
 

 

 

 

 

 

„A Krisztusba vetett hit által Istentől van igazságom a hit alapján, 

hogy megismerjem őt és feltámadása erejét.” (Filippi 3,9-10) 

 

„Bármi okból teremtette is Isten az embert olyanná amilyen -behatárolt, szenvedő, a bánat és a halál áldozata 

-, volt annyira őszinte és bátor, hogy ő is kiigya a saját poharát. Bármilyen játékot játszik is az általa teremtett 

világgal, mindig betartja a játékszabályokat, sosem sportszerűtlen. Semmit sem követel az embertől, amit ne 

követelne meg önmagától. Ő is végigjárta az emberi léttapasztalatot, a családi élet apró bosszúságaitól kezdve 

a kemény munka megszorító korlátjain vagy éppen a pénzhiányon keresztül a legszörnyűbb rémségekig: fáj-

dalom, megalázottság, vereség, csüggedés, és halál. Amikor emberként élt, emberként is játszott. Szegény-

ségbe született, méltatlan halált halt, mégis úgy gondolta, mindezt megéri.” 

Dorothy L. Sayers: Keresztyén levelek egy posztkeresztyén világnak. 

 

Sok embertől hallom az elmúlt hetekben, örömmel 

újságolta vagy osztja meg a világhálón, hogy be 

van oltva. Újabban kétféle ember létezik: aki már 

be van oltva és aki még nincs. Ki gondolta volna, 

hogy egy oltás fogja megosztani az embereket? Vá-

gyik az ember az immunitásra, védettségre. Mert 

egészen közel jött hozzánk az elmúlás, megcsapta 

szele az arcunkat, amit Jeremiás próféta így fogal-

maz meg: „Bemászott ablakainkon a halál, betört 

palotáinkba” (Jeremiás 9,20). Ha testközelből nem 

is mindnyájan szenvedjük az elvesztés fájdalmát, 

de látjuk képeken, halljuk a történeteket innen-on-

nan. A járványnak van egy hatalmas tanulsága: em-

lékeztet a halálra, eszünkbe juttatja, hogy múlan-

dók vagyunk.  

A kortárs emberiség egyik legnagyobb, hanem a 

legnagyobb, nyomorúsága többek között az, hogy 

úgy él, mint aki nem hal meg soha. Ebben az a ve-

szélyes, hogy aki nem számol a múlandóságával 

nem becsüli meg az életet, nem értékeli a kegyelmi 

időt. Abban a tudatban él, mintha egészsége, élet-

hossza nem érne véget soha.  Egy szemlélődő szer-

zetesrend tagjai némasági fogadalmat tesznek és 

amikor találkoznak egymással a kolostor folyosóin, 

csupán nyitott tenyerüket tartják oda a másik felé. 

Hogy jól kivehető legyen tenyerük vonásaiból a 

nagy M betű. M – vagyis Memento mori! (Emlé-

kezz a halálra!). Nem valamiféle életörömet ta-

gadó, kóros halálvágyból kell emlékeznünk az el-

múlásra, mert az élet, amit ajándékba kaptunk tele 

van szépséggel és örömmel is. Hanem ezért, mert 
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tudnunk kell és soha nem felednünk, nem ez a világ 

a végső otthonunk. Aki ide rendezkedik be, azt 

nagy fájdalom éri, ha szembesül vele, hogy előbb-

utóbb ki kell húznunk porsátorunk szegeit és itt kell 

hagynunk mindent.  

Pál amikor arról a vágyáról ír, 

hogy szeretné megtapasztalni 

Krisztus feltámadásának az ere-

jét, halálára készül. Végigolvasva 

a Filippi levelet, amit Krisztusért 

bilincsek között ír, nem gyászos 

hangvételben, hanem örömöt 

szórva, írásba ujjongva teszi. 

Örömmel néz szembe azzal halál-

lal, akivel már tudja, hogy 

szemebnézett Ura és Megváltója. 

Örömmel teszi, mert meg van iga-

zulva Krisztus igazságával Isten 

előtt. Ez az ő „védőoltása” a halál ellen! Meg fog 

halni, ugyan, de be van oltva Krisztus igazságával, 

ami akkora erő és védettség, amivel nincs már ereje 

a kárhozatnak.  

Drága testvérem, lehet, hogy már be vagy, de előbb 

utóbb be leszel te is oltva egy testi betegség ellen. 

Ez jó, mert megvéd a járvány ellen és tovább él-

hetsz ebben a földi létben. De 

tudnod kell, hogy a nagy betűs 

halál, a kárhozat ellen csak 

Krisztus halála és feltámadásá-

nak rád vonatkozó ajándéka véd-

het meg. Hittel elfogadhatod 

Krisztus igazságát az Isten előtti 

megállásra. Fogadd el, és engedd 

magadba Krisztus kereszthalálá-

nak feltámadásának drága „vé-

dőoltását, a megigazulást. Ez és 

csak ez, megvéd a földi harcaid-

ban, a halálod óráján és a nagy 

ítéletben.  

Szász Zoltán lelkipásztor 

 

Szerkesztői gondolatok 

„Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város.  

Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a 

házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a 

ti mennyei Atyátokat.” (Mt 5,14-16) 

Furcsa időket élünk. Immár egy éve, hogy mindenki élete fenekestől felfordult, és még mindig nem látszik a 

vége. A sajtó, a Facebook, a You Tube, az iskolai és családi élet mintha nem szólna már másról, csakis a 

vírusról. Egy bizonyos szempontból érthető is, hiszen ez teszi ki a mindennapi életünknek egy jelentős részét, 

ugyanakkor kicsit szomorú is. Elfelejtkezünk arról, hogy minden probléma ellenére az élet meg tovább, és 

nem szabad hagyni, hogy csak úgy elmenjen mellettünk. A továbbiakban nem is szeretnék tehát szót ejteni a 

vírusról, mert egy sokkal fontosabb téma foglalkoztatja a gondolataimat: az áldások.  

Bár minden változik körülöttünk, egy valamiben biztosak lehetünk, Isten áldása mindenki életében jelen lehet. 

Áldás, hogy együtt lehetünk a családunkkal; áldás, hogy a baráti kapcsolatok kiállják a távolság próbáját, mert 

legyünk bár bármilyen messze, az egymás iránti szeretet minden összeköt majd; és áldás, hogy keresztyének-

ként azzal a tudattal ébredhetünk minden reggel, hogy isten ma is valamit csodát készít elő a számunkra. Ha 

két szóval kellene leírnom, hogy számomra mit jelent a húsvét, akkor ez a kettő lenne az: áldás és csoda. 

Áldás, mert tudom, hogy Isten tölti be a mindennapjaimat, és csoda, mert Krisztus megalt értem, egy egyszerű 

emberért. Ez a mi ajándékunk, az örömhír, a megváltás, és nincs más dolgunk, mint hogy ezt a csodát mi is 

hirdessük szavakkal és tettekkel. 
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Az ajándékot, amit kaptál add tovább, mint 

ajándékot! 

