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„Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas.” (Zakariás 9,9)

Advent és a Karácsony gyönyörû fényei, az általunk is épített s minket körülvevô ragyogás 
– tudva-tudattalanul egy király fogadásának pompáját idézik fel. Advent ünnepi idôszaka 

újra jelzi: a Királyok Királya és Uraknak Ura érkezése elôtt állunk valamennyien! 
Nem véletlen, hogy a keresztyén világ ilyenkor ünnepi fénybe öltözik.

Advent – latin szó – eljövetelt, azaz megérkezést je-
lent. Különleges hármas jelentéssel bíró ünnepünk ez, 
hiszen egyrészt visszatekintünk az Ünnepelt első eljö-
vetelére, Karácsonya, másrészt felkészülünk a második 
érkezésére, királyi bevonu-
lására, - ugyanakkor már a 
kettő között megadatik, hogy 
lélekben találkozzunk Vele, 
személyes kapcsolatba lépve 
mindenek alkotójával, a Ki-
rályok Királyával. Nagyszerű 
érzés tudni azt, hogy e lelki 
találkozás – megtérés - után 
boldog örömmel várhatom 
az Ő uralkodói érkezését, 
ezer éves birodalmának fel-
állítását! (Jelenések 20,1-6) 
Tudjuk és valljuk Pál apostol-
lal és a világ valamennyi hívő keresztyénével együtt, hogy 
a nagy Advent, az Ő királyi bevonulása napján minden 
térd meg fog hajolni Előtte, kicsik és nagyok, uralkodók és 
egyszerű emberek mind térdet hajtanak, s minden nyelv, 
- hívőké és hitetleneké, szkeptikusoké és más vallásúaké 
- vallani foga, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten 
dicsőségére! (Filippi 2,11) Így ír erről a Jelenések könyve: 
„Íme, eljön a felhőkön, és meglátja őt minden szem, azok 
is, akik átszegezték.” (1,7) Döbbenetes és egyben csodá-
latos nap lesz az! Jó tudnunk, hogy már most erre világí-
tanak, s ragyognak rá az Advent és a Karácsony fényei. S 
minél több csillogás vesz körül bennünket ilyenkor, annál 
inkább elénk idézi Uralkodónk dicsőséges érkezését.

Csakhogy milyen az ember! A fény, a pompa sokaknál 

az álcázás és a takarás eszköze. A mi gazdagságunk, a 
mi tehetségünk, a mi ajándékozó kedvünk fényei ezek – 
mondogatják. Máshol, ahol alig jut valami a karácsonyfa 
alá, s talán egyetlen gyertyát tudnak csak meggyújtani a 

készülődés négy hete során – 
ott válik teljessé és igazzá az 
ünnep: „Az Úr elé ha tárod, 
a szív alázatát, Őt nem hiába 
várod, betér hozzád, megáld” 
– szoktuk énekelni egy gyö-
nyörű adventi énekben. Ma 
is az egyszerű és őszinte szívű 
emberek fogadják be a Kará-
csony igazi üzenetét: „Mert 
úgy szerette Isten a világot, 
hogy egyszülött Fiát adta, 
hogy ha valaki hisz Őbenne, 
el ne vesszen, hanem örök 

élete legyen.” (János 3,16) 
„Királyod érkezik hozzád” – szól Zakariás próféta bízta-

tó üzenete a XXI. század emberéhez. A tiéd, a te királyod, 
neked szólnak ígéretei, számodra kínálja fel országának 
lelki és anyagi kincseit. Személyesen szólít meg: „Ne félj, 
mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!” 
(Ézsaiás 43,1) Nem távoli, zord uralkodó, hanem olyan 
valaki, aki a jászolbölcső közelségében megmutatta, is-
meri az emberi élet kihívásait, magasságait és mélysége-
it. Bátran rábízhatod magad, nem szenvtelen úrként re-
agál a közeledésedre, hanem személyesen biztosít téged 
is: „Aki énhozzám jön, azt semmiképpen ki nem vetem!” 
(János 6,37) „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik meg-
fáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást 
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adok nektek.” (Máté 11,28)
Olyan királyod érkezik, aki „igaz” – vallja a próféta. S 

nem csupán azt jelenti ez, hogy nem hamis, nem hazug, 
s mai szóval élve „nem ver át”, hanem azt is: szavatar-
tó Urad Ő! Ragaszkodik a szövetséghez, amit élete árán 
megváltott és felajánlott neked. Ne feledd, egyoldalú 
ajánlatott tett: mielőtt bármi ellenszolgáltatást adhatnál, 
ingyen a tiéd a lelkiismereted megtisztítása, testi életed 
abszolút kontrollja, s a halál utáni léted biztosítéka. Vér-
szerződéses szövetsége garantálja bűneid bocsánatát, 
gondjaid viselését és bölcs megoldását, valamint örök 
életedet. Ő igaz Király: amit megígért, azt mindenképpen 
megtartja! A szövetség számára szent.

Olyan királyod érkezik vissza hamarosan, aki „diadal-
mas”. Nem úgy, hogy kárörvendő gőggel néz szét legyő-
zött ellenségein, hanem mint aki a hatalmát mindvégig 
a szabadításra használta fel. Ő diadalmas Szabadító, aki 

végtelen szeretetéből azokért küzd, akik megütköztek 
szövetségén, nem értik vagy inkább súlyosan félreértik 
azt. Azokért is harcol, akik még nem hallhattak szövetsé-
gének fantasztikus ajánlatairól. (1. Kor. 2,9) Nem mond 
le senkiről, de nem is kényszerít senkit sem. Szavával és 
szeretetével toboroz híveket, akik önként esnek térde a 
tény előtt: a lázadó alattvaló bűnei miatt a Király szen-
vedett halált! Sem égen, sem földön nincs még egy ilyen 
uralkodó! 

Ő érkezett meg hozzád, amikor e sorokat olvasod. 
Légy tudatosan, hitel az Övé, hogy diadalmas érkezésé-
nek napja örömünnep lehessen számodra! „Most drága 
vére kérlel, ne dobd az üdvöt el, ó kőből van a szíved, ha 
néki nem felel, ó kőből van a szíved, ha néki nem felel.” 

Somogyi László 

A lelkész beiktató ünnepi istentiszteletet a Budai úti 
gyülekezet új gyermekkórusának zenés előadása nyitotta 
meg a Széchenyi utcai templomban. Igét hirdetett  Dr. 
Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület 
püspöke Pál apostol korintusbeliekhez írt második levele 
alapján. A püspök beszéde elején hangsúlyozta,  személy 
szerint Őt is megerősítette Pál bátor hitvallásának üzene-
te, hogy „mi az Úr Jézus Krisztusban reménykedünk”. 

Isten elküldte a Fiát hozzánk - ez az evangélium, a világ 
legnagyobb örömhíre, amely valaha megszólalt, hiszen 
ez azt jelenti, hogy amit mi elrontottunk, azt Isten helyre-
hozta, visszaadva számunkra az élet teljességét. Ezért az 
örök élet rendje, gazdagsága és békessége megjelenhet 
már a földi életünkben is.

Emlékeztetett, hogy az Úrban való reménység azt is 
jelenti, hogy tudunk egymásért imádkozni. S nem csak 
általánosságban, hanem  név szerint a gyülekezeti ta-
gokért, a hitvestársért, gyermekekért, unokákért is. A 
lényeg, hogy a gyülekezet közössége megerősödjön a 
kegyelemben, a krisztusi hitben, hogy sóvá és kovásszá 
lehessen. Ezt a reménységet kell kivinni a világba - ez a 
keresztyén küldetésünk.

Steinbach püspök igehirdetésében szólt arról, hogy 
nem régen egyik neves magyar író, Esterházy Péter fo-
galmazta meg, a Budapesti Írók Boltjáról, hogy az szá-
mára egy szigetet jelent az „általános tahóságban”.

- Mindezt lefordítva keresztyén üzenetre azt jelenti, hogy 
itt van Székesfehérvár városa, ahol az emberek megszó-
lításra várnak! Ez missziói lehetőség. De ezt a küldetést 
nem tudjuk betölteni addig, amíg mi magunk meg nem 
erősödtünk a kegyelemben. 

A beiktatásra váró Berze János szolgatársának szánt 
lelki üzenetében Steinbach József  azt a kívánságát fo-
galmazta meg, hogy legyen Ő az Úr olyan munkatársa, 
igehirdetője és pásztora, aki a kegyelemben való meg-
erősödés reménységét munkálja. 

Az ünnepség további részében a Szentháromság Isten 
nevében a székesfehérvári gyülekezet lelkipásztori tisz-
tébe Berze Jánost, Imre Bálint, a Mezőföldi Egyházme-
gye esperes iktatta be, egyúttal arra kérve, törekedjen az 
igazságra, hitre, szeretetre és békességre, mindazokkal 
együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat. 

