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Újratervezés
„… változzatok meg értelmetek megújulásával…” (Róm 12:2)

Ecclesia Semper Reformanda 
Est. Az egyház mindig újraala-
kításra szorul. De azt is mond-
hatnánk, hogy Homine Semper 
Reformanda Est. Az ember mindig 
újraalakításra szorul. És az egyház 
mi vagyunk, emberek. Kicsit 
olyan ez, mint a GPS, ami újra 
és újra korrigálja az útvonalat, 
ha nem arra megyünk, amer-
re kellene. Mi tulajdonképpen 
teremtésünktől fogva nem ar-
ra megyünk, amerre igazából 
kellene. A reformáció már az 
édenkertben elkezdődött, ami-
kor a bűneset után Isten újra 
formálta a körülményeket és 
az első emberpár kiszorult az 
Éden kertjéből. Ez volt az első kor-
rekció, újra- vagy visszaalakítás.

Isten pedig az emberi történel-
men keresztül, az Ő választott né-
pén keresztül különféle csodálatos 
módokon igyekezett az embereket 
azon a pályán tartani, amelyen lát-
ni akarta őket. Bábeli zűrzavarral, 
özönvízzel, ősatyákkal, égő csip-
kebokorral, csapásokkal, felhő- és 
lángoszloppal, prófétákkal, bírák-
kal, királyokkal, idegen népekkel 
és sok egyébbel, mígnem az utolsó 
időben az Ő egyszülött fiával, Jé-
zus Krisztussal.

A legnagyobb alakító, reformáló 
munka, ami emberen végezhető, 
az az, amit Jézus tud elvégezni az 
Ő Lelke és Igéje által. Mégpedig 

úgy, hogy megbocsát, elfogad, fel-
emel, begyógyít, vígasztal, megáld, 
megvált, szeret. A megtérés, az új-
jászületés és megszentelődés a leg-
nagyobb reformáció, ami történhet 
velünk.

Kétezer évvel ezelőtt ezt sokán 
átélték és elterjedt az akkor ismert 
világban a Krisztus evangéliuma. 
Azonban ahogy elindult, máris kor-
rekcióra szorult. Jöttek a nagy hit-
viták, az eretnekségekkel szembeni 
küzdelem, a zsinatok. Hosszabb 
szünet következett, a sötét közép-
kor, amikor az Igénél és Szerzőjénél 
fontosabb lett a címzett, az egyház, 
a dogmák és a hagyomány.

S akkor jött az a reformáció, amire 
most oly büszkén emlékezünk. Mert 
Isten Lelke elhívott olyanokat, akik 
engedelmeskedtek is ennek a hívás-
nak, akiknek volt ereje és bátorsága 
szembeúszni az árral és „protestál-
ni” – tiltakozni –, főáramlatú egyhá-
zi állásponttal szembehelyezkedni. 

Luther Márton, Husz János, John 
Wycliffe, Kálvin János és a többiek 
azon dolgoztak, hogy visszaalakít-
sák Jézus látható egyházát olyanra, 
ami megáll Isten Igéje alapján. Újra 
korrekció történt, melyből új feleke-

zetek születtek, többek közt a 
mi református egyházunk is.

Azóta eltelt újabb ötszáz év, 
ipari forradalommal, felvilá-
gosodással, romantikával, há-
borúkkal, sok-sok izmussal, 
melyek mind-mind kicsit taszí-
tottak, – hogy ne írjam – szag-
gattak Krisztus útján haladni 
akaró kocsinkon. Egyfelől 
hálásak és büszkék lehetünk, 
hogy még létezünk, sőt több 

mint nyolcszáz millió protestáns hi-
tű ember él a Földön. Megköszön-
hetjük Istennek, hogy magyar nyel-
ven kezünkben van a Szentírás, 
hogy szabadon olvashatjuk, hogy 
vannak épületeink, intézményeink, 
hogy vallásszabadság van. Azon-
ban azt is ki kell mondani, hogy 
egyházunk válságban van és meg-
érett egy újabb korrekcióra, egy 
újabb visszaalakításra. A válság 
persze nem globális, európai test-
véreink és mi érezzük erőteljesen 
hatását elsősorban a „számokban” 
– a keresztelési, esketési, konfirmá-
ciói statisztikákban – és persze lel-
kiségben. Ahogy Klaus Douglass 
„Az új reformáció” című művében 
írja: reformációra két okból van 

Október a Reformáció hónapja! 
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szüksége egyházunknak. Az egyik 
ok az, hogy egyházunk nem rele-
váns, azaz nem képes elérni elég 
hatékonyan az embereket, a má-
sik pedig az, hogy nincs identitása, 
azaz nem tudja pontosan megha-
tározni, hogy mi is a feladata a tár-
sadalomban.

Mielőtt azonban bármilyen lépé-
sen is elkezdenénk gondolkozni, 
különbséget kell tenni reformáció 
és reform között. A reform felülről 
jövő intézkedés, mely bizonyos te-
rületeket akar hatékonyabbá tenni 
(legyen új énekeskönyv, legyen gi-
tár az istentiszteleten, változzon a 
liturgia, ne kereszteljünk gyerme-

keket) és alapvetően nem változtat 
meg semmit. A reformáció alulról 
indul és az egész rendszert alap-
jaiban változtatja meg. Nekünk, 
azt hiszem, ez utóbbira van szük-
ségünk.

Ha ez így van, akkor az „új” re-
formáció először bennünk kell, 
hogy elinduljon.  Az Isten irgalmá-
ra kérlek tehát titeket, testvéreim, 
hogy okos istentiszteletként szán-
játok oda testeteket élő és szent ál-
dozatul, amely tetszik az Istennek; 
és ne igazodjatok e világhoz, ha-
nem változzatok meg értelme-
tek megújulásával, hogy meg-
ítélhessétek: mi az Isten akarata, 

mi az, ami jó, ami neki tetsző és 
tökéletes. (Róm 12: 1–2). Amikor 
Luther Márton kiszegezte a 95 té-
telét, azt megújult értelmével tette 
– megvilágosodott számára, hogy 
az igaz ember hitből él –, és kész 
volt akár magát is feláldozni azért, 
amit Isten akaratából megértett. 
Nekünk sem kell mást tennünk a 
saját helyünkön: a családunkban 
és a gyülekezetben.

Reformáció tehát nem volt, ha-
nem van és lesz. Kell, hogy legyen, 
mert az egyház, mely a múltjából 
él, annak nincs jövője.

Deák Péter

Szerkesztői gondolatok
Az alábbi felirat volt olvasható 

valahol: „Ha Isten a maga kép-
mására teremtette az embereket, 
akkor miért van ennyi hülye?” Az 
illető, aki írta, bizonyára viccnek 
szánta, de én valahogy nem tu-
dok nevetni rajta. Ennek kapcsán 
az is eszembe jutott, milyen sokan 
kérdezik, hogy „Isten hogy enged-
heti meg, hogy ennyi gonoszság 
legyen a Földön?”. Igen, valóban 
sok a hülyeség és a gonoszság a 
Földön, ezt nem vitatom. De eset-
leg elgondolkodhatnánk azon, va-
jon Istent okolhatjuk-e mindezért.

Nos, Isten gondolkodó lények-
nek teremtett bennünket, nem ro-
botoknak, így van választási lehe-

tőségünk. Választhatunk rossz és 
jó között. Választhatjuk a „hülye-
ség” útját, vagy kérhetünk Istentől 
bölcsességet.

A Biblia első lapjain olvashatjuk: 
„És látta Isten, hogy minden, amit 
alkotott, igen jó.” (1Mózes 1:31). 
Tehát a teremtéskor az ember is 
„igen jó” volt! Ha hiszünk és bí-
zunk Istenben, megkérdőjelezhet-
jük-e ezt?

Sajnos mi rontottuk el a dolgot 
(lásd 1Mózes 3). És ne gondoljuk, 
hogy mi, akik Istenben bízunk vagy 
Őt keressük, jobbak lennénk, mint a 
„hülyék” és a „gonoszok”… „Mind-
nyájan elpártoltak tőle, egyaránt 
megromlottak. Senki sem tesz jót, 

egyetlen ember sem.” (Zsolt 53:4).
Akkor hát nincs reménységünk? 

De van, Isten szeret bennünket, 
tökéletlenségünk ellenére is. „Mert 
úgy szerette Isten a világot, hogy 
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz 
Őbenne, el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen.” (Jn 3:16) Ha 
Jézus Krisztust követjük, és kérjük 
bűneink bocsánatát, Isten tisztá-
nak és bűntelennek lát bennün-
ket. Ne féljünk, mert „őbenne ki-
választott minket magának már a 
világ teremtése előtt, hogy szentek 
és feddhetetlenek legyünk előtte 
szeretetben” (Ef 1:4). Adjunk ezért 
hálát nap mint nap!

Ujváriné Császár Boglárka

A szülők és a pedagógusok felelőssége
„Neveld a gyermeket a neki meg-

felelő módon, még ha megöreg-
szik, akkor sem tér el attól.” (Példa-
beszédek 22:6)

„Semmi munkába se kezdjek, 
mely nem kedves Előtted!” (Kálvin)

Minden szeptember új kezdést 
jelent az iskolába és az óvodába 
járó gyermekek életében, és az ott 
dolgozó pedagógusoknak is.

„A pedagógus felelőssége, hogy 
a rábízott gyermeksereget nagyon 
kell szeretnie, de nem népszerűsé-
get kereső álszeretettel, hanem a 
gyermek lelki-szellemi gyarapodá-
sát szolgáló tanítással, fegyelemre 
és rendre szoktatással. Hiába tanít 
bölcsen, ha a szavát elnyeli a gye-
rekzsivaj. Fegyelem és rend nél-
kül nincs eredmény gyarapodás.” 

(Részlet Komlósi Péter cikkéből, 
Reformátusok Lapja, 2017. szept-
ember 24.)

A cikkből pár gondolatot ragad-
tam ki, amihez szeretném hozzá-
tenni, hogy a nevelés első színtere 
a család. A nevelés ott kezdődik és 
alapozódik meg. Ha a cikket úgy 
olvassuk, hogy mi a felelőssége 
a szülőnek, akkor ez így hangzik. 
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A szülő felelőssége, hogy a gyer-
mekét nagyon kell szeretnie, de 
nem álszeretettel, hanem a gyer-
mek lelki-szellemi gyarapodását 
szolgáló tanítással, fegyelemre és 
rendre szoktatással. Tudom, hogy 
nem kis feladat a szülő részéről, 
de megéri, mert a későbbiekben a 
gyermeke hálás lesz érte. 

Ha nehéz, se adjuk fel, mert 

most még alakíthatók, formálha-
tók a gyermekek. Legyen türel-
münk elmagyarázni nekik, mit mi-
ért teszünk, de legyen türelmünk 
meghallgatni is őket. A „nem” nem 
válasz, mert visszakapják gyerme-
küktől. A gyermek azt a mintát 
adja tovább, amit kap, lát és hall. 
Ha a szülők felelősséget éreznek a 
hanyagolás kísértésének legyőzé-

sére, a következetességre, az önfe-
gyelemre, a rendszeretetre, mások 
tiszteletére nevelésre törekszenek, 
akkor áldott lesz a munkájuk.

Ezzel megkönnyítik a pedagógus 
munkáját, akire nem egy vagy két 
gyermek van rábízva, hanem 20 
vagy több gyermek nevelése a fel-
adata.

BB óvodapedagógus

Ujjmozgató versikék és játék óvodásoknak

Gyülekeznek a felhők,
(az ujjak mozgatása magastartásban)
Esik az eső
(zongorázás az asztalon)
Kopog a jég
(kopogás az asztalon)
Dörög az ég
(dörömbölés ököllel)
Villámlik
(a karok felemelése)
Lecsap
(asztalra csapás)
Kisüt a nap.
(a karok széttárása)
 
Amikor kinn süt a nap,
(a két kéz öt ujja nyitva)
A csiga a házában marad.
(az ököl zárva a hüvelykujj eldugva)
De amikor eső hullik,
(két kéz a fej fölött, az ujjak mozgatása)
Csigabiga előbújik,
(a fej két oldalán a két mutatóujj)
Neki az a jó idő,
Mikor esik az eső.
(az ujjak mozgatása, az eső utánzása)

Mit csinál a kis kezem?
(a két kéz széttárása)
Simogat kedvesen,
(két kézzel az arc megsimogatása)
Ütöget mérgesen,
(az asztal ütögetése)
Csiklandoz viccesen,
(a tenyér csiklandozása)

Csipked hegyesen,
(a kézfej megcsipkedése)
Táncol ügyesen.
(az ujjak mozgatása a másik kézfejen)
Mit csinál a két kezem?
(a kezek szétnyitása)
Te is tudod, mondd velem!

Hol hallod a hangot?

Mielőtt ezt a játékot játszanánk, ismerkedünk a 
környezetünk hangjaival (zörejek, hangszerek stb.), 
majd konkrét beszédhangokra figyelünk játékos ke-
retek között, mozgással kísérve.

Ebben a játékban a gyerekeknek egy adott hangot 
kell felismerniük szavakban, és azt, hogy a szó ele-
jén, közepén, vagy a végén hallják az adott hangot. 
Minden magánhangzóhoz és mássalhangzóhoz 5–6 
képet készítettem, úgy, hogy az adott hang szerepel-
jen a szó elején, közepén és a végén is.

Pl,: a „zs” hang képei: zsák, rózsa, zseb, pajzs, dé-
zsa, darázs

az „u” hang képei: uborka, kapu, gyufa, batyu

A játékban résztvevők húznak egy képet és meg-
nevezik, többször kiejtik, mit látnak rajta. A képet el-
helyezzük egy vonat első vagonjába, ha elől halljuk 
az adott hangot. A második vagonba kerül az a kép, 
ahol középen halljuk az adott hangot. Az utolsó va-
gonba pedig az a kép kerül, ahol a szó végén halljuk 
a hangot. Egy vagonba több kép is kerülhet.

Élvezetes játék, soha nem esik ki senki, mert kise-
gítjük egymást.

Közreadta: Mocsáriné Brunner Boglárka

„Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet!” (Jakab 5:13)
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Ez a krisztusi parancs pár év óta 
egyre nagyobb felszólító erővel je-
lentkezett a hitéletemben. A Lélek 
vezetése által igyekeztem ennek 
engedelmeskedni, és bizonyságot 
tenni a házam népe és az isme-
rősök közt. Az engedelmességet 
pedig az Úr mindig megáldja! Az 
egyik legnagyobb csodaként az 
apósom halála előtti megtérését él-
hettem meg, legyen érte dicsőség 
és hála az Istennek!!!

A Somogyi lelkész úr által tar-
tott egyik bibliaórán az adott téma 
indított arra, hogy érintőlegesen 
megemlítsem a születésnapomon 

elhangzott bizonyságtételemet. 
Tiszteletes úr arra biztatott, hogy a 
gyülekezetünk újságjában számol-
jak be erről. Minthogy egymás hite 
által is erősödünk, szeretnék tehát 
beszámolni a Testvéreknek, hogy 
hogyan jutottam el Isten indítására 
hitem megvallásáig egy világi ba-
ráti társaság előtt.

Abban a tantestületi közösség-
ben, ahol 25 évig tanítottam, az 
eljövetelem után több kollégával 
is megmaradt a baráti kapcsolat. 
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 
évenként kétszer-háromszor egy-
másnál találkozunk a házastársak-

kal együtt, tíz-tizenketten.
Egy idő után egyre inkább kez-

dett nyomasztani a velük szemben 
érzett felelősség. Könyörögtem az 
Úrhoz, hogy tegye számomra egy-
értelművé, mikor és milyen alka-
lommal tehetek bizonyságot előt-
tük a hitemről.