Az ajándék, amiről Jézus be-

szélt a tanítványainak a saját 

személyét jelentő ajándék 

volt. A szeretete, a megvál-

tása. Ezeket kell nekünk 

megosztanunk másokkal, ez 

a mi küldetésünk. Ehhez 

közel sem kell nagy dolgokat 

tennünk. Nem nekünk kell 

megmentenünk a világot, 

nem kell milliókat adakoz-

nunk, nem feltétlen kell min-

den szabadidőnket felál-

dozni. Elég, ha odafigyelünk 

másokra. Sokszor egy apró 

félmosoly többet jelent, mint bármennyi szó. Nem 

vagy ÉRTÉKTELEN. Senki más nem tudja, 

ugyanazokkal a szavakkal, ugyan úgy elvinni az 

örömhírt a világba, mint ahogy te tennéd. Ne ma-

radj le csak azért, mert félsz! 

Közös(ségi) küldetésünk van! 

Isten elhívott minket arra, hogy közösséget alkos-

sunk. Ezt nem tehetjük meg 

egyedül. Bármennyire is sze-

retjük letagadni, szükségünk 

van egymás erejére, támoga-

tására, és nem csak a nehéz 

időkben, hanem a boldog pil-

lanatokban is. Csak együtt tu-

dunk az ő szeretetének jelei 

lenni. Krisztus meghalt ér-

tünk. Másokért, minden em-

berért. Éppen ezért nem tart-

hatjuk meg magunknak az ő 

szeretetét. Jelekké kell vál-

nunk! Krisztus szeretetének 

legnagyobb jele az Egyház, 

az egyház pedig mi vagyunk. 

Legyünk hát jelek, és vigyük Isten szeretetének 

legörömtelibb hírét a világba: Krisztus valóban él, 

valóban feltámadt és valóban megváltott Bennün-

ket! 

Áldáskívánással: Hegyi Laura 

Gondolatok a járvány kapcsán 

Egy esztendeje a koronavírus robbanásszerű terjedésével a modern világ egy eddig ismeretlen és veszedel-

mes ellenféllel találta magát szembe. Szinte nincs olyan korcsoport, amely megfelelő védekezés nélkül biz-

tonságban tudhatná magát a vírustól. A világjárvány hatására az emberiségnek sok mindent újra kell gon-

dolnia... 

Szorongató adatok 

Március utolsó napjaiban a 

koronavírus járvány har-

madik hullámának tetőzése 

idején olvastam egy jelen-

tést. „Elemi erővel tombol 

a járvány”, „heroikus küz-

delem folyik a járvány el-

len”, „szárnyalnak a jár-

ványügyi adatok” - idézte 

az összefoglaló Müller Cecília tisztifőorvos heti be-

szédét. Az elemzés világossá tette, már nem csak az 

idős, krónikus betegségben szenvedő emberek van-

nak veszélyben, hanem a szélesebb korosztályok is. 

A fertőzöttek átlagéletkora 

46 év, az újonnan diag-

nosztizáltak 55 százaléka 

volt nő, 23 százalékuk a 

40-49 éves, 17 százalékuk 

az 50-59 éves, 15 százalé-

kuk a 30-39 éves, 12 száza-

lékuk pedig a 20-29 éves 

korosztályokból kerül ki. A 

legtöbb fertőzést Budapes-

ten, Pest és Fejér megyé-

ben tapasztalták. Ilyen rettenetes adatok ismeretében 

már senki nem vonhatja kétségbe a láthatatlan és 



BÉKESSÉG    4 

gyilkos kór létezését és mindent igyekszik megtenni 

a fertőzés elkerülése érdekében.  

A rettegés foka 

Az elmúlt esztendőben a védőoltások beindítása 

előtt még sokan vívódtak, érdemes-e élni ezzel a le-

hetőséggel? Arra voltak kíváncsiak, milyen szándé-

kok húzódnak meg valójában a vakcinákkal kapcso-

latosan világszerte a háttér-

ben? A tanácstalanság és 

bizalmatlanságok idején 

már a keresztyén bizony-

ságtévők is megszólaltak 

arra biztatva az embereket, 

hogy éljenek a hatóságok 

által ellenőrzött és jóváha-

gyott védőoltásokkal. Te-

kintsünk úgy a kutatók által 

kifejlesztett védőoltásokra 

– hangsúlyozták -, mint Is-

ten ajándékára és segítségére ebben a világban. Ez 

egy menekülési lehetőség, amellyel jól tesszük, ha 

élünk. 

Jézus példája 

Az evangélium többször is megemlíti, hogy Jézus 

földi szolgálata idején gyógyította „az erőtlensége-

ket és a betegségeket”. Meghallotta a jajkiáltásokat, 

a félelmektől szenvedőket, a gyötrődőket. Ő maga is 

élt az orvoslás kifejezésével, gyógyította az olyan 

korabeli visszataszító betegséget is, mint a lepra. El-

ismerően nyilatkozott a betegszállítókról, akik nem 

tettek mást, mint „csupán” a lába elé fektették a ma-

gatehetetlen szenvedőket, bízva abban, hogy a Mes-

ter képes lesz  kezelni a bajban lévő embert. Világ-

járvány idején még aktuálisabb: meghalljuk-e a 

szenvedők hangját, hordozzuk-e imádságban azok 

ügyét, akiket akár névtelenül is elénk hoznak, akik-

ről telefonon, vagy a közösségi felületen tudomást 

szerzünk, hogy nagy bajba jutottak, talán az életü-

kért küzdenek lélegeztetőgépre kapcsolva...?  

Az Ige ereje 

Néhány hónapja egyik szerkesztő kollégám Face-

book-oldaláról megosztottam egy bejegyzést.  szö-

vegben a koronavírus jól ismert mikroszkopikus áb-

rázolása volt látható, s alatta egy, a 91. Zsoltárból 

vett idézet. Az ige arra bá-

torított, hogy ne féljünk az 

éjféli rémségektől, se a su-

hanó nyilaktól, se a ho-

mályban lopódzó dögvész-

től, se a pusztító ragálytól, 

ha Isten oltalma alatt élünk. 

Magam is meglepődtem 

rajta, hogy a poszt az olda-

lamon közel 70 reagálást 

kapott - köztük több nem 

vallásos embertől is. Bizo-

nyossá lett számomra, hogy a ma embere igen is ke-

resi az Istentől jövő támogatást, védelmet, s várja az 

Ő erejét- éppen egy vírusos krízishelyzet idején.  

Közbenjáró szolgálat 

William MacDonald egykori bibliaiskolai vezető és 

tanító Ha fontos neked mások megmenekülése című 

kötetében egy fontos kérdést jár körül. Véleménye 

szerint a keresztyének egyik legnagyobb kiváltsága 

ebben a világban, hogy az Isten munkatársaként 

részt vehetnek a lélekmentés szolgálatában. Mindez 

nem csak nagy kiváltság, de komoly kötelességük is- 

hangsúlyozta a szerző. Napjaink globális helyzetére 

lefordítva, fontos a helytállás, a „közbenjáró szolgá-

lat” hordozása családtagjaink, munkatársaink, bará-

taink, a testvérek, az egészségügyben dolgozók és 

általában embertársaink érdekében. Jelen állapotok 

természetesen mindenkit próbára tesznek. Kérdés, 

hogy az adott körülmények között mennyire vesszük 

komolyan a ránk bízott feladatot. 

