
Advent – eljövetel. A keresztény-
ségben az advent-karácsonyi ünnep-
kör és a hozzá kapcsolódó gondolko-
dás is kezd a hajdani görög – római 
kultúrára jellemző pogány misztéri-
umkultuszokra emlékeztetni. Mint-
ha öntudatlanul is úgy tekintenénk 
Jézus Krisztusra, az Isten Fiára, mint 
egy klasszikus meghaló és feltámadó 
istenségre, aki minden évben egyszer 
eljövendő (advent), újból megszületik 
(karácsony), majd meghal (nagypén-
tek), de végül feltámad (húsvét). 

Péter apostol leveleiben többször 
is emlékeztet bennünket, hogy Isten 
népének adventje, Krisztus második 
dicsőséges visszajövetelére vonat-
kozik, amikor mint dicsőséges Úr 
fog visszatérni az ég felhőin, hogy 
„ítéljen élőket és holtakat.” (Aposto-
li Hitvallás). Tehát majdnem kétezer 
éve, Krisztus mennybemenetele 
óta, a második advent idejét éljük. 
„Titeket pedig Isten hatalma őriz hit 
által az üdvösségre, amely készen 
van, hogy nyilvánvalóvá legyen az 
utolsó időben.” (1Pét 1: 5) Felké-
szülten kell várnunk őt, hitben, gon-
dolkodásban, és életmódban, hogy 
megmeneküljünk attól, amit vissza-
jövetele fog jelenteni azoknak, akik 
hitetlenül, Isten nélkül élnek! „Hogy 
megmeneküljetek attól a pusztulás-
tól, amelyet a kívánság okoz a világ-
ban.” (2Pét 1: 4b)

Remény – Általában jellemző 
ránk, hogy ha a jövőnkről gondol-
kodunk, akkor csak a földi életünk-
ről akarunk gondoskodni, pedig az 
örökkévalót érdemes inkább bebiz-
tosítani! Élő reménységben kell él-
nünk a jelen nehézségei és szenve-
dései között, aminek az alapja nem 
az, hogy mi mit tettünk, hogyan 
igyekeztünk eddig, hanem az, amit 
Isten tett értünk Jézus Krisztusban. 
Általa miénk az újjászületés lehető-
sége, azaz vele új életet lehet kez-
deni, ha bűnbánatban hozzá fordu-
lunk és kérjük, hogy mutasson utat 
az életben. Benne új természet ré-
szeseivé lehetünk, mert Szentlelkét 
adja azoknak, akik benne remény-
kednek, és engednek neki. Krisztus 

feltámadt a halálból az övéi is fel fog-
nak támadni az utolsó napon.

Erre az üdvösségre kell tekinte-
nünk, ami el nem múló, szeplőtelen 
és hervadhatatlan. Az örök életről 
pedig - amit Krisztussal tölthetünk - 
jó okunk van feltételezni, hogy egy 
csodálatos élet lesz!

 
Öröm – Az év ezen ünnepi idő-

szakában sokkal több örömöt kel-
lene éreznünk, mint egyébként, de 
a valóság éppen az, hogy az évvé-
ge sok-sok feszültséget, nehézséget 
hoz. Ilyenkor előtörnek belőlünk az 
emlékek, az év során elszenvedett 
veszteségek fájdalmai: közeli szeret-
tünk elvesztése, tartós munkanélkü-
liség, súlyos betegség, el nem múló 
depresszió. A jelen próbáinak meg-
élése része a jellemünk megtisztítá-
sának, hogy készek legyünk Krisztus 
elé állni: megtisztít, megerősíti hitün-
ket, hogy ne omoljon össze, amikor 
a legnagyobb szükségünk van rá, 
használhatóvá tesz bennünket Isten 
országa számára, türelemre tanít, és 
segít növekednünk a hitben. A földi 
élet és a megváltás, amit Isten készí-
tett számunkra Krisztusban, olyan 
nagy titok, melybe angyalok vágya-
koznak beletekinteni.

A jelenünk örömét ne az a hamis 
váradalom adja, hogy még egy kis 
idő és vége lesz a válságnak, meg a 
pénztelenségnek, és végre beköszönt 
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Az oroszlán, A rókA, A pávA és A szAmár
Adventi gondolatok

majd a földi ”Kánaán.” Isten ván-
dorló földi népe nem világi öröksé-
get keres! Az örök élet itt a földön 
kezdődik azzal, hogy Krisztus meg-
váltásában bízol, és Isten családjá-
hoz csatlakoztál. 

Békesség – Ez csak annyit jelent, 
mint konfliktusmentesség? A Biblia 
szerint az Istentől kapott béke, az 
élet kiteljesedését, megelégedettsé-
get, és célba érést jelent. Miért va-
gyunk békétlenek? Önmagunk mi-
att, és amiatt, hogy nem tudjuk úgy 

érvényesíteni az akaratunkat, ahogy 
mi szeretnénk! Mindig tudjuk, hogy 
másoknak hogyan kell élnie, de hogy 
saját magunknak miként kellene él-
nünk, arról fogalmunk sincs. Megbé-
külésünk azzal kezdődik, ha azt akar-
juk, amit Isten akar, elfordulunk a 
gonosztól, és követjük a békességet, 
aki Jézus Krisztus. Engedjük, hogy 
a Békesség Fejedelme a szívünkbe 
költözzön, és megtisztítson mind-
attól, ami a békétlenséget okozza a 
szívünkben. Ő a mi békességünk, és 
életünk beteljesedése!