Az  egyházmegye palástos lelkipásztorainak áldás kívá-
násait követően Berze János hirdetett igét János evan-
géliuma 20. fejezete alapján. Számára ez az ige szakasz 
megerősítést jelentett akkor is, amikor érettségi után azt 
tudakolta, kedves-e Isten előtt, hogy lelkészi pályát vá-
laszt? 

Valamennyien Krisztus levelei vagyunk ebben a világ-
ban, egy üzenet hordozói, ha úgy tetszik, egy ellenkul-
túra képviselői, amely nélkül ma már nem létezne ez 
a világ. Ha mi nem képviseljük az Isten ügyét, akkor 

Az örömhír üzenete: amit mi elrontottunk, azt Isten helyre hozza

A Mezőföldi Egyházmegye esperese 2009. november 22-én iktatta be a egyházközségünk lelkipásztori tisztébe 
Berze Jánost. Az ünnepi istentisztelet alkalmával az egyházi méltóságok mellett testvérgyülekezetek, Fejér megye 
és Székesfehérvár önkormányzatának képviselői is kifejezték jókívánságaikat.
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felgyorsulnak az események, s gyorsan eldől a világ sor-
sa - hirdette prédikációjában, hozzátéve, lélegezzük be 
most is, Isten békét hozó és megerősítő lelkét.

Dr. Bogárdi Szabó István,  a Dunamelléki Reformá-
tus Egyházkerület püspöke, Dr. Spányi Antal Székes-
fehérvári Római Katolikus Egyházmegye püspöke, Dr. 
Balogh Ibolya a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, Szabó 
Gábor, a kibocsájtó Bács-Kiskunsági Református egy-
házmegye nyugalmazott és Hegedüs Béla hivatalban 
lévő esperese, valamint a kárpátaljai Huszti Református 
Gyülekezet nevében, Józan Lajos lelkipásztor levélben 
küldte meg köszöntő áldáskívánságait.

- Nem akármilyen időpontban ke-
rült sor a lelkészbeiktató esemény-
re, hiszen lépten-nyomon bajokkal 
találkozunk, sokan a munkahely-
ükért, mások a nyugdíjukért aggód-
nak. Az anyagi bajokon is túl tesz az 
a mély erkölcsi válság, amely nem-
zetünket és anyaszentegyházunkat 
egyaránt sújtja – fogalmazott dr. 
Huszár Pál, a Magyarországi Refor-
mátus Egyház zsinata világi elnöke, 
a Dunántúli Református Egyházkerület 
főgondnoka, aki a János evangéliuma 
3,12 versének igéjével  köszöntötte a 
gyülekezet frissen beiktatott pásztorát. 
Elmondta, az igében megfogalmazott  
reménységgel ünnepelhetnek a Szé-
kesfehérváriak. Miközben napjainkban 
jellemzővé vált az igazmondás helyetti 
hazudozás, s a békés együttműködést 
felváltja a tolvajlás, a kipróbált erkölcsi 
értékek is veszélybe kerültek.

- Hiszem és meggyőződéssel vallom, 
hogy a válságból kivezető utat egyedül 
felülről kaphatjuk meg. A kegyelem Is-
tene az, aki megadhatja a menekülést ebből a helyzetből. 
Szerinte a szekularizáció és a globalizáció terhe alatt síny-
lődő világ emberei reménykedve tekintenek a keresztyé-
nekre és teszik fel a kérdést: ti, Istenben hívők, mit tudtok 
minderről, mindehhez mondani?

Végezetül elmondta, az a kívánsága, hogy a gyülekezet 
sorakozzon fel lelkipásztora mellé, és hordozzák imádság-
ban szolgálatát, az Anyaszentegyház és a nemzet ügyét. 

A keresztyén vezetőknek már az idők kezdte óta ko-
moly küldetésük van, és talán soha ennyire nem várták 
még a változást, a kiengesztelődést, a megbékélést a me-
gyében és a városban, mint most. Ezeket a gondolatokat 
a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke, Balsay István fogal-
mazta meg,  hozzátéve: húsz éve részesei lehettek annak 
a folyamatnak, amikor a Budai úton elkezdődhetett az 
Isten házának építése.  

- Nagy szükség van arra, hogy a felszentelt és felkészült  
keresztény vezetők vegyék kezükbe az irányítást és úrrá 
lehessünk azokon a lelki bajokon, amelyek a gazdasági 
visszaéléshez, Magyarország hanyatlásához vezettek. Kí-
vánom, hogy feleljen meg ennek a kihívásnak, felkérés-
nek és feladatnak – mondta a megyei elnök

- A kegyelem van veled! Az Úr Isten szeretete és Krisz-
tus barátsága vezetett. Ezt éreztük meg Benned kiskun-
halasi szolgálatodban és ezért érkeztünk most el Hoz-
zád a hívekkel és a lelkipásztorokkal  Székesfehérvárra 
a beiktatásodra -  mondta köszöntőjében Bödecs Pál, a 
Kiskunhalasi Református Egyházközség lelkészi elnöke. 

Bibliai példát említve hozzátette, lel-
késztestvére építsen mindig a sziklá-
ra, és ásson a mélyre, akkor az épü-
let biztosan nem fog összedőlni. 

A befogadó gyülekezetünk nevé-
ben Somogyi László lelkészi elnök 
köszöntötte új munkatársát és arról 
szólt, hogy Isten hatalmas és külö-
nös útja révén már korábban is ta-
lálkoztak. Idézte a  147. zsoltár 14. 
versét:„Az Istenfélőkben gyönyör-

ködik az Úr/Azokban, akik az Ő szere-
tetében bíznak ”. 

- Hisszük és valljuk, hogy Székesfehér-
várnak  és Magyarországnak szüksége 
van arra, hogy tudjon gyönyörködni 
benne Isten. És Ő ott tud gyönyörködni, 
ahol a gyermekei hiteles és alázatos éle-
tet élnek, akik készek félretenni minden 
rivalizálást, versengést, amelyet a nagy 
Szétdobáló újra és újra alkalmazni akar. 
Éppen ezért ha nem tudnak együtt dol-
gozni, áldás sincs munkájukon – fejtette 
ki,  majd a részvevőktől imádságos tá-
mogatást kért a lelkipásztorok munká-

jához. 
Végezetül a Hollandiából egyházközségünkhöz látoga-

tó Leek-i Református Egyházközség lelkésze köszöntötte  
Berze Jánost. 

Az ünnepségen az egyházközség Csomasz Tóth Kál-
mán énekkara és az Olajfa óvodájának gyermekei szol-
gáltak énekkel és verses köszöntővel. Az ünnepség a 
Himnusz eléneklésével zárult.

Szöveg: Szűcs Gábor, 
fotók: Nervetti Károlyné, Szűcs Gábor

A beiktatási ünnepség teljes videóanyaga letölthető a 
Székesfehérvári Református Egyházközség honlapjáról. 

Címe: www.albaref.hu/mediaanyagok/video
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Szabó Sándor, nyugalmazott esperes-lelkész ok-
tóber 16-án töltötte be 90. életévét. Ez alkalommal 
köszöntötte Őt a gyülekezet közössége, köszöntjük 
most mi is, kicsit tágabb körben, a Békesség újság 
lapjain.

Szabó Sándor, született az Őrvidék központjában, a 
ma Burgenlandhoz tartozó Felsőőrön, 1916. október 16-
án, szegény sorsú családban. Édesapja Szabó Sándor, 
édesanyja Siskó Erzsébet, akik a körülményekhez képest 
lelkiekben is megadtak mindent gyermeküknek. Az első 
világháború megzilálta a családot, a háborút követő ese-
mények sem tettek jót a magyar érzelmű családnak. 

Elemi iskolája után a Pápai Református Gimnáziumba 
került, ahol végig jeles-kitűnő eredménnyel végezte osztá-
lyait. Szellemi tehetsége Istentől rendelt, Isten pedig meg-
adta ifjú gyermekének ezt a lehetőséget. Így tudta fenn-
tartani magát, mert csak az ösztöndíjra 
és az esetlegesen csurranó-cseppenő 
korrepetálási óradíjakra számolhatott, 
mint anyagi bevételekre. A háború 
után szinte teljesen lenullázódott család 
nem tudta segíteni fiát a gimnáziumi 
tanulmányaiban. A gyermek viszont 
töretlen hittel, teljes erővel igyekezett 
kitűzött célja felé: lelkész akart lenni. 
A gimnáziumot jeles eredményű érett-
ségivel zárta, de ekkor be kellett volna 
vonulnia katonának. Viszont osztrák 
katona egyáltalán nem akart lenni, 
ezért érettségi után nem ment haza, 
maradt Pápán, ezzel magára véve a ka-
tonaszökevény bélyeget. Természetes, 
így a családdal a kapcsolatot meg kellett – névlegesen, 
véglegesen – szakítani, az anyagi támogatás lehetősége 
teljesen megszűnt. 