-Szűcs Gábor -  
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Nyuszivárás helyett Feltámadás Ünnep - gyerekeknek a Húsvéti 

történetről 

A visszaszámlálás megkezdődik: még huszonnégy nap. Már csak huszonhárom, … tizenkettő,...már csak pár 

nap, és megszületik az Úr Jézus, itt a Karácsony! - mindenkinek ismerős, ugye? Az adventi időszakban meg-

vannak a megszokott rituáléink, amik segítenek az ünnep-várásban. 

Karácsony előtt elővesszük az adventi kalendáriumot, és a gyerekekkel együtt számoljuk vissza a napokat 

egyre nagyobb várakozással, ünnepi hangulattal a szívünkben. Az adventi koszorú körüli közös éneklés, és 

ima, a karácsonyi történet felolvasása egészen Keresztelő János fogantatásától a napkeleti bölcsek látogatá-

sáig, és az adventi kalendárium, amiből minden nap egy betlehemi figura bújik elő, mind mind arra mutat, 

akiről az ünnep szól: Jézusra. 

A Húsvét ünnepe is Jézusról szól, a feltámadt, élő Úrról! De vajon mi lehet az, ami hasonlóan a karácsonyi 

szokásainkhoz már az ünnep előtti időben is segít nekünk, hogy felkészüljünk, hogy arra forduljon a figyel-

münk, amiről és akiről szólnia kell ennek az ünnepnek? A rengeteg csokinyuszi és tojás közepette, fontos a 

gyermekek figyelmét az élő Úrra irányítani. Félreértés ne essék, mi is gyakoroljuk a népi hagyományokat. De 

fontos, hogy ne ezekben vesszünk el, hanem az ünnep igazi lényegét adjuk át, tanítsuk meg gyermekeinknek. 

Legyen valami, ami a Húsvét előtti időszakban az egész család figyelmét méginkább Krisztusra irányítja, 

segít, hogy valóban lélekben is felkészüljünk az ünnepre, megértsük a Húsvét lényegét.

Az természetes, hogy a karácsonyi történetet elmondjuk a gyerekeknek, hogy bevonjuk őket az ünnepi készü-

lődésbe. De a húsvéti eseményekről kevesebb szó esik a kisgyerekes családokban, ami érthető is, hiszen ezek 

nehéz, kegyetlen események voltak. De még fontosabb, hogy a megváltás és feltámadás örömével zárultak. A 

húsvéti események hitünk alapjai. Bár nehezebb ezekről beszélni a piciknek, mégis van rá lehetőségünk.  

Az óvodás korú gyermekeknek sokat segít, ha a 

történet mellé van valami kézzelfogható dolog is. 

Például egy Húsvéti naptár - hasonlóan az adventi 

naptárhoz-, amiből minden nap valami előkerül, és 

ami alapján tudunk nekik beszélni a nagyhét ese-

ményeiről. A kis jelképek kézzelfoghatóvá teszik a 

gyermekek számára a dolgokat, és az egész család-

nak emlékeztetőül szolgálnak, ahányszor csak rá-

néznek. Ehhez hoztam most ötleteket, kis jelképe-

ket a hozzájuk kapcsolódó igehelyekkel és történet-

tel, valamilyen családi aktivitással, amibe a picik is 

be tudnak kapcsolódni, de a nagyobbakat is han-

golja a Húsvét üzenetére: 

Ötletek húsvéti naptár készítésére: 

A legegyszerűbb talán a papírból készült húsvéti 

kalendárium - papírból vágjuk ki a jelképeket, fa 

csipeszekre ragasztjuk őket, egy zsákból, vagy do-

bozból veszünk elő minden nap egyet. A csipeszek-

kel egy széles szalagra rögzítjük a lakás egy frek-

ventált pontján. 
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Ahol ügyes kezű na-

gyobb gyerekek vagy 

szülők vannak, ott lehet 

egy kavicsgyűjtő csa-

ládi kirándulás után jel-

képeket festeni a kö-

vekre. Így lesznek belő-

lük húsvéti történet-

mesélő kavicsok. - kis 

zsákban, vagy kosárká-

ban lehet őket tárolni, 

minden nap egyet elő-

venni, átbeszélni a 

hozzá kapcsolódó történetet, és kitenni egy min-

denki által látható helyre. 

 

 

Vagy angol nyelven itt elérhető egy nyomtatható 

húsvéti úti térkép, amin a nagyhét eseményeit kö-

vetve mehetünk végig: https://drive.go-

ogle.com/file/d/0B4bS2KcnXjRj-

NXpQb3VpTm1hamM/view 

A húsvéti kalendáriumban a nagyhét eseményeit 

tudjuk megjeleníteni, és a szimbólumok segítségé-

vel ezekről az eseményekről tudunk beszélgetni a 

gyerekekkel: 

Virágvasárnap: Jézus a király! Jézus szamárháton 

bevonul Jeruzsálembe, az emberek pálmaágakkal, 

hangos "Hozsánna!" kiáltással ünneplik.  

igehely: Máté 21,1-9 

szimbólum: pálmaág 

közös tevékenység: Krisztus dicsőítése, énekléssel, 

rövid verssel, az énekhez kis csörgő hangszer ké-

szítése kindertojás belsőből, vagy gyufásdobozból 

 

Rövid vers, amit a picik is meg tudnak tanulni: 

E kedves napon szívem kitárom 

Vonulj be oda égi királyom. 

Nincs pálmaágam, szép virágom sincs, 

Te leszel nekem a legdrágább kincs 

Nyomtatható virágvasárnapi színezőket itt találsz: 

https://drive.go-

ogle.com/drive/folders/15FzQ8OKxA98it5yGwo

KwXANNeN3cEOcC?usp=sharing 

Hétfő: Jézus megtisztítja a templomot. Beszélge-

tés: mit csinálunk mi a templomban? Miért haragu-

dott Jézus? 

igehely: Máté 21,12-13  

szimbólum: templom 

közös tevékenység: templomépítés fakockák-

ból/legóból/duplóból 

Kedd: Az elszáradt fügefa. "És mindazt, amit 

imádságban hittel kértek, megkapjátok." Mt. 21,22.  