Amikor nyáron közeledett a 70. 
születésnapom alkalma, és készül-
tünk a társaság vendégül látására, 
már egyértelmű lett számomra: ez 
a kirendelt idő! Így is lett meghir-
detve a vendégek számára, hogy 
több ok miatt is rendhagyó szüle-
tésnap lesz.

REFORMÁCIÓI CSENDESNAP BUDAPESTEN

2017. október 12-én 
az iskola összes tanu-
lójával és pedagógu-
sával együtt már reg-
gel 8 órakor Budapest 
felé tartott a vonatunk. 
Mind a nyolc osztály 
programjában szere-
pelt a Nemzeti Múze-
umban a Reformáció 
500-adik évfordulója 
alkalmából megren-
dezett, Ige-Idők című 
kiállítás megtekinté-
se. A magyarországi 
reformáció egyedülálló, páratlan 
kincseit láthattuk, melyekhez a 
helyi gyülekezetek saját tárgyi em-
lékekkel járultak hozzá. A sok lát-
nivaló, reméljük, majd a hittan ta-
nulmányainkban is segítségünkre 
lesz. Annak ismerete pedig, hogy 
mekkora hatással volt Európára a 
reformáció, arra biztat bennünket, 
hogy legyünk büszkék elődeinkre 
és legyünk bátrak a hitünkben.

Emellett minden osztály szer-
vezett még a tanulmányaihoz illő 

más programot is. A 4. osztály 
a Parlamentben járt, a 2.-osok, 
3.-osok és 6.-osok a Ráday utcá-
ban lévő Biblia Múzeumban inter-
aktív foglalkozáson vettek részt. 
Csoportokban oldották meg a ki-
adott feladatokat, miközben több-
ször körbejárták a kiállítás minden 
zegzugát, ahol mindig újabb isme-
retre tettek szert. Az 1., 5., 7. és 
8. osztály a Természettudományi 
Múzeumba látogatott el, ahol a te-
remtett világ csodáiban gyönyör-
ködhettünk. Külön érdekességet 

jelentett, hogy Arany 
János születésének 
200. évfordulója alkal-
mából olyan összeállí-
tást is láthattunk, mely 
az Arany-versekben 
szereplő növényeket és 
állatokat is bemutatta a 
versidézet mellett.

Élményt jelentett a 
gyerekeknek a buda-
pesti tömegközlekedés, 
a metrózás és a cso-
dálatos, őszi napsüté-
ses idő, amivel Urunk 

megajándékozott bennünket ezen 
a napon. A városnézés és a helyi 
játszóterek kipróbálása után késő 
délután érkeztünk haza. Ennek a 
napnak a költségeit a 15 éves gá-
laműsorunk bevételéből és a szü-
lői munkaközösség jószívű ado-
mányából tudtuk fedezni. Ezúton 
is köszönjük szépen.

A nap áldásaiért legyen egyedül 
Istené a dicsőség!

Brunnerné Nemes Gyöngyike, 
Szanyó Gáborné hittanoktatók

RENDHAGYÓ SZÜLETÉSNAP

„Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki 
hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.” (Márk 16,15)
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Az elhangzott bizonyságtételem
Előre jeleztem számotokra, hogy 

ez a születésnap rendhagyó lesz. 
Kérlek benneteket, hogy mint ün-
nepeltet ajándékozzatok meg azzal, 
hogy figyelmesen meghallgatjátok, 
amit mondani szeretnék nektek: a 
hitemről szeretnék bizonyságot ten-
ni előttetek.

Régóta hordozom veletek szem-
ben a felelősségem súlyát. Olyan 
felelősség ez, mint – ahogy olvas-
tam valahol – amit az egyik koldus-
nak kell éreznie a másik koldussal 
szemben, amikor megtudta, hol 
lehet ingyen kenyérhez jutni, ami 
mindkettejük számára az életben 
maradás feltétele. Egy nagyon 
szép énekünk így fejezi ki e felelős-
ség lényegét: „Egy lélekért se érjen 
vádja téged,/Hogy temiattad nem 
látta meg Őt!/Légy örömmondó, 
békekövet,/Hirdesd: a Szabadító 
elközelgetett.”

Azt látom mindnyájunk életé-
ben, hogy kezdenek sűrűsödni a 
nemszeretem felhők: saját beteg-
ségeink, a gyermek súlyos meg-
betegedése, vagy éppen házassági 
problémák formájában. De nagyon 
nehéz megélni a társ elvesztésével 
az egyedül maradottság súlyos 
terhét is. És persze, az életkorunk 
is elgondolkodtathat, hogy mi lesz 
később, mi vár ránk.

Személyes megtapasztalásból tu-
dom, hogy nem vagyunk egyedül, 
ezekkel a súlyos kérdésekkel nem 
egyedül kell szembenéznünk! Van 
egy hatalmas Isten, aki nagyon 
szeret mindnyájunkat, és csak arra 
vár, hogy őszinte szívből kiáltsunk 
hozzá. Ő nem diktátor, nem erő-
szakolja ránk magát. Így mondja 
az ige: „Közeledjetek Istenhez, és 
Ő közeledni fog hozzátok.” (Jakab 
4,8)

„Kérjetek, és adatik nektek, ke-
ressetek, és találtok, zörgessetek, 
és megnyittatik nektek.” (Máté 7,7)

Mit kérjünk? Mit keressünk? Mire 
van szükségünk?

A hitre! Ez Isten kegyelmének 

ajándéka, nem jön magától. Nem 
elhatározás kérdése.

Akkor mit kell tenni? Erre is ad 
eligazítást a Biblia: „A hit hallásból 
van, a hallás pedig Krisztus beszé-
de által.” Hol hallhatok Krisztus 
beszédéről? A Bibliában és az ige-
hirdetés alkalmával.

Sokan azt hiszik, hogy a hitben 
járás egyenlő azzal, hogy hisznek 
Isten létezésében, vagy hogy eljár-
nak vasárnaponként a templomba, 
és sok jót tesznek, hogy Isten be-
számítsa az üdvösségükbe.

A Biblia tanítása szerint mindez a 
kárhozatra elegendő.

„Hiszen kegyelemből van üdvös-
ségetek a hit által, és ez nem tőletek 
van: Isten ajándéka ez; nem csele-
kedetekért, hogy senki se dicseked-
jék.” (Ef.2,8)

Az üdvösséghez szükség van 
arra a bizonyos fordulatra, ami 
Pállal /akkor még Saullal/ történt 
a damaszkuszi úton, amikor meg-
hallotta Jézusnak hozzá intézett 
kérdését: „Saul, Saul, miért üldözöl 
engem?” A végeredmény mindnyá-
junk számára tudott: Saulból Pál 
apostol lett, aki átadta életét Jézus-
nak, és mártírhalált halt az evangé-
lium terjesztéséért, hogy másokat 
megmentsen a kárhozattól.

Jézusnak ez a kérdése ilyenkép-
pen ma is szól minden emberhez: 
– Miért nem hiszel énbennem, aki 
a halálommal elszenvedtem a bün-
tetést helyetted az Istennek való 
hátat fordítás vétkéért?

Ez a páli fordulat – ahhoz képest, 
hogy református lelkész gyerme-
ke vagyok – elég sokára követke-
zett be az életemben. Természetes, 
hogy jártam templomba, de tel-
jesen süket voltam arra, amit ott 
hallottam. Istenhitem volt, de Jézus 
Krisztus személye a lelki látótere-
men kívül esett.

1976-ban a második kerületbe 
költöztünk anyukámmal, és meg-
kerestük a legközelebbi református 
gyülekezetet, ahol élő hitű lelké-
szek szolgáltak. /A vezető lelkész 

Cseri Kálmán volt!/
Ekkorra már Isten Szentlelke 

munkálkodott bennem a sok át-
élt nehézség és mélység által is, 
így nagyon is nagy érdeklődéssel 
kezdtem figyelni, hogy mit is mond 
a lelkész. Kezdtem érteni, hogy 
mindaz, amit hallok, tanítás arról, 
hogy hogyan éljem a mindenna-
pok életét Jézus Krisztus paran-
csa szerint. Kezdtem arra figyelni, 
hogy egy-egy helyzetben mit is vár 
el tőlem Isten. Ha nem követtem 
a tanítását, őszintén bántott, és 
bocsánatáért könyörögtem. Napi 
rendszerességgel kezdtem olvasni 
a Bibliát, csendességemben Isten-
nel beszéltem meg minden gondo-
mat, kérve a vezetését. Hihetetlen 
lelki éhség támadt bennem az al-
kalmak iránt: minden kérdésemre 
vágytam, hogy választ kaphassak. 
Egyre inkább kiderült számom-
ra, hogy a Biblia a mindennapok 
megélésének kézikönyve!

Mindezt Isten végezte el bennem 
a Szentlelkének vezetése által, és 
Jézus Krisztus egyre inkább a hit-
életem középpontjába került!

Egy csomó új dolgot tudtam meg. 
Így azt is, hogy Istenhez csak Jézus 
Krisztus által lehet menni.

Jézus mondja: „Én vagyok az út, 
az igazság és az élet, senki sem me-
het az Atyához, csakis én általam.” 
(János 14,6)

Miért csak Jézus által mehetünk 
Istenhez? Miért kellett egyáltalán 
emberré lenni neki, ha egyszer 
ugyanúgy Isten, mint az Atya és a 
Szentlélek Isten?! Miért kellett egy-
általán meghalnia?

Lassan kezdtem megérteni, hogy 
miért nem tehette meg az ember 
akkor egyszerű bocsánatkérés-
sel, hogy visszamenjen Istenhez, 
mondván, hogy megbántam, hogy 
engedtem a kísértésnek, és elhagy-
talak Téged. Ekkor már az Isten és 
az ember között ott volt a bűn, mint 
egy fal, és Isten szentsége nem vál-
lal közösséget a bűnnel.

„Vér kiontása nélkül nincs bűn-
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bocsánat.” (Zsid 9,22) Ember 
követte el a bűnt, az áldozatnak 
is embernek kell lenni, de tökéle-
tesnek, vagyis bűntelennek. Ilyen 
ember pedig nincs! Akkor az em-
ber soha nem tud megtérni az Is-
tenhez, mert rajta van a bűn. Ma-
rad a halál, a kárhozat a számára!

Ám János apostol 1. leveléből ezt 
olvashatjuk: „Isten szeretet.” Ez a 
lénye. Nem tudott tehát abba be-
lenyugodni, hogy az ember ne tér-
hessen vissza hozzá. Ezért kellett 
a Fiának emberré lenni, aki bűn-
telen volt, és tökéletes áldozatként 
magára véve a világ összes bűnét 
elszenvedje a büntetést helyettünk, 
érettünk, miattunk. Áldozatával Ő 
ütött rést a bűn falán, és általa já-
rulhatunk csak Isten elé. Aki mind-
ezt hittel befogadja az életébe, és 
Jézus Krisztust megváltójának és 
élete urának tartja, az Ő vére által 
megtisztulva most már Isten elé já-
rulhat, és a Fiáért Atyjának nevez-
heti Őt.

Jézus igazsága nekünk adatott, a 
mi bűnünk pedig ráruházatott!
Mindez pedig az üdvösség na-
gyon komoly kérdéséhez vezet el 
bennünket, mert ami a kereszten 

történt, a mi megmentésünkért tör-
tént.

Az Újszövetségben több olyan ige 
van, amelyek tömören fogalmaz-
zák meg az üdvösség feltételét.

Példaként: „Aki hisz a Fiúban, 
annak örök élete van.” (János 3,36)

„Aki segítségül hívja az Úr nevét, 
üdvözül.” (ApCsel 2,21)

„Aki hisz, és megkeresztelkedik, 
üdvözül, aki pedig nem hisz, elkár-
hozik.” (Márk 16,15)

Hit által van az üdvösség tehát: 
Jézus Krisztusban, mint megváltó-
ban való hit által. Ezért mondtam 
az elején, amikor Jézust idéztem, 
mi szerint: „Kérjetek, és adatik…”, 
hogy hitet kérjetek!

Nagy dolog az üdvbizonyosság 
tudatával élni! A mai ember még-
sem akar tudni a halálról. Elkövet 
mindent: zajt kelt maga körül, in-
formációözönnel kábítja magát, 
próbálja anyagilag elviselhetővé 
tenni a nemszeretem éveket, biz-
tosítva a komfortérzetet. Kerüli az 
elcsendesedés lehetőségét, mert 
fél szembenézni az elkerülhetet-
lennel.

A Biblia írja: „Elvégzett dolog, 
hogy az emberek egyszer meg-

haljanak, azután az ítélet.” (Róma 
9,26)

Ezt lehet nem hinni is, de mi lesz, 
ha mégis igaz?!

Amikor készültem erre a bizony-
ságtételre, nem csak azért kértem 
Istent, hogy a Szentlelke vezessen 
az írásban, hanem értetek is könyö-
rögtem az ige szavával: „Ma, ha az 
Ő szavát halljátok, meg ne kemé-
nyítsétek szíveteket.” (Zsid 3,8)

Azt csak Isten tudja, hogy az el-
hangzott bizonyságtételemből mi 
érintette meg a szíveteket.

Egyet még tudnotok kell: ha nagy 
mélységbe kerültök, és minden ki-
látástalannak tűnik körülöttetek, 
ha Jézushoz kiáltotok őszintén, alá-
zattal, szívből, az Ő nevének és vé-
rének ereje van, és megmenekülsz! 
Erről sokan tettek már bizonyságot. 
Ez halálunk órájára is vonatkozik.

Mert „Aki segítségül hívja az Úr 
nevét, üdvözül”.

Sokszor szoktam értetek imád-
kozni, hogy legyen kegyelmes Isten 
irántatok Jézus nevéért, hogy oda-
át is együtt örülhessünk egymás-
nak, Istent dicsőítve. Úgy legyen. 
Ámen.

Fábiánné Jónás Éva

GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK
(Lásd még: www.albaref.hu – Programok és Tudnivalók menüpont)

IFJÚSÁGI ÉLET

Péntekenként 15:00 Tini ifi (JETI), 
Péntekenként 17:00 KFC 
                          (Keresztyén Fiatalok Clubja)
Szombatonként 18:00 FiFe 
                              (Fiatal Felnőttek Köre)

• Helyszín: Gyülekezeti Központ, ifjúsági terem

Október 27–30. (P–H) Őszi ifitábor! 
Téma: Nem Konformer, hanem Transzformer! 
Részvételi díj: 12.000,- Forint. Részletfizetés lehetsé-
ges. Jelentkezni és befizetés a lelkészi hivatalban.
• Helyszín: Balatonfüredi Siloám Üdülő

November 04. (Szo) 
9:00 Ifjúsági evangelizációs nap

• Helyszín: Gyülekezeti Központ, nagyterem
Hitmélyítő alkalmak
Hó 1. és 3. vasárnapján 16:00–18:00 óráig 30-40-es kör
Hó 2. vasárnapján 16:00 Családos kör
Hó 4. vasárnapján 16:00 Szolgálók bibliaórája

• Helyszín: Gyülekezeti Központ

GYERMEK KONFIRMÁCIÓ

Péntekenként 16:00–16:45-ig kezdő és haladó (ösz-
szevont) konfirmációi előkészítő óra
• Helyszín: Gyülekezeti Központ, emeleti ének-

kari terem
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HITMÉLYÍTŐ ÉS FELNŐTT KONFIR-
MÁCIÓRA FELKÉSZÍTŐ ALKALMAK

Szerdánként 18:00 Keresztkérdések előadásso-
rozat hitünk alapkérdéseiről
• Helyszín: Budai út, fűtött altemplomi ima-

terem

Péntekenként 18:00 Tabuk nélkül előadássorozat hi-
tünk alapkérdéseiről
• Helyszín: Gyülekezeti Központ, nagyterem

ÁLLÁSHIRDETÉS!