1937-ben a Pápai Református Theológia Akadémia 
hallgatója lett, itt is, mint a gimnáziumban teljesen ön-
fenntartónak kellett lennie. Tehetsége kiemelte osztály-
társai közül, a kiírt pályázatokban szinte minden esetben 
„Szabó Sándor theol. hallgató” vitte el a pálmát. Így nem 
is lehetett kétséges, hogy 1941-ben az I. lelkészképesítő 
vizsgáját jeles eredménnyel, majd 1943-ban a II. lelkész-
képesítőt kitüntetéssel tette le. 

Kibocsátása idején már a háború szele járta be Magyar-
országot, ez a szolgálati helyeire is rányomta bélyegét. 
Kaposvári segédlelkészsége (1942. 09. 01. – 1943. 08. 
31.) után egyházmegyei missziós segédlelkész Csurgón 

(1943. 09. 01. – 1944. 12. 09.), majd a front alatt tábo-
ri kórházi lelkész az 524. Hadikórházban (1944. 12. 10 
– 1945. 03. 01.). A front elvonultával Pápán lett segéd-
lelkész, majd itt püspöki titkár helyettes. Innen választja 
meg a fülei gyülekezet 1946. július 7-én lelkészének. 

A viharok – anyagi és fizikai – elülnek, parókus lelkész-
ként megnyugszik a „nyughatatlan” fiatalember, családot 
alapít. Felesége Szalay Matild, hű társa és segítője nem-
csak a civil életben, de hivatásának gyakorlásában is. Iga-
zi, a szó legszebb értelmében értelmezhető papné társat 
kapott, aki négy gyermekük édesanyja, felnevelője, lelki 
támasza és kireptetője tudott lenni. Ezek mellett a gyü-
lekezet feladatait is megosztotta férjével, a terhet együtt 
vitték. 

Gyermekeinek, mindegyiknek diplomát adott a kezé-
be, segítette őket az életben elindulni. 

Szabó Sándor nem rettent vissza, ha nagyobb feladat-
tal bízták meg, hitt a Megváltó Urában 
és bízott a mellé rendelt családban. 
Így 1947-1952 között lelkészértekezle-
ti jegyző, majd 1953-ban esperes lett. 
Első turnusban 1956-ig viselte az espe-
resi tisztet, majd egyházmegyei tanács-
bíró és diakóniai előadó lett. 1965-ben 
ismét megválasztották esperesnek, 
mely tisztet nyugdíjazásáig, 1990-ig vi-
selte. 

Az egyházkerületben is missziói elő-
adó, tanácsbíró és diakóniai, nyugdíj-
ügyi előadó volt. 

Esperessége idején, „kis világi nyo-
másra”, elvállalta, hogy Székesfehérvár-
ra válasszák lelkésznek. (Jó volt a világi 

hatalomnak, hogy központi helyen lehessen ellenőrizni 
az egyházi vezetőket.) A Székesfehérvári gyülekezet is-
merte Szabó Sándort annyira, hogy nem kellett nagy 
nyomást gyakorolni rá, az éppen nyugállományba vonu-
ló Bódás János helyébe megválasztotta Szabó Sándor 
esperes-lelkészt székesfehérvári lelkésznek. A gyülekezet 
nem érezte, hogy az állam milyen nyomást gyakorol az 
egyházra, Szabó Sándor, mint esperes ezeket az erőket 
tudta úgy fordítani, hogy a vezetésére bízott lelkészek és 
gyülekezetek nem feszültek szembe a hatalommal, nem 
kellett nekik külön harcokat megvívni.

Az egyház nem szakadhat ki a világból – Jézus is így 
imádkozik: „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, 
hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.” (Ján. 17,15) 
Szabó Sándor is együtt él gyülekezetének tagjaival. Fülén 

Születésnapi köszöntő
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Dolgozatírásra készültek a gyerekek. Ó, bár-
csak ne kellene megírni! Talán történik valami, 
ami miatt elmarad! - mondták többen is. De nem 
történt semmi olyan, ami miatt elmaradt volna e 
jeles esemény. 

Voltak, akik becsülettel felkészültek, de néhányan 
úgy gondolták, hogy ezt is, mint minden mást, majd-
csak megússzák valahogy. Amikor befejezték az írást, a 
“könnyedebb gondolkodásúak” büszkén húzták ki ma-
gukat a társaik előtt: “látjátok, megy ez! Minek annyit 
görnyedni a könyv fölött, amikor így is lehet!”. Aztán a 
tanár összeszedte a munkákat és csendre intette a ne-
bulókat. Különválogatta a papírokat és azt mondta: “ezt 
a néhány munkát meg sem nézem, hiszen ismerem a 
könyv szövegét, ahonnan kimásolták.” Mielőtt a megle-
petéstől levegőt kaptak volna az érintettek, a munkájuk-
ra ráírta az egyest. Erre végképp nem számítottak. Mél-
tatlankodtak, hiszen olyan gondosan megszervezték a 
puskázást!  Megszégyenülve ugyan, de egyáltalán nem 
bűnbánó szívvel hagyták el az osztályt. A többiek pedig, 
- akik  bár rájöttek már a hibáikra, - reménykedve várták 
az értékelést. Azt az értékelést, amely sorsdöntő lehet a 
továbbtanulásukat illetően.

Noé, Isten utasítására bárkát épített az özönvíz idejé-
re. Bárkát, itt a szárazföld közepén? Az emberek, akik 
végignézték ezt a - szemükben  nyilvánvalóan hiábavaló 
és nevetséges - munkát, kinevették, és attól sem riadtak 
vissza, hogy gúnyolódjanak rajta. Noé azonban a hit 
embereként folytatta és befejezte az építést. A szívében 
a hit mellett ott volt a reménység, hogy minden úgy lesz, 
ahogy Isten neki megmondta. Megmenekült mindazok-
kal együtt, akik mellette voltak.

Isten népe áldott reménységgel indult ki neki a hosszú 
útnak: Egyiptomból Kánaánba. Arra a földre tartottak, 

amit Isten ígért nekik. Rengeteg harc – önmagukkal és 
a körülöttük lévő népekkel – között teltek napjaik. Isten 
gondviselő szeretete kísérte őket. Nappal felhőoszlop-
ban, éjjel tűzoszlopban ment velük. Semmiben nem 
szenvedtek hiányt. Megtanulhatták volna, hogy az Úrra 
támaszkodjanak, Tőle kérjenek és várjanak mindent. Ő 
adott nekik földi vezetőt is, egy hús-vér embert, aki mint 
közülük való ember is a segítségükre volt. Ezt azonban 
nem sokáig tűrték. Fellázadtak ellene, de ez a lázadás 
valójában Isten ellen irányult.

A nép önfejű és engedetlen volt. Zúgolódtak, pogá-
nyok rendelései szerint jártak, magaslatokat emeltek, 
faragott képek előtt borultak le, idegen istenként tisztel-
ve azokat. Elhagyták az Urat. Amikor elégedetlenked-
tek a “hitvány” étel (azaz a manna) miatt, Isten mérges 
kígyókkal bűntette őket. Aztán panaszukban Mózeshez 
mentek, hogy imádkozzon értük. Isten utasítására Mó-
zes egy rézkígyót tett eléjük, és azt mondta, ha valaki 
feltekint rá, megtartatik. Így is történt (4 Móz.21). A re-
ménységükből bizonyosság lett.

A karácsony ünnepe a szeretet ünnepe, de még in-
kább egy több évszázados reménység beteljesülése. Az 
Ósz.-ben több helyen is olvashatunk a Megváltó eljöve-
teléről. “... csillag származik Jákóbból és királyi pálca 
támad Izráelből...” (4 Móz.17). “ ...egy gyermek szüle-
tik nékünk, fiú adatik nékünk, az uralom az Ő vállán 
lészen...” (És.9.6). Azonban nem mindenki Megváltó-
ként várta Őt. A zsidók nem ilyen királyt akartak. Ők 
olyan vezetőre vártak, aki megszabadítja őket a római 
elnyomás alól. Nem így az istenfélő emberek, akik ál-
dott reménységgel várták az Ő megszületését. Ők tud-
ták, hogy akire várnak, nem földi király lesz. 

Áldott reménységben élt Simeon, mert elhitte Isten-
nek, hogy mindaddig nem hal meg, amíg nem látja az 
Úr Krisztusát. Tudta, hogy mikor jött el az Ő ideje, mert 
ott, a jeruzsálemi templomban meglátta a Megváltót, és 
Isten elbocsátotta szolgáját békességgel, amint megígér-
te. “Várlak Uram azért, reménykedő szívvel, miként a 
vigyázó virradást vár éjjel...” (Ref. Ékönyv 226.ének) Ál-
dott reménységben él mindenki, aki így várja az Urat. 

   Áldott reménység

a községi Népfront békeügyi előadója, a Fejér megyei 
Hazafias Népfront tagja, a Hazafias Népfront Arany Bé-
kejelvényével kitüntetve. 