Beszélgetés az imádságról: hogyan, mikor, miért 

imádkozhatunk? 

igehely: Máté 21,18-22 

szimbólum: fa 

közös tevékenység: szedjetek két friss ágacskát. Az 

egyiket tegyétek egy üres üvegbe, míg a másikat 

egy üvegbe, amiben víz van. Figyeljétek meg, mi 

történik a két ágacskával?  

https://drive.google.com/file/d/0B4bS2KcnXjRjNXpQb3VpTm1hamM/view
https://drive.google.com/file/d/0B4bS2KcnXjRjNXpQb3VpTm1hamM/view
https://drive.google.com/file/d/0B4bS2KcnXjRjNXpQb3VpTm1hamM/view
https://drive.google.com/drive/folders/15FzQ8OKxA98it5yGwoKwXANNeN3cEOcC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15FzQ8OKxA98it5yGwoKwXANNeN3cEOcC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15FzQ8OKxA98it5yGwoKwXANNeN3cEOcC?usp=sharing
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Szerda: Júdás elárulja Jézust. Beszélgetés: Ki a 

boldogabb, akinek sok pénze van, vagy akinek ke-

vesebb? Mitől lehetsz boldog? Az Istentől kapott 

ajándékok összeszámolása az életünkben. 

igehely: Máté 26,14-16 

szimbólum: pénzérmék 

közös tevékenység: a történet elmondása előtt egy 

zsákocskában pénzérmék körbeadása a családtagok 

között úgy, hogy ne csörrenjen meg. Nagyobbakkal 

pénzérmék számolása, csoportosítása. 

Csütörtök: Utolsó vacsora.  

igehely: Máté 26,17-29  

szimbólum: kenyér és kehely 

közös tevékenység: közös családi vacsora készítés. 

Gyertyafénynél a vacsora elfogyasztása, közben a 

történet felelevenítése. Beszélgetés: Jézus szomorú 

volt, mert tudta, hogy meg fog halni. Te szoktál 

szomorú lenni? Miért? Olyankor mi segít neked? 

Nagypéntek: Jézus a Gecsemáné kertben, Jézus el-

fogatása, Jézus Pilátus előtt, Jézus halála. - A szen-

vedés egy nehéz téma nekünk felnőtteknek is. Ne 

féljünk kimutatni, hogy erről nekünk is nehéz be-

szélni, hogy nekünk is fáj, hogy Jézussal mi történt. 

Nem kell rész-

letezni a gyere-

keknek a bor-

zalmakat, ami-

ket Jézus átélt. 

Talán jobban 

tudnak kapcso-

lódni a történet-

hez, ha felidé-

zünk közösen 

valamit, amikor 

nekik fájt va-

lami. 

igehely: Máté 26,36-68 + Mt 27,11-56  

szimbólum: kereszt 

közös tevékenység: keresztet készíteni kis fa botok-

ból, madzag vagy fonal segítségével 

Nagyszombat: Jézus temetése, Jézus a sírban, a ta-

nítványok gyászolnak. - Beszélgetni lehet a veszte-

ségről, halálról. Ez a téma nagyon is érdekli az ovis 

korú gyerekeket, persze ne erőltessük, mindig csak 

annyit mondjunk el, amennyit kérdeznek.  

igehely: Máté 27,57-66 

szimbólum: sziklasír 

közös tevékenység: mécsest gyújtani az előző nap 

elkészített kis kereszt tövénél.  

Húsvét vasárnap: Feltámadt! Jézus él!  - ez a Hús-

véti örömhír, ezt ünnepeljük. Jézus feltámadt és ma 

is él, itt van velünk.  

igehely: Máté 28,1-10 

szimbólum: üres sír 

közös tevékenység: 

kép készítése ra-

gasztószalaggal: 

ragasszunk kereszt 

alakban maszkoló-

szalagot egy papír-

lapra, és minden 

családtag a neki tet-

sző technikával 

(festék, ceruza, 

zsírkréta…) szí-

nezze ki az egész 

lapot. Húzzuk le a maszkolószalagot, és kész is a 

kép. Kitehetjük a húsvéti naptárunk mellé. 

De hogyan is mondjuk el a történetet, hogy a kis-

gyermekeknek is befogadható legyen? 

Az ovis korosztálynak még szükséges, hogy a tör-

ténetet ne részletekben hallják, azaz nehogy ott sza-

kadjon meg például, hogy Jézus meghal. Kell nekik 

a történet íve, és a végén a megkönnyebbülés, az 

örömhír. - ez illeszkedik a világképükhöz. Tehát ér-

demes az egész történetet elmesélni a nagyhét ele-

jén/előtt, és majd a szimbólumokkal felidézni az 

eseményeket. Lehet, hogy többször is kérni fogják, 

hogy meséljük el az egész történetet - sokszor segít 

nekik, ha többször hallják ugyanazt a történetet, ez-

zel is feldolgozzák, helyére teszik a hallottakat. Én 

nagyon szeretem a Harmat Kiadó Mesélő Bibliáját, 

ami három részen keresztül mondja el Jézus halálát 

és feltámadását gyermekek számára is érthető meg-

fogalmazásban. A másik lehetőség, hogy elolvas-

suk a bibliai igehelyeket magunknak, és később a 
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gyermeknek a saját szavainkkal mondjuk el a tör-

ténet lényegét. Nem kell túlrészletezni. Ha a gyer-

meket valami érdekli, úgyis kérdezni fog, és a kér-

désre már tudunk válaszolni. Mindig arra válaszol-

junk csak, amit kérdez, és csak annyit, amennyit 

kérdez.  

Még egy hasznos Biblia applikációt hadd ajánljak, 

amiben a gyerekek megnézhetik a virágvasárnapi 

és a húsvéti történetet is: https://play.go-

ogle.com/store/apps/details?id=com.bible.kids 

Áldott nagyhetet és Húsvétot, nagyon jó családi ké-

szülődést az ünnepre! 

Források: 

http://everythingisgodsgift.blogspot.com/2017/03/the-

road-to-easter-holy-week-activities.html 

https://likeabubblingbrook.com/christian-easter-ideas/ 

https://kateteka.hu/ 

http://rpi.reformatus.hu/ 

képek: pinterest 

 

Szabó Mira óvodapedagógus

Örömmel és hálával a szívünkben értesítjük gyülekezetünk egész közösségét, hogy iskolánk fejlesztése idén 

tavasszal fontos állomásához érkezett. Mennyei 

Atyánk akaratából Magyarország Kormányának 201 

millió Forintos támogatásával, valamint iskolai önrész 

felhasználásával lehetőségünk van a korábbi, 2017-es 

terveink megvalósítására.  Akkor forráshiány miatt 

tartaléklistára került a beadott pályázatunk. El is szo-

morodtunk, de Isten ezzel az Igével biztatta egyik test-

vérünket: Szomorúságotok örömre fordul. Jn. 16. 20. 

Ilyen Urunk van, amit megígér, meg is adja!  

A bővítés során a tornaterem mögötti, földszintes, la-

postetős épületrész lebontásra kerül. A lebontott épület helyén egy új, kétszintes épületszárny épül. Az új 

épület megközelítése a főépület aulájából egy új, zárt közlekedő folyosón történik, ezáltal az iskola minden 

helyisége fűtött téren keresztül lesz elérhető. 

Az új épületrészben 2 nagy tanterem, egy szakköri terem, könyvtárhelyiség és külön bejáratú kazánház lesz 

kialakítva. Terveink szerint a tetőtér is beépítésre 

kerül, ahol egy szakköri terem, iroda, és tároló he-

lyiségek kapnak helyet. Zsibongó és a szükséges 

vizes blokkok minden szinten biztosítva lesznek. 

