeregve az 
egyik depressziós állapotból, már-
is szembetalálja magát egy másik-
kal. Megelégelte, hogy újra azt a 
sémát kövesse, ami már évek óta 
gyötörte. Ideje volt, hogy meg-
találja az eredeti okot, ahelyett, 
hogy újra és újra kitérjen előle.

Egy barátjával történt beszélgetés 
után, aki lelkigondozó volt, úgy 
döntött, hogy felvételét kéri egy 
pszichiátriai intézménybe. Azon-
nal kapcsolatba lépett eggyel, és 
ezzel megtette az „első lépést”-t. 
A felvételt megelőző első analízis 
kimutatta, hogy orvosi kezelésre 
szorul. A következő nap egy kü-
lönleges feltáró program tagja lett, 
amely több mint három hétig tar-
tott. Azok a hetek valóban olyan 
különlegesek voltak, hogy – amint 
mondta – ezek adták az életében 
és gondolkodásmódjában elkez-
dődő drámai, pozitív változáshoz 
az ösztönző erőt.
Az összpontosítás napjai alatt Stan 
sok olyan fontos problémával fog-
lalkozott, amelyek később aztán 
egy sokkal stabilabb élethez vezet-
tek.
Először is, rájött arra, hogy az átélt 
traumákat helytelenül fogta fel.
Másodszor, egy együttérző 
lelkigondozó lelkész szolgálatának 
köszönhetően felismerte, hogy 
belefáradt abba, hogy tanuljon Is-
tenről, valamint hogy megismerje 
Istent olyan személyesen, ahogy 
a Biblia folyton megmutatja Őt. 
Szomjazott arra, hogy a bibliai 
elveket összekapcsolja személyes 
tapasztalataival.
Harmadszor, a közösség megélése 
azokkal, akik együtt voltak vele a 
kórházban, elvezette oda, hogy 
felülvizsgálja azokat a társadalmi 
„játszmákat”, amiknek ő is részese 
volt az evangéliumi keresztény kö-
zösségben, még a kórházi „élete” 
előtt. És bár sok beteg nem volt 
keresztény, ez nem gátolta őket az 
őszinteségben, bizalomban, igaz-
ságban. Nem volt hátsó szándék, 
politikai pózolás, agitáció, kép-
mutató viselkedés. Meghallgatták, 
bátorították, felelősségre vonták, 
tanították egymást, együtt sírtak 
és együtt nevettek.
Negyedszer, Stannak döntenie 

kellett, hogy vállalja-e a gyógy-
szeres kezelést annak tükrében, 
hogy hisz Isten gyógyító hatalmá-
ban. Úgy gondolta, hogy nyolc 
év szenvedés után a gyógyszeres 
kezelés alternatívát és lehetőséget 
jelenthet az életében.
Ötödször, eljutott oda, hogy át-
tekintse az életről vallott gondo-
latait, különösen a saját magával 
szemben támasztott elvárásait.
Sajnos vannak keresztények, akik 
folyton a depresszió „fekete kutyá-
jával” (ahogy Winston Churchill 
nevezte) küzdenek. Harcolnak, de 
a csatákat folyton elveszítik. Ezt a 
tanulmányt azzal a reménységgel 
írtam, hogy bátorítsa azokat, akik-
nek segítségre van szükségük, és 
erőt adjon, hogy türelemmel és 
szeretettel forduljunk a depresszi-
óban szenvedők felé.

Ki a depressziós?

Jellemző leírását így lehetne meg-
adni: „általános búskomorság és 
begubózott érzelmi állapot; a szo-
morúság mélyebb és tovább tart, 
mint azt bármilyen objektív ok in-
dokolná.” A búskomorság, befelé 
fordulás, szomorúság és hasonló 
kifejezések sokak számára ismerő-
sek. Vincent Van Gogh, Abraham 
Lincoln, Edgar Allen Poe, Marilyn 
Monroe, Rod Steiger, Mike Wal-
lace és több híres ember küzdött 
depresszióval. Még nagy bibliai 
alakok is küzdöttek a depresszió-
val. Életének egy pontján Mózes 
meg akart halni (Exodus 32:32). 
Szenvedése közben Jób „megát-
kozta születése napját” (3:3). Azt 
mondta: „szólok az én lelkemnek 
fájdalmában, és panaszkodom 
az én szívemnek keserűségében” 
(7:11). Később így kiált: „Lelkem 
meghanyatlott, napjaim elfogynak, 
vár rám a sír” (16:23) Nem sokkal 
azután, hogy eszköze volt Isten 
erejének felmutatásában, Illést de-
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pressziója megfosztotta erejétől (I. 
Királyok 19). […]
Láttuk, hogy a depressziót már 
ősidők óta ismerik. Senki sincs el-
lene felvértezve, de hála Istennek, 
az Ő családjában nem egyedül 
kell megküzdeni vele, mert maga 
az Úr van velünk.