Nyugdíjas éveit családja körében Székesfehérváron éli, 
a gyülekezet szeretetével övezve, hiszen Sándor Bácsi 
csak nyugdíjba vonult, nyugalomba nem. Segít, ahol tud, 
amiben tud. Kérjük Istent, adjon erőt Sándor Bácsinak, 
hogy ezt a segítséget még sokáig adhassa nekünk, lel-
künk épülésére, bíztatásunkra, erősítésünkre. Isten gaz-
dag áldását kérjük Rá és családjára, szeretteire.

Nem kívánunk az Isten kegyelmének határt szabni, 
hogy azt kívánjuk: még ennyi, vagy annyi évet kívánunk 
erőben egészségben, hanem azt kívánjuk, hogy Isten 
tartsa meg kegyelmében és szeretetében, jóságában, 
amíg Neki kedves.

Isten éltesse Sándor Bácsit!
      

     Szeretettel jegyezte:
        - Pétervári Imre- 
 gyülekezet főgondnoka
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Advent-ben mi is végigélhetjük azt a várakozást, 
amiben Istennek áldott emberei éltek. Köztük voltak 
az egyszerű pásztorok is. Sőt, ők voltak az elsők, akik 
megtudták a hírt: megszületett a Megváltó! Ezek az egy-
szerű emberek látták meg legelőször a menny dicsősé-
gét, ahogy az angyali sereg megjelenve nékik, dicsőí-
tette az Istent. Ők semmiről nem tudtak, és miután az 
angyalok elmentek tőlük, a félelem, - amit ez a jelenés 
váltott ki belőlük – helyett vágyakozás lett úrrá a szívü-
kön. Olyan vágyakozás volt ez, amit azelőtt talán sosem 
éltek át. Mert Isten teremtette meg a szívükben. Nem 
tudták igazából, miért történik mindez, de elhatározták, 
hogy nekivágnak a nagy útnak. Ezért mentek el siet-
ve: “és lássuk meg e dolgot, amelyet az Úr megjelen-
tett nékünk.”(Luk.2,15)  Nem aggodalmaskodtak, hogy 
mi lesz a nyájjal, míg ők odalesznek, nem vártak egy 
újabb jelre, nem kérdezősködtek másoktól, hogy jól hal-
lották-e a nagy hírt, hanem 
elindultak. Áldott remény-
ségben telt az útjuk, mert 
Isten vezette őket. 

Igazi karácsonyi ajándék 
az, hogy emlékezhetünk 
az elmúlt időkre, hiszen 
voltak, akik lejegyezték 
és tovább adták ezeket az 
eseményeket. Az Úrnak 
áldott eszközei voltak Ők 
így, a mi megmentésünk-
ben. Isten elküldte Fiát, 
megszületett testben ott a 
judeai Bethlehemben. Be-
teljesedtek a próféták sza-
vai. Ezekre a beteljesedett 
próféciákra nézve biztosak 
lehetünk abban is, hogy 
a jövőben ugyanígy telje-
sednek be Isten ígéretei. 
Várjuk-e az Urat remény-
séggel a szívünkben, hogy 
Vele lehetünk majd a Meny-
nyek országában, amint 
megígérte az övéinek? De mi lesz azokkal, akik nem 
az Övéi? Jézus világosan szól erről: “Nem mindenki 
megy be a Mennyek országába, aki ezt mondja nékem: 
Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én meny-
nyei Atyám akaratát.”(Mt.7,21)

A példázatbeli szűzek mindegyike lámpásaikkal ment 
a vőlegény elé, azonban csak a felének volt tartalék ola-
ja a korsókban. Úgy gondolták, mindannyian készek a 
fogadásra. Amikor azonban elaludtak, mert késett a vő-
legény, rögtön kiderült, ki várta őt igazán. Hamar  nyil-
vánvaló lett, hogy a szüzek fele készületlen volt. Nem 

vették komolyan a vele való találkozást. 
Sokan mondják magukat keresztyénnek, és arról tesz-

nek bizonyságot, hogy Istennek engedelmes gyermekei 
ők. “Uram, Uram! Nem a te nevedben prófétáltunk-é 
és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket és nem 
cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben?” 
(Mt.7.22) A számonkéréskor mégis meg kell majd hal-
laniuk az ítéletet. Látszólag minden rendben volt, igazi 
minta-keresztyének voltak, de Isten mégis azt mondja 
nekik, hogy “Sohasem ismertelek titeket...” Mindeze-
ket művelték, de közben nem voltak közösségben Jé-
zussal. Nem voltak az Úr vezetése alatt, így nem volt 
isteni megbízatásuk ezeket megtenni. Gyógyítottak, 
elhitették az embereket a tudományukkal, de nem Őt 
hívták segítségül ehhez. A sok hatalmas dolgot csak a 
saját dicsőségükre tették, hogy az emberek leborulja-
nak előttük. A keresztyénségük csak látszat volt, és ez-

zel a magatartásukkal sok 
embert megtévesztettek. “... 
ez a nép csak szájával köze-
ledik hozzám, és ajkával di-
csőít engem, de szíve távol 
van tőlem, istenfélelme pe-
dig csupán betanult emberi 
parancsolat...”(És.29,13)

Egy lámpás, olaj nélkül 
csak egy díszes tárgy. Az 
ember Isten nélkül pedig 
egy üres edény, és ha nincs 
benne étel, amely megelé-
gítheti az éhezőt, semmi 
haszna. A keresztyénség, 
ha nem Krisztus a közép-
pontja, akkor csak egy szép 
mese. A karácsony ünnepe 
hit és reménység nélkül üres 
csillogás. Egy pillanatnyi 
bódultság, amely néhány 
napra elfeledteti a rideg va-
lóságot. 

“Várlak Uram azért, re-
ménykedő szívvel, miként a vigyázó virradást vár éjjel,... 
“ (Református Énekeskönyv 226.)

Úgy várni az Úrra, mint a vigyázó várja a virradást. 
Isten minden karácsony alkalmával Fia megszületésé-
re, és áldozatára emlékeztetve figyelmeztet mindenkit: 
ember, a vesztedbe rohansz, a gyorsvonat sebességé-
vel. Vigyázz, gondold meg, hogy merre mész, kiben, 
miben hiszel? Te, aki annyi csodát élsz át nap mint nap, 
hiszed-e, hogy Isten cselekszik hatalmasan az életed-
ben? Ó, hányszor mentett már ki a halál szorításából! 
Adj hálát naponta többször is mindezekért! Ha prob-
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lémáid vannak, Hozzá bármikor mehetsz és hidd el, Ő 
az egyetlen megoldás. Azért, mert Ő alkotott, Ő ismer 
téged a legjobban, és Ő tudja, hogy mikor, mire van 
szükséged. Minden lépésedet bölcsen igazgatja, ha 
bízol Benne. Miért hiszel olyan tudományokban, tár-
gyakban, emberekben, amik vagy akik nem tarthatnak 
meg? Miért futsz múló örömök, álmok után? Miért nem 
a maradandót ragadod meg? A szeretetet ünnepeljük, 
mint érzést, vagy azt, AKI maga a szeretet? Dicsőítjük 
az ajándékot, közben az ajándékozóról nem akarunk 
tudomást venni?

Ő az az Út, amelyen keresztül az Atyához elérhetünk, 
földi életünk végállomásához. Ezért nem Jézuskáról be-
szélünk, mint egy mesealakról, hanem a megváltó Úr 
Jézus Krisztusról. Ezért adott és ad áldott reménységet 
az Ő megszületése mindenkinek, aki teljes szívvel hitt 
és hisz Benne. Hiszen beteljesedett mindaz, amit Róla 
jövendöltek a próféták. Ezért jelentette az életet a rézkí-
gyó is a pusztában. 

Az Úr Jézus megszületése, testté létele, a Benne hívő 
embernek az Életet jelenti. Az örök életet, amelyben 
reménykedtek eleink még Krisztus születése előtt. Ez 
a reménység vitte tovább és mindig tovább a keresz-
tyénséget, a hitet az emberekben. Reménykedni lehet 
sok mindenben, de ez a reménység akkor lesz áldott, 
ha Istenben gyökerezik. Reménykedni lehet egy beteg 
gyógyulásában, de ez a reménység áldottá akkor válik, 
ha maga a beteg is, és körülötte a szerettei is az Úrba ve-
tik reménységüket. Mindent az Ő kezéből fogadnak el.

Minden nappal közelebb vagyunk a számadás órá-
jához. Jézus születése nem azért történt, hogy egy-
gyel több ünnepünk legyen, amikor kikapcsolódha-
tunk. Azért küldte Isten az Ő Fiát ebbe a világba, hogy 
megtartassék a világ Általa. (Ján.3,17) Ez nem egy szép 
mese, nem is monda, hanem ez a mi életünk erőssége. 
“Boldog, akinek segítsége a Jákób Istene, és remény-
sége van az Úrban, az ő Istenében. (Zsolt.146,5). Ra-
gadjuk meg ezt a reménységet, hogy boldogan készül-
hessünk az eljövendő Úr Jézus elé világító lámpással a 
kezünkben.