Megüresedett a Széchenyi úti egyházfi állás! Mind-
azok, akik elhivatottságot éreznek magukban, a lel-
készi hivatalban jelentkezhetnek az állásra.

ADAKOZÁS

2017. évi kiemelt céladakozások:
• A Budai úti gyülekezeti ház és parókia 

építése
• A Sóstói temető ravatalozójának és urna-

falának felújítása
• A maroshegyi imaház tervezett bővítése 

és felújítása

PRESBITERVÁLASZTÁS

November 05. (V) Presbiterválasztás a gyülekezetré-
szekben, mind a 4 délelőtti istentiszteleten!

NOVEMBER 1-JEI MEGEMLÉKEZÉSEK

15:00 Ökumenikus megemlékezés a Kisfaludi Te-
metőben

16:00 A vigasztalás evangéliumának megszólaltatá-
sa, Béla úti köztemető

17:00 Emlékezők istentisztelete a Budai úti ref. 
templom urnatemetőjében

REFORMÁCIÓ 500 JUBILEUMI PROGRAMOK

Október 28–30. (Szo–H) 18:00 órakor esténként 
családos előadássorozat: Az emberi életvezetés nagy 
kérdései (házasság, gyermeknevelés és pénzügyek)

 – Október 28. (Szo) 18:00 Varga György: „Min-
denki a fedélzetre!”

 – Október 29. (V) 18:00 Szabó György és Bea: 
„Negyven év eltelik vagy megtelik?”

 – Október 30. (H) 18:00 Somody Imre: „A sá-
fárság öröme a családban”
• Helyszín: Fehérvári Civil Központ (Rákóczi u. 25.)

 – Október 29. (V) Reformáció 500 emlék-
táblák avatása
• Helyszín: Gyülekezetrészenként az isten-

tiszteletek keretében!

 – Október 31. (K) 10:00–15:00 Reformáció 
500 központi ünnepség.
• Helyszín: Budapest, Papp László Sportaré-

na. Utazás egyénileg!

 – Október 31. (K) 18:00 Közös reformációi 
hálaadó istentisztelet és előadás
• Helyszín: Baptista imaház

Információ – Helyi programok: ld. szórólapokon 
és a web-en www.frissitoforras.hu; https://www.
facebook.com/frissitoforras/ Országos: http://
reformacio.ma/

LELKÉSZVÁLASZTÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

A lelkészválasztást előkészítő bizottság tagjai: 
dr. Bíró Zsuzsanna, Incze Sándor, Dr. Mayer Péter, 
Miklós András, Ifj. Miklós András, Miklós Gábor, Síró 
Imre, Szabó Sándor, Szanyó Gábor. 
A bizottságot Miklós Gábor főgondnok vezeti.

Lelkész-vendégszolgálatok november folya-
mán fognak történni. Bővebb tájékoztatást 
erről később ad a bizottság.

-  Szentírást
-  bibliai témájú könyveket
-  hitépítő kiadványokat
-  traktátusokat

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

vásárolhat minden kedves érdeklődő.

A Széchenyi utcai gyülekezetünkben a két istentiszteleti alkalmat követően:

Iratterjesztés
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LETETTÉK A BUDAI ÚTI REFORMÁTUS 
GYÜLEKEZETI HÁZ ÉS PARÓKIA ALAPKÖVÉT

A Székesfehérvári Reformá-
tus Egyházközség Budai úti 
temploma mellett épülő gyü-
lekezeti ház és parókia alap-
kövét helyezték el ünnepélyes 
keretek közt szeptember 24-
én, vasárnap. A méltóságteljes 
eseményt megelőzően hála-
adó istentisztelettel köszönték 
meg az alapkőletétel kegyel-
mét, majd ünnepi közgyűlést 
tartottak, amelyben beszámo-
ló hangzott el az építkezésről, 
valamint az alapkővel együtt 
elhelyezett időkapszula tartal-
mát is ismertették.

„Nemrégiben ünnepeltük a temp-
lom alapkőletételének 20 éves év-
fordulóját. Ma újra örömmel adjuk 
hírül, hogy alapkőletételre kerül 
sor, a templom melletti gyülekezeti 
ház és parókia alapkövét tesszük 
le. A gyülekezetnek mindig is ál-
ma volt, hogy a templom mellett 
legyen lelkészlakás és közösségi 
ház is.” – fogalmazott Berze János 
lelkipásztor, aki hozzátette, hogy 
„az építkezés két ütemben valósul 
meg, az első ütem december 21-ig 
befejeződik, ez a szerkezetkész ál-
lapotot jelenti és várhatóan – Isten 
segedelmével – 2018 végére feje-
ződik be”.

Az eseményen az ünnepi szolgá-
latot Steinbach József dunántúli 
református püspök végezte, aki a 
hálaadó istentiszteleten kiemelte, 
hogy az alapkőletétel ünnepe a 
templom fennállásának 20. és a 
reformáció 500 éves évfordulóján 

valósulhat meg. „A szabadság teo-
lógiájának lényege az, hogy Jézus 
Krisztus kereszthalálával megsza-
badított minket a bűn fogságából. 
Ezért minden öröm és nehézség 
közepette is reménységünk van. 
Reménységünk másik szilárd alap-
ja pedig a Szentírás, amelyet bárhol 
nyitunk fel, bizonyságot kapunk.” – 
mondta Steinbach József püspök, 
majd köszönetet mondott Magyar-
ország Kormányának a mintegy 35 
millió forintos támogatásáért, vala-
mint a székesfehérvári gyülekezet 
tagjainak áldozatos munkájáért is, 
amelyre Isten áldását kérte.

A hálaadó istentiszteletet köve-
tően ünnepi közgyűlést tartottak, 
amelyen Fülöp Zoltán presbiter is-
mertette a tervezés, engedélyezte-
tés és a már megkezdődött építke-
zés folyamatát. Elmondta, hogy az 
alapkővel együtt elhelyezendő idő-
kapszulában helyet kap az építke-
zés teljes dokumentációja, a gyü-
lekezeti újság, valamint napilapok 
aktuális példányai és pénzérmék is.

Mészáros Attila elmondta, hogy a 
mai nap nagy öröm a város életé-

ben. „Öröm, mert Szé-
kesfehérvárnak fontosak 
a közösségek. A közös-
ségeknek pedig otthonra 
van szüksége, és a kö-
zösségi ház felépülésével 
az istentiszteleten kívüli 
közösségi programok is 
otthonra találhatnak.” 
– fogalmazott Székesfe-
hérvár alpolgármestere.

Az ünnepi közgyűlés 
bezárását követően a szolgáló lel-
készek, meghívott vendégek és a 
gyülekezet átvonult az alapkőhöz, 
ahol a 25. zsoltár hangjai mellett 
ünnepélyesen letették a gyülekeze-
ti ház és parókia alapkövét.

A hálaadó istentiszteleten és az 
alapkőletételi ünnepségen részt vett 
Imre Bálint, a Mezőföldi Reformá-
tus Egyházmegye esperese, Köntös 
László dunántúli lelkészi főjegyző, 
Balsay István, Székesfehérvár volt 
polgármestere és dr. Kovács Béla 
Sándor önkormányzati képviselő 
is. Írott köszöntést küldött Orbán 
Viktor, Magyarország miniszterel-
nöke, Vargha Tamás honvédelmi 
miniszterhelyettes, Soltész Miklós, 
az Emberi Erőforrások Minisztéri-
umának államtitkára, Huszár Pál, 
a Dunántúli Református Egyház-
kerület főgondnoka, a zsinat vilá-
gi elnöke, valamint Bányai László 
nyugalmazott lelkipásztor is. Zenei 
szolgálatot végzett a Csomasz Tóth 
Kálmán Kórus, Dóczi István kar-
nagy vezényletével.

Forrás: www.szekesfehervar.hu

STEINBACH JÓZSEF REFORMÁTUS PÜSPÖK IGEHIRDETÉSE 
AZ ALAPKŐLETÉTELKOR 2017. SZEPTEMBER 24-ÉN

Isten igéje, amely szól hozzánk és 
amely alapján üzenetét szeretném 
hirdetni köztetek: Pál apostol Ko-
rinthusiakhoz írott második levele 
harmadik fejezetében a 12. verstől 
a fejezet végéig, ekképpen:

„Mivel hát ilyen reménységünk 
van, teljes nyíltsággal szólunk, és 
nem úgy, mint Mózes, aki leplet tett 
az arcára, hogy ne lássák Izrael fiai 
a múlandó dicsőség végét. De az ő 
gondolkozásuk eltompult, mert az 

Ószövetség felolvasásakor ugyan-
az a lepel mind a mai napig felfe-
detlenül megmaradt, mivel az csak 
Krisztusban tűnik el. Sőt mindmá-
ig, valahányszor Mózest olvassák, 
lepel van a szívükön. De ha majd 
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megtérnek az Úrhoz, elvétetik a le-
pel. Az Úr pedig a Lélek, és ahol az 
Úr Lelke, ott a szabadság. Mi pedig, 
miközben fedetlen arccal, mint egy 
tükörben szemléljük az Úr dicsősé-
gét mindnyájan, ugyanarra a képre 
formálódunk át az Úr Lelke által di-
csőségről dicsőségre.” Ámen.

Kedves Testvéreim, kedves szé-
kesfehérvári Testvérek az Úr Jézus 
Krisztusban!

Ahogy az imádságban hálát ad-
tunk, megköszönjük a mi Urunk-
nak, hogy itt, Székesfehérváron a 
Budai úti templom mellett gyüleke-
zeti ház és parókia épülhet és ennek 
alapkövét e hálaadó istentisztelet 
keretében elhelyezhetjük. Mindez 
történik a reformáció 500. évfordu-
lójának esztendejében, és ez a két 
alkalom összekapcsolódik felolva-
sott igénkben, amely a reformátori 
örökség lényegét hangsúlyozza, és 
amely célból épül fel ez a gyüleke-
zeti ház és parókia is, mint ahogy 
annak idején felépülhetett a Budai 
úti templom.

Ez a cél pedig röviden és tömören 
így hangzik az apostol általi megfo-
galmazásban a Szent Lélek által: 
mi pedig nyíltan szólunk, nyíltan te-
szünk bizonyságot, nyíltan hirdetjük 
Isten igéjét e templom falai között, 
a felépülő gyülekezeti házban, eb-
ben a városban, melyet Isten ránk 
bízott. Nyíltan szólunk azért, mert 
reménységünk van, hangsúlyozza 
az apostol.

Ez az első üzenet: nyíltan szólunk, 
mert reménységünk van. Ennek a 
reménységnek a lényege az, hogy 
elvétetett a lepel, akkor, amikor 
Jézus Krisztus meghalt érettünk a 
kereszten, és az evangélista leírja, 
hogy a templom kárpitja felülről 
az aljáig kettéhasadt és betekint-
hetünk a Szentek Szentjébe, látjuk 
a lényeget, mert Jézus Krisztusban 
feltárul Isten igéjének lényege és 
ettől kezdve értjük az írásokat, lát-
juk az írások lényegét, üzenetét, az 
Evangéliumot, az örömhírt, látjuk 
Jézus Krisztust. Sőt, bárhol nyitjuk 

fel a Szentírást, Jézus Krisztust és 
az örömhírt halljuk abból. Nyíltan 
szólunk, mert reménységünk van, 
feltárult az írások értelme, Jézus 
Krisztusban elvétetett a lepel.

Továbbgondolva ezt a reménysé-

get, kedves székesfehérvári Testvé-
rek, gondoljatok bele abba, hogy a 
feltámadott Jézus Krisztusra tekint-
ve csak ebben a lelkületben szolgál-
hatunk. Minden öröm és probléma 
közepette tele vagyunk reménység-
gel, mert Jézus Krisztus ügye győz-
tes ügy.

Reménységünk van, mert feltá-
rult az írások értelme, és reménysé-
günk az egyház jövőjét illetően is. 
Reménységünk van a gyülekezet 
jövőjét illetően is. Reménységünk 
van, amikor a felépülő gyülekeze-
ti házra gondolunk vagy azokra a 
feladatokra, amiket ebben a város-
ban szeretnénk az Isten dicsőségére 
elvégezni.

Vége annak az időszaknak, ami-
kor folyamatosan csak panaszko-
dunk. Akár még önmagunkra is 
csak rosszat mondunk. A remény-
ség nem számok függvénye. A re-
ménység nem statisztikai kategória. 
Nyíltan szólunk, mert reménysé-
günk van, mert Krisztusban látjuk 
az írások igazi értelmét, látjuk az 
egyház, a gyülekezet, az Isten népe 
valóságos jövőjét. A hitvallás meg-
fogalmazza, Isten fia a világ kezde-
tétől fogva annak végéig megőrzi 
az ő népét. Ez a reménység Isten 
népe tagjaiként, ami egyéni éle-
tünkre nézve is áldott valóság. Mert 

nem kell félni, nem kell aggódni, 
tudjuk, hogy a saját életünkben is 
mennyi terhet hordozunk, meny-
nyit küzdelmet vívunk a hétközna-
pokban, mennyi konfliktusunk van 
egyházon belül és kívül, és sokszor 
elszorul a szívünk, nem is beszélve 
a hétköznapi gondokról, megélhe-
tésről, egzisztenciális gondokról, a 
házasságunk, családunk, sorolhat-
nám.

Kedves Testvéreim! Biztat az ige 
bennünket, hogy ne féljünk, Isten 
népe tagjaiként egyéni életünkre 
nézve is érvényes a reménység. 
Megáldja Isten a mi életünket, sőt 
tudjuk, hogy örök életünk van, 
amely beragyogja ezt a földi életet.

Felépül ez a gyülekezeti ház. Ré-
gi tervünk, régi álmunk válhat va-
lóra. Köszönet az élő Isten emberi 
eszközeinek, a támogatóknak, se-
gítőknek, mindazoknak, akik nagy-
ban és kicsiben odaadó szolgálattal 
végzik ezt a feladatot és építik Isten 
országának ügyét.

Nyíltan szólunk, mert tele va-
gyunk reménységgel, hangsúlyozza 
az apostol. Ahányszor erre a gyüle-
kezeti házra tekintetek, erre a temp-
lomra, akkor jusson eszetekbe ez a 
biztató ige: „Nyíltan szólunk, mert 
reménység van a szívünkben.”

Aztán felépülhet ez a gyülekeze-
ti ház, hogy nyíltan szóljunk, mert 
szabadságban élünk. Ez is a mai ige 
gondolata volt, kapcsolódva a re-
ménységhez. „Ahol az Úrnak lelke, 
ott a szabadság.” A reménység és 
a szabadság kapcsolata. Jól jegyez-
zük meg ezt: a szabadság első rend-
ben teológiai üzenet és csak utána 
társadalmi. Ha Isten igéje alapján 
helyesen értjük meg ezt a fogalmat, 
hogy mit jelent a szabadság, akkor 
értjük a mai igét. Akkor tudjuk iga-
zán értékelni, hogy miért épülhet 
meg ez a gyülekezeti ház. Nyíltan 
szólunk, mert reménységünk van, 
nyíltan szólunk, mert szabadság-
ban élhetünk a Jézus Krisztusban.