A földszinten akadálymentesített wc-mosdó épül, 

ami nem volt eddig az épületben. Az új épülettel 

való érintettség miatt megújul a tornaterem teteje.  

A korszerűtlen lapos tető helyett hőszigetelt ma-

gas tető épül. A beruházás részeként tervezzük 

megvalósítani a Széchenyi utcai homlokzat hőszi-

getelését is.  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bible.kids
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bible.kids
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Jelenleg közbeszerzési eljárás keretében a kivitelező kiválasztása zajlik, majd a munkaterület átadása lesz, 

várhatóan április közepén.  A munkálatok befejezésének határideje 2021. december 15.  

Reményeink szerint 2022-t már az átadott, új épület használatbavételével kezdhetjük. Addig még sok munka 

és feladat vár ránk. Türelemre és bölcsességre lesz szükség, hogy az építkezés mellett az oktató nevelő mun-

kánkat is megfelelő színvonalon tudjuk biztosítani. Kérjük a testvéreket, imádkozzanak velünk az építőkért, 

az építtetőkért, előrehaladásért és a járvány mielőbbi elmúlásáért. Szeretnénk, hogy mindannyian együtt ad-

hassunk majd hálát az épülés Urának! 

Székesfehérvár, 2021. március. 29.              Szanyó Gáborné 

                       igazgató 

 

Új tapasztalatok 

Járványügyi veszélyhelyzetben közel egy év után 

újra tantermen 

kívüli, digitális 

munkarend ki-

alakítására került 

sor az általános 

iskolákban is. Jól 

bevált gyakorlat 

és sok tapasztalat 

birtokában szük-

séges volt az ak-

tuális helyzethez 

igazodni és adott 

esetben a digitá-

lis gyakorlati tudáso-

mat bővíteni, fejlesz-

teni.  

Személy szerint három iskolában 22 hittanos cso-

portban tanítok, melyekből 17 új csoportnak mond-

ható az idei tanévtől kezdődően. Jelen digitális 

munkarendben az oktatási intézmények elsődlege-

sen a KRÉTA Iskolai Alaprendszeren (továbbiak-

ban: KRÉTA) keresztül kérték a hit- és erkölcstan 

órák tananyagának rögzítését, röviden, tömören, já-

tékosan és lehetőség szerint házi feladat visszakül-

dési kötelezettség nélkül. Volt olyan intézmény, 

ahol online órarend szerint tömbösített óraként kel-

lett a tananyagot rögzíteni. Az intézményi elvárá-

sokhoz és az új kihívásokhoz (új csoportok és a 

tömbösített órák) való alkalmazkodás új tapaszta-

lást hoz(ott) maga után. 

A digitálisan rögzített tanórák felépítése megegye-

zik a normál tan-

óra felépítésével: 

imádsággal kezdő-

dik és imádsággal 

ér véget, az ének, a 

téma feldolgozás, 

a munkáltatás (at-

tól függetlenül, 

hogy még nincs 

visszaküldési kö-

telezettség) szin-

tén része egy-egy 

digitális órának. 

Jelenleg az órák tan-

anyagának elsajátítá-

sához alsó tagozaton szülői segítség szükséges. Az 

óra felépítésekor számomra a legnagyobb segítsé-

get azok a hittanórákon használható digitális segéd-

letek (ppt-k) jelentik, amelyek a www.refpedi.hu 

oldalon az egyes évfolyamoknál szinte minden lec-

kéhez elérhetőek, letölthetőek, kiküldhetőek, szer-

keszthetőek. Mivel nem ismerem a családok digi-

tális eszközhasználatát, a ppt-k tartalmi mondani-

valóját és az esetlegesen elérhető, játékos feladato-

kat építem be a tanórák anyagába. A digitális okta-

tás elengedhetetlen része a videós tartalom, mely-

hez egyrészt a Református Tananyagfejlesztő Cso-

port nyilvános Youtube csatornáján ma már közel 

száz animációs és iskolatörténeti kisfilm érhető el, 

másrészt a Youtube csatornán gyermekeknek szóló 

Hitoktatók a digitális oktatásról 

Z. D. 3. évfolyamos tanuló kérő imádsága 

 

http://www.refpedi.hu/
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bibliai történeteket, református énekeket, keresz-

tény énekeket is találhatunk. Hála és köszönet ezért 

a bőséges digitális tárházért.  

Örömmel tölt el, és áldás számomra, hogy érkeznek 

vissza a KRÉTA-n keresztül Üzenetként feladat-

megoldások a gyermekektől, mindez bizonyság ar-

ról, hogy a Lélek megelevenít.  

Most böjt van. Ez az időszak alkalmas arra is, hogy 

felismerjem, miben kell és lehet még formálód-

nom, akár a digitális hitoktatás terén is. Örülök, 

hogy mondhatom „ hála a munka áldásáért, hála a 

boldog percekért…”  

Haukiné Szabó Rózsa 

Váratlan fordulatok 

Nagyon érdekes azt látni, hogy vannak gyermekek, 

akik sima oktatási keretek között zárkózottak, ne-

hezen nyílnak meg, gyakrabban hibáznak, most vi-

szont egész más képet mutatnak. Közlékenyebbek, 

inkább el merik mondani a véleményüket, gondo-

lataikat, mint egyébként. Ugyanakkor jónéhány 

esetben tapasztalom a fordítottját is. Hiába, az em-

berek nem egyformák! 

Viszont azt is el kell, hogy mondjam, hogy a sze-

mélyes kontaktusra szükség lenne. Már csak azért 

is, mert a hitoktatás nemcsak képzés, nemcsak tud-

nivalók átadása, hanem példamutatás is kell, hogy 

legyen. Ez meg online keretek között nem megy. 

Aminek nagyon örülök, az az, hogy sok gyermek, 

akiről tudom, hogy karanténban van, rendszeresen 

és észrevehetően szívesen kapcsolódik be a dol-

gokba. 

Szeretettel: Konrád Feri 

 

Új lehetőségek 

A digitális oktatásra való átállás sem diák, sem pe-

dig tanár rész-

ről nem egy 

egyszerű tör-

ténet. A tava-

lyi tapasztala-

tokra támasz-

kodva szeren-

csére idén már 

gördüléke-

nyebben vet-

tük fel mind-

annyian a rit-

must, és szá-

mos új lehető-

séget megnyi-

tott az oktatás 

terén. 

Márciusban, amikor jött a hír, hogy ismét digitális 

oktatásra állunk át, senkit nem ért annyira vártala-

nul a hír. Emlékszem az utolsó ölelésekre az 5-es 

hittanosaimtól, a búcsúzásra, a megnyugtatásra, 

hogy igen lesz hittan óra, igen ott is fogunk be-

szélgetni és játszani.  Sokkal szívesebben tartok 

online órákat, mint hogy feladatot küldök ki, mert 

látom a diákjaimon, hogy igénylik a személyes 

kontaktust, és 

az sem elha-

nyagolható 

tény, hogy én 

is szeretem 

látni, hallani 

őket. Meg-

nyugtató, 

hogy semmit 

sem vett el az 

energikussá-

gukból az, 

hogy most on-

line térbe 

folynak az 

órák. Ugyan-

úgy érdeklődnek, 

kérdeznek, ugyanúgy nevetünk, játszunk, és Isten 

ugyanúgy jelen van mindig.  