- Klucsik Péterné -

Móra László:

Karácsony édes ünnepén

Legyen ma templom minden ember szíve,
Melyben a lélek szárnyat bontogat!
Karácsony édes ünnepén
Legyen imádság minden gondolat.

Legyen ma templom minden ember szíve,
S legyen a templom tiszta, szent fehér.
Karácsony édes ünnepén
Istennek tetsző legyen a kenyér.

Szálljon szívünkbe áldott akarat,
Ez kösse egybe mind a kezeket.
Karácsony édes ünnepén
Te légy vendégünk: Jóság, Szeretet!

Akinek könnyet osztogat az Élet
És kín a napja, kín az éjjele,
Karácsony édes ünnepén
Ne fuss előle! Óh beszélj vele!

Testét takard be s enyhítsd sok sebét!
Óh lásd meg, tudd meg: testvér ő veled.
Karácsony édes ünnepén
A szíved szépül, őt ha öleled.

Az emberszívek örökélő őre
Tegye ma össze mind a kezeket!
Karácsony édes ünnepén
Maradj vendégünk: Jóság, Szeretet!

Gyülekezeti szilveszter  * Gyülekezeti szilveszter *  Gyülekezeti szilveszter 

December 31-én  csütörtökön 19 órai kezdettel a  Gyülekezeti központban! 
A rendezvényre hívjuk és várjuk a kedves Testvéreket!

 Amit kínálunk: virslis vacsora, játékos vetélkedő,
filmvetítés, sok-sok beszélgetés és vidámság, éjféli úrvacsora! 
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A Felvidék Martos nevű helységébe szeretetteljes 
meghívásra érkezett a székesfehérvári református 
egyházközségünk Csomasz Tóth Kálmán kórusa. 
November 8-án verőfényes kora reggel 7 órakor 
indultunk a Kálvin térről. Egyházunk tranzit buszát 
Somogyi László lelkipásztorunk kormányozta., vele 
utazott kedves felesége és a kórus tagjai. Még öt 
személykocsi követte a konvojként soroló autókat. 
Hála Istennek, szerencsésen megérkeztünk a szép 
reggeli időben, úgy fél kilenc óra tájban. Szénási 
Szilárd, a martosi gyülekezet lelkipásztora szívélyes 
vendégszeretetével fogadott mindnyájunkat, meleg 
teával és kávéval enyhítette az út fáradalmát. 

Karnagyunk megtartotta a fontos beéneklést, és 
megbeszéltük a műsor időrendi sorrendjét. Tíz órakor 
kezdetét vette az istentisztelet, melynek első blokkját 
a kórus szereplése színesítette. Somogyi László 
szolgálatával (Márk evangéliuma 15. részével) kezdődött 
az igehirdetés, és az énekkar második része zárta a 
szép alkalmat a templomot betöltő gyülekezet előtt. 
A vendégfogadó egyháztól nagyon szép tűzzománc 
képet, és egy címert kaptunk ajándékba, melyet közös 
kincsnek fogadtunk.   

Őszi felvidéki látogatás 
a martosi testvér-
gyülekezetünkben

2009. november 13-15-ig gyülekezeti hétvégén 
vettünk rész Balatonfüreden. A gyülekezetből 45fő 
gyülekezeti tag, fiatalok és idősebbek is részt tudtak 
venni az alkalmakon. A szülőkkel érkezett gyermekek 
felügyeletét az ifjúsági körből két fiatal látta el. Nagyon 
nagy és örömteli szolgálat volt ez az ifisek részéről, és 
nagyon hálásak vagyunk érte. Mi, felnőttek nagyon jó 
Igei alkalmakat hallhattunk.

Az első nap, péntek este 7 órakor 
érkeztünk az üdülőbe. Mindenki 
elfoglalta a helyét, majd vacsora 
után Somogyi László Tiszteletes Úr 
tartott egy áhítatot, és beszélt nekünk 
a teremtés történetéről 1Mózes 2, 
15-17 versei alapján. Teremtéskor 
az Isten és ember közötti kapcsolat  
tökéletes volt. A bűneset után ez a 
kapcsolat megromlott.

Szombaton Berze János Tiszteletes Úr folytatta a 
bűnesettel kapcsolatos előadást és beszélt az eredendő 
bűnünkről, az Isten nélküli állapotunkról, és Jézus 
Krisztus szabadításáról. Az a jó, ha felismerjük elveszett, 
bűnös állapotunkat, mert akkor Jézus Krisztusnál 
találhatunk bűneinkből szabadulást.

Délután közös kirándulást tettünk Balatonfüreden. 
Az idő nagyon szép volt. Kellemes napsütésben 
csodálhattuk a Balaton szépségeit.

Este pedig a vacsora és az áhítat után a Luther című 
filmet néztük meg közösen.

A vasárnapi istentiszteletet Elenbrukné Kiss Aranka 
Tiszteletes Asszony tartotta Galata 2,20 verse alapján. 

Beszélt a megtérésről, melynek 
következtében az Isten és az ember 
közötti kapcsolat helyreáll. Szólt a 
lélek gyümölcseiről, melyek akkor 
jönnek az életünkbe, ha a bűneinket 
megvalljuk az Úr Jézusnak és 
az Ő kegyelme tehet bennünket 
szabaddá.

Végül közös imádságban hálát 
adtunk az itt eltöltött időért, és azért 
a sok áldásért, ami Isten Igéjén 

keresztül ránk áradt. Az Úr végtelen kegyelmét és 
szeretetét érezhettük. Köszönöm, hogy itt lehettünk 

 -  S.Gné -
A fényképeket Pétervári István készítette

Csendeshétvége a balatonfüredi Siloám-üdülőben
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Déli tizenkét óra felé járt az idő, amikor egy kedves 
szoba terített asztalához kérték a vendégsereget ebédelni. 
Nagy örömmel láttuk, hogy a kórusunkat az otthoni 
gyülekezetünkből családok is elkísérték, hogy részesei 
legyenek a szép alkalomnak. Az igazán házias finom 
ebéd elfogyasztása után megcsodáltuk a kis település 
faluházát, majd a szomszédos Imely községbe indultunk, 
ahol a felújított templomért hálaadó istentisztelet 
keretében dicsőítettük a Menny Urát.

 A martosi gyülekezet lelkipásztorának felesége, 
Szénási Lilla, aki szintén lelkész, rövid ismertetést tartott 
templomuk felújítási munkálatairól, és a gyülekezet 
tagjainak áldozatkész adakozását említette. Hetven fizető 
egyháztag van, de az önkormányzat is jelentős anyagi 
segítséget adott a templom rendbetételéhez. A hálaadás 
igéjét a Komáromi Egyházmegye esperese, Dobai 
Sándor hirdette, a Római levél 8. része alapján.

 Ez a szép alkalom igaz valóság arra, hogy „Akik Istent 
szeretik, azoknak minden javukra van.” A „teltházas” 
templomban véget ért az áldott szolgálat, sok sok 
meghívott lelkésszel és vendéggel egyetemben. A 
szemközti gyülekezeti ház udvarán szép citeraszó mellett 
a lelkészek kopjafát avattak népes meghívottak körében. 
A teljes gyülekezet ismét szerető vendéglátásban részesült 
a pompás, terített asztalnál Istennek hálát adván a szép 
nap minden alkalmáért.

Megköszönve az áldott fogadtatást, mindnyájuk szívében 
meggazdagodott érzéssel vettük az irányt hazafelé és 
mindezért:

„Egyedül Istené a dicsőség”

         - Rimán Imréné -
Csomasz Tóth Kálmán kórus tagja
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Budai úti presbiterként, gyülekezeti tagként min-
den vasárnap gyermekemmel részt veszünk az isten-
tiszteleteken. Fiam eleven, örökmozgó teremtés, akivel a 
templomtérben ritkán tudtam nyugodtan eltölteni azt az 
órát, amit Istennek szentelek.
Berze János tiszteletes úr felesége Erika szívvel és 

lélekkel készül a gyermekistentiszteleteti alkalmakra és 
Isten felé fordítja gyermekek érdeklődését. 
Az elmúlt vasárnap a prédikációt megelőző imádság 

alatt Dani megkérdezte, „Apa, ki az az Isten?”. 
Meglepődve igyekeztem elmagyarázni neki, úgy hogy 
ő is megértse, „Tudod Ő az akihez este imádkozni 
szoktunk!”.

2009. év közepétől indultak a szószék mögötti hely-
ségben a gyermekfoglalkozások, kezdetben néhány 
kislánnyal és kisfiúval, mára 12 gyermeknél ritkán vannak 
kevesebben. Dani várja az alkalmat, jól érzi magát, úgy 
látom leköti a figyelmét az ott hallott történetek, énekek, 
játékok.