Depresszió: 
Tünetek és magyarázatai

 – Fáradt vagyok!
 – Gyenge vagyok – mintha 
ólomból lennének a karjaim!

 – Zaklatott vagyok!
 – Minden miatt aggódom.
 – Mindentől félek – a haláltól, a 
jövőtől, az emberektől.

 – Nem tudok koncentrálni!
 – Olyan dolgokra nem emlék-
szem, amiket régen tudtam!

 – Képtelen vagyok emberek 
közé menni – egyedül akarok 
maradni!

 – Nem tudok aludni!
 – Alvásba menekülök!
 – Csak azért eszem, mert mu-
száj!

 – Mindig dühös vagyok!
 – Minden és mindenki unalmas! 
[…]

Mi az, ami kiválthatja?
 – Befelé forduló agresszió vagy 
elfojtott düh

 – Veszteség átélése, mint pl. szü-
lő elvesztése

 – Önbecsülés elvesztése
 – Téves gondolkodás (tévesz-
mék)

 – Gyámoltalanság átélése, vagy-
is képtelenség a kellemetlen 
élmények, tapasztalatok feldol-
gozására

 – A megerősítés, mint pl. az 
együttérzés hiánya

 – Szerepvesztés, mint pl. a hata-
lom és tekintély elvesztése

 – Az élet értelmének elvesztése
 – Az agy kémiai károsodása, 
mint pl. a neurotranszmitterek

 – Az agysejtek kóros neurofizi-
ológiai működése […]

A depresszióra adott válasz

Hogy reagáljunk egy ilyen krízis-
helyzetre?
Hogy tudunk segíteni?

Először is: fel kell ismerni, hogy mi 
a különbség a szomorú vagy csüg-
gedt és a valódi depressziós állapot 
között. A szomorúság egy rossz 
hangulat, „blue mood”, amit min-
denki átélt már. A depresszió sok-
kal jobban elgyengíti az embert és 
tovább tart. Legalább három fázisa 
van. Az egyik a súlyos depresszió, 
aminek a „tünet-együttese meg-
zavarja a munka-, alvás-, evéské-
pességet, és a korábbi, örömmel 
végzett tevékenységek élvezetét”. 
A másik a dysthymia, ami nem 
olyan komoly, de megakadályoz-
za, hogy a beteg ’teljes gőzzel’ 
funkcionáljon, vagy hogy jól érezze 
magát.” A harmadik szint a mániás 
depresszió vagy bipoláris állapot. 
Ilyenkor a beteg a lehangoltság és 
a felpörgött állapot, a „lent és a 
fent” váltakozásában vagy a mánia 
körforgásában él.”

Másodszor, ha úgy látod, hogy va-
laki állandóan küszködik a beteg-
séggel, bátorítsd, hogy keressen 
segítséget. Javasold, hogy men-
jen el egy olyan lelkészhez vagy 
lelkigondozóhoz, akiben megbí-
zik. Minél hamarabb teszed, annál 
jobb!

Harmadszor, a depresszió első je-
lének észlelésénél kezdeményezz 
beszélgetést és gondosan figyelj, 
hallgass. Ugyanis minél betegebb 
valaki, annál nehezebb beszélget-

nie, még azokkal is, akiket pedig 
a legjobban szeret. Tedd magad 
szabaddá, elérhetővé, és amilyen 
gyakran csak tudsz, beszélgess ve-
le. De hagyj időt a csöndre is!