Az oktatási módszereim a digitális oktatásnak kö-

szönhetően kiszínesedtek. Sok esetben az eszköz-

hiány, teremhiány miatt nincs lehetőségünk filmet 

nézni, online feladatokat játszani, most azonban 

erre is van lehetőség. A YouTube, Wordwall, 

A legnépszerűbb játék a vakondcsapkodás 
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Powerpoint, Teams az oktatás szerves része lett, 

és öröm hallgatni, mikor mesélik, hogy ki hány 

pontot kapott vakondcsapkodás közben, vagy mi-

lyen gyorsan tudott futni a labirintusban. Ezek a 

feladatok kreatívak, izgalmasak, és miközben 

csinálják észre sem veszik, hogy megtanulták az 

aranymondást, a tananyagot. Megéri minden 

munka, amit én belefektetek tanárként, mert látom 

rajtuk, hogy szeretik, élvezik, és szívesen jönnek 

hittan órára az online térben is. 

Hegyi Laura 

 

Luther Márton gondolatai a betegségek idején tanúsítandó keresztyén hozzáállásról 

A 16. századi Németországban gyakran ütötte fel a fejét a pestis. Napjainkban hasonlóan végzetes kórral, a 

Covid-járvánnyal folytat küzdelmet nem csak Európa, de az egész földkerekség. Luther  Márton reformátor 

következő írásában a betegségek idején tanúsítandó helyes keresztyén magatartással foglalkozik. Gondolati 

ma is aktuálisak: 

„Ezért arra kérem az Istent, hogy könyörüljön rajtunk, és óvjon meg bennünket. Ezután füstölök, hogy a le-

vegő tisztulását elősegítsem. Orvosságot osztok, és én is beveszem. Tartózkodom a fertőzött személyektől és 

helyektől, ha nincs ott rám szükség, így vigyázva a saját egészségemre, nehogy én mérgezzek és fertőzzek 

meg másokat, és így hanyagságból okozzam mások halálát. Ha az Isten meg akar találni, akkor meg is talál, 

de így mindent megtettem, amit megtehettem, és így sem a magam, sem pedig mások haláláért nem vagyok 

felelős. Ha a felebarátomnak szüksége van rám, nem fogom elkerülni sem a helyet, sem a személyt, hanem 

önként odamegyek hozzá, és segítek neki, ahogy arról fentebb volt szó. Nézd, ez igazi, istenfélő hit, amely 

nem vakmerő, nem pimasz és nem istenkísértő.” 

Forrás: https://evangelikus.ro/luther-marton-a-betegsegek-idejen-tanusitando-keresztyen-hozzaallasrol/ 

 

 

  

Túrmezei Erzsébet: Amerre most jár 

Annyi szívben felébred valami 

hívogató vágy: útra kelni egyszer. 

Járni, amerre Jézus lába járt. 

Látni a Golgotát látó szemekkel. 

Hallgatni az olajfák suttogó 

beszédét… azt a titkos, bús beszédet. 

A szent helyen, hol imádkozva vérzett, 

belenézni a holdas éjszakába. 

Ellátogatni kis Betániába, 

mindenüvé, amerre elhaladt. 

És lélekben királlyá gazdagodni 

a szent, ezer emlékű út alatt. 

Nekem ez a vágy idegen maradt. 

Más volt a vágyam: Nőtt… növekedett… 

lett belőle sóvárgás, akarat, 

 

Nem von a régi csodák földje. 

Új csodák életföldje vár. 

Feltámadást, erőt ujjongva hirdet 

követelés: egyedül arra menni, 

amerre Jézus lába most halad. 

Nem von a régi csodák földje. 

Új csodák életföldje vár. 

Feltámadást, erőt ujjongva hirdet 

a százvirágba zsendülő határ. 

S az élő Krisztus feltámadva jár. 

Magyar nyomort gyógyít. Édestestvérem 

vak szemét nyitja színre, fényre meg. 

S bár útait szememmel el nem érem, 

A lelkemen sejtésük átremeg. 

Mért mennék messze, idegen vidékre 

keresni, földi útja merre vitt? 

Most akarom a lépteit követni: 

Az élő Krisztus lépteit. 

 

https://evangelikus.ro/luther-marton-a-betegsegek-idejen-tanusitando-keresztyen-hozzaallasrol/
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Bizonyságtétel 
Kedves Olvasó Lelki Testvérem! 

Engedd meg, hogy megosszam újjászületésem történetét 

Veled! 

Megkeresztelt katolikus létemre, életem ez idáig tartó sza-

kaszában nem tartottam a kapcsolatot Istennel, sajnos min-

dig is materiális életben kerestem a boldogságom útját. Na-

gyobbnál, nagyobb célokat tűztem ki magamnak. Lakás és 

kocsi hitel nélkül. A ranglétrán egyre feljebb és feljebb törni 

és az álomfizetést elérni. Ezt mind sikerült is elérnem. Vi-

szont a pillanatnyi boldogság mellett ezek nem adtak egy 

állandó megnyugvás érzést. Úgy éreztem magam, mint egy 

sebzett vad -közben értek csalódások is-, aki fut az erdőben, 

nagyokat ordít lelke legmélyén, ami néha kifelé is hallat-

szik, de senki nem hallja meg.  Mindamellett önfejlesztő tré-

ningeken és spirituális tanfolyamokon kerestem a boldogu-

lást. 

Egy nemrég véget érő párkapcsolat viszont rádöbbentett - 

egy hirtelen megvilágosodás után-hogy a nagyon régóta 

tartó, nem találom a gyökerem, nem találom a helyem ér-

zést, Istent nem kereső magatartásom okozza. Ismerkedésem Istennel pár hónapja kezdődött, mikor is egy 

tóparti séta során, hatalmas melegség öntötte el az egész felső testem, ahogy Jézusra gondoltam. Ez a melegség 

egész este során átjárta testem. Igen, ekkor rádöbbentem, hogy Ő itt van velem, Szeret, csak be kell engednem 

életembe. Azóta párbeszédet folytatok Vele, és már tudom, hogy Ő már előre eltervezte életem, bármi is tör-

ténik, Ő támogat engem. 

„Minden általa és reá nézve teremtetett.” 

 Ha életemben Ő van az első helyen, megtalálom a nyugalmat, amit már oly rég óta keresek. Az elmúlt pár 

hónapban, a hit erejével rengeteg pozitív változás zajlott le az életemben. Egészségi állapotomban is jelentős 

javulás következett be.  Utamban még sokat segít Száz Zoltán lelkipásztor, aki, miután megkerestem levélben, 

még aznap felvette velem a kapcsolatot és egy beszélgetésre invitált. 

Nekem, akinek 37 éves koráig elképzelhetetlen volt, hogy esküvőkön kívül templomba járjak, az Istentiszte-

letek igazi iránymutatássá váltak számomra. Legkedvesebb igém, amit ezen alkalmakor meghallottam: „Bi-

zony, bizony, mondom neked: aki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten országát. „ 

Nikodémusz története, már az én történetem is. 