Véleményem szerint nagyon fontos, hogy kisgyer-
mekkortól beszéljünk Istenről. 
A világ dolgai nagy hatással vannak ránk és gyer-

mekeinkre egyaránt. Tanítsuk meg imádkozni, tegyük 
kíváncsivá, hogy ő akarjon Róla hallani! Ragadjunk meg 
minden lehetőséget, ami közelebb viszi gyermekeinket 
Istenhez és hozzuk el őket gyermekistentiszteletekre! Egy 
igével szeretném  gondolataimat befejezni: „Engedjétek 
hozzám jönni a gyermekeket és ne tiltsátok el őket; mert 
ilyeneké az Istennek országa.” Márk 10:14

- Béres Imre -

Idén októberben kaptam felkérést a Budai úti 
gyülekezetrészben, hogy szeretnének egy olyan 
gyermekkórust, ami kicsit eltér a hagyományostól. 
Az eltérő azt jelenti, hogy nemcsak hagyományos 
gyermekénekeket tanulnánk, hanem modernebb 
angolszász egyházi dalokat is. A kérésnek megpróbáltam 
eleget tenni, tanulmányoztam és válogattam más 
nemzetiség dalai közül. A megfelelő felkészültség 
elérésekor a református gyülekezetben elkezdtünk 
toborzót hirdetni. 
Eleinte két különböző korosztályt is terveztünk, hogy 

mindenki a szintjének megfelelő nehézségű műveket 
tanulhasson. Ehhez elegendő jelentkező híján csak 
egy csoportot tudtunk létrehozni. Ez a 15 fős létszám 
azóta is stabil maradt, a gyerekek igyekeznek rengeteg 
különóráik mellett is eljönni hetente egyszer a próbára.
 Legfiatalabb tagunk alig múlt el 3 éves, és a 

legidősebb pedig 12 éves. Igyekszünk olyan dalokat 
tanulni, ami mindannyiunknak tetszik, és amit szívesen 

énekelnek a gyerekek. Az angol és latin szövegű darabok 
megtanulása sem okoz nehézséget, és mindenki élvezi 
ezek elsajátítását. 
A próbákon nemcsak a nyelvtanulás alapjait sajátítják 

el a gyerekek, hanem ritmuskészségük és a zene iránti 
fogékonyságuk is fejlődik. Elég friss megalakulásunk 
ellenére már volt fellépésünk is - Berze János református 
lelkészünk beiktatásán. A gyerekek nyitották meg a 
templomi ünnepélyes műsort, és a visszajelzésekből az 
derült ki, hogy a közönség nagy örömmel fogadta őket. 
Szeretnénk, ha a létszámunk bővülne, mert akkor lehetne 
többszólamú dalokat is énekelni, akár egy-két gospel 
művet is. A továbbiakban is készülünk fellépésekre, és 
folyamatosan gyarapítjuk a repertoárunkat, hogy minden 
alkalomhoz megfelelő produkcióval szerepeljünk. 

Legközelebb December 20-án és 24-én, délután három 
órakor lehet minket látni és hallani a székesfehérvári 
Budai úti Református Templomban. 

Várunk szeretettel minden kedves érdeklődőt!

- Pisch Anikó -
                                                               kórusvezető

SzülÕi Szemmel
- iStentiSztelet gyermekeknek 

a Budai úti templomBan -

„gyermekek Szája 
által Szereztél 

dicSÕSéget!”

BUDAI ÚT
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Ünnepi alkalmak a Budai úton

December 24. (Cs) 15:00    Szenteste  Istentisztelet élő orgona és hegedű kísérettel, 
               gyertyafény mellett!

December 25. (P) 10:00      Karácsony első napja – istentisztelet úrvacsorával

December 26. (Szo) 10:00   Karácsony második napja – istentisztelet úrvacsorával

December 27. (V) 10:00       Az év utolsó vasárnapja – családi istentisztelet

December 31. (Cs) 15:00     Óévi hálaadás – istentisztelet 

Január 1.          (P) 10:00      Újévi könyörgés – istentisztelet

Heti budai úti alkalmak

Szerda 16:00 – bibliaóra (imaterem)
Péntek 16:00 – gyermekkórus (imaterem)
Vasárnap 10:00 – Családi istentisztelet (külön gyermekfoglalkozás az istentisztelet alatt)

2009. november 02-től a Budai úti altemplom új nyitva tartása: 
Szerda 15:00-17:00; Péntek 15:00-17:00; Vasárnap 9:00-12:00

ÁlDoTT kArÁcsonyI ünnepekeT és 
BolDog ÚjéveT kívÁnUnk!

szereTeTTel vÁrjUk keDves csAlÁDjÁvAl 
ünnepI AlkAlmAInkrA A BUDAI ÚTI TemplomBA!

BUDAI ÚT
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Felvidéken jártunk

A Dunaszerdahelyi Gyülekezet jóvoltából felvidékre ki-
rándultunk, az egyházi év utolsó hétvégéjén, november 
20 és 22 között, összesen 15-en, az „AKTÍV IFI” tagja-
ival. Nekem jutott az a megtisztelő kérés, hogy röviden 
beszámoljak erről a hétvégi kirándulásról.

 A borús-ködös idő ellenére, - Isten kegyelméből – Pén-
tek este megérkeztünk dunaszerdahelyre, ahol az ottani 
IFI és „lelkipásztoraik” testvéri szeretettel, vacsorával 
fogadtak bennünket. Az áhitatot követően, megterített 
asztal mellett, vacsora közben módunk nyílt vendéglá-
tóinkkal meghitt beszélgetésre, társalgásra.

Másnap – szombaton – délelőtt, Pozsonyt tűztük ki ma-
gunknak úti célként. Idegenvezetőként két lelkes fiatal 
kalauzolt minket Felvidék varázslatos tájain. Mielőtt az 
egykori magyar fővárosba értünk volna, tettünk egy 
kitérőt, felmentünk, egy kb. 600 m magas Baba nevű 

hegyre, amely télen sípályaként üzemel. Ahogy egyre 
feljebb mentünk, úgy foszlott el a köd és tisztult előttünk 
az út. 

Már dél is elmúlt, amikor megérkeztünk Pozsonyba, ahol 
megnéztük a főváros nevezetességeit, többek között: a 
várat, Mihály- Kaput, az elnöki palotát és végigsétál-
tunk a régmúltra emlékeztető szűk utcákon, szinte visz-
szamentünk a történelmi időkbe. A sétát és városnézést 
követően, egy bizonyos „vendéglátó ipari egységben”, 
ebédként, pizzát vettünk magunkhoz testi táplálékként, 
illetve, elemeztük a szombaton látottakat és hallottakat, 
majd elindultunk hétvégi szállásunkra. 

A rövid utazást követően, majd vacsora után, megnéz-
tük a Csoda krumpli c. filmet, amiről mindenkinek volt 

saját véleménye, és igen elgondolkodtató volt. (A film 
előtt még megbeszéltük a vasárnapi szolgálatokat is.) 
Rövid elcsendesedéssel zártuk le ezt a napot.
Vasárnap fiataljaink énekkel, verssel (e sorok írója pe-
dig igehirdetéssel) szolgált a Dunaszerdahelyi Reformá-
tus Templomban.

Sok új élménnyel, lelkileg feltöltődve, ebéd után indul-
tunk el Fehérvárra. Mindenkit buzdítok arra, ha teheti, 
módja van rá keljen útra, látogasson el Felvidékre, Szlo-
vákiába!

Kovácsi Krisztián
                                    segédlelkész
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Karácsony után már fasorban 
sem leszünk - ez lesz az utol-
só istentisztelet közvetítés az 
MTV-ben? 

Karácsonyi specialitása nem, de 
kuriózuma biztosan lesz idén a 
december 25-i televíziós isten-
tiszteletnek. Ez lehet az utolsó 
ünnepi tévés közvetítés, aztán 
néma csend. Hogy meddig, azt 

egyelőre senki nem tudja. Üresen 
tátong a Magyar Televízió kasszája, s elsőként a vallási 
műsoroknak intettek búcsút, műsorgyártásra, közvetítés-
re nem jut pénz.  Az utolsó közvetítés a Fasori Reformá-
tus Templomból jut el a nézőkhöz.