Mit jelent a szabadság? Azt jelen-
ti, hogy megszabadított emberek 
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vagyunk. Megváltott emberek va-
gyunk, Testvéreim. Hát ez a sza-
badság lényege. Ez az örömhír, ez 
a keresztyén üzenet, amely ránk 
bízatott. A keresztyénség nagy csa-
ládjában, hadd mondjam így, fele-
kezettől függetlenül ez az Evangé-
lium szíve: Isten Jézus Krisztusban 
megszabadított bennünket a bűn-
től, a betegségtől, a haláltól, a go-
nosz hatalmától. 

Kell ezt hangsúlyozni, Testvéreim, 
mert mindenhol, egyházban, gyü-
lekezetben, közéletben, világpoliti-
kában, mindenhol látjuk a gonosz 
szétdobáló munkáját, hogy min-
dent elbizonytalanít, hogy embere-
ket egymás ellen fordít, hogy sehol, 
semmilyen szinten nincs egység.

Íme az Evangélium: legyőzetett 
a gonosz, ez a szabadság igei, te-
ológiai értelme. Megszabadított, 
megváltott emberek vagyunk. 
Szabadok vagyunk a gonosz ha-
talmától, a bűntől, a betegségtől, 
a haláltól, mert Jézus Krisztus a mi 
Megváltónk, és ezért vagyunk tele 
reménységgel. Ezért épül fel ez a 
gyülekezeti ház, hogy hirdessük, 
mondjuk, mondjuk tovább és él-
jük bele a világba.

A szabadságnak van még egy 
fontos teológiai értelme: megsza-
badított bennünket az Úr és felsza-
badított bennünket az Úr. Megint 
csak a szó teológiai és igei értelmé-
ben. Mert aki megváltott ember, az 
fellélegzik. Mázsás súlyok hullanak 
le rólunk, egyéni és közösségi érte-
lemben. Nincs semmi baj. Az Isten 
Krisztusban közölt szeretetéről senki 
és semmi el nem választhat ben-
nünket.

Jól figyeljetek. Ez azt jelenti, von-
juk le a konzekvenciát, hogy az 
életnek ugyan van tétje, van felada-
tunk, szolgálatunk, a talentumokkal 
sáfárkodni kell az Isten dicsőségére, 
az életnek van tétje. De az életnek 
nincs halálos tétje, mert Jézus Krisz-
tus feltámadott, megszabadulunk 
minden görcstől, aggódástól, féle-
lemtől. Megszabadított és felszaba-

dított emberek vagyunk.
Urunk, könyörülj, hogy elvégez-

hessük a küldetésünket és ebben 
a hazában és a keresztyén Európá-
ban meghallják ezt az üzenetet. A 
szabadság teológiai értelmét: „ahol 
az Úrnak lelke, ott a szabadság.” 
Mert akkor tudunk társadalmi ér-
telemben is jól élni a szabadsággal, 
nem visszaélni, mert szabadság 
nincs szabadító nélkül. Egyébként 
a szabadság olyanná lesz, mint a 
medrét vesztett folyó, amely min-
dent elsodor. És ezt látjuk, ezt éljük 
most meg. Hit nélkül nincs valósá-
gos, építő szabadság. Hit és szaba-
dító nélkül a szabadság rombol.

Két nappal ezelőtt a gyülekezeti 
filmklubon egy svéd filmet néztünk 
meg, az a címe: Lavina. Érdemes 
megtekinteni. Bár a rendező cél-
ja egészen más volt. Döbbenetes 
képet tár elénk, szinte akaratlanul 
is, hogy a jóléti társadalmakban a 
szabadságban minden szétesett. 
Könyörülj rajtunk, Urunk. Ahol az 
Úrnak lelke, ott a szabadság. Nyíl-
tan szólunk, mert tele van a szívünk 
reménységgel. Mi nyíltan szólunk, 
mert megszabadított, megváltott 
emberek vagyunk.

Végezetül, mi nyíltan szólunk, 
mert az Isten dicsősége egyre in-
kább láthatóvá lesz rajtunk. Ezért 
is épül fel ez a gyülekezeti ház, 
hogy ez a csoda megtörténik. Mi-
lyen gyönyörűségesen fogalmaz 
az apostol, egyre inkább elválto-
zunk dicsőségről dicsőségre, mert 
Isten kiválasztó kegyelme cselekszi 
azt a csodát, hogy az ember élete 
egy pontján megtér, újjászületik és 
Jézus Krisztus követője lesz. Beta-
golódik az Egyetemes Anyaszent-
egyház valamelyik gyülekezetébe. 
A látható egyházba, és annak 
szolgáló tagja lesz, miközben meg-
tér, elkezd a megszentelődés útján 
járni. Ahogy hangsúlyozta Kálvin, 
ez a megszületett Krisztus egyre in-
kább növekszik benne, bennünk. 
Egyre inkább kiábrázolódik ben-
nünk az Isten dicsősége. 

Kiábrázolódik Jézus Krisztus.
Elmondhatjuk az apostollal 

együtt, ahogy egy másik helyen 
hangsúlyozza: „Élek többé nem 
én, hanem él bennem a Krisztus.” 
Vagy elmondhatjuk Keresztelő Já-
nos hitvallását: „Jézus Krisztusnak 
növekednie kell, nekem pedig alá-
szállanom, kisebbé lennem.”

Kedves Testvéreim, felmerül a 
kérdés, amikor ott állunk a magunk 
helyén, ahova az Isten szolgálatra 
rendelt. Házasságban, családban, 
feladatban, munkahelyen, gyüle-
kezetben. Számos váratlan helyzet, 
konfliktushelyzet vagy a hétköznap-
nak valamilyen nyűge, akkor hogy 
viselkedünk. Akik rád tekintenek, 
kit látnak? Egy indulatos embert, 
vagy minden nyomorúságunk el-
lenére kiábrázolódik-e valami ben-
nünk a Krisztusból, az Isten dicső-
ségéből? Ez itt a kérdés és áldott 
legyen az ígéret, hogy igenis, egyre 
inkább az Úr kegyelméből ezen az 
úton járunk. Elváltozunk dicsőség-
ről dicsőségre. És ezért hitelesen 
tudjunk szólni. Tökéletesek nem 
vagyunk, de minden nyomorúsá-
gunk ellenére hitelesen és nyíltan 
tudjunk szólni.

Tele van a szívünk örömmel és 
köszönjük, hogy meghívtatok ben-
nünket, hogy a Mezőföldi Egyház-
megye és a Dunántúli Református 
Egyházkerület vezetése együtt örül-
het veletek. Együtt helyezhetjük 
el az alapkövet a Reformáció 500 
éves évfordulójára, és kérlek, tudjá-
tok azt, hogy mögöttetek vagyunk 
és imádkozunk értetek, szeretünk 
benneteket és imádkozunk ezekért 
a munkálatokért, és imádsággal 
gondolunk azokra is, akik lehetővé 
tették anyagi forrásokkal is ezt az 
építkezést és ezt a szolgálatot. De itt 
a lényeg a szolgálaton van. Amiért 
ezt kaptuk: Hogy nyíltan szóljuk a 
Krisztus evangéliumát. Remény-
séggel, szabadon, Isten dicsőségét 
hirdetve, a Jézus Krisztusban. Úgy 
legyen. Ámen.

Leírta: Vári Kovács Ágnes
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Férfialkalom indult a Budai úton
Október 14-én férfi kö-

zösségialkalom-sorozat 
kezdődött a Budai úti gyü-
lekezetrészben. 12 férfi csat-
lakozott, hogy erősítsék a 
krisztusi köteléket egymás 
között. Az éneklés után Ber-
ze János nyitotta meg az al-
kalmat Igével.

„De áldott az a férfi, aki az 
Úrban bízik, akinek az Úr a 
bizodalma. Mert olyan lesz, 
mint a víz mellé ültetett fa, 
amely a folyóig ereszti gyökereit. 
Nincs mitől félnie, ha eljön a hő-
ség, lombja üde zöld marad. Szá-
raz esztendőben sem kell aggód-
nia, szüntelenül termi gyümölcsét.” 
(Jeremiás 17:7–8)

Az igei gondolatok kiemelték, 
hogy az Úr igéjére kell koncent-

rálnunk, és azt hangsúlyoznunk. 
Ezután közös imában erősítet-
tük egymás lelkét, majd a játékok 
megmozgattak és közben jobban 
megismerhettük egymást.

Délután 4 órakor csatlakoztunk 
be a Soulcon amerikai férfi szol-
gálat nemzetközi férfialkalmának 
adásába, amely rámutatott Luther 

munkásságának kulcsára, 
vagyis az Ige iránti elkötele-
zettségre, még akkor is, ha 
ezért üldöztetés a jutalom. 
Ahogy Józsué és Káleb is 
Isten Igéjére hagyatkoztak, 
még akkor is, amikor ezért a 
feldühödött nép meg akarta 
őket kövezni.

Az adás után két csoport-
ban beszéltük át a kérdése-
ket és ismertük meg ezáltal 
még jobban egymást. Az es-

tet közös szendvicskészítéssel zár-
tuk, majd a megmaradt alapanya-
gokat elvittük a Székesfehérvári 
Kríziskezelő Központba.

Férfi közösségi alkalmunk nov-
emberben folytatódik.

Barabás Péter

Köszönet!A Békesség újság pünkösdi szá-
mában nagy örömömre szolgált 
az „Újra a Cornerstone-tól zengett 
a templom” című leírás, amely a 
2017. május 11-én a Budai úti re-
formátus templomban a Zenés es-
ték keretében és a Reformáció500 
jegyében zajlott zenei eseményről 
számolt be.

A részletes leírás annyira megfo-
gott, hogy – bár nem vagyok sem 
zeneműértő, sem -ismerő lélek 

– a cikk olvasása közben szinte a 
virágokkal díszített padsorokban 
éreztem magamat én is. Külön kö-
szönet a kórus küldetéséről vallott 
sorokért.

Ilyenkor sajnálom, hogy nem tu-
dok részt venni – egy idő óta – a 
gyülekezet ilyen és egyéb hasonló 
alkalmain (egészségügyi ok miatt).

De nagyon-nagyon köszönöm 
– talán nemcsak saját nevemben 
– Vági Ágnesnek kedves, minden-
re, minden mozzanatra kiterjedő 
cikkét.

Jó egészséget, jó zenélést és kó-
ruséneklést kívánok sok szeretettel!

„És örömet találj mindabban a 
jóban, amelyet ád néked az Úr, a Te 
Istened, és a te házadnépének…” 
(5Mózes 26:11)

Csizmadiáné Ilonka

Meghívó
Szeretettel várom a Testvéreket „Áttörés Plusz” elnevezésű megújított 

kötetbemutató alkalmaimra, ahol a szavalt versek mellett sok megzenésített verssel 
várjuk az érdeklődőket.

November 13-án (hétfőn) 17.30-kor a Tolnai utcai könyvtárban, 
november 21-én (kedden) 18 órakor pedig a Museum Caféban (Megyeház utca 17.) 

lesznek az előadások.
Közreműködnek:

Ferenczy Nagy Boglárka versmondó és Horváth Irma énekes-gitáros
A belépés ingyenes.

Schrenk Éva
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MAROSHEGYI KRÓNIKA

Őszi bográcsozás. 
Szeptember 10-én tartottuk máso-
dik lelki napunkat. 
A nap témája: „DÖNTS!” volt. 
Kilenc órakor istentisztelettel kezd-
tünk. Tíz órától Pécsi Rita tartott 
előadást Tömegember vagy önál-
ló egyéniség? A döntésképesség 
fejlesztése címmel. Majd csapatjá-
ték következett állomásokkal. 
Három órától az Iránytű zenekar 
szolgált köztünk. Bővebben olvas-
hatnak erről a testvérek külön cik-
künkben.

Hittanos családi istentisztelet. 
Októberben a hittanos és gyüleke-
zeti családoknak tartottunk isten-
tiszteletet.

Jövőbeli alkalmaink:
Maroshegyi Miklós nap. Dec-
ember 3-án 15 órától adven-
ti kézműveskedést tartunk. A 
kézműveskedés mellett lehet mézes-
kalácsot díszíteni, sült krumplit en-
ni és forró csokit inni. 
Minden családot várunk az alka-
lomra.

További információ: 
Ujvári Sándor Csaba, 

06 30/366-2156.

Oly nehéz a választás
Itt van az ősz, itt van újra. A gó-

lyafészkek már üresek, a fecskék 
utolsó csoportjai is gyülekezőre csi-
vitelnek a villanydrótokon és a hi-
degebb reggeleken köd lopakodik 
fel a kertek aljából.

Vége van a nagy nyári munkák-
nak, a kamrák polcai roskadoznak 
a szorgos háziasszonyok keze mun-
kájától, csak egy-két tő paradicsom 
vágyódik még búsan a lassan el-
múló nyár után az üres kertekben. 
Előkerül az ásó és az éven át gyűj-
tögetett zöldség hulladék, hogy 
előkészüljünk egy új tavasz ébredé-
sére.

A maroshegyi gyülekezetben 
azonban nincs csend, nincs elpihe-
nés – kitűnő lelkipásztorunk nem 
engedi őszi légyként sorvadozni 
gyülekezetét! Istentisztelet után ko-
pognak a kések a deszkán, sírdogál-
nak a fiatalokat is lepipáló örökifjú 
asszonytestvérek és hull a hagyma 
kondérba, hogy összemelegedjék a 
már ott tanyázó szalonnával. Eljött 
az őszi bográcsozás ideje, melyet, 
mint mindig, most is gazdagon tálal 
Sanyi tiszteletes urunk – ez alkalom-
mal Dr. Pécsi Ritát hívta meg hoz-
zánk előadást tartani.

Az előadás címe: Tömegember 
vagy önálló egyéniség? A döntés-
képesség fejlesztése.

Gombóc Artúr örökzöld mondó-
kájával: „kerek csokoládé, lukas 
csokoládé, szögletes csokoládé, 
töltött csokoládé, töltetlen csoko-
ládé…” stb. párhuzamot vonva 
van nehéz döntés, könnyű döntés, 
gyors döntés, jó döntés, rossz dön-
tés, ideiglenes döntés, életre szóló 
döntés. A lényeg az, hogy életünk-
ben nap mint nap dönteni kell. 
Naponta többször is, és vannak 
döntések, melyek egész életünkre 
hatással vannak.

A jól felépített előadás kiinduló-
pontja az volt, hogy meg kell ta-
nítanunk már a kicsi gyerekeinket 
dönteni, hogy aztán felnőttként is 
felelős döntéseket tudjanak hozni.

Az előadás közben jöttem rá, 

hogy a gyereknevelés kifejezés mi-
ért volt mindig olyan megfogha-
tatlan számomra. Azért, mert nem 
elsősorban nevelni, hanem vezetni 
kell a gyereket, arra tanítani, hogy 
hogyan ismerje ki magát a számára 
annyi újat, ismeretlent mutató élet-
ben. Tudja észrevenni az értékeset 
a rá zúduló információáradatban. 
Tudjon felismerni, értékelni és ez-
után dönteni. Vállalva kis gyerek-
ként a belátható, felnőttként pedig 
a nem belátható következménye-
ket is. Egyfajta speciális térképol-
vasásra tanítjuk, ahol az élet út-
vesztőiben először meg kell találnia 
saját maga helyét a térképen, majd 
a jó és a helyes utat, ami értékes 
életet eredményez.

Az előadónő külön kiemelte, 
hogy mennyire fontos a jó vezetés-
hez az Apa, mint szeretett és olyan 
személy folyamatos jelenléte, akire 
mindig lehet támaszkodni a gye-
reknek.