Szeretet – Csak egyedül az újjá-
született személyiség képes szívből 
szeretni! „Tisztítsátok meg lelketeket 
az igazság iránti engedelmességgel 
képmutatás nélküli testvérszeretetre, 
egymást kitartóan, tiszta szívből sze-
ressétek, mint akik nem romlandó, 
hanem romolhatatlan magból szü-
lettetek újjá, Isten élő és maradandó 
igéje által.” (1Péter 1: 22-23) Mivel 
Jézus Krisztus egyszer már eljött, él-
hetünk reménységben, örömben, bé-
kében és szeretetben! 

- BJ -

Egy legenda szerint az Úr maga elé 
állította az állatokat, és megkérdez-
te tőlük, ki lenne a legméltóbb arra, 
hogy ott legyen Jézus születésénél. 
Legelőször az oroszlán jelentkezett: 

- Természetesen én, mert én va-
gyok a legbátrabb és a legerősebb, 
mindentől meg tudom védeni a gyer-
meket. Az Úr így válaszolt: - Te nem 
lehetsz, mert túl öntelt vagy! Megszó-
lalt a róka: - Én vagyok a legalkalma-
sabb, mert én elég ravasz vagyok, 
hogy mindent megszerezzek neki, 
amire szüksége van. –Te sem lehetsz 
ott - válaszolt az Úr-, mert számító és 
alattomos vagy! Ezután a páva jelent-
kezett: - Én vagyok a legszebb állat, 
a közelemben kellő pompával fogad-
hatjuk a Fiadat. De az Úr őt is eluta-
sította: - Kevély vagy, a pompáddal 
magadra tereled a dicsőséget, nem 
lehetsz ott Jézus születésénél! Az ál-
latok megszégyenülve elmentek. Ek-
kor az Úr meglátott egy csendesen, 
szorgalmasan dolgozó embert, aki 
egy ökörrel és egy szamárral szántott 
a közelben. Magához hívta őket, és 

ezt mondta: - Titeket választalak ki 
arra, hogy ott legyetek a Fiam, Jé-
zus születésénél. Ti biztosítjátok neki 
a meleget, a csöndet, a nyugalmat, 
hogy otthon érezze magát ebben az 
erőszakos, ravasz, páváskodó világ-
ban.

„És történt, hogy amíg ott voltak, 
eljött Mária szülésének ideje, és meg-
szülte elsőszülött fiát. Bepólyálta és 
a jászolba fektette, mivel a szálláson 
nem volt számukra hely.” (Máté 2. 
6.7.)

A jászol mellett pedig az ökör és a 
szamár melengették a kisdedet, ők 
nem akartak kiválasztottak lenni, 
nem jelentkeztek, csak szelíden, alá-
zatosan végezték a munkájukat. Az 
Úr tudta, hogy mi kell a kisdednek, 
ezért választotta őket.

Kedves Olvasó! Te is szeretnél ott 
lenni Jézus születésénél? Méltó vagy 
rá? Milyennek lát az Úr?

Önteltnek, mint az oroszlánt?
Ravasznak, mint a rókát?
Kevélynek, mint a pávát?
Vagy szelídnek és alázatosnak lát, 

mint az ökröt és a szamarat? Egy-
általán: fel merjük vállalni a mi ko-
runkban, hogy szamarak legyünk, 
miközben a világ az erőseknek, a 
bátraknak, a számítóknak, az alatto-
mosaknak, a páváskodóknak áll?

Az adventi időszak elég lehet arra, 
hogy a választ megfogalmazzuk ma-
gunknak, és karácsonykor elmond-
juk a megszületett, bennünk is meg-
született Jézusnak:

Uram Jézus! Tudom, hogy ebben 
a földi világban az oroszlánok, a ró-
kák és a pávák érvényesülnek. De a 
te Igédben azt tanítod nekünk, hogy 
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik 
a Földet. Boldogok akiknek szívük 
tiszta, mert ők meglátják az Istent. 
(Máté 5. 5.)

Köszönjük, hogy megértettük ezt. 
Ámen.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok 
áldott várakozást, békés karácsonyt 
a Talentum Református Általános Is-
kola tanulói és dolgozói nevében.

Szeretettel: Szanyó Gáborné

„Karácsony tájékán sokakban felmerül a vágy, hogy az ajándékozás kényszere nélkül, a tárgyak 

árában mért szeretet helyett, milyen jó volna csak a szívünk melegét adni.”