Negyedszer, biztosítsd érzelmi tá-
mogatásodról, ami azt jelenti ne-
ki, hogy komolyan veszed. „Ne 
vádold meg azzal, hogy tetteti a 
betegséget, vagy hogy lusta, és ne 
noszogasd, hogy ’hagyja már ab-
ba’!”

Ötödször: bátorítsd azzal, hogy 
jellemének és képességeinek 
erényeit őszintén megmutatod, 
ugyanakkor biztosítod szereteted 
felől!

Hatodszor: Ha engedi, jelenlété-
ben is imádkozz érte!

Hetedszer: Ha öngyilkosságra uta-
ló jelzéseket hallasz, vedd komo-
lyan, és szakértőtől kérj tanácsot!

Nyolcadszor: Légy számára „lelki 
tükör”. Valószínűleg nem gondol-
kozik észszerűen, és szüksége van 
arra, hogy valaki szelíden megmu-
tassa neki a világot és saját magát!

Kilencedszer: Ne szidd még akkor 
se, ha Istenre is dühös. Figyelme-
sen hallgasd meg, hogy megtudd, 
mi haragjának az oka, és segíts 
neki átgondolni: hogyan tudná 
dühét a legjobb mederbe terelni!

Tizedszer, mindent egybevéve, 
tégy meg mindent, hogy gyüle-
kezetedben olyan atmoszféra ala-
kuljon ki, amiben egy depressziós 
ember bizalmat, őszinteséget és 
együttérzést talál!

Ez a tíz javaslat – bármennyire is 
segíthetnek – nem adnak végső 
megoldást a depresszióra. Tud-
nunk kell, hogy a végső gyógyulás 
szerető Istenünk kezében van, aki 
mindent újjáteremt.

Forrás: http://magazin.apcsel29.hu/
depresszio/
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MIT TANULHATUNK 
VILÁGJÁRVÁNY IDEJÉN?

„Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azok-
nak minden javukra szolgál...” – mondja Pál apostol 
(Róm 8,28). Hogyan tekinthetünk erre a kijelentés-
re egy olyan világméretű járvány fényében, amely 
megállíthatatlan, ezrek halálát és hatalmas gazdasági 
károkat okoz?

A nehéz, fájdalmas helyzeteknek nem örülünk, de 
egy hasznuk biztosan van: tanulhatunk belőlük. Vilá-
gosan látszik a Bibliában, hogy Isten figyelmeztetés-
ként, tanító céllal sokszor megengedett nehézségeket 
emberek, népek életében. A világjárvánnyal kapcso-
latban olvasva és hallva a keresztyének reakcióját 
láthatjuk, hogy a vigasztalás és a bátorítás mellett 
megjelenik az a gondolat, hogy mi mindent tanulha-
tunk ebből a helyzetből.

Nézzünk meg néhány ilyen figyelmeztetést, ame-
lyekre jó, ha odafigyelünk.

1. Élet és halál
„Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató íté-

let azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mert 
az élet Szellemének törvénye megszabadított téged 
Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől.” 
(Róm 8,1–2) Az említett nyolcadik részben Pál na-
gyon határozottan közli a jóhírt, és arról beszél, hogy 
kétféle törvényszerűség működik az ember életében: 
az élet törvénye és a halál törvénye. Az emberek 
többsége általában nem gondolkozik ezekről a dol-
gokról, mert a hétköznapok sürgős dolgai lekötik a 
figyelmét. Egy vírus azonban, legyen bármilyen apró 
is, rá tudja irányítani a figyelmünket halandóságunk-
ra, olyan vetületére életünknek, amely máskor nem 
vagy kevésbé kerül előtérbe. Jézus így figyelmezte-
ti a tanítványait: „Ne féljetek azoktól, akik a testet 
megölik, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól 
féljetek, aki mind a lelket, mind a testet elpusztíthatja 
a gyehennában” (Mt 10,28).

2. Törékenységünk
Ez a pici kórokozó arra is tanít minket, hogy meny-

nyire sebezhetőek vagyunk mi, emberek. Képzeljünk 
el egy még fertőzőbb és még halálosabb vírust! Vajon 
ebben az esetben mi őrizne meg attól, hogy az embe-
riség ne haljon ki? Meg tudnánk magunkat védeni? 
Könnyű elfelejteni, amikor jól megy az emberek dol-
ga, hogy milyen törékenyek vagyunk.