Az előadás végkicsengése az, 
hogy oly nehéz, emberfeletti a vá-
lasztás annak, akit gyerekkorában 
nem tanítottak meg saját életkori 
szintjének megfelelően dönteni.

Rezsnyák Zoltán
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ÜNNEPI HANGVERSENY A 
VÖRÖSMARTY SZÍNHÁZBAN
A mögöttünk álló hónapokban 

számos szép és emlékezetes, egy-
ben tudásunkat gyarapító alkalom: 
kiállítások, irodalmi estek, hangver-
senyek sora tisztelgett a reformáció 
500. évfordulója előtt Székesfehér-
váron. A reformáció hónapjába 
lépve – az ünnepi események egyik 
csúcspontjaként – október 9-én es-
te nagyszabású hangversenyt hall-
hattunk a Vörösmarty Színházban, 
melynek műsora a protestáns egy-
házzene nagy alkotóinak művei-
ből adott válogatást. Az előadók a 
székesfehérvári Ökumenikus Kórus 
(Bányai Erzsébet és Dóczi István 
vezetésével), a Várpalotai Bányász 
Vegyes Kar (Borbás Károly veze-
tésével), Bányai Júlia (a klagen-
furti színház művésze), Kneusel-
Herdliczka Klára, Somogyi Balázs 
és Tarnai Dávid (a Magyar Állami 
Operaház művészei) és az Alba 
Regia Szimfonikus Zenekar voltak, 
vezényelt Medveczky Ádám Kos-
suth-díjas karmester. A felhangzott 
műveket e sorok írója ismertette.

Aligha van a protestáns egyházze-
ne repertoárjának ismertebb repre-
zentánsa Luther Márton a 46. zsol-
tár nyomán készült Ein feste Burg ist 
unser Gott – Erős vár a mi Istenünk 
kezdetű énekénél (énekeskönyvünk 
390. dicsérete), melyet sokan a re-
formáció „harci dalának” is nevez-
nek. Nem ok nélkül: a hagyomány 
szerint II. Gusztáv Adolf svéd király 
ezt a dallamot játszatta csatába in-
duló csapatainak a harmincéves 
háborúban. Számtalan feldolgozást 
ihletett az elmúlt évszázadok zene-
történetében, a legkülönbözőbb 
műfajokban. Ezek egyik legfonto-
sabbja Johann Sebastian Bach két 
változatban is ismert 80. kantátája: 
a négy szólistára, vegyes karra és ze-
nekarra írott ünnepélyes hangvételű 
kompozíció (melyben a Luther-ének 
mind a négy strófája felcsendül) 
méltó nyitánya volt a hangverseny-
nek.

A folytatásban a 20. 
század legjelentősebb 
magyar református ze-
neszerzője, Gárdonyi 
Zoltán 1965-ben kom-
ponált Ne csüggedj el, 
kicsiny sereg című, ve-
gyes karra, orgonára és vonószene-
karra készült műve hangzott el. Ezt 
az éneket (az Erős vár a mi Istenünk 
korálhoz hasonlóan) az 1594–1632 
között élt, a 30 éves háborúban a 
protestantizmus ügyéért számos 
győztes csatát vívó, végül életét is 
áldozó svéd király, Gusztáv Adolf 
személyéhez kötjük. Gárdonyi fel-
dolgozása elsősorban az ének „har-
cias” karakterét hangsúlyozza, az 
orgona és a vonószenekar mozgal-
mas figurációit az összkar által erő-
teljesen megszólaltatott, méltóság-
teljesen kibomló zsoltárdallammal 
szembeállítva.

Az első félidőt a baptista egyház-
zenei gyakorlat egyik kedvelt éneke, 
a Szívből köszönöm, Uram kezdetű 
dicséret zárta Tóka Szabolcs feldol-
gozásában és zenekari hangszere-
lésében. A zeneszerző egy általa 
komponált, önállóan is teljes értékű, 
négyszólamú kórusműbe mintegy 
ötödik (az egyházi gyakorlatban 
a gyülekezet által megszólaltatott) 
szólamként fűzte bele a szépen íve-
lő dallamot, megosztva a közös há-
laadás felemelő élményét. A kórus 
lelkes előadásában valósággal szár-
nyaló darab méltán aratott nagy si-
kert.

A szünet után Felix Mendelssohn-
Bartholdy 5. D-dúr „Reformáció” 
szimfóniája szólalt meg a zenekar 
tolmácsolásában. A mű 1830 nya-
rán keletkezett, a nagy teológus, 
Melanchton 1530-as Augsburgi 
Konfessziójának, a reformáció ki-
áltványának megjelenésére emlé-
kezve. Bemutatójára 1832-ben ke-
rült sor, ám csak jóval a zeneszerző 
halála után, 1868-ban jelent meg 
nyomtatásban. Az ünnepi alkalom-

ra két zenei idézet utal: az egyik a 
nyitótételben a magas vonósok éte-
ri fényében fürdő, később Wagner 
Parsifaljában is kulcsszerepet játszó 
úgynevezett „drezdai Ámen”-motí-
vum (erre a dallamra énekelték az 
evangélikus liturgiában az Ámen 
szót), a másik a fináléban megjele-
nő Erős vár a mi Istenünk korál. Már 
a kortársak is felfigyeltek rá, hogy a 
Mendelssohnra olyannyira jellemző 
szép melódiák mellett a kompozíció 
a nagy Bach-korálfeldolgozások sű-
rű szövésű polifóniáját is megidézi, 
ezzel is tisztelegve a nagy előd előtt. 
A zenekar nagy figyelemmel játszot-
ta el a darabot Medveczky Ádám 
ihletett vezényletével: különösen 
a nyitó Bach-kantátát idéző finálé 
sikerült remekbe. Az ünnepi hang-
verseny záró száma is Mendelssohn 
alkotása volt: a nagyszabású, szop-
rán szólistára, vegyes karra és szim-
fonikus zenekarra szánt 42. zsoltár, 
mely a mester életének egy különö-
sen boldog időszakában, 1837-ben 
keletkezett – a nászútján. A szóló-
tételekben Bányai Júlia stílusos, 
gyönyörűen formált éneklésében 
gyönyörködhettünk, s a kórusok is 
igencsak kitettek magukért. A ma-
gyar nyelvű előadásnak köszönhe-
tően a zsoltár költői képekben oly 
gazdag szövege akadálytalanul jut-
hatott el a nézőteret teljesen meg-
töltő hallgatósághoz, mely hosszan 
tartó vastapssal fejezte ki köszöne-
tét a fellépő művészeknek a sokáig 
emlékezetes, lelkeket emelő ünnepi 
hangversenyért.

dr. Szabó Balázs zenetörténész, 
a Budai úti református templom 

kántora
Fotó: www.szekesfehervar.hu
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Gyülekezeti alkalmak 2017

Időpont Esemény Nap Időpont 
(óra) Gyülekezetrész/helyszín

Október

2017.10.28-30.

Ref500 Előadássorozat az 
emberi életvezetés nagy 

kérdéseiről 
(Gyülekezeti családos hétvége)

szombat-hétfő 18:00 Fehérvári Civil Központ

2017.10.29. REF500 emléktáblák avatása vasárnap Széchenyi út, 
Maroshegy, Budai út

2017.10.31. Ref500 Központi Reformációi 
Ünnepség kedd 10:00-

15:00 Budapest

2017.10.31. Reformációi közös istentisztelet kedd 18:00 Baptista imaház

2017.10.27-30. Ifi hétvége péntek-hétfő Balatonfüred

November

2017.11.04. Ifjúsági evangelizációs nap + 
MERIT szombat 09:00 - 

19:00 Gyülekezeti központ

2017.11.05. Presbiterválasztás vasárnap
8:30, 
9:00, 
10:00

Széchenyi út, 
Maroshegy, Budai út

2017.11.12. Családi istentisztelet (CSIT): 
Talentum 5. oszt. szolgálata vasárnap 8:30 Széchenyi úti templom

2017.11.18. Ref500 Székesfehérvári emlékév 
lezárása - megemlékezés szombat 16:00 Alba Regia Sportcsarnok

2017.11.25. Adventi készülődés szombat 15:00 Gyülekezeti központ

2017.11.26. Ref500 Lovrek Károly 
reformációi kóruskoncert vasárnap 17:00 Budai út

2017.11.26. Családi istentisztelet (CSIT): 
Olajfa Óvoda szolgálata vasárnap 10:00 Széchenyi út

December
2017.12.02. Női nap szombat 10:00 Gyülekezeti központ

2017.12.02. Adventi kézműves készülődés szombat 15:00 Budai úti templom

2017.12.03. Maroshegyi Miklós nap 
(adventi kézműveskedés) vasárnap 15:00 Maroshegyi imaház

2017.12.08. Jótékonysági est péntek 18:00 Szent István 
Művelődési Ház

2017.12.10. Ökumenikus kórus 
lemezbemutató hangverseny vasárnap 17:00 Széchenyi út

2017.12.17. Gyermekkarácsony vasárnap 15:00 Széchenyi út, Budai út

2017.12.20. Olajfa Óvoda Családi Karácsony szerda 16:00 Gyülekezeti központ



BÉKESSÉG 15

2017.12.24. Szenteste és 
maroshegyi gyermekkarácsony vasárnap 15:00 Széchenyi út, 

Maroshegy, Budai út

2017.12.25-26. Karácsony hétfő-kedd
8:30, 
9:00, 
10:00

Széchenyi út, 
Maroshegy, Budai út

2017.12.30. Ref500 Jubileumi Évzáró 
Hangverseny szombat Budapest

2017.12.31. Óévzáró istentisztelet vasárnap 15:00 Széchenyi út, 
Maroshegy, Budai út

2017.12.31. Gyülekezeti szilveszter vasárnap 19:00 Gyülekezeti központ

Egymásnak segítőtársai vagyunk
A Szentírásban megjelenő nők a férfiak számára is példát mutathatnak

– „Ahogy egyre mélyebben ta-
nulmányozom a nőalakok tör-
ténetét, és olyan gazdag Isten 
Igéje, hogy mindig tudnám utó-
lag pontosítani, finomítani és 
kiegészíteni az alkotásaimat. 
Tökéleteset alkotni nem tudok. 
Tökéletes alkotásra ugyanis 
csak az Isten képes” – fogal-
mazott interjúnkban Szűcsné 
Novák Mária. A művésznővel 
Székesfehérváron októberben 
az Öreghegyi Közösségi Ház-
ban megnyílt „Nőalakok a Bib-
liából” című tárlata kapcsán 
beszélgetünk hitről, művészet-
ről és a hamarosan napvilágot 
látó könyvéről.

– Székesfehérváron a Szent 
István Művelődési Ház kiállí-
tótermében több évvel ezelőtt 
már találkozhatott a közönség 
a bibliai nőalakokkal. Leg-
utóbb Székesfehérváron az 
Öreghegyi Közösségi Házban 
megnyílt tárlaton a korábbi-
hoz képest mennyivel gyara-
podott az alkotásaid száma?
– A négy évvel ezelőtti kiállítást 
valóban bővítettem, s néhány női 
alakot újrafestettem. Erre azért volt 
szükség, mert megértettem, hogy 
könyvet kell készítenem róluk, s 

közben megírtam valamennyiük 
történetét is. Természetesen más 
egy könyv és más egy kiállítás. A 
könyvben összeállítottam a nőala-
kokhoz tartozó szövegeket, s ezzel 
párhuzamosan több esetben is vál-
toztattam azokon a kezdőigéken, 
amelyek a történetek előtt szerepel-
nek. Ezért vált szükségessé néhány 
nőalakot másmilyen formában, 
alakban újrafestenem. A munka 
közben imádságban hordoztam az 
előttem álló feladatokat. Úgy gon-
doltam, még újabb tíz nőalakot el 
kell készítenem, akik semmi eset-
re sem maradhatnak ki a készülő 
kötetből. A legutóbbi kiállításon a 

teljes, 70 darabos anyagból kisebb 
válogatást tekinthetnek meg a láto-
gatók. Szám szerint huszonhatot és 
rajtuk kívül bibliai motívumos fákat 
is. Néhány nőalakhoz az élettörté-
netüket is kinyomtattam. A váloga-
tás egyfajta ízelítőként szolgál az ér-
deklődők számára, s a művelődési 
ház rendelkezésre álló termének 
mérete sem engedett meg ennél 
több alkotást elhelyezni.

– Azt gondolom, az ízléses, 
harmonikus és kedves hangu-
latot tükröző alakok látványát 
megpillantva sokakban meg-
fogalmazódik a kérdés: milyen 
szempontok alapján válasz-
tottad ki éppen ezeket a sze-
mélyeket? Vagyis szerinted ki 
„érdemesült” a bemutatásra 
és ki nem?
– Hét évvel ezelőtt álltam neki meg-
rajzolni a terveket. Előtte fél éven át 
csak küzdöttem, imádkoztam, hogy 
valóban meg kell-e ezt nekem csi-
nálnom, és hogyan kezdjek neki? 
Aztán a gondolataimban elkezdtek 
formálódni, testet ölteni ezek a női 
alakok. Közben rendszeresen ol-
vastam a Szentírást, hallgattam az 
igehirdetéseket, s már-már kezdett 
kibontakozni előttem, hogy is kelle-
ne egy-egy személyt megfestenem. 
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Jöttek a bátorító igék, mint például, 
hogy „… félelem nélkül szolgáljunk 
Néki. Szentségben és igazságban 
Őelőtte életünk minden napján.” /
Lukács 1:74–75./ Isten a szívem-
re helyezte, s végül ebből értettem 
meg, hogy a feladattól nem kell fél-
nem, s ezért bátran nekiállhatok a 
festésnek.

– Melyik személyek megfesté-
sét kezdted elsőként?
– Emlékezetem szerint Eszter és 
Lea voltak, akiknek a képe elsőként 
elkészült. Nem bibliai időrendben 
haladtam, hanem a szerint, amint 
a személyük és a történetük sze-
mélyessé vált számomra. Érdekelt, 
miként nézhettek ki a valóságban, 
a hétköznapok forgatagában ezek 
a nők. Miközben utána olvastam, 
egyértelművé vált számomra, hogy 
semmiféle korabeli dokumentu-
mok nem maradtak fenn ezekről 
a lányokról és asszonyokról. Felté-
telezhetjük, hogy földig érő színes 
ruhákat viseltek, és voltak, amelye-
ket különféle díszek borítottak, a 
fejükön kendőt hordtak. Amint az 
életüket tanulmányoztam, megér-
tettem, nem az a lényeg, hogyan 
néztek ki, milyen viseletet hordtak 
akkoriban ezek az emberek, ha-
nem az, hogy milyen üzenetet, lel-
ki örökséget hagytak maguk után, 
s legfőképpen: az életükben és a 
szolgálatuk révén mit láthatunk 
meg Istenből. A nők ruháin megje-
lenő virágmotívumoknak magya-
rázó szerepük van. Az alakok jel-
lemét, életútjuk egy-egy lényeges 
mozzanatát jelzik, illetve sok eset-
ben azt mutatják, mennyi gyerme-
kük született. A nevük jelentését is 
több helyen belerajzoltam a képbe. 
Emlékezetes maradt számomra, 
hogy utolsóként Szafirát készítet-
tem el. Nagyon fontos jelentősége 
lehet egy negatív nőalaknak is.