Papp Lajos (szívsebész)
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- Nem célunk a város többi általá-
nos iskolájával versenyezni, de sze-
retnénk ugyanolyan szintű oktatást 
biztosítani diákjaink számára, mint 
a többi intézmény - fogalmazott in-
terjúnkban Szanyó Gáborné, a Szé-
kesfehérvári Református Egyházköz-
ség Talentum Református Általános 
Iskolájának igazgatónője. Az intéz-
ményben nagy figyelmet fordítanak 
a diákok és szüleik lelkének gondo-
zására. Számos rendezvénnyel ké-
szülnek az iskola 10 éves jubileumi 
ünnepségére, valamint a közelgő 
REND- napokra. 
- Novemberben nyílt tanítási na-
pokat rendeztek a Talentum Re-
formátus Általános Iskolában. 
Melyek ezeknek a napoknak a 
jellemzői?
- Elsősorban a leendő elő osztályosok 
szüleit vártuk a nyílt tanítási napokra, 
amelyeken lehetőséget biztosítottunk 
arra, hogy megismerkedjenek a ta-
nító nénik személyével, és bepillant-
hassanak abba, hogy miként foglal-
koznak az órán a diákokkal. Nagyon 
fontosnak tartjuk, hogy a szülők 
megismerjék iskolánk belső életét, 
megérezzék bensőséges hangulatát, 
és első kézből szerezzenek tapasz-
talatot, hogy könnyebben tudjanak 
dönteni tavasszal a beíratáskor. So-
kak számára ez az első ismerkedési 
lehetőség intézményünkkel. 
- Mekkora érdeklődés kíséri eze-
ket a nyitott tanítási napokat? 
- Meglehetősen sokan érdeklődnek 
évről évre. A nyílt órákra elsősorban 
saját tanulóink szülei látogatnak el. A 
jelenlegi tanévben a 4. osztály nyílt 
tanítási alkalmát szélesebb körben 
is meghirdettük, amikor is a két ta-
nítónő, Szabóné Veres Hajnalka és 
dr. Harangozó Ildikó, a jövő szept-
emberben induló első osztály taní-
tóinak munkáját is láthatták a szülők 
és minden érdeklődő. Az alkalmakat 
úgy osztottuk be, hogy valamennyi 

évfolyam órai munkája látogatható 
legyen. Vannak, akik kifejezetten a 
felsős osztályokra kíváncsiak, mert 
azt szeretnék látni, hogy az iskolánk 
oktatató-nevelő munkája hogyan je-
lenik meg a végzős évfolyamoknál. 
- Honnan érkeznek megkeresé-
sek azzal a szándékkal, hogy az 
új tanévre gyermekeiket beíras-
sák az iskolába?
- A bázisunkat elsősorban a Székes-
fehérvári Református Egyházköz-
ség Olajfa Református Óvodájának 
gyermekei képezik. Ha számokban 
kellene megfogalmaznom, akkor azt 
mondanám, hogy a gyerekeknek 
körülbelül a fele érkezik az egyház-
község óvodájából, a másik része 
pedig „külsős”. A jelenlegi elsősök 
között ez az arány az Olajfa javára 
dőlt el. Egyébként megfigyelhető, 
hogy óvodánkból kétévente érkez-
nek nagyobb létszámmal a kisdiá-
kok, hiszen többen ismételnek nagy-
csoportot. Tanulóink közül sokan 
járnak be vidékről, és a szomszédos 
falvak révén nemcsak a saját, hanem 
a környező egyházmegyékből is ér-
keznek diákok. Tapasztaljuk, hogy 
a szomszédos kistelepüléseken, mi-
után ismertté vált, hogy onnan több 
gyermek is a református iskolába jár, 
számos szülő dönt úgy, hogy gyer-
mekeit intézményünkbe íratja. Nagy 
öröm számunkra látni, hogy a szülők 

jelentős áldozatokat is vállalnak an-
nak érdekében, hogy az apróságok 
akár nagyobb távolságokat megtéve 
is eljussanak hozzánk.
 - A „Suliváró foglalkozásokat” a 
jövő év elején rendezik...
A foglalkozásokat februárban ren-
dezzük, amelyre az Olajfa és a város 
valamennyi más óvodáiból, a vidéki 
gyülekezetekből várjuk a leendő első-
söket és természetesen szüleiket. Az 
alkalmakon a gyermekek körbeülik a 
tanító néniket, közben a szülők a hát-
térből figyelemmel követik a munká-
jukat. Év elején rendezzük meg azt 
a szülői fórumot, ahol a felnőtteket 
hasznos tudnivalókkal látjuk el a Ta-
lentum Református Általános Iskola 
jellegzetességeiről, szellemiségéről, 
tanítási rendjéről. 
- Az iskola fennállásának 10. 
évfordulójára készülődnek. Mit 
mondana el előzetesen a progra-
mokról? 
Gálaműsorral szeretnénk készül-
ni következő esztendő tavaszán. A 
program során az osztályok legjobb 
tudásuk, tehetségük szerint műsorral 
kedveskednek a vendégeik számára. 
A rendezvény alkalmával mutatjuk 
be iskolánk múltját és jelenét felele-
venítő évkönyvet. Terveink szerint ta-
nulmányi versenyt is meghirdetünk 
a város általános iskoláinak. A Re-
formátus Egyházi Napok Dunántúl 
(REND) eseményein mint szervezők 
szeretnénk bemutatkozni, és hang-
súlyozni, hogy már nem egy frissen 
megnyílt iskoláról, hanem egy évti-
zedes múlttal rendelkező református 
intézményről van szó. Szeretnénk le-
hetőséget kapni, hogy a rendezvény 
megnyitóján vagy záró alkalmán, 
ahol nagyobb számban vesznek részt 
látogatók, bemutatkozhassunk tanu-
lóinkkal. 
-Mi az iskola igazi „talentuma” ?
Ezen a kérdésen már sokat gondol-
kodtunk. Nehéz lenne a város többi 