Hálás vagyok Istennek, hogy kitartóan kopogtatott az ajtómon! 

  

D. Tamás, 37 éves 

 

Gyülekezeti életünk 
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Állapotfelmérés 

2021. február 6-án a Belvárosi  presbitérium "Álla-

potfelmérő" csendes napra gyűlt össze. Az alkalom 

kapcsán néhány gondolatot megosztok a testvérek-

kel. 

"Nem azáltal a világosság által leszek megítélve, 

ami az enyém, hanem azáltal, amit visszautasítot-

tam." 

Ennek az Oswald Chambers idézetnek a mentén in-

dult Szász Zoltán imádságával és áhítatával a na-

punk. Utána Szűcs Zsolt testvérünk megosztotta a 

Zsinat presbiteri elv főbb vonalait. 

Állapotfelméré-

sünket jelenlegi 

"lelki leltározá-

sunkkal" kezdtük, 

hol is tartunk, mit 

jelent Jézus tanít-

ványának lenni 

(Jn 8,31-32) 

5 fő pontot érin-

tettünk: 

I. Hitben járni 

azt jelenti, hiszek Istenben, de amikor tenni kell, 

megteszem a rám bízott feladatot vagy visszahúzó-

dok?! 

II. Megmaradok az Ő beszédében, a döntéseimet 

vele hozom meg, elkérem imádságban vagy saját 

gondolataimat helyezem az Övé elé?! 

III. Teljesen ráhangolódom-e naponta? 

IV. Megismerem a valóságot(igazságot) Jézus-

ban? Tudunk-e mint vezetők engedelmesek lenni 

(Ábrahám), hit általi döntéseket hozni (Mózes), 

számolok Istennel és úgy teszem a dolgom?! 

V. A valósággal való szembesülés szabaddá tesz 

szorongásaimtól, ami az Isten nélkül élő emberben 

ott van. 

Tanítványságunk valós-e? Presbiterként Istent 

vagy embert szolgálom-e? Mennyi időre szól a 

megbízatásom? 

Az állapotfelmérés a szolgálatom végzésének mi-

lyensége folytán különösen fontos! 

A vezető legfontosabb dolga,hogy meglássa "Jézus 

Krisztus jó vitézeként" melyik seregben szolgál! 

"Tisztában vagyunk-e azzal, hogy itt, ebben az élet-

ben harc folyik? Itt nem ember-ember ellen harcol, 

itt Jézus katonái emberekért harcolnak. Itt maga az 

élő Krisztus küzd azért, hogy kiszabadítsa a bűn-

nek, az Ördögnek, a halálnak a rabjait." Cseri Kál-

mán 

Rengeteg harc van előttünk, amihez fontosnak lát-

tuk megválaszolni 

egyen-egyenként: 

- Ki vagyok én 

mint presbiter? 

Mi a viszonyulá-

som a lelkipász-

torhoz? Mi a vi-

szonyulásom a 

szolgálathoz? Mi 

a viszonyulásom a 

presbitériumhoz, 

lelki testvéreim-

hez? 

Hálásak vagyunk az Úrnak a közös beszélgetésért, 

az őszinte, de szeretetben kimondott gondolatokért, 

hogy felismerhettük, ideje elkezdeni a változást, il-

letve változtatást. Akár lelkész, presbiter, de egy-

háztagként is felismerjük, hogy kezdjünk el egy 

olyan gyülekezetért tenni amiért évtizedek múlva is 

hálásak lesznek az utódok, hogy itt ennek a gyüle-

kezetnek a tagjai lehetnek. 

Aki ebben a harcban szeretne ebben a közösségben 

velünk vállvetve jönni, kérjük tartson velünk, 

menni abba az irányba, amit Isten jelöl ki szá-

munkra. (Ef 4,11-15) 

Szeretnénk azért imádkozni Urunk, hogy állíts ben-

nünket a helyünkre, mindenkit a maga talentuma 

szerint és mutasd az utat, ami odavezet! Vezesd a 

lelkünket, hogy tudjuk mindezt elfogadni!

Testvéri üdvözlettel: Csepregi Tibor 
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Presbitériumi tájékoztatás 

Szeretettel köszöntöm a kedves olvasókat a presbitérium nevében! 

Mint mindnyájan tudjuk az elmúlt év nehézségei mellett (Koronavírus-korlátozások, mely a mai napig is tart) 

2021.január 1-vel a Budai úti gyülekezetrész önálló anyaegyházközséggé alakult. Így az új egyházközség 

létrehozásával Székesfehérvár területén két önálló anyaegyházközség végzi a szolgálatát. A mi gyülekezetünk 

(Széchenyi út) új neve: Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség.  

Az új presbitérium munkájáról, szolgálatából szeretnék most ismertetni néhányat. A változások, módosítások 

bejelentése, életbeléptetése, érvényesítése, volt az egyik fontos feladata az elmúlt hónapokban a gyülekezet 

vezetőségének és a presbitériumnak. A személyi változások miatt Illés László presbitert választotta a presbi-

térium gazdasági gondnoknak a Belvárosi gyülekezetbe.  

Szükséges minden év elején az intézményeink (a Talentum Református Általános iskola, az Olajfa Református 

Óvoda) és az egyházközség tervezett költségvetésének az ismertetése a gazdaságvezető és a gazdasági gond-

nok által, melyeket a presbitérium megvitatott és elfogadott. Ugyanígy az év elején kell az aktuális választói 

névjegyzéket elkészíteni, 15 napra kifüggeszteni és a presbitérium által elfogadni. A közeljövőben a pályáza-

ton nyert pénz segítségével lehetőség nyílik Talentum iskolánkban tanterem bővítésre és korszerűsítésére is.  

Minden évben (többször is) a presbitérium meghallgatja a lelkipásztorok beszámolóját a végzett szolgálatok-

ról, munkákról. A presbitérium elfogadja minden év elején az adattári jelentést, melynek egyes elemeiről az 

év első alkalmain az egész gyülekezet tájékoztatást kap. A Pandémiás helyzet miatt, a bezártság ellenére is 

szükség van missziói munkaterv elkészítésére, hogyha eljön a nyitás ideje, meg tudjuk szervezni közösségi 

alkalmainkat, melyek már nagyon hiányoznak. A presbitérium elfogadta a missziói munkatervet, és reméli a 

mielőbbi megvalósítás lehetőségét. 

  Miklós Gábor presbiter 

 

Bemutatkozik a Hit, Remény, Szeretet Alapítvány 

„Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvtelenül vagy kényszerűségből, mert „a jó-

kedvű adakozót szereti az Isten”. 2Kor 9,7 

Szeretnénk bemutatni a Testvéreknek a Széchenyi 

úti gyülekezet alapítványát, a Hit, Remény, Szere-

tet Alapítványt. Fő tevékenységeként támogatja a 

gyülekezet által fenntartott intézményeket, így az 

Olajfa Református Óvodát, és a Talentum Álta-

lános Iskolát eszközbeszerzés, rendezvényszerve-

zés terén, vagy egy-egy fejlesztő projekt kapcsán. 