A Biblia így figyelmeztet: „Az ember napjai olyanok, 
mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága. Ha végig-
söpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet 

felismerni.” (Zsolt 103,15–16) „Taníts úgy számlálni 
napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!” (Zsolt 90,12).

2. Egyenlőségünk
A vírus nem tiszteli a határokat, nem válogat nem-

zetiségek között, nem veszi figyelembe a bőrszínt 
vagy a vagyoni helyzetet. Mi, emberek egy nagy 
család tagjai vagyunk, akiket Isten a saját képére te-
remtett. Ha elveszítjük szeretteinket, a szenvedésben 
is egyformák vagyunk: fájdalommal, sok miérttel a 
szívünkben nézünk a jövő elé.

4. A kontroll elvesztése
Szeretjük kézben tartani a dolgokat az életünkben. 

Szeretjük azt gondolni, hogy ezt vagy azt meg tudjuk 
tenni, akkor és amikor akarjuk. Szeretjük azt hinni, 
hogy a sorsunk a kezünkben van. És tényleg egyre 
több dolog van az életünkben, amelyet kézben tu-
dunk tartani. A bankszámlánkat a telefonunkról ke-
zeljük, a mobilunkról irányíthatjuk a bevásárlást, a 
lakásunk fűtési rendszerét. A testünket is igyekszünk 
egészségesen tartani. Amikor pedig megbetegszünk, 
komoly egészségügyi rendszerre támaszkodhatunk.

De mindez gyorsan illúzióvá válik, amely gyorsan 
eltűnik, ha jön egy, a maihoz hasonló vírus. Egyének 
életében meg-megtörténik. hogy elveszítik az ellenőr-
zést valami fölött az életükben (pl. elveszítik munkahe-
lyüket, meghal egy szerettük stb.). ám most globálisan 
érzékeljük ezt, ami félelemmel tölti el az embereket.
Mihez kötődik a szívünk leginkább? A válasz olyan 

időkben kerül napvilágra, amikor krízisbe kerül az éle-
tünk.

5. Elszigeteltség érzése
Olaszországban egy 55 éves étteremtulajdonos ka-

ranténba került még a járvány kitörése elején. Pozitív 
lett a vírustesztje, de viszonylag jól volt. Azt nyilatkoz-
ta, hogy ami a pozitív diagnózisnál is jobban elszo-
morította, az volt, ahogyan őt és a családját kezelték 
a városban. Az ismerősei elfordultak tőle, és ő napról 
napra egyre jobban kirekesztve érezte magát.

Nem arra utal ez is, hogy mennyire közösségi lény-
nek lettünk teremtve? Egy ilyen nehéz időben lehető-
ségünk van a szeretet kifejezésére gyakorlati módon is 
a környezetünkben, a rászorulók felé: hívjuk fel isme-
rőseinket telefonon, vásároljunk be idős szomszédunk 
helyett, vigasztaljuk, bátorítsuk a rászorulókat. Legyen 
nyitva a szemünk, hogy meglássuk, hol segíthetünk 
másokon!
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6. Félelem és hit
Hogyan reagálok a krízishelyzetekre? Könnyen 

megragad a félelem? Gyorsan pánikba esek? Csak 
önmagámra gondolok? Vagy a krízis lehetőséget ad, 
hogy hívő emberként máshogyan reagáljak? Ebben 
a kritikus helyzetben megmutathatjuk másoknak hi-
tünket a feltámadott Jézus Krisztusban, aki életével 
váltott meg a halálból. Ő jelen van ebben a jelenlegi 
helyzetben is. Ebben a viharban is ura a körülmé-
nyeinknek. Hitre bátorít és a benne való bizalomra. 
Lehetőségünk van a megvallott hitünket gyakorla-
ti hitre váltani. Szánkkal vallhatjuk, hogy hiszünk a 
mindenható Istenben, aki gondoskodik rólunk, de 
ilyenkor van lehetőségünk, hogy megmutassuk a vi-
lágnak, hogy a hitünk valódi.