– Ezek szerint nem csak a 
pozitív példákkal bíró nőket 
„alkottad meg”, hanem adott 

esetben a gonoszokat is…
– Így van. Hadd említsem meg 
Jezábelt, Delilát, de akár Lót fele-
ségét is, akik valamennyien nagyon 
fontos példákat jelenítenek meg a 
számunkra. Láthatjuk, hová is jut-
hatnak el olyan asszonyok, akik há-
tat fordítanak Istennek, nem veszik 
komolyan sem a rendeléseit, sem 
a parancsait. Azonban figyelemmel 
követhetjük az Úr kegyelmét is az 
élettörténetükben. Jezábelről azt 
írja a Biblia, hogy nem volt hozzá 
hasonló asszony, aki annyira rossz 
útra vitte volna férjét. Mégis ott volt 
Isten kegyelme az életében, hiszen 
láthatta-hallhatta Illést prédikálni és 
értesülhetett az Úr csodatetteiről is.

– Az alakok tűzzománc tech-
nikával készültek. Mit árulnál 
el az alkotói folyamatról?
– Számos technika létezik. Most 
látom csak, Isten milyen csodá-
latosan munkálkodott ebben a 
dologban is. Elsősorban festett 
technikával dolgozom, ami kevés 
porral jár. Alapozott acél- vagy réz-
lemezre rajzolom a pontos tervet, 
amelyet később egy nagyon vé-
kony ecsettel kifestegetek. Amikor 
a festék megszárad, 820 fok körül 
kiégetem a képet. Ehhez a műve-
lethez kb. négy perc volt szükséges 
a nőalakoknál, a nagyobb méretű 
lemezek esetén több, a kisebbek-
nél kevesebb. A folyamat során 
nagyon fontos ügyelni a másod-
percek pontos betartására.

– Biztos vagyok benne, a női 
életutak ábrázolása nem csak 
a női közönség számára lehet 
érdekes…
– Nem régen olvastam egy idézetet 
egy francia prédikátortól, aki azt 
fogalmazta meg, a férfiakra milyen 
komoly hatást gyakorolhatnak a 
nők. Megkérdezték tőlem, hogy 
ezek után a Biblia férfi alakjait fo-
gom-e megfesteni. Azt válaszoltam, 
hogy nem, hiszen ha alaposan 
elolvassa a történetüket a hama-

rosan elkészülő könyvben, akkor 
látni fogja, milyen nagyszerűen 
összekapcsolódnak bennük a női 
és férfi szerepek. Hiszen Cippóra 
vagy Mirjám élettörténetéből Mó-
zest is megismerhetjük, amint Sára 
életéből Ábrahám útját is nyomon 
lehet követni. Isten elmondta, hogy 
nem jó az embernek egyedül lenni, 
szerez hozzá illő segítőtársat. Ebből 
is látszik, hogy egymásnak segítő-
társai kellene, hogy legyünk.

– Akik ismernek, jól tudják, 
hogy minden lépésedet hosz-
szasan, alaposan mérlegeled 
és megimádkozod. A könyv 
szerkesztésénél sincs ez más-
képpen. Mi indított ennek meg-
írására és mi az összefüggés a 
nőalakok és a kiadvány között?
– Ahogy egyre mélyebben tanul-
mányozom a nőalakok történetét, 
és olyan gazdag Isten Igéje, hogy 
mindig tudnám utólag pontosítani, 
finomítani és kiegészíteni az alko-
tásaimat. Törekszem rá, de tökéle-
teset alkotni nem tudok. Tökéletes 
alkotásra csak az Isten képes.
Legutóbbi kiállításom alkalmá-
val, amint az igéket készítettem el 
a nőalakokhoz, észrevettem, hogy 
az életútjaik során végighaladha-
tunk a teremtéstől egészen a Biblia 
lezártáig. Mivel a teljes Szentírás 
Jézus Krisztusról szól, én is arra tö-
rekedtem, hogy a történetek, de az 
egész könyv az Úrra mutasson. Az 
ószövetségi történetek előremutat-
nak a Megváltóra, és több nő is sze-
repel Jézus családfájában. Nagyon 
hálás vagyok, hogy azt az örömhírt, 
evangéliumot, amely Jézus Krisztus 
engesztelő haláláról, feltámadásáról 
és az örök életről szól, belefogal-
mazhattam ebbe a könyvbe.

– Azt is mondhatnánk, a tárlat 
anyaga egyben a te személyes 
bizonyságtételed, hitvallásod is.
– Hiszem, hogy a kiállításokon és a 
könyvben is bizonyságot teszek ar-
ról, hogy Jézus Krisztus az én Uram 



BÉKESSÉG 17

és személyes Megváltóm. A Szent-
írás női szereplőinek tanulmányo-
zása, majd a képek festése közben 
saját életemet, önmagamat is meg 
kellett általuk jobban látnom.

– Akik alaposabban szem-
ügyre veszik a képeidet, azok 
magyar és határon túli népi 
motívumokat fedezhetnek fel 
rajtuk. Esetleg közel-keleti, 
héber stílust is alkalmaztál 
náluk?
– Te felfedeztél a rajzaimon közel-
keleti, héber motívumokat?

– Bevallom, nem vettem észre. 
Sokkal inkább a magyaros stí-
lust kellett felfedeznem.
– Valójában ez nem volt tudatos ré-
szemről. Édesanyám erdélyi szár-
mazású, s a kiállítás megnyitóján 
megkérdezték tőlem, „Ugye, ma-
ga erdélyi?”, válaszul elmondtam 
neki, hogy milyen szülői ágról van 
kötődésem Erdélyhez. „Na, látja, 
ezt a képei alapján rögtön észrevet-
tem!” – válaszolta. Érdekes, hiszen 
tudatosan semmilyen motívumot 
sem másoltam bele a rajzokba. 
Kitaláltam különféle formájú, alak-
zatú virágokat, ezek a motívumok 
végül így születtek meg.

– Ne feledkezzünk el az alkotó 
munkádban segítséget nyújtó 
társadról, a férjedről sem, aki 
a Székesfehérvári Református 
Egyházközség lelkésze. Milyen 
módon tud támogatni a tárlat 
anyagának elkészítése során 
és abban, hogy könyved napvi-
lágot lásson?
– Férjem biztatása, segítsége nélkül 
talán nem is festenék. Maximálisan 
mellettem áll és mindenben tá-
mogat. Sosem szól bele az alkotás 
folyamatába. Rendszeresen kérde-
zem a véleményét, és örömömre, 
tetszik neki, amit készítek. Annak 
megértésére, hogy a tűzzománc 
technika megismerése és alkalma-
zása során miként tapasztaltam 
meg életemben Isten szeretetét, és 
közben hogyan ismerhettem meg 
Jézus Krisztust, abban az Ézsaiás 
próféta könyvéből származó ige az 
ideillő: „Vezetem majd a vakokat 
olyan úton, amelyet nem ismer-
tek, ismeretlen ösvényeken viszem 
őket. A sötétséget világossággá vál-
toztatom előttük, a rögös utat simá-
vá. /Ézsaiás 42:16/” Ezen a nem 
könnyű és rögös úton a férjem vé-
gig mellettem volt és támogatott. A 
fizikai munkákra is gondolok, ahol 
a nagyméretű képek szállításában, 

kiégetésében nyújt segítséget, vagy 
például a kiállítások rendezésénél is 
sokat segít. A könyvet sem szeret-
tem volna úgy megjelentetni, hogy 
ő előtte végig ne olvasta volna.

– Alkotásaid novemberig lát-
hatóak az Öreghegyi Közössé-
gi Házban. Tervezel velük ván-
dorkiállítást?
– Istennek hála, az országban már 
többfelé jelezték, hogy szívesen 
vennék, ha a tűzzománc képeket 
bemutatnánk. Hogy a meghívá-
sok közül melyik valósul meg, Is-
ten tudja csak. A könyvről is sokan 
tudnak, Nádudvarra, Szolnokra és 
Erdélybe is kaptunk meghívót.

– A kötet milyen stádiumban áll?
– A szövegrész teljes egészében ké-
szen áll, a fotók átdolgozásra vár-
nak, Kiss László fotóriporter keze 
munkáját dicsérik majd. Még a bo-
rítótervek is átalakulóban vannak, 
némi változtatást kell majd végre-
hajtanunk rajtuk a korábbi elgon-
dolásokhoz képest. A könyv elké-
szül, ha eljön az ideje.

(A tárlat 2017. november 3-ig 
tekinthető meg)

Szöveg és fotó: Szűcs Gábor

Meghívó
Adventi kóruskoncert a Budai úti templomunkban!

Témája: a Reformáció és a Kodály emlékév 

A Budai úti zenés estek hangversenysorozat következő alkalmán a Lovrek Károly karnagy művé-
szeti vezetésével működő Comenius Kamarakórus lesz a Budai úti református templom vendége, 
2017. november 26-án (vasárnap) 17 órakor. A koncert rendkívül gazdag műsora egyszerre tiszteleg 
a Reformáció 500. évfordulója és Kodály Zoltán kettős jubileuma, születésének 135., halálának 50. 
évfordulója előtt. Ennek jegyében Bach, Rossini, Stravinsky, Nystedt és Kocsár Miklós egyházzenei 
művei mellett több ismert Kodály-remekmű (így a Sík Sándor Te Deuma vagy a 114. genfi zsoltár) 
is felcsendül majd. A belépés ingyenes, minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

Dr. Szabó Balázs kántor, zenetörténész 
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Könyvajánló

Fejfák a reformátusok életvitelében régen és ma
2017. szeptember 08-án a nyugdí-
jas klubban előadást tartott Juhász 
András népi iparművész fafaragó.
A reformáció 500. évfordulója tisz-
teletére elhangzott előadás címe: 
Fejfák a reformátusok életvitelében 
régen és ma.
Vácon élő presbiter testvérünket 
szívélyesen fogadta klubvezetőnk, 
Pétervári István és megmutatta neki 
templomunkat, beszélt annak múlt-
járól és a klubunk működéséről.
Barátias hangulatban kezdődött el 
az előadás.
Fejfa a református és unitárius te-
metők kizárólagos sírjele, mely a 
reformáció-ellenreformáció ko-
rában vált a római katolikusoktól 
megkülönböztető sírjellé. A kereszt 
szimbólumát váltotta fel a fejfa.
Főleg a protestáns parasztság szo-
kása volt ez a sírkövekhez hasonlító 
sírjel, hangzott el az előadásban.
A fejfát nem faragták ki előre, ha-
nem a halál hírekor kezdett bele a 
saját dolgát félbehagyva az ács vagy 
a bognár vagy az, aki a faluban a 
fafaragást állandó melléktevékeny-
ségként végezte. Ekkor az egyik 
klubtársunk felvetette, hogy ő em-
lékszik rá, mikor náluk a faluban va-
laki meghalt, akkor a fafaragó mes-
ter elmaradt munkáját úgymond 
kiváltották az elhunyt szerettei. Míg 

a mester dolgát hátrahagyva farag-
ta a fejfát, addig a többiek elvégez-
ték helyette a munkáját.
Módosabb embereknek, akik mí-
vesebben faragott fejfát szerettek 
volna, a sír lábához ideiglenesen 
lábfát tettek, amíg a végleges mű 
elkészült. Voltak olyan települések, 
ahol fejtől állt a faragott fejfa, és a 
két faragatlan rudat, amin a halot-
tat kivitték a temetőbe, pedig láb-
faként a sírhely két alsó sarkába 
szúrták.
Az előadásból megtudtuk, hogy 
a kemény fából faragott ember 
nagyságú fának különböző részei 
vannak.
Egyes részeit általában elnevezik: 
a felső vég a homloka, feje, alatta 
esetleg nyaka, válla, középső rész a 
törzse, néhol dereka, földbe kerü-
lő első vége pedig a lába, esetleg 
talpa.
Egy darab fából készült. A gazda-
gabbaké kövérebb, míg a szegé-
nyeké csak szinte deszka vékony-
ságú anyagból készült fa volt.
Gazdagabb emberé mívesen kidol-
gozott, díszesen faragott, míg má-
sokat bevésett betűvel vagy festett 
sírfelirattal láttak csak el.
A fejfa színének életkorjelző szerepe 
is volt. Fehér színűre festették a kis 
gyermekek fejfáját, a fiatalokét kék-

re, a középkorúakét barna színűre, 
de voltak települések, ahol ezt lilára, 
míg az öregekét feketére festették. 
Több helyről származó régi adatok 
szerint vörösre festették az erősza-
kos halállal meghaltak fejfáját.
Vetített képeken láthattuk, hogy az 
egyes fejfatípusok elterjedési képe 
meglehetősen tarka, bár nagyobb 
tájegységekre általában jellemző 
egy-egy uralkodó típus.
Sok társunkat örömmel töltött el a 
csónakos fejfák nézegetése, volt, 
aki ehhez kapcsolódó saját emlé-
két is megosztotta velünk.
Szépek voltak a férfi halottra utaló 
koronás csúcsú fejfák, amit más tá-
jakon csillag motívum jelzett. A női 
halottaknak kontyos végződésű fát 
állítottak.
Mint megtudtuk, ismét sokan fa-
ragtatnak maguknak már életük-
ben fejfát, ami több helyen páros 
sírjelként készül el, a házastársak 
holtuk utáni összetartozására em-
lékeztetve.
Elgondolkodtató volt az előadás, 
amit a mesterrel való beszélgetés 
követett.
Nagyon ideillő volt a faragóművész 
hitvallása: „Mid van neked, amit 
nem úgy kaptál volna?” (1Kor 4,7)

Tisztelettel: egy klubtárs

A halál torkából: 
Egy megégett gyermek helyreállásának története

(írta: Peter Gladwin és Jan Greenough)

Egy nemrégen olvasott könyv 
tartalmát szeretném itt röviden ösz-
szefoglalni azok számára, akiknek 
nincs idejük elolvasni, vagy akik 
nem tudnak hozzájutni.

A könyv tulajdonképpen egy ön-
életrajzi írás, mert a benne szereplő 
Peter azonos a könyv egyik írójá-
val, Peter Gladwinnal.

Peter kisbabaként súlyosan meg-

égett, amikor anyja magára hagyta 
őket kistestvéreivel, s a szőnyeg va-
lahogy tüzet fogott. Testének 75%-
a megégett, mindkét lábán ampu-
tációt kellett végrehajtani. Csoda, 
hogy egyáltalán életben maradt.

Peter nagy családban élt, 8 test-
vére volt. Apja soha nem dolgozott, 
kizárólag segélyekből tengődtek. 
Szerencsejátékos volt, ivott, kártyá-

zott. Mindig éhesek voltak, csak a 
legalapvetőbb élelmiszereket fo-
gyasztották.

Hogy tudjon viszonylag normá-
lisan járni, gyógycipőket kellett 
hordania. Az iskolában gúnyolták, 
mindenfélét kiabáltak rá: „béna”, 
„ujjatlan”, „tompaláb”. Nagyon 
elszigeteltnek érezte magát a más-
sága miatt.
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Erőszakos környezetben nőtt fel. 
A családon belüli erőszak sem volt 
ritka náluk. Szülei házassága tele 
volt veszekedéssel és verekedéssel. 
Mindkettőjüknek voltak házassá-
gon kívüli kapcsolatai is.

Peter már iskolás korában lopá-
sokba, betörésekbe keveredett. 
Börtönbe is került emiatt, s ott fel-
fedezte „identitását”: bűnöző. Vég-
eredményben nem is olyan rossz 
élet – gondolta, hiszen a börtönben 
jobb sora volt, mint otthon.

12 éves korában apját lecsukták 
lopás miatt, neki gyermekotthonba 
kellett mennie. Ez még a börtönnél 
is jobb volt, kapott bőven enniva-
lót, saját szobája volt stb. De az-
tán apja szabadult, s folytatódott a 
„rendes” élet.

Középiskolás éveit valahogy át-
vészelte, de alig várta, hogy elkezd-
hessen dolgozni, s elkerülhessen 
otthonról.