Kényszerpályán rendez az Isten?
„Ez a karácsony elsősorban nem a fasori gyülekezetnek 
szól, hanem a fasori gyülekezeti háttérből, a mintegy fél-
milliós televíziós gyülekezetnek” - meséli Végh Tamás lel-
kipásztor, aki lehetőséget lát abban, hogy templomukból 
közvetíti a karácsonyi istentiszteletet a televízió. „Nem az 
a fő cél, hogy valami karácsonyi „specialitást” készítsünk 
erre az alkalomra, hanem hogy Jézus váltságművének 
alapüzenetet hirdessük” - fejtegette gondolatait a fasoriak 
hitéletének irányítója.
De azért készülnek néhány dologgal: a karácsonyi isten-
tisztelet elején a gyülekezetből mintegy száz-százötven 
gyermek énekeli majd a „Jöjjetek Krisztust dicsérni” 
kezdetű dicséretet. Az igehirdetés alapigéje a János 3,16 
lesz, amelyet Pálúr János orgonaművész, a Fasori Refor-
mátus Egyházközség orgonistájának ünnepi játéka követ 
majd.
A közvetítés lehetősége „Istennek egyfajta rendezésre, 
még akkor is, ha ilyen kényszerpályán, de ez semmi-
képpen sem kényszermegoldás”. Hiszen fontos, hogy 
„amikor az országban egy bizonyos tradíciózuhanással 
gyülekezetek egész sora inkább lefelé hullik”, akkor meg 
tudjuk mutatni, hogy vannak élő gyülekezeteink is - véli 
Végh Tamás.

Élő közösség a képernyőn
Az eredeti tervek szerint a Dunántúlról közvetített volna a 
közszolgálati televízió, de erre már nem volt anyagi keret, 
így esett a választás a budapesti gyülekezetre, amelyről szí-
vesen mesélt Végh Tamás. Kiderült, hogy a fasoriak rend-
kívül aktív és élő közösséget alkotnak. Egyre több az olyan 
fiatal házaspár, akik közösen követik Jézust, s három-négy 
gyermeket vállalnak. Egy-egy istentiszteleti alkalom után 
nem rohannak haza az emberek, hanem még beszélget-
nek egymással; a gyermekek pedig együtt játszanak.

 

„Olyan jellegű a gyülekezetünk felépítése, amely kimon-
dottan egy dinamikus fejlődést, kibontakozást hordoz. Ti-
zenöt évvel ezelőtt százötvenen voltunk a templomban, 
most ötszázan vagyunk egy normál vasárnap” - meséli 
a lelkész - „úgy érzem, ma a Magyarországi Református 
Egyház egyik legáldottabb, legdinamikusabb gyülekezete 
a fasori gyülekezet” - mondta Végh Tamás.

Orgonán innen és túl
„A karácsonyt mindig nagy várakozással élem meg, kü-
lönösen azért, mert 12 évvel ezelőtt adventi időben ke-
rültem a fasori gyülekezetbe, ezért nekem az ünnepnek 
kettős fénye van” - ezt már Pálúr János, a Fasori Refor-
mátus Egyházközség orgonistája mondta. A gyülekezet 
zenei életének vezetője különleges alkalomnak éli meg 
az adventi, karácsonyi istentiszteleti szolgálatokat, aki 
a televíziós istentiszteletet egy orgonajátékkal színesíti 
majd.

Fasorban sem...
A parlament úgy döntött, hogy elvesz 9,4 milliárd fo-
rintot a Magyar Televíziótól. Ez azt jelenti, hogy jövőre 
nem gyártanak vallási műsorokat és nem közvetítenek 
istentiszteleteket. Így még inkább felértékelődik a decem-
ber 25-i közvetítés, amelyet délelőtt 10 órától sugároz a 
közszolgálati tévé egyes csatornája a Fasori Református 
Templomból. A nyolc évvel ezelőtti népszámláláson az 
ország lakosságának döntő többsége valamilyen keresz-
tény felekezethez tartozónak vallotta magát. Imádkoz-
zunk azért, hogy mielőbb olyan országban élhessünk, 
ahol számítunk, mi hét millióan!
A képen Végh Tamás, a Fasori Református Egyházköz-
ség lelkipásztora látható. 

(A reformatus.hu hírportál cikke nyomán)

Kitekintő

Ha hazahívnak, mit viszek ?

Csipetnyi hálát vagy hitet?

Egy vallomást, mit tettem itt?

Vesztett csatám híreit?

Számot miről is adhatok,

hisz mindent tudnak rólam ott

De látják rajtam azt a vért

s befogadnak majd – JÉZUSÉRT.
- Amalina - 
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Mit jelent édesanyának lenni a hétköznapokban?

Első gyermekünket Máténak hívják, nevének jelentése 
az Úr ajándéka. Azért választottuk ezt a nevet, mert óriá-
si ajándékként fogadtuk az ő magzati életének megmara-
dását, hisz korábban átélhettük azt is milyen fájdalmas is 
tud lenni a néhány hetes élet elvesztése. 

Amikor Máté megszületett nagyon jól szerettem volna 
csinálni mindent, szinte alig engedtem beleszólást a körü-
lötte zajló tennivalókba. Könyveket olvastam, melyek hi-
szem a javamat szolgálták, de önmagában a tudás kevés 
volt ahhoz, hogy jól és bölcsen neveljem gyermekemet.

 Erre sajnos csak kicsit később döbbentem rá. Annyi-
ra könyvízűen igyekezetem a mi kis drágánkat formálni, 
hogy a férjem többször megjegyezte a fiamnak viccesen, 
olvassa el a szakirodalmat, hogy tudja mit kell produkál-
nia a következő hónapban. Ezen csak nevettem, az igazi 
felismerést, hogy nincs helyén a szívem, az Úr végezte el 
bennem. 

A felismerés útja  a következő gyermekünk vállalásá-
val kezdődött. Kérdés volt számunkra, mikor is fogad-
juk az Úr áldását. Csiha Kálmán fogalmazott helyesen 
a családalapítással kapcsolatosan, amikor azt írta, hogy 
a gyermek érkezését nem tervezni, hanem kérni kell. Az 
Úrnak hála bátorítást kaptam az első gyülekezeti nyári 
táborban, ahol az az ige helyeződött a szívemre, hogy ne 
legyek hitetlen. Ne legyek hitetlen abban, hogyan fogom 
bírni a várandósság időszakát egy pici gyermek mellett, 
ne legyek hitetlen hogyan tudok majd a negyedik eme-
letre felmenni nap mint nap nagy pocakkal és egy kú-
szó-mászó gyermekkel, ne legyek hitetlen hogyan fogom 
teljesíteni az építkezés terhei közepette  a feleség szere-
pét, ne legyek hitetlen, hogy mennyi időm jut a második 
kisfiam mellett a még igen pici elsőre. 

A sok riasztó kérdés ellenére átadtam a szívemet az Úr-
nak és rábíztam a döntés jogát. Nagyon hamar meg is 
fogant második babánk, Barnuska. Az Úr minden kér-
désem tekintetében megszégyenített, mert felettébb gon-
doskodott mindenről, kirendelte a mindenhez elégséges 
erőt, időben segítséget küldött egy szomszéd által és a 
szükséges pihenésről sem kellett lemondanom. 

Befedezett az Úr sokkal jobban, mint amennyire számí-
tottam. De a legfontosabb mégis az volt, amit a szívem-
ben végzett el az Úr második gyermekem érkezésekor. A 
születése is egy csoda volt, az Úr a tenyerén hordozott,  a 
fájdalmaim ellenére felette álltam mindannak, ami törté-
nik velem, mert végig szorosan fogtam az engem szorí-
tó kezet. Hitem karja az Urat dicsőítő énekek voltak. A 
kisbabánk megszületett és ezzel egy időben világra  jött 

egy igazi édesanya is. Kitárult a szívem a kis csöppség 
felé és megéreztem, hogy ez egy másik érzés, ragaszko-
dás, mint az első szülés után. Máté lassan belelépett a 
dackorszakba és egyre elviselhetetlenebbé kezdett válni 
a számomra. Az Úr lelke bűntudatot ébresztett bennem, 
mert  nem tudtam őt sokszor elfogadni. Nem tudtam he-
lyesen kezelni dacos, sokszor elutasító viselkedését és ez 
által még kezelhetetlenebbé vált a kezemben. Teljesen 
csődöt mondtam, leborultam, zokogtam, kértem az Urat 
gyógyítsa meg a kapcsolatomat a gyermekemmel, tud-
jam őt úgy szeretni, mint a testvérét. 

Ez után változás kezdődött. Nem Máté változott, hanem 
én. Máté másnap ugyanúgy bal lábbal kelt fel, nyűgös volt 
és hisztis, de én egy felsőbb hatalom hatására nyugodt 
maradtam és békés. Az elkövetkező időszakban pedig 
semmilyen elvárást nem tanúsítottam felé. Igyekeztem 
nem a magam erejével és bölcsességével kezelni a dacos 
időszakokat és mennyei békével nyugalmat sugározni. A 
hisztik rövidültek és a fiam mosolygósabbá, bújósabbá 
vált, ha idegen jött hozzánk egyből megjegyezte a válto-
zást. Ahogy az idő telt rájöttem arra is, hogy Máté azért 
az Úr ajándéka, mert ő az én csiszolópapírom. Megtanít 
türelmesnek, elfogadónak lennem és megtanít arra is, 
hogy mindig az Úr mellett maradjak, mert nélküle sem-
mi nem megy jól. 