7. Szükségünk van Istenre és az imádságra
Tehetünk mi valamit egyénenként egy ilyen glo-

bális katasztrófában? Senkinek és jelentéktelennek 
érezzük magunkat? Esetleg annyira vagyunk csak 
képesek, hogy másokat kritizálunk, politikusokat, 
döntéshozókat, orvosokat?

Van valami, amit mindannyian megtehetünk: szól-
hatunk a mennyei Atyánkhoz.

Imádkozhatunk a kormányokért, a hatóságokért, 
az oktatásért, az egészségügyért, a betegekért... De 
imádkozhatunk azért is, hogy az Úr Jézus jöjjön visz-
sza és vigyen minket arra a helyre, amelyet nekünk 
készített, ahol nem lesz sírás, betegség, halál, gyász, 
fájdalom.

8. Az életünk hiábavalósága
„Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédiká-

tor – igen nagy hiábavalóság! Minden hiábavaló-
ság!” (Préd 1,2). Igen könnyű elveszni a hétközna-
pok forgatagában. Az életünk tele van munkával, 
bevásárlólistákkal, projektekkel, nyaralásokkal stb., 
és sokszor nem tudjuk megkülönböztetni a sürgős 
dolgokat a fontosaktól.

Talán ez a krízis arra is figyelmeztet, hogy mire kel-
lene igazán figyelni, hogy meg tudjuk különböztetni 
az értelmest az értelmetlentől.

9. Lappangási idő
A koronavírus nagy fegyvere a lappangási idő. 

Ahogyan megfogalmazták, mindig két héttel a vírus 
után járunk.

Úgy tűnik, a betegség távol van még tőlünk, min-
den csendes és békés, az emberek élik mindennapi 
életüket... És amikor kiderül, hogy fertőzöttek va-
gyunk, már talán késő reagálni.

Hasonlóképpen a bűnnek is van egy „lappangási 
ideje”, amikor nem érezzük a következményeit, sőt 

talán azt gondoljuk, minden rendben van. De egy 
idő után már jelentkeznek az életünkben a tünetei: 
tönkrement kapcsolatok, megromlott egészség, lelki 
problémák és sebek, megkeményedett szív... Legvé-
gül pedig Isten ítélete.

10. A reménységünk
Bizonyos értelemben nem az a kérdés, hogy milyen 

reménységünk van a koronavírussal szembenézve, 
mert Jézus egy még halálosabb és elterjedtebb ví-
rusra figyelmeztet minket, amely minden embert ha-
lálosan érint. Ennek nemcsak a biztos halál, hanem 
az örök halál a következménye. Egy világjárvány ré-
szesei vagyunk. Mi a reménységünk ezzel szemben?

Jézus azért jött a „fertőzött” területre, azért szívta 
ugyanazt a levegőt, és érintkezett a betegekkel védő-
felszerelés nélkül, azért vállalta a teljes elszigeteltsé-
get, még az Atyától is, hogy Ő maga legyen az ellen-
szer, hogy gyógyulást és örök életet hozzon.

„Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándé-
ka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunk-
ban.” (Róm 6,23)

L.R.

Forrás: Vetés és Aratás, 58. évfolyam, 1. szám

„Jézus ekkor ezt mondta neki: Én vagyok a feltámadás 
és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, 
és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?” 
(Jn 11,25–26)

Mily jó! 
 
Mily jó, hogy már nem egyedül járok utamon, 
Mily jó, hogy a terheim, ha nyomnak lefelé, 
drága válladra átadhatom. 
Mily jó, hogy feléd tudom küldeni örömömet. 
Mily jó, hogy tudom, van, aki tökéletlenül is, 
önzetlenül szeret. 
 
Mily jó érezni, ha lepkeszárnyon felém suhan 
egy lágy szellő, megsimogat, 
Mily jó, a napsugár melengető sugarával, 
reménységgel tölti fel a fáradt napokat. 
Mily jó, mikor megszólítasz egy dalban, 
lelkem tisztul, átadom Neked önző akaratomat! 
Mily jó, mikor megérezlek a természet 
csodáiban, felfedezem benne a Te örök 
országodat! 
 