Tizenöt évesen otthagyta az is-
kolát. Hat hónapig egy gyapjúbá-
lázóban dolgozott, majd átkerült 
egy kárpitosüzembe. Elég jó fize-
tést kapott. Mit kívánhatott volna 
többet? Egy barátnőt, s ennek is 
eljött az ideje. Első barátnője, Sally 
nagyszerű lány volt, mert olyannak 
látta, amilyen legbelül volt, mintha 
észre se vette volna a sebhelyeket, 
és testének torzulásait.

Volt egy haverja, Stuart, aki kö-
tekedő és verekedő ember hírében 
állt. Egyszer összeszólalkozott egy 
banda tagjaival, s azok követték 
őket a buszra (Peter is ott volt). 
Verekedés lett a dologból, s Petert 
megkéselték. Végig felhasították 
a jobb karját. Hat hétig volt kór-
házban. Munkahelyét elveszítette. 
Egyetlen dolog tartotta életben; a 
szívében tomboló bosszúvágy.

Peter súlyos depresszióba esett. 
A barátnője is elhagyta. Önpusztí-
tó életet kezdett élni. Az alkoholba 
menekült. Majd a kábítószerekben 
keresett enyhülést.

A függőségeken keresztül apjá-
hoz is közelebb került. Új barátnője 

lett, akivel összeköltözött, de egy év 
után kiderült, hogy az megcsalja. 
Szakítottak.

A szakítás után sodródott az árral.
23 éves volt, amikor a követke-

ző szerencsétlenség bekövetkezett. 
Egy taxi elgázolta. Koponyatörést 
szenvedett, eltört a kulcscsontja 
és több bordája is. A legrosszabb 
azonban a törött combcsont volt. 
Agyi károsodást is szenvedett, el-
kezdett dadogni.

Lassan következett a helyreállás, 
a megerősödés. Peter ekkor Lon-
donba költözött. Összes pénzét 
kábítószerre költötte. Nagyon ma-
gányos volt. Elkezdett prostituáltak-
hoz járni.

Ekkor érte utol a hír, hogy apja 
öngyilkos lett. Ismét súlyos depresz-
szióba esett.

További lépésként díler lett belő-
le. Nem tudott kiszállni a mókuske-
rékből.

27 éves korában szerelmes lett Ka-
renbe, akitől kisfia született. Mada-
rat lehetett vele fogatni. Rajongott 
értük. Egy ideig minden csodálatos 
volt, de ez nem tartott sokáig. Peter 
nem tudott felhagyni az ivással és 
kábítószerezéssel. És hűségesek se 
tudtak lenni egymáshoz. Karen egy 
év után hazaköltözött az anyukájá-
hoz, s vitte a kisfiút is.

Peter ekkor minden eddiginél 
jobban elkeseredett. Elege volt az 
életéből. Arra gondolt, hogy ap-
ja példáját követve ő is öngyilkos 
lesz. Egy felüljáró hídra ment fel, 
s a mélybe akarta vetni magát. De 
megpillantotta anyja lakását, s arra 
gondolt, előbb meglátogatja őt.

Anyjával apja halála után sokat 
javult a kapcsolatuk. Ezért is érez-
te úgy, hogy mehet hozzá. Belépett 
a lakásba és zokogásban tört ki. 
Mindennek vége – ismételgette.

Anyja azt mondta, hogy a legjobb 
lesz, ha felhívja Anette-et. Anette a 
legidősebb testvére volt Peternek, s 
az egyetlen, akinek sikerült normá-
lis életet élni. Anette nem kerülgette 
a forró kását: – „Nézd, Peter. Nyolc 

hete keresztyén lettem. Ha bármit 
is elszúrtál az életedben a bűn mi-
att, azt egyedül Isten tudja rendbe 
hozni. Át kell adnod az életedet 
Jézusnak.” Ezután Anette elimád-
kozta vele a megtérők imáját. Majd 
azt javasolta, hogy este menjenek 
el együtt a gyülekezetébe. Peter és 
anyja is beleegyezett. Ott a lelki-
pásztor személyesen érte is imád-
kozott.

Másnap reggel Peter úgy ébredt, 
mint akit kicseréltek. Majd szétve-
tette az energia.

Isten a múltjához láncoló kötelé-
keket egyesével szakította el. Két 
kötelék azonnal elszakadt, mégpe-
dig az alkoholtól és a kábítószerek-
től való függése. A szerencsejáték-
tól való függése, mint kiderült, még 
egy darabig kísérte.

A másik, amit most nehezen, de 
meg tudott tenni: megbocsátani a 
késelőnek és a gázolónak.

A cigit nem tudta egyik pillanatról 
a másikra letenni, de amikor vala-
ki a gyülekezetből imádkozott érte, 
akkor ennek a függőségnek is véget 
tudott vetni.

A következő csoda az volt, hogy 
anyja is megtért. Sőt Isten anyját 
a szívbetegségéből is meggyógyí-
totta.

A gyülekezetben többen bibliais-
kolát végeztek. Peter is ezután vá-
gyakozott. S bár reménytelennek 
tűnt, mert nem volt rá pénze, s mert 
mindig nagyon rossz tanuló volt, 
végül mégis kapott ösztöndíjat, s 
tanulhatott. Diplomás teológus és 
lelkigondozó lett!

A campuson egyszer felfigyelt egy 
gyönyörű szőke lányra, aki, mint 
később kiderült, svájci volt, és még 
csak 19 éves (Peter ekkor már 32 
volt). Azt gondolta, esélye sincs 
nála. Mégis, imádkoztak a kapcso-
latukért, s úgy alakult, hogy Sarah 
hozzáment feleségül. 3 gyermekük 
született.

Peter több helyen dolgozott, s vé-
gül a börtönben kötött ki, de nem 
fogvatartottként, hanem szociális 
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Lelkigondozói sarok
Egyéni lelkigondozás 

csoportos hitoktatással 
negyven percben 5.

[…]
Iskolások és a „paráználkodás”

A paráználkodás kifejezés és té-
maköre óhatatlanul előkerül az 
iskolások hitoktatásában, hiszen a 
tízparancsolat tanításakor előbb-
utóbb eljutunk eddig a pontig. A 
hitoktatóknak olykor nem kis fejtö-
rést okoz a téma megközelítése, de 
– mint azt a következő példa is mu-
tatja – nem is mindig az a legnehe-
zebb benne, amire számítunk…

„Az alsósaimnak tanítottam a tíz-
parancsolatot. Nagy kínban voltam 
már előző nap, hogy mi módon fo-
gom nekik elmagyarázni a hatodik 
parancsot. Egyáltalán mit tudnak 
a szexualitásról a kicsik? Felada-
tom-e, hogy erről bármit mond-
jak nekik? Mennyire kell alaposan 
megértetnem velük, hogy mi is a 
bűn abban, amit tilt a parancs?

Másnap nekiveselkedtem a té-
mának, és a hűség oldaláról pró-
báltam megközelíteni a dolgot. 
Úgy tűnt, a gyerekek értik, mire az 
egyik kislány ezzel a kérdéssel ruk-
kolt elő:

– Az én szüleim elváltak, most a 
Laci bácsi él velünk. Együtt is al-
szanak anyuval. Akkor ők is paráz-
nálkodnak?”

Látszik, hogy a téma feldolgozá-
sa megint igényli a fejlődéslélek-
tanra alapozott végiggondolást. Az 
óvodáskor végére érve a gyerekek 
érdeklődése az élet nagy kérdései 
(születés, halál) felé fordul. Kis-
iskoláskoruk elejére a fogantatás 
és ezzel a szexualitás témaköre 
is közel kerül hozzájuk: a családi 
légkör, a szülők nyitottsága fogja 
meghatározni, hogy az őket izga-
tó-nyomasztó kérdésekből mennyit 
tudnak velük megosztani, hogy 
megnyugtató válaszokat kapjanak. 
Ha minden jól megy, a szülő-gye-
rek viszony biztonságot adó intimi-
tásában zajlanak azok a beszélge-
tések, amelyek körüljárják ezeket a 
nyugtalanító, de annál érdekesebb 
és fontosabb témákat. A szoros ér-
telemben vett „felvilágosítás” tehát 
nem a hitoktató feladata.

Az is nyilvánvaló, hogy felnőtt fej-
jel értelmezve a parancsot rengeteg 
vonatkozása kibomlik az isteni in-
tésnek – olyanok is, amelyek egy 
kisgyerek számára megterhelők, 
feldolgozhatatlanok, a gondolata-
ikat feleslegesen túlszexualizálók 
volnának (például pornográfia, 
szexuális vágyak, fantáziák stb.). 
Az egy külön téma lehetne, hogy 

mit kezdjünk a helyzettel, ha a gye-
rekek hozzák be ezeket a félig meg-
értett fogalmakat az órára, talán 
nem is hitéleti eligazítást, hanem 
magyarázatot várva rájuk. Erre itt 
most nem térünk ki.

A hitoktató ebben a helyzetben 
józanul szűkítette le az értelmezési 
tartományt a gyerekek életkorának 
megfelelő, számukra befogadha-
tó témára, a kapcsolatokban való 
hűségre. Nem számított rá, hogy 
a kicsik rögtön felismerik saját éle-
tükben azokat a pontokat, amelye-
ket érint az így értelmezett parancs: 
szüleik hűségét, hűtlenségét, új 
kapcsolatát firtatták.

Ha csupán a teológiai tanítás át-
adásának szempontját tartjuk szem 
előtt (első sarokkő), konfessziónk-
nak megfelelő módon beszélhetünk 
velük ezen a ponton a házasságról, 
a válásról. Ugyanakkor nehéz nem 
meghallani a kislány kérdése mö-
gött húzódó dilemmákat. A tör-
vény az törvény, az igazság pedig 
igazság. Elhallgathatjuk-e az igaz-
ságot és a törvényt a gyerek elől, ki-
kerülve az egyenes választ, mikor a 
parancsolatot firtatja? – kérdezhet-
nék a szkeptikusok. Nem gondol-
juk, hogy a téma lelkigondozóibb 
megközelítése az isteni törvény és 
igazság relativizálását kell, hogy 
jelentse. Ugyanakkor a hitoktatás 
során mindenkor szem előtt kell 
tartanunk a célt: nem csupán és 
elsősorban ismereteket közlünk a 
gyermekkel Istenről, hanem az élet-
korának megfelelő segítséget akar-
juk megadni ahhoz, hogy ezt az 
Istent a maga számára felfedezze, 

LE
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munkásként. Most még előnyt is 
jelentett, hogy korábban börtön-
ben volt.

Mikor a gyerekek megnőttek, 
Sarah-val nyitottak egy kávézót, 
mely a keresztyének találkozóhe-
lye lett. A próbatételek nem ma-
radtak el: Sarah rákos lett. De Is-
ten segítségével kigyógyult ebből 

a betegségből.
Peter élete történetét így zárta:
„Isten megmentette az életemet 

többször is. Ugyanezt meg tudja 
tenni érted is. Nem számít, milyen 
tűz emésztette eddig az életedet, 
és mennyi pusztítást végeztek a 
lángok, Isten képes a hamvakból 
új életet előhívni, gyógyulást hoz-

ni, reményt és célt adni a te éle-
tednek is.”

Így legyen.
(A függőségekkel küzdő szenve-

délybetegeket és hozzátartozóikat 
szeretettel várjuk a Kékkereszt cso-
portba hétfőnként délután 5 órára.)

Schrenk Éva
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és hogy közel kerüljön hozzá. Az ő 
egzisztenciális kérdéseinek, szoron-
gásainak figyelmen kívül hagyásá-
val elveszítjük a lehetőséget, hogy 
ezeket, illetve őt ezek által az Isten-
hez kapcsoljuk. A mi megnyugtató, 
megértő jelenlétünk teszi számára 
kézzelfoghatóvá és megélhetővé 
az Isten hozzá való viszonyulását. 
A törvény pedig ebben a viszonyu-
lásban nyer értelmet számunkra.

Az életkor másik jellegzetessége 
a szabályokhoz, erkölcsi elvekhez 
való viszony fejlődése, következő 
szintre lépése. Az iskoláskorú gyerek 
eleinte igen mereven alkalmazza a 
szabályokat, hiszen ez szavatolja 
világa biztonságát. A szabályok hi-
telességét és súlyát a mögöttük álló 
tekintély garantálja, ezért annak 
elutasítása nélkül a szabályok sem 
megkerülhetők. Később a merev-
ség oldódik, és létrejön a belátás, 
hogy a szabályok közösen, együtt-
működés és egyezkedés által létre-
hozott konstruktumok, amelyeket 
kölcsönösen betartunk valamilyen 
jó cél érdekében. De amíg ez ért-
hetővé válik, az egyén megítélé-
sének egyetlen hiteles mércéje az, 
hogy a szabályt betartotta-e vagy 

sem – mégpedig tekintet nélkül 
eredeti szándékára, a mentő körül-
ményekre, a kivételes helyzetekre.

Ha a hitoktató megtorpant a 
gyermeki kérdés hallatán, az azt 
jelzi, hogy világosan értette annak 
mélyebb rétegeit is. A kicsi számá-
ra édesanyja, az új családi felállás 
megítélésének kérdésévé mélyült 
a hatodik parancs: édesanyám va-
lami elítélendőt tett, tehát maga is 
elítélendő? Másrészt benne lehet a 
felvetésben egy válástól, édesapja 
elvesztésétől szenvedő kisgyerek 
minden – talán ki sem mondott, 
tudatossá sem vált – haragja, bá-
nata, új helyzetben való elveszett-
sége, kirekesztettsége. Ha tanára 
pusztán a parancs betű szerinti 
értelmezésében segít neki („Igen, 
házasságon kívüli kapcsolatban 
élni paráznaság.”), azzal nehezí-
ti vagy akár lehetetlenné is teszi 
az érzelmileg megterhelő helyzet 
későbbi megközelítését, a nehéz 
érzések megosztását, a történtek 
feldolgozását. Mi több: az anyjá-
val valószínűleg lojalitásra törekvő 
gyermek számára ellenséges erővé 
változtathatja a szüleit elítélő val-
lást vagy akár az Istent is. Helyesen 

teszi ezért, ha nagy körültekintés-
sel, a lelkigondozói szempontokat 
szem előtt tartva válaszol a kicsi-
nek, utat nyitva a további kérdé-
seknek vagy a megosztásnak. (Pél-
dául: „Az Úristen szándéka az volt, 
hogy hűségesek legyünk azokhoz, 
akiket szeretünk, mert tudta, hogy 
máskülönben nagyon sok bánatot 
okozunk magunknak és mások-
nak is. El tudom képzelni, hogy 
neked sem lehetett könnyű elválni 
az apukádtól, és befogadni Laci 
bácsit. Sok bánatot okozhatott ez 
neked…”)

Legyünk nagyon hálásak a 
gyerekeknek, ha megkönnyítik 
a dolgunkat az őket foglalkozta-
tó mélyebb kérdések feltárásával! 
Még akkor is, ha ez természete-
sen többletfeladatot ró ránk: az 
„anyag” rutinszerű eldarálása he-
lyett lelkigondozóként is jelen kell 
lennünk. De ha erre lehetőséget 
kapunk, az jelzi, hogy létrejött az a 
bizalmi kapcsolat, amely a hit át-
adásának elsődleges feltétele.[…]

Forrás: Csáky-Pallavicini Zsófia: 
Egyéni lelkigondozás csoportos hit-
oktatással negyven percben. (rész-

let) In: Embertárs, 2013./2. 115–128.