Tíz éves jubileumárA készül A 
TAlenTum reformáTus álTAlános iskolA
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iskolájával versenyre kelni, ez nem 
is célunk. Ugyanakkor szeretnénk 
ugyanolyan magas színvonalú okta-
tást biztosítani a diákjaink számára, 
mint a többi intézmény. Elmondha-
tom, hogy ami magas színvonalú az 
iskolánkban, az a lelki nevelés. Nagy 
odafigyeléssel jelentős időt és ener-
giát fordítunk a reggeli áhítatokra, a 
hittanórákra, családi istentiszteletek-
re, és azokra az egyházi alkalmakra, 
amelyeken képesek vagyunk formál-
ni tanulóinkat és - reménység szerint - 
általuk a családjaikat. Szeretnénk, ha 
megismernék azt, amit mi már meg-
ismertünk, és megtanulják azt, amit 
mi már megkaptunk. Az iskolánk sa-
játossága, különlegessége a gyerme-
kek rendszeres gondozásában rejlik. 
Ezért jellemző ránk, hogy mindent 
megdicsérünk, amiért dicséret jár, de 
ha szükséges felelősségre is vonunk. 
Fontos, hogy a gyermekeink meg-
tanuljanak írni, olvasni és számolni, 
hogy művelődjenek a tudományok-
ban, de számunkra még jelentősebb, 
hogy a lelkük is rendszeresen ápolva, 
gondozva legyen... 
- Említette, itt az iskolában, nem 
csak a gyermekekkel törődnek...
A kollégáim nevében is elmondha-
tom, hogy arra is kiemelt figyelmet 
fordítunk, hogy a gyermek honnan, 
milyen környezetből érkezik. Nem 

titok, reménységgel tekintünk arra, 
hogy a gyermek által a családja is 
formálódik. Ez egy olyan kincs, amit 
máshol nem találhatnak meg. 
-A nem vallásos környezetből 
származó szülők is dönthetnek 
úgy, hogy egyházi iskolába írat-
ják be a gyermekeiket. Sikerül a 
felnőtt korosztályokat is elérni a 
keresztyén üzenettel? 
Maguk a szülők fogalmazzák meg 
hálaadással, hogy nem is gondolták 
volna, hogy a gyermekek által kerül-
nek közelebb az egyházhoz, az Úr 
Jézushoz, a keresztyén értékekhez. 
A visszajelzések alapján fogalmazzuk 
meg mi magunk is, hogy ezért érde-
mes mindezt a munkát végezni. Ezt 
minden reggel az áhítatokkal újra 
és újra elkezdhetjük. Elsőseink szü-
lei mondják, miután megszerezték 
első tapasztalataikat az iskola légkö-
rében, hogy: „.Ide olyan jó bejönni! 
Nyugalom van, és mindenki kedves 
hozzánk”. Istennek hála, ez az álta-
lános tapasztalat. Mindig imádko-
zunk azokért a gyerekekért, akiknek 
különböző területen szükségük van 
rá. Természetes, hogy nálunk is van-
nak konfliktusok, de nem mindegy, 
hogyan keresünk megoldást: meg-
imádkozva, átgondolva és nem hirte-
len indulattól vezérelve oldjuk meg a 
problémáinkat. 

- Az iskolában a humán vagy in-
kább a reál  tantárgyakra fektet-
nek nagyobb hangsúlyt? 
Ez egy nehéz kérdés. Nagyrészt ta-
nárfüggő, hiszen a pedagógus sze-
mélyisége, stílusa nagymértékben 
képes befolyásolni a gyermekeket. 
Aki képes megfelelően vezetni őket, 
arra a tantárgyra a diákok nagyobb 
figyelmet fordítanak és jobb ered-
ményeket érnek el. Iskolánkban 
figyelemmel követjük a kompeten-
ciamérések eredményét. Ezen vizs-
gálatok alapján megállapíthatjuk, 
a humán és a reál, a magyar és a 
matematika tantárgyak feladatainak 
elvégzése között nincsenek nagy kü-
lönbségek. Ezek az eredmények pe-
dig azt bizonyítják, hogy az említett 
területeken az országos átlag felett 
teljesítenek diákjaink. Egyik évben 
matematikából teljesítenek jobban, 
másik esztendőben  magyarból ér-
nek el nagyszerű teljesítményeket a 
gyerekek. Nem is szeretném én ki-
emelni sem az egyik, sem a másik 
területet, hiszen a diák majd kellő 
érzékenységgel megtalálja a saját 
maga érdeklődési területének legin-
kább megfelelő irányt, amelyre neki 
nagyobb tehetsége, több talentuma 
adatott.

Szöveg és fotó:
 Szűcs Gábor

Igen, Isten vezérli az övéit! Viszont 
két nagy félreértés létezik keresztyén 
körökben az Úr vezetésével kapcso-
latban: vannak, akik szerint egysze-
rűen élni kell a hívő életet, s közben 
mindig tudatosítani, hogy semmi 
nincs véletlenül, tehát bátran ter-
vezhetek, csinálhatom a dolgaimat, 
ami sikerül, az biztosan egybevág Is-
ten akaratával. A másik ugyanilyen 
veszélyes félreértés, amikor szinte 
minden lépésem, illetve döntésem 
előtt „igei vezetést” kérek, vagyis ha 
valamire nem kaptam egyértelmű 
vezetést vagy bátorítást a napi ige-
szakaszból, akkor azt nem teszem 
meg, mivel nem kaptam Istentől ve-

zetést rá.
Az előbbi felfogás könnyelmű és/

vagy önfejű életre vezet, utóbbi pe-
dig szorongó és/vagy tétlen keresz-
tyénséghez. Hiszen, ha Isten „nem 
ad Igét”, akkor nem is végzem el az 
adott szolgálatot.