A szobatisztaságra nevelés is megmutatta nem én irá-
nyítom  a gyermekemet, hanem az Úr. Sok csodát éltünk 
át ezzel a problémával kapcsolatban is. Amikor újra be-
lebuktam, mert a magam akaratával és erejével próbál-
koztam ismét, újra be kellett látnom, hogy bizalommal 
és türelemmel többre mennék. A csődöt újra el kellett 
fogadnom és elengednem a problémát. Ezután a fiam 
egyre nagyobb sikerrel produkálta a szobatisztaságot. Az 
Úré a dicsőség, hogy az anyaméh gyümölcse valóban 
jutalom lehet. Jutalom mert, a gyermek lelkileg gazda-
gít, az Úr levagdossa általuk a vadhajtásainkat, megtanít 
megismerni önmagunkat, felszínre hozza rejtett bűnein-
ket. Sok örömöt, felüdülést hoz az életünkbe, amikor úgy 
érezzük a sok fáradozás jutalmat nyer, sok örömkönnyet 
fakaszt fel bennünk az Úr a csodák láttán, amikor megta-
pasztaljuk az Ő  jelenlétét közöttünk.

 Önmagában hatalmas jutalom az, ahogy láthatjuk fej-
lődésüket és ebben az Isten munkáját, jutalom az, hogy 
ennek én is részese, felelőse lehetek és e közben az Urat 
magasztalhatom.  

 Nagyné Vincze Tímea -

„ Bizony az Úr ajándéka a gyermek. Az anyaméh gyümölcse jutalom.”( Zsoltárok 127:3)
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• Wesley János naplója – Parókiám az egész világ!

A 18. századi nagy angol anglikán lelkész  naplója.  
„Valóságos kincsesbánya mindazok számára, akik az 
ébredés és az evangéliumi erejű közösségek építésének 
titkait keresik.”  Bátorítás azoknak is, akik a bibliai misz-
sziói parancsnak megfelelően fontosnak tartják, hogy 
az evangélium mind a templomban, mind azon kívül 
minél többekhez eljusson.

• Magyar történelmi családregények 

Asztalos Zoltánné, Toókos Ildikó: Azokkal időzöm, akik 
másszor voltak” - sepsibaczoni vitéz Toókos Gyula hu-
szártábornok és családjának története.
„...Négy szálon futnak az események: a haza múlt szá-
zadi történetének szálai, a család történetének a szá-
la, négy generációt átívelve, személyes sors szála, egy 
nagyszerű íven át a tábornoki rangig és végig a hit szá-
lán, Isten formáló és gondviselő szüntelen jelenlétének 
szálán át egészen a mély hitre jutásig és megerősödé-
sig...” (Részlet a könyv előszavából)

•prof. Dr. Szabó Pál: Világok mezsgyéjén az 
Úrral

Ébredés, forradalom és emigráció (1934-1971)
„Életútja hallatlanul izgalmas, minden küzdelme kö-

zepette is – láthatjuk, ahogy Isten munkálkodik nem-

zedékről nemzedékre. Miközben egy család életébe pil-
lanthatunk bele, feltárul előttünk a 20. század vajúdása, 
amiből csak Isten tudott ébredést, újjászületéseket te-
remteni.”

           - Németh Kornél -
     iratterjesztő   

KÖNYVAJÁNLÓ

Iratterjesztés

-  Szentírást,
-  biblia témájú könyveket,
-  hitépítő kiadványokat,
-  traktátusokat,
-  igés kártyákat, könyvjelzőket,

-  evangéliumi naptárakat,
-  matricákat,
-  kazettákat és CD-t

                        vásárolhat minden kedves érdeklődő.

A Széchenyi utcai gyülekezetünkben a két istentiszteleti alkalmat követően:

Felhívjuk a figyelmet a megújult gyülekezeti iratterjesztésre! 

Megjelent a Bibliaolvasó Kalauz, Útmutató, Kálvin Kalendárium, 

falinaptár és még számos újdonságok, ajándéktárgyak is kaphatók!
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Széchenyi utca
Vasárnap:
08:30  Istentisztelet (A három nagyünnepen: 08:00)
10:00  Istentisztelet, gyermek-istentisztelet, ovis istentisztelet;
11:30  Énekkari próba
17:00  Istentisztelet (Nyári időszámítás alatt 18:00)
 Ünnepnapokon és a hónap utolsó vasárnapján
 délelőtt úrvacsorás istentiszteleteket tartunk.
Hétfő:  
17:00 Szenvedélybetegségből szabadulást keresők és azokat 
           segítők összejövetele (Kékkereszt csoport)
Keddenként:
  első kedd: „Egymás terhét hordozzátok” imaóra
  második: Presbiteri bibliaóra
  harmadik: Jegyesoktatás és/vagy keresztelői előkészítő
  negyedik: Munkaközösségek, bizottságok tagjainak bibliaórája
  Baba-mama kör az év minden páros szerdáján 10-kor
Csütörtök 16:00 Gyülekezeti bibliaóra
Csütörtök 19:00  Gyülekezeti bibliaóra (előtte 18 órától imaközösség)
Péntek      17:00  Kisifi
Péntek      18:00  Felnőtt konfirmációi óra
Péntek      19:00  Aktívifi
Szombat: 17:00 Júda Oroszlánja Ifjúsági Kör
Szombat: 18:30   Énekkari próba
Minden hó 2. keddjén 16:45 Fiatal nők köre 
Minden hó 1. szerdáján 15:00 Nyugdíjas lekész 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 
Minden hó 3. vasárnapján 15:00 Házaspári délután a  Gyüle-
kezeti Központban 
Minden hó utolsó vasárnapján 17:00 A vígasztalás evangéliuma 
- istentisztelet gyászolóknak

Maroshegy
Vasárnap: 09:00 Istentisztelet az Imaházban
Kedd:       16:00 Házi Bibliaóra

Budai út
Vasárnap:  10:00    Istentisztelet és gyermekistentisztelet
Szerda:      16:00    Bibliaóra
Urnatemető nyitva:  
szerda: 15-17 óráig, péntek: 15-17 óráig, vasárnap: 9-12 óráig

8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 16.
Hivatali órák: 

Hétfőtől - Péntekig: 8,30 - 12,30; 
Vasárnap: 8,30 -10,00 11,00 -12,00
Tel.: 22/312-785; Fax: 22/398-719; 

Mobil: 30/630-8801; 
e-mail: hivatal@albaref.hu 
Internet: www.albaref.hu

Lelkipásztorok:
Somogyi László, Berze János 

Ellenbruckné Kiss Aranka, Kovácsi Krisztián
Diakónus: Somogyiné Gyüre Mária

Mobil: 30/418-5349
Adminisztrátor: Sárkány Anna 

Bankszámla szám: 
UniCredit 10918001-00000021-42850004

– Tanítvány Református Oktatási és
Nevelési Alapítvány –

8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 16. 
Tel.: 22/312-785

Bankszámla szám: OTP 11736006-20349613
Adószám (Szja 1%-hoz): 18492532-1-07
 Református Egyház technikai száma: 

(Szja 1%-hoz): 0066
– Hit, Remény, Szeretet Alapítvány –

Székesfehérvár Széchenyi u. 16., Tel: 22/312-785
Bankszámlaszám: 

Unicredit 10918001-00000053-90940017
Céljai, s és egyéb tudnivalók: www.albaref.hu

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

Tel.: 22/316-378; e-mail: ovoda@albaref.hu 
Vezető óvónő: Tóthné Tereánszki Márta

Református Általános Iskola:
8000 Székesfehérvár, Széchenyi út 20.

Tel.: 06-22/310-018, e-mail: iskola@albaref.hu 
Igazgató: Pojányi Balázs

Gyülekezeti részeink állandó alkalmai Lelkészi Hivatal

KÖZCÉLÚ ALAPÍTVÁNYAINK

INTÉZMÉNYEINK ELÉRHETŐSÉGEI

BÉKESSÉG
A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS

EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

Az újság megjelenik évente 6 alkalommal.
Felelős szerkesztő: Somogyi László

Szerkesztő: Szűcs Gábor
Nyomdai munkák: Duna-Print Kft.

Felelős vezető: Farkas István

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

Köszönet és hála minden szülőnek és egyháztagnak, akik 
az intézményi pártoló tagsághoz csatlakoztak, illetve mind-
azoknak, akik adományaikkal segítették intézményeink mű-
ködését! Szeretettel kérjük, hogy teljesítsék folyamatosan 
ígéretüket, mert csak így biztosítható iskolánk, illetve óvo-
dánk zavartalan fenntartása. Az egyházközség csak rövid 
távon tudja megelőlegezni a működéshez a normatíván felül 
elengedhetetlenül szükséges összegeket.

Az iskola-felújítás költségeinek hiányzó összegére gyülekezeti adako-
zást hirdetünk, és kérjük a testvérek segítségét! Az adományok a Lel-
készi Hivatalban, vagy a gyülekezetrész gondnokoknál befizethetők!

Péntek: 16:00 gyermekkórus