ADVENTI JÓTÉKONYSÁGI EST
A városunkban ma már hagyománynak számító Adventi Jótékonysági Estünk 2017. december 8-án /pénteken/ 
18 órakor lesz a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház Dísztermében (Székesfehérvár, Liszt Ferenc u. 1.)

Az est teljes bevételével fele-fele arányban a Gyulafehérvári Református Egyházközség (testvérgyülekezetünk) 
temploma tetőszerkezetének befejező munkálataihoz, másrészt a Kárpátaljai Ráti Szent Mihály Gyermekott-
hon rehabilitációs központjának felszereléséhez, az otthon bővítéséhez szeretnénk hozzájárulni.

Az est fővédnöke: Spányi Antal katolikus megyés püspök úr és Steinbach József református püspök úr.

A támogató jegyek – 2.000 Ft/db – megvásárolhatóak november 1-jétől a következő helyeken:

Református Lelkészi Hivatal, Széchenyi u. 16.
Talentum Református Általános Iskola, Széchenyi u. 20.

Ciszterci Szent István Gimnázium, Jókai Mór u. 20.
Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház, Liszt Ferenc u. 1.

Líra Vajda János Könyvesbolt, Fő u. 2.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
A Szervezők
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Késő esti tűnődés gyógyításról, gyógyulásról
Jézus mindenkit meggyógyított, 
aki gyógyulást kért tőle. A tanít-
ványainak hatalmat adott és azt 
mondta, hogy ők is menjenek és 
gyógyítsanak. (Máté 10:1–42.) 
Volt, hogy nem sikerült nekik. Az 
epilepsziás fiút nem tudták meg-
gyógyítani. (Máté 17:14–21.) Ek-
kor Jézus, miután kiűzte a fiúból 
az ördögöt, először a kishitűségük 
miatt dorgálta meg a tanítványo-
kat, majd elmondta, hogy ez a faj-
ta csak imádságra és a böjtölésre 
távozik.
Aztán olyan is volt, hogy Pál 
apostol, aki gyógyított, sőt halot-
tat is támasztott fel, Trofimoszt, 
aki nem csak útitársa volt, de hit-
beli testvére is, betegen hagyta 
Milétoszban, amikor ment tovább 
a maga útján. (2Tim 4:20.) Hogy 

miért? Nem tudom. Aztán amikor 
maga Pál háromszor is könyörgött 
a saját gyógyulásáért, megértet-
te, hogy a gyógyulás helyett Isten 
más választ ad neki: „Elég neked 
az én kegyelmem, mert az én 
erőm erőtlenség által ér célhoz.” 
(2Kor 12:8–10.)
Azt gondolom, hogy Jézus a gyó-
gyításban Istent jelenti ki, aki a 
Benne megjelenő Kegyelem, Ir-
galom és Szeretet. És nem utolsó-
sorban: a világot megnyomorító 
sátán sötét erőit legyőző Hatalom, 
amivel Isten helyreállítja, újjáte-
remti a kapcsolatot számunkra 
önmagával. A gyógyítás célja te-
hát nem egyszerűen az egészség 
helyreállítása. A gyógyulásban az 
ember találkozhat Istennel. Mintha 
Isten megállna velünk szemben, 

a szemünkbe nézne, és azt mon-
daná: itt vagyok. És van két de. 
Az egyik, hogy de nem mindenki 
kész találkozni Istennel a gyógy-
ulásban, nem mindenki akar be-
lenézni Isten szemébe, a másik de, 
hogy nem csak a gyógyulásban le-
het találkozni Istennel. A vele va-
ló kapcsolatban lehet éppen egy 
szintugrás az is, amikor az erőtlen-
ségeink ellenére győzedelmeske-
dő Istent pont a betegségeink által 
ismerjük fel. Mint Pál apostol.
A gyógyítás Isten szuverén akara-
tából való cselekvés. Ő cselekszik. 
A Szeretet cselekszik. […]
Én mit tehetek: […] Megyek és 
imádkozom. Esetleg böjtölök. És 
ha Isten akar, akkor cselekszik. 
[…]

Habléné Nagy Viktória

– A Budai úti gyülekezeti ház és parókia építése
A kivitelezés augusztus végén elkezdődött, jelenleg már a fö-
dém építése folyik. Novemberben kezdődik a tetőszerkezet 
készítése. Az idei ütemben, december 20-ra szerkezetkész ál-
lapotra kell elkészülni a szerződés szerint. Ez a továbbiakban 
a tetőszerkezet, a tetőfedés, valamint a belső válaszfalak elké-
szültét jelenti. Az év végi, teljes körű elszámoláshoz a testvérek 
további adakozására számítunk.

– A Sóstói temető ravatalozójának és urnafalának fel-
újítása
A ravatalozó épület külső és belső felújítása elkészült, mely a 
nyílászárók felújítását is magában foglalja. A bejárati térbur-
kolat és a vízelvezetés építése novemberben fog elkészülni, a 
burkolóanyag leszállítása megtörtént. Az urnafal felújítása és 
bővítése jövő tavasszal történik.

– A maroshegyi imaház tervezett bővítése és felújítása
A tervezési munkák elkezdődtek. A jelen elképzelés szerint el-
ső ütemben egy új gyülekezeti terem épülne, majd a 2. ütem-
ben kerülne sor a meglévő épület átépítésére és felújítására. 
Figyelembe véve a folyó beruházásokat, itt a kivitelezés reáli-
san 2019–2020-ban kezdődhet meg.

Fülöp Zoltán

A 2017. évi kiemelt 
céladakozásokról Könyörgés

Nem tudom, minek nevezzem: 
betegség? rabság? megkötözöttség? vagy átok? 
Akárhogy is, a kút legmélyéről kiáltok. 
Életem folyama lassan a tengerbe fúl, 
s csak most veszem észre, hogy mi van 
a szavakon túl… 
Hogy volt egy élet, mit ajándékba 
kaptam, 
s nem jól sáfárkodtam. 
 
Kaphatnék még egy esélyt, Istenem? 
Megváltozhatna még minden hirtelen? 
Van még cél, amiért érdemes küzdenem? 
Engedj most kegyelmedben fürdenem! 
Fogadj el, emelj fel, ölelj kebledre, 
légy velem!

Schrenk Éva
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Eltemettük:
Balogh Andrásné sz. Windecker Margit, 83 éves;

Boza Lajosné sz. Strasszer Julianna, 85 éves;
Bóka János, 67 éves; özv. Farkas Károlyné sz. Orbán Erzsébet, 82 éves;

özv. Ferenc Józsefné sz. Sándor Julianna, 77 éves; Fülöp Kálmán, 69 éves;
özv. Gruming Ferencné sz. Konyha Erzsébet, 82 éves; Horváth Gyula András, 61 éves;

Jakab Ferenc, 70 éves; özv. Jámbor Jánosné sz. Szívós Emília, 81 éves;
Kováts Lászlóné, 70 éves; Papp Marianna sz. Fegyó Marianna, 58 éves;

Patai Ferencné sz. Szabó Rózsa 61 éves;
özv. Radics András Árpádné sz. Simon Vilma, 83 éves;

Rumy Ernőné, 97 éves; Sáfián Gyula, 80 éves; Sitkei Istvánné sz. Flitsch Erzsébet, 82 éves;
Szabó Ibolya, 50 éves; Zsidó János, 87 éves testvérünket.

Imádkozunk a gyászolókért.

     Megkereszteltük:
Bakai Bálintot, Dobri Olivért, Herke Annát, Kertész Kristófot, Kóczián Ábelt,

Marton Lara Hannát, Papp Bencét, Pemmer Dorottyát és Rózsa Laurát.

                                                                                Imádkozunk értük.

Anyakönyvi hírek   (2017. 09. 17 – 2017. 10. 24.)

A magyarországi református és evangélikus egyházak zsinatainak 
közös nyilatkozata a reformáció kezdetének ötszázadik évfordulóján.

A reformáció kezdetének 500. év-
fordulóján reformátusok és evangé-
likusok együtt adunk hálát Istennek 
üdvözítő és megtartó munkájáért. 
Hálát adunk elődeinkért, akik felra-
gyogtatták Jézus Krisztus nevét az 
Isten után vágyakozó világban, anya-
nyelvre fordították a Bibliát és kinek-
kinek a maga nyelvén kezdték hirdet-
ni az újjáteremtő Krisztus megváltó 
kereszthalálát és feltámadását. Jézus 
hordozza a tökéletes istenképet, az 
igaz emberséget, és Őbenne van el-
rejtve mindaz, amit méltó életnek ne-
vezünk.
Ma, a hitünket megvalló úrvacsorás 
istentiszteletünkön és közös zsinatun-
kon kinyilvánítjuk Jézus Krisztusban 
megalapozott egységünket. Valljuk, 
hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten 
dicsőségére (Fil 2,11). Nincs senki 

másban üdvösség, mert nem is ada-
tott emberek között az ég alatt más 
név, mely által kellene nekünk meg-
tartatnunk (ApCsel 4,12).
Fájlaljuk, ha nem fáradoztunk a ne-
künk ajándékozott kegyelem mértéke 
szerint a keresztyén egyház egységén 
és nem tettünk bizonyságot szóval 
és saját életünkkel Krisztus szereteté-
ről. Mindazáltal reménységgel vall-
juk és hirdetjük az igaz beszédet: ha 
vele együtt meghaltunk, vele együtt 
fogunk élni is (2Tim 2,11). Hisszük, 
hogy Isten Jézus Krisztusban öröktől 
megbékéltette magával a világot, és 
arra hív evangéliuma által, hogy bé-
küljünk meg Vele mi is (2Kor 5,20).
Buzdítjuk testvéreinket az évszá-
zados gyakorlat és megegyezések 
(Leuenberg, 1973) nyomán működő 
szószék- és úrvacsorai közösségre, 

mely a krisztusi egység megvalósítá-
sának és megélésének kiábrázolt pél-
dája.
A reformáció máig tartó folyamatot 
indított el Európában, erre a meg-
újulásra ma is szükség van az igaz-
ságtalanságoktól gyötört, háborúkkal 
sújtott világban. A reformáció 500. 
évfordulóján újra elkötelezzük ma-
gunkat a testvéri egységre, az évszá-
zados sebek gyógyítására, az anya-
szentegyház szolgálatára minden 
nemzet és közösség javára.
Kérjük üdvözítő Istenünket, hogy 
tartson meg bennünket szeretetben, 
őrizzen és oltalmazzon hűségében 
és kegyelmében. Országa eljövetelét 
várjuk.
Jövel, Uram Jézus! Ámen!
Budapest, 2017. október 13.

Forrás: www.ref500.hu



BÉKESSÉG24

Széchenyi utca

Vasárnap: 
      08:30 Istentisztelet (A három nagyünnepen: 08:00)
      10:00 Istentisztelet, gyermek-istentisztelet, ovis istentisztelet;
      Ünnepnapokon és a hónap utolsó vasárnapján délelőtt 
      úrvacsorás istentiszteleteket tartunk.
Minden hónap 1. és 3. vasárnapján: 
      16:00 Harmincasok-negyvenesek köre
Minden hónap 2. vasárnapján: 
      16:00 Családosok köre
Minden hónap 4. vasárnapján: 
      16:00 Szolgálók felkészítése
Hétfő: 16:30 Szenvedélybetegségből szabadulást keresők és

 azokat segítők összejövetele (Kékkereszt csoport)
Keddenként:
  első kedd: 18.00 „Egymás terhét hordozzátok” imaóra mindenkinek
  második:  18.00 Presbiteri bibliaóra
  harmadik: 18:00 Keresztelői előkészítő, 19:00 Jegyesoktatás
Szerda: Baba-mama kör 9:30 órától, Énekkari próba 18:30-tól
Csütörtök: 17:00 Imaóra 
Csütörtök: 18:00 Gyülekezeti bibliaóra
Péntek:      17:00 KFC (Keresztyén Fiatalok Clubja)
Péntek:      18:00 Tabuk nélkül
Péntek:      18.00 Fiatal nők köre
Szombat:   18:00 Fiatal felnőttek (Ex-Aktívifi)
Szombat:   18:30 Énekkari próba
Minden hó 3. keddjén: 18:00 Presbiter feleségek köre 
Minden hó 1. szerdáján: 15:00 Nyugdíjas lelkész házaspárok, 
illetve özvegyek bibliaórája a Gyülekezeti Központban 
Minden hó 1. péntekjén: 14:00 Református Nyugdíjas Klub
Minden hó 2. vasárnapján:  Teázás a 10 órás istentisztelet 
után az udvaron vagy a Gyülekezeti Központban 

Maroshegy

Vasárnap: 09:00 Istentisztelet és 
                   gyermek-istentisztelet az imaházban 
Kéthetente hétfőn: 17:00 Bibliaóra az imaházban
Péntek: 17:00 Imanna imakör

Budai út

Vasárnap: 10:00 Istentisztelet és gyermek-istentisztelet     
(ovisoknak, kisiskolásoknak és tiniknek külön csoportokban)
Egyházi nagy ünnepeken és a hónap első vasárnapján úrvacsorás 
istentiszteleteket tartunk.
Szerda: 16:00 - 18:00 Hivatali órák
Szerda: 18:00 Bibliakör

Az altemplomi urnakegyhely téli nyitva tartása:
 Szerda és péntek: 15–17 óráig, 
 vasárnap (és állami ünnepnapokon) 9–12 óráig

8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 16.
Hivatali órák: 

Hétfőtől - Péntekig: 8,30 - 12,30; 
Vasárnap: 8,30 -10,00 11,00 -12,00

Tel.: 22/312-785; Fax: 22/398-719; 
e-mail: hivatal@albaref.hu 

internet: www.albaref.hu
Lelkipásztorok:

Berze János 
Ujvári Sándor Csaba beosztott lelkész

Deák Péter ifjúsági lelkész
Szűcs Zsolt László segédlelkész

Hitoktató lelkészek: 
Ellenbruckné Kiss Aranka, 

Ludvigné Izsay Szilvia, 
Szabó Gergelyné

Hitoktatók:
Fórizs Éva, Konrád Ferenc

Adminisztrátor: Sárkány Anna 
Bankszámlaszám: 

UniCredit 10918001-00000021- 42850004

– Hit, Remény, Szeretet Alapítvány –
Székesfehérvár, Széchenyi út 16. 

Tel: 22/312-785

Bankszámlaszám: 
UniCredit 10918001-00000053-90940017

Adószám: (Szja 1 %-hoz) 18501317-1-07
Céljai és egyéb tudnivalók: www.albaref.hu 

Támogassuk az Alapítványt és az 
Egyházat az szja 1-1 %-ával!

Református Egyház technikai száma: 
(Szja 1%-hoz): 0066

Olajfa Református Óvoda:
8000 Székesfehérvár, Horvát I. u. 1.

Tel.: 22/316-378; e-mail: ovoda@albaref.hu 
Vezető óvónő: Mocsáriné Brunner Boglárka

Talentum Református Általános Iskola:
8000 Székesfehérvár, Széchenyi út 20.

Tel.: 06-22/310-018, e-mail: iskolatitkar@albaref.hu 
Igazgató: Szanyó Gáborné

Gyülekezeti részeink állandó alkalmai Lelkészi Hivatal

KÖZCÉLÚ ALAPÍTVÁNYAINK

INTÉZMÉNYEINK ELÉRHETŐSÉGEI

BÉKESSÉG
A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS

EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

Kiadó: Hit, Remény, Szeretet Alapítvány
Felelős szerkesztő: Berze János

Szerkesztő: Ujváriné Császár Boglárka
Nyomdai munkák: Bezsit Bt., Felelős vezető: Farkas István

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