Ismerem már annyira gyülekeze-
tünket, hogy tudjam: mindkét felfo-
gás elég jelentős táborra jellemző 
közöttünk, s amikor most egy rövid 
tanítással élek, megvallom: nekem 

is sokat kellett formálódnom az 
évek folyamán, hogy egyre jobban 
megértsem, hogyan is akar vezetni 
bennünket Urunk.

Igen vezet, sőt öröme telik benne! 
„Akiket Isten Lelke vezérel, azok Is-
ten fiai” – olvassuk a Római levél-
ben. (8,14) Az is igaz, hogy Igéjét is 
csodálatosan használja mindebben: 
„Lábam előtt mécses a Te Igéd, 
ösvényem világossága.” (Zsoltár 
119,105) De mert annyira ismer, 
hogy tudja: önző akaratunkat vagy 
éppen lustaságunk magyarázatát is 
bele tudjuk magyarázni az Ő szavai-
ba, ezért más eszközöket is használ, 
amikor minket útbaigazít. 

isTen vezeT
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Én egyszerűen csak „négy vektor 
elméletnek” szoktam nevezni azt, 
amire eljutottam ebben a témakör-
ben. Ha a négy „vektor” ugyanabba 
az irányba mutat, akkor egészen bi-
zonyos lehetek abban, hogy megér-
tettem Isten vezetését, illetve az éle-
tem hosszabb-rövidebb szakaszára 
vonatkozó terveit. 

Az első „vektor” az Ige, ami hittel, 
imádságos szívvel olvasva valóban 
ad egy-egy egészen konkrét választ 
a felmerülő kérdéseinkre. Amikor 
pl. Kunszentmiklósra hívtak lelkész-
nek, a napi Igében többek között 
ez állt: „Forduljatok észak felé!” (5. 
Mózes 2,3) És „mit tesz Isten”, Sza-
badszálláshoz képest az említett kis-
város éppen északra terül el.

De egyetlen ilyen odaillő mondat 
alapján még nem szabad elindulni! 
Mert a második „vektor” is nagyon 
fontos, és ugyanúgy Urunk kezében 
van: mit mutatnak a körülmények? 
Egybecsengenek az Igéből megér-
tettekkel, vagy netán mást mutat-
nak? S vajon tudok-e várni, ha most 
még másképp állnak, mert hogy az 

idői tényezőt is érdemes mérlegelni! 
(vö.: Prédikátor 3. rész) A Habakuk 
2,3-ban ez áll: „Mert ez a kijelentés 
meghatározott időre vonatkozik, 
hamarosan célhoz ér, és nem csal 
meg; ha késik is, várd türelemmel, 
mert biztosan bekövetkezik, nem 
marad el.”

Fontos „vektor” a testvéri tanács 
is! Nagyon jó megkérdezni egy hívő 
testvéremet arról, hogy vajon ő ho-
gyan látja: tényleg érthető-e az Ige 
arra a helyzetre, amelyre én értem, 
s a körülményeim alakulását vajon 
helyesen értelmezem-e? Sok félre-
értéstől és csalódástól kímélhet meg 
egy keresztyén „külső szemlélő”! 
Bátran kérjünk tanácsot egy-egy 
hívő testvérünktől, aki sokszor ob-
jektívebben lát minket és a helyze-
tünket, mint ahogy azt mi magunk 
tesszük.

S ha az előbbi „vektorok” egyszer 
csak egy irányba állnak, akkor Isten 
kegyelméből megadatik az a csoda, 
hogy mint negyedik „vektor” csatla-
kozik a saját lelkiismeretünk is! Bel-
ső békesség tölt el még akkor is, ha 

az előttem álló tennivaló vagy út túl 
nehéznek, vagy túl ismeretlennek és 
idegennek is tűnt számomra koráb-
ban. Isten az ő Lelke által erőt és bé-
kességet ad, s azt a belső bizonyos-
ságot, ami a hitünk alfája kell, hogy 
legyen: „Mind jó, amit Isten tészen, 
szent az Ő akarattya”. (272. dicsé-
ret) Innentől már csak egy dolog 
marad számomra: a hűséges enge-
delmesség! Mindezekben számunk-
ra is megjelenik az Úr, még ha nem 
is pontosan úgy, ahogy az Pálnak a 
Damaszkuszi úton megadatott, de 
a hozzáállásunk lehet és legyen is 
ugyanaz: „Nem voltam engedetlen 
a mennyei látomás iránt.” (ApCsel 
26,19)

Hiszem és vallom, hogy minket 
is boldoggá tesz az, amiről Jakab 
apostol így ír: „Aki a szabadság tö-
kéletes törvényébe tekint bele, és 
megmarad mellette, úgyhogy nem 
feledékeny hallgatója, hanem tevé-
keny megvalósítója: azt boldoggá 
teszi cselekedete.” (1,25)

     
Somogyi László

KÖVETLEK, URAM!
"Lett pedig, mikor mentek, valaki monda néki az úton: Követlek téged, 

Uram, valahová mégy!" Lukács 9,57
Az életúton még rajta vagyunk. Komoly kérdés, hogy helyes irányba megy-e az utunk? 