Szabóné Takács Éva
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Könyvajánló

Uram...
Uram, elküldtél, hogy megítéljem
az álnok embert, járok az utcán, nézem,
pfuj, ez is a kis giroszával, lefogadom,
a romlás útját járja, hasa az istene,
az ott a barátnőjével enyeleg, paráznaság
fiai, mindjárt lecsapatom egy villámmal,
ezek itt trécselnek, be nem áll a szájuk,
aljasság viperanyelve, rajtam múlna, 
kimetszeném a szájából, úgy pampogjon, 
amazok vagánykodnak, közterületen
söröznek, gyalázat kedvelői, sötétség fiai,
a koldus a sarkon nyilván eltékozolta
az Úr adta javait, kapcsolatait, 
a munka meg büdös, jön a kutyára dér,
még szerencse, hogy én virulok, 
mint az olajfa, és meg nem szégyenülök.
Ja, nem.
Uram, ki állhat meg előtted? Hogy fizethetném meg
életemet, melyet egy lélegzettel, egy szívdobbanással 
sem tudok meghosszabbítani? 
Mivel vesztegethetnélek meg téged? 
Netalán véres áldozattal? 
Hiszen tiéd az erdő valamennyi állata 
s nem kívánod vérük ontását. 
Mit kívánsz akkor? 
Hogy áldásként járjak az utcán, 
lám, az ott, a kis giroszával, erősödjön az ételtől
bőség áradjon rá és szeretteire,
aki barátnőjével enyeleg, ne csak habzsolni
akarjon, hanem magát odaadni hűségben,
napjai hosszú során át, élet fakadjon
a Teremtő színe előtt ebből a kapcsolatból,
a fecsegőknek add, Uram, hogy átérezhessék,
minden napjuknak minden öröme te vagy, 
és ne fogyjanak ki soha ebből az örömből,
az iszogatókat lásd el olyan itallal,
melytől nem szomjaznak meg soha többé,
a hajléktalan feje alá tégy puha párnát,
sirasd el vele veszteségeit, adj neki erőt,
emberhez méltó sorsot, a te színed
felséges ismeretét.

Lackfi János

John Piper: 
Szenvedélyem, Isten
Elégedettség… Boldogság… 
Öröm. John Piper szerint a 
boldogságra törekvés Isten-
nel kapcsolatban nemcsak 
lehetséges, hanem funda-
mentális jelentőségű. Szen-
vedélyem, Isten című műve 
drámai módon rengeti meg 
az Istennel kapcsolatos ha-
gyományos perspektívánkat. 
Piper feltárja, hogy valójá-

ban nem kell választanunk a Krisztust követő életben 
a kötelesség és az öröm között. Sőt, Jézus követője szá-
mára éppen a Krisztusban való örvendezés „kötelessé-
ge” az, amely által – Isten népe tagjaként – a leginkább 
magasztalni tudja Urát. Ahogy Piper fogalmaz: „Istent 
az dicsőíti meg leginkább, ha minél nagyobb megelé-
gedést találunk Benne.” A szerző által elénk tárt ún. 
„keresztyén hedonista” célja nem az, hogy eszközként 
használja fel Istent világi, testi vágyai megelégítésében. 
Az a megelégedettség, amire a keresztyén hedonista tö-
rekszik, az az öröm, amelyre csak Istennél találhat rá 
– sőt, magában Istenben. (Márkus Tamás lelkész, Károli 
Gáspár Református Egyetem)

A kereszténység legnagyobb ellenségei nem a pogány 
vallások, nem az istentelen ideológiák és izmusok, 
még csak nem is a Sátán. Hiszen Jézus maga mond-
ta az egyházáról, hogy a pokol kapui sem diadal-
maskodnak rajta. A keresztyénség legnagyobb ellen-
sége saját maga, az ízetlen, képmutató, langymeleg 
keresztény élet. Nem véletlenül mondta Jézus, hogy az 
megízetlenült sót kidobják és eltapossák, a langyos vizet 
kiköpik. Gyülekezeti életünk egyik legnagyobb bűne, 
hogy intézményesítettük a közömbösséget. Ezt tartjuk 
természetesnek. John Piper Szenvedélyem, Isten könyve 
ebből az állapotból kínált nekem is kiutat. Földi öröme-
ink, szenvedélyeink addig nem kerülnek az őket megil-
lető helyükre, amíg nem Isten és a Vele való kapcsola-
tunk lesz a legfőbb Gyönyörűségünk és Szenvedélyünk. 
Közel harminc évvel a rendszerváltás után Piper könyve 
nagy segítség az e világi örömöket, sikereket kóstolgató, 
azokat túl sokra értékelő kereszténység számára. (Mike 
Sámuel, a Kecskeméti Baptista Gyülekezet lelkipásztora)
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Eltemettük: 
Ambrozy Anna Ilona, 34 éves; Balázs Gábor, 62 éves; Balázs Lenke, 79 éves; 