Az Alapítvány hozzájárul a gyülekezeti alkal-

mak lebonyolításához is, például a nyári táboro-

kéhoz, és kiadja a Békesség újságot is. Továbbá a 

székesfehérvári önkormányzat támogatásával hoz-

zájárul az év végi adventi jótékonysági estek 

megtartásához is. Ezeken kívül még számos 

egyéb támogatási célja is megvalósult már az el-

múlt évek során, köszönhetően a Testvérek 

adományainak, illetve az évről-évre befolyó sze-

mélyi jövedelemadó 1% felajánlásnak. 

Idén is lehetőség van az Alapítvány részére felaján-

lani az adó 1%-ot, a következő adószám megadá-

sával: 18501317-1-07 

Adomány küldhető utalással is a következő bank-

számlaszámra:  

10918001-00000053-90940017 UniCredit Bank 

Az iskola és az óvoda támogatható közvetlenül 

is, ha az utalás közleményében ez fel van tüntetve. 

Ezúton is szeretnénk hálásan megköszönni minden 

támogatónknak a korábbi és a jövőbeni adományo-

kat, felajánlásokat! 

Káplárné Balogh Adél, kuratóriumi titkár 
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Egy streamer beszámolója 

Talán sokaknak ismeretlen ez a kifejezés, ezért hadd kezdjem egy szómagyarázattal!  

Mi is az a stream? Élő közvetítés az interneten keresztül. Ehhez 

nem elég egy lelkész, hanem szükség van háttérmunkásokra. Kö-

zéjük tartozom én is. Számomra ez a szolgálat nagyon kedves, 

mert úgy tudom az Urat szolgálni, hogy sokan nem is tudják, gon-

dolnak rá, hogy ott vagyok. Ennek azért örülök, mert így Istennek 

tudják adni a dicsőséget, ha egy alkalmat meghallgatnak/megnéz-

nek. Szolgálat közben folyamatosan a következő lépésen gondol-

kozom, ezért nem tudok elmélyülten odafigyelni a lelki tartalomra. 

Talán támogatást jelentünk a lelkész számára, hogy nem csak egy 

kamerába beszél, hanem van ott valaki személyesen is, hiszen az ő 

dolguk is sokkal nehezebb ebben az időszakban, amikor annyira híján vannak a visszajelzésnek. Az motivál, 

hogy el tudjam juttatni az evangéliumot olyan helyekre, ahová máshogyan nem jutna el.  

A visszajelzésekért nagyon hálás vagyok. Volt, aki arról számolt be, hogy édesapja, azóta nézi a lelki alkal-

makat, mióta van ez az online szolgálat, mert a templomba nem jönne el. Kicsit magányos szolgálat, hiszen a 

képernyőn keresztül sokan nézik a szolgálatot, mégsem vagyunk igazi közösségben. Jelen pillanatban kulcs-

fontosságú ez a szolgálat, hiszen majdnem minden egyéb alkalom szünetel. Akkor is érdemes lenne folytatni, 

amikor már megnyithatnak a templomok, hiszen sok emberhez eljuthat közvetítésen keresztül az ige, ha a 

templomba nincs is módjuk eljönni. Egy dolog aggaszt csak ezzel kapcsolatban, hogy az emberek elkényel-

mesedhetnek. Kényelmesebb bekapcsolni a kanapéról az online alkalmat, mint eljönni a templomba. A kö-

zösséget azonban nem pótolja semmi. A hívő ember vágyik testvérek után. 

Pervai András 

 

„Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta.” (Mt 28, 5) 

  oldalunk: Székesfehérvár Belvárosi Református Gyülekezet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Húsvéti online közvetítések 
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ÜNEPPI ALKALMAK: 

 

 

Beszélgetések a Vörösmarty Rádióban 

Nem csak a YouTube felületén keresztül épülhetünk lelkiekben ebben a vírusos időszakban, hanem a Vörös-

marty Rádión keresztül is. Hétről hétre Bokányi Zsolt beszélget Szász Zoltán lelkipásztorral. A következő 

alkalom: 

Április 4. Vasárnap 7:00 – 8:00 Beszélgetés Krisztus feltámadásáról a Vörösmarty Rádióban FM 

99.2Mhz vagy online: www.vorosmartyradio.hu myonlineradio.hu/vorosmarty-radio 

 

Csiha Kálmán: Nagypéntek 

Szívem fájó és néma volt, 

Mint súlyos gránit sziklabolt, 

Feküdtek benne mind a holtak; 

Reményeim és vágyaim, 

Kigúnyolt élet-álmaim, 

S szeretteim, kik egykor voltak. 

Úgy tudtam, akkor: nincs re-

mény, 

S csak vittem némán egyre én 

Halottaim e sziklaboltban 

Azt hittem, minden elveszett, 

Nem nyújtott senki sem kezet, 

Árva, koldus és néma voltam. 

De akkor jött: Ő; Szent Király 

S nagypéntek véres lánginál 

Királyból lett koldus-szegény. 

Vért izzadott, hogy én ne féljek, 

Elhagyatott, hogy én reméljek, 

S kereszten halt, hogy éljek én. 

Kihűlt testét a néma csendben 

A keresztfáról már levettem. 

Mint József tette egykoron. 

Érintetlen, hűs szikla boltom 

És makulátlan tiszta gyolcsom 

Ó, nincsen nékem, jól tudom. 

De áldok minden mély sebet, 

S testét, a megtört, véreset 

Magamba zártam mélyen el. 

S azóta én Övé vagyok, 

Szívemben hét seb ég, ragyog 

S felettem húsvét énekel!

http://www.vorosmartyradio.hu/
http://myonlineradio.hu/vorosmarty-radio
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BÉKESSÉG 
A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS 

EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 

Kiadó: Hit, Remény, Szeretet Alapítvány 

Felelős szerkesztő: Szász Zoltán; 

Szerkesztő: Hegyi Laura, Szűcs Gábor 

A Békesség újság önköltséges. Adományokat elfogadunk a lap kiadásá-

hoz. Köszönjük! 

 

Minden kedves Olvasónak áldott, békés húsvéti ünnepeket kíván a Békesség újság szerkesztősége: 

Lelkészi Hivatal 

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 

Szász Zoltán lelkipásztor 

Deák Péter ifjúsági lelkész, hitoktató 

Oláh Pál Olivér beosztott lelkész 

Fórizs Éva hitoktató  

Haukiné Szabó Rózsa hitoktató 

Hegyi Laura hitoktató 

Konrád Ferenc hitoktató 

V. Szabó Gergelyné hitoktató lelkész 

Szabó Judit Márta hitoktató 

Szász Tünde hitoktató 

Közcélú alapítványaink 

– 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 

Intézményeink elérhetőségei 

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 

Szász Zoltán 

Hegyi Laura 

Szűcs Gábor 

 

http://www.albaref.hu/
http://www.albaref.hu/
mailto:ovoda@albaref.hu
mailto:iskolatitkar@albaref.hu