Jól nézz most körül! Még van időd másik útra lépni. Jézus együtt ment a tanítványaival és 
"valaki monda néki". Valaki annyit jelent, hogy akárki. Nincs megjelölve, hogy férfi vagy nő,

öreg vagy fiatal. Lehetsz te is vagy én is. Amíg az úton vagy, addig jöhetsz Jézushoz.
Ez a valaki megszólította Jézust. Imádságban te is megszólíthatod.

Jézus akkor hall meg, ha szíved benne van az imádságodban, és akkor válaszol. Sokféle ima van. 
Ennek a valakinek, aki megszólította Jézust,  imádsága nem segítségül hívás volt. 

Egy komoly döntés született meg benne, és ki is mondta: Követlek, Uram!
Milyen nagy dolog, hogy kimondta. Nem akarok úgy továbbmenni, ahogy eddig

jártam. A Te nyomodban, a Te utadon kívánok járni. De vajon tudta-e, hogy
hova megy Jézus? Te tudod? Ha nem, kérdezd meg Tőle, és megkapod a választ.

Jézus születésétől fogva egyetlen helyre ment: a keresztre. Földi életének
első percétől addig a percig, míg fel nem feszítették a keresztre, ez volt az útirány. 

A kereszt Jézus kivégzési eszköze. Ha követni akarod őt, mindarra, ami te vagy - önmagadra, 
kényelmedre - mondj nemet, és vedd fel a keresztedet. Lehet, hogy a te kivégzési eszközöd egy

kibírhatatlan ember, vagy bizonyos körülmények - de lehet egy betegség is. 
Felvenni annyit jelent, hogy elfogadom. Ha Jézus útján akarsz járni, az a természeted, a szokásaid, a jogaid

halálához vezet. Komolyan gondold meg, mielőtt kimondanád: "Követlek Téged, Uram..."
 T.L.
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GondolATok A predeszTinációról és A 
szAbAd AkArATról

AdvenTi jóTékonysáGi esT

Ezt a cikket szabad akaratomból 
írom. Dönthettem volna úgy, hogy 
nem írom meg? Nem. Erre vagyok 
predesztinálva.
Miért mondom mégis azt, hogy sza-
badon döntöttem e cikk megírása 
mellett?
Azért, mert igent mondtam arra, 
amit meg kell tennem. Mondhattam 
volna nemet is?
Igen, mondhattam volna, de előbb 
vagy utóbb akkor is megírtam volna, 
hiszen eleve el van rendelve, hogy én 
erről a témáról írjak.
Akkor hol itt a szabadság?  A sza-
badság abban rejlik azt hiszem, hogy 
szabad nekem akarnom azt, amit 
tennem kell. És ha akarom, és ha 
igent mondok rá, akkor tudom szív-
ből tenni azt, amire predesztinálva 

vagyok. Szabad akarnom, szabad 
igent mondanom, szabad belesimul-
nom az Atya akaratába. És szabad el-
lenkeznem is. Ilyenkor nehezebben, 
fájdalmasabban, de szintén megtör-
ténik, aminek meg kell történnie.
Hadd mondjak erre egy példát.
Amennyiben el van rendelve (eleve), 
hogy X.Y. lesz a társam, akkor bizto-
san ő is lesz. Mégis – szükséges hozzá 
az, hogy szabad akaratomból igent 
mondjak rá. Tévedhetek? Igen. Igen, 
de csak ideiglenesen. Mert ha „vé-
letlenül” másra mondok igent, mint 
akit elgondolt/ kiválasztott nekem az 
Úr, akkor az egész Univerzum elkezd 
dolgozni azon, hogy helyre hozza ezt 
a hibás döntést. Mert azt kell akar-
nom, amit az Úr akar. Szabadságom 
abban rejlik, hogy szabad igent mon-

danom az Ő akaratára. Sőt kell is. 
Ha nem teszem meg, ha rugdalózom 
ellene, akkor csak meghosszabbítom 
azt a folyamatot, míg a dolgok a „he-
lyükre” kerülnek.
Mert az Úr egy tökéletes világot ál-
modott meg nekünk. Ahol minden-
ki szabad, de mindenki tudja, mert 
megtanulta (ebben a mostani tökélet-
len földi létben), hogy akkor működik 
minden tökéletesen, ha igent mon-
dunk Isten akaratára. Mi Atyánk… 
legyen meg a Te akaratod! Ámen.

Schrenk Éva
 

„Az Istennek tetsző imádság az 
ember részéről BELEEGYEZÉS, 
nem Isten ÁTHANGOLÁSA” (And-
reas Fett)

A fellépő előadók a mai 
esten bizonyságot tettek 
hittel, szeretettel a magas 
színvonalú tudásukról, te-
hetségükről, önzetlensé-
gükről, valamint a nemze-
ti – keresztyén értékeink 
melletti töretlen elkötele-
zettségükről.  Tiszta forrás-
ból merítették tudásukat, s 
látva-hallgatva őket a megmaradó 
reménység fénye csillant fel mind-
annyiunk szívében-lelkében.   Ahol 
ilyen lelkes, tiszta forrásból táplál-
kozó fiatalság van, annak a Nem-
zetnek van jelene, van jövője, az a 
Nemzet élni fog, az a Nemzet meg-
marad!