Bozsoki Ferenc, 84 éves; Bödös József, 86 éves; Farkas László, 78 éves;

Filotás Józsefné sz. Jádi Margit, 76 éves; Filó József, 80 éves;

Filó Józsefné sz. Cseresznyés Sára, 82 éves; Földváry József, 94 éves; Fülöp Gyula, 84 éves;

Kimmel Gyuláné sz. Barati Katalin, 76 éves;

Kneffel Péter Mártonné sz. Szűcs Mária Zsuzsanna, 93 éves;

Kovács Antalné sz. Berta Katalin, 89 éves; Molitorisz Árpád, 86 éves;

özv. Németh Lászlóné sz. Fülep Etelka, 88 éves;

Pápai Zoltánné sz. Molnár Zsuzsanna, 78 éves;

özv. Pinke Jánosné sz. Bartal Erzsébet Mária, 72 éves;

Rácz Jánosné sz. Dobai Mária, 76 éves; Rákos Ferencné sz. Tóth Erzsébet, 78 éves;

Stitz Lászlóné sz. Vincellér Ilona, 82 éves; Sulyok Jenőné sz. Mihalik Aranka, 82 éves;

Szabó András István, 65 éves; Szabó László, 87 éves;

Szilágyi Jánosné sz. Lévai Margit, 90 éves; Szűcsné Nagy Zsuzsanna, 74 éves;

özv. Tóth Balázs Kálmánné sz. Sellyei Emőke, 68 éves testvérünket. 

                                                                                                Imádkozunk a gyászolókért.

Anyakönyvi hírek  2020. 06. 01.–2020. 09. 05.

   Megkereszteltük:
Káplár Ráhelt, Papp Grétát, Czingula Nórát, Nagy Anna Szófiát, Ujvári Sámuelt,

Papp Tímea Zorát, Eszlári Leventét, Rappant Andrást, Osztotics Izabellát, Szűcs Fülöp Tamást,
Borsos Viktóriát, Tóth Kolos Sándort, Biró Maját, Turi Izabella Lillát, Ellenbruck Gellértet,

Halvachs Lizát, és Balassa Boglárka Jankát.

                                                                                   Imádkozunk értük.

   Isten áldását kértük:
Szűcs Ákos és Kassai Szilvia, Vincze Péter és Bakos Aletta Erika,

Csente Tibor és Dr. Godó Kinga Erika, Szűcs Tamás István és Priger Petra,
ifj. Czinger Attila és Koczka Henrietta, Marosi Tamás és Nyirádi Boglárka,
Gulyás Szabolcs és Macher Judit, Krausz Tamás és Molnár Dalma Roxána,

Soczó Lajos és Horváth Judit, Veres Tamás és Dr. Bartus Beáta,
Dudics Péter és Dávid Éva, Illés Csaba és Ugróczi Bettina házasságára.

                                                                                   Imádkozunk értük.  
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Lelkészi Hivatal

KÖZCÉLÚ ALAPÍTVÁNYAINK

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!

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: 09:00 Igére Hangolva Zenés Istentisztelet
Vasárnap: 10:00 Istentisztelet és gyermek-istentisztelet 
(ovisoknak, kisiskolásoknak és ifiseknek külön csoportokban)
Egyházi nagy ünnepeken és a hónap első vasárnapján úrvacsorás istentiszte-
leteket tartunk.
Szerda:     18:00 Biblia-tanulmány
Csütörtök: 10:00 Baba-Mama Kör
Péntek:      16:00 Konfi

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

 Fórizs Éva hitoktató
Haukiné Szabó Rózsa hitoktató 

Hegyi Laura 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

Gyülekezeti részeink állandó alkalmai

INTÉZMÉNYEINK ELÉRHETŐSÉGEI