Ezen az estén valamennyi szerep-
lő Isten Dicsőségére szolgált, vala-
mennyien ünneplőbe öltöztek mind 
lelkileg, mind külsőleg. A színpadot 
és a nézőteret bensőséges, családi 
hangulat töltötte be.

Ezen az estén ismételten megcso-
dálhattuk a Kárpát-medencében 
élő magyarság páratlan művésze-
tét, kincseit, a csodálatos dalait, 
hagyományait, és megemlékeztünk 
az egyik legnagyobb zeneszerzőnk, 
Liszt Ferenc születésének 200. év-
fordulójáról a XII. Magyar Rapszó-
dia című zeneművének megszólal-
tatásával, Beeri Barnabás magas 
színvonalú előadásában. Ő a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti   Egyetem 
másodéves hallgatója.
Az Adventi Jótékonysági Estünkön 
Jónás Sándor, a hirTV műsorveze-
tője konferált.

A Nemzeti Imádságunk el-
éneklését követően az est 
Spányi Antal katolikus 
megyéspüspök úr köszön-
tő szavaival vette kezdetét. 
Elsőként Zemlényi Eszter 
énekművész gyönyörű elő-
adásában hallhattuk Gou-
nod: O divine redeemer c. 
művét. Ezután Tóth Csilla, 

a Talentum Református Általános 
Iskola 5. osztályos tanulója, Wass 
Albert: Karácsonyi mese című írá-
sát mondta el. Majd   Klucsik Anna 
csellista rendkívül színvonalas elő-
adásában gyönyörködhettünk, aki 
Brahms művet adott elő,  melyet a 
Csomasz Tóth Kálmán Reformá-
tus Kórus, és a  Grazioso Fuvola-
trió nagyon szép előadása követett. 
Az első rész   Ferencz Éva Magyar 
Örökség Díjas énekművész és Kob-
zos Kiss Tamás szintén Magyar 
Örökség Díjas, valamint Liszt Ferenc 
díjas előadóművész gyönyörű szép 

„Az emberi élet legmagasztosabb, legszebb pillanatai azok, 
amikor az adventi sötétségben, adventi fájdalmakban ver-
gődő lélek felett hirtelen felgyúló meglátások, fenséges esz-
mények ragyogása árad.” 

(Makkai Sándor református püspök)

Egy ilyen csodálatos ragyogásnak, fénynek 
lehettünk részesei 2011. december 2-án az Ad-

venti Jótékonysági Estünkön.
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adventi-karácsonyi ének-hangszeres 
előadásával  záródott.  
Az est második részében régi kedves 
ismerősként köszönthettük Bencz 
Gabriellát, aki  Felvidékről, Zobor-
aljáról érkezett és koloni népdal-
csokorral örvendeztetett meg ben-
nünket csodálatosan szép koloni 
népviseletében. Majd hallhattuk 
az idei Fehérvári II. Versünnep kü-
löndíjasának, Solymossi Balázsnak 
előadásában – aki a Ciszterci Szent 
István Gimnázium 10. osztályos ta-
nulója – Sík Sándor: Karácsonyi 
álom c. versét. Ezt követően szintén 
kedves ismerősként köszönthettük 
Béres Mersét, valamint Rév Júliát 
a Csillagszemű Táncegyüttes tagjait, 
akik dél-alföldi csár-
dással kápráztatták 
el a közönséget.
Ebben az évben az 
adomány egyhar-
madát a moldvai 
Pusztinai Magyar 
Közösségi Ház 
javára ajánlotta fel 
a két egyházi intéz-
mény. Pusztinából 
érkezett az Adventi 
Jótékonysági Es-
tünkre Nyisztor 
Ilona népdaléne-
kes, a csángó ze-
nei kultúra leghi-
telesebb követe. 
Ilona Pusztinában született, és itt 
kezdte el szenvedélyesen gyűjteni 
a népdalokat. Nem messzi tájakra 
ment magyarokat keresni, otthon, 
szülőfalujában találta meg „a világ 
legárvább kisebbségét”, a saját 
népét. Több kitüntetés birtokosa, 
melyek közül a legjelentősebbek: a 
Csángó Kultúráért Díj (2008), vala-
mint a Magyar Örökség Díj (2009). 
Régi álmuk volt, hogy a csángó 
magyar falvaikban megteremtsék 
azokat a közösségi házakat, ahol 
a magyarságuk megőrzését segítő 
programjaikat zavartalanul meg 
tudják tartani. Ennek szellemében 
építették 2006-ban a Pusztinai Kö-

zösségi Magyar Házat, ahol magyar 
kézműves napokat, konferenciákat, 
ének- és versmondó versenyeket, 
zenetábort rendeznek, itt dobog 
Pusztina magyar szíve!  Gyönyö-
rű szép csángó karácsonyi éneke-
ket hallhattunk Nyisztor Ilonától, 
és a két pusztinai fiataltól Kovács 
Krisztiántól, valamint Mátyás Mó-
nika Lilitől, akik jelenleg Óbudán, 
illetve Egerben tanulnak. Az estünk 
befejezéseként régi kedves ismerős-
ként köszönthettük Török Tillát, 
Flórát és Ádámot, akik Adáról, 
Délvidékről érkeztek, de Budapes-
ten tanulnak mindhárman. Céljuk a 
népzenei kincsünk megőrzése, szé-
les körű terjesztése, annak ápolása 

és továbbadása. Gyöngyöt az em-
bernek című csodaszép műsorral 
ajándékozták meg a jelenlevőket, 
műsoruk része volt Kyrie, Moldvai 
juhos és öves, továbbá  Gyöngyöt 
az embernek, ami közös szám volt 
Béres Mersével, a Csillagszemű 
Táncegyüttes tagjával.

Az estünk zárógondolataként So-
mogyi László református lelké-
szi elnök kiemelte: „…Én is új erőt 
kaptam és merítettem a fellépőktől, 
mert olyan jó volt látni, hogy igenis 
van jövője a nemes harcnak. Van 
Jövője!  …. Igen, vannak, akik tiszta 
szívből zenélnek, muzsikálnak ön-

zetlenül, másokért, nem magukért, 
nem a maguk dicsőségére és nem a 
maguk javadalmáért. Harcolnak ne-
mes módon, zenével, énekkel, vers-
sel, tánccal, szép szavakkal, megőr-
zött gyönyörű magyar beszéddel. 
Megvallom, hogy amikor a csángó 
magyar testvéreinket hallottam, ak-
kor küszködtem a könnyeimmel, és 
megvallom, nem csak azért, mert 
valahogy ez a nyelv önmagában is 
csodálatos, amit őriznek és most 
hozták magukkal, s nem azért mert 
olyan gyönyörű szépen énekeltek, 
bár ezzel is csodálatosat adtak ma 
nekünk, hanem azért is, ahogy a 
maguk népi hagyományaival felmu-
tatták a minket mélységesen szerető 

Megváltó karácso-
nyi Urat. Ahogy 
vállalják és vállal-
ták tiszta szívvel.  
Igen, ilyen szeretet 
senkiben sincsen, 
mint Jézus Krisz-
tusban. Nincs más 
Megváltónk, mint 
Ő. Köszönjük való-
ban a fellépőknek 
az önzetlenséget 
és kérünk, bizta-
tunk  mindenkit és 
magunkat, vigyük 
tovább e nemes 
harcnak  minden 
értékét, minden 

lendületét és lelkesítő szépségét, s 
higgyük  el, hogy akik Krisztuséi, 
át tudják formálni a magyar társa-
dalmat és a Kárpát-medence nem-
zeteit, s példát mutathatunk arra, 
hogy nem akarunk senki ellenében 
fellépni, senki ellen harcolni, csak 
egyszerűen a rosszal, a silánnyal, az 
értéktelennel, az önzővel szemben 
szeretnénk a Krisztusit, a szépet, a 
szeretetteljest, az értékest, a nemest, 
a  tisztát felmutatni, s  közben hir-
detjük mindnyájan, hogy a Dicsőség 
magáé az Istené, az öröm, a szép-
ség pedig a miénk volt ezen a mai 
estén.”

Prekrit Judit
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mibõl él az egyház?
A tavaly ősszel megjelent hasonló 

című cikk elgondolkodtatta és meg-
mozgatta a gyülekezetünket. Ezért 
Presbitériumunk a legutóbbi ülésén 
felkérte az Elnökséget, hogy ismét 
írjon e témáról.

Miből él az Egyház? Ma is igaz és 
örökké az is marad: Isten Igéjéből és 
Szentlelke erejéből! „A hit tehát hal-
lásból van, a hallás pedig a Krisztus 
beszéde által.” (Róma 10,17)  „Akik 
pedig befogadták Őt, azokat felhatal-
mazta arra, hogy Isten gyermekeivé 
legyenek; mindazokat, akik hisznek 
az ő nevében.” (János 1,12) „Aki-
ket pedig Isten Lelke vezérel, azok 
Isten fiai.” (Róma 8,14) S az apos-
tollal együtt valljuk ma is, hogy „más 
alapot senki sem vethet a meglevőn 
kívül, amely a Jézus Krisztus.” (1. 
Korinthus 3,11)

De miből él az Egyház anyagilag? 
- Ezt már kevesebben tudják, pedig 
hogy jó sáfára lehessünk a gyüleke-
zet anyagi életének, - akár mint ada-
kozók, akár mint Presbitérium, aki 
az anyagiak felhasználásról dönteni 
hivatott -, jó tisztán látni a „fillérek út-
ját” az anyaszentegyházban.

Tudnunk kell pl., hogy az államtól 
a gyülekezet működtetésére egyetlen 
fillért sem kapunk. Jó hír és hála ok 
Fehérváron, hogy az Önkormányzat 
ad egy jelképes működési támoga-
tást, ami éppen 1%-a a költségveté-
sünknek, s idén év végére és jövőre is 
ígéretünk  van egy-egy milliós temp-
lom-felújítási támogatásra. E helyről 
is köszönjük mindezt, s a jövőben is 
szeretettel számítunk a város együtt-
működésére!

Akkor miből is él az Egyház? A hí-
vek adományaiból! Ezek négyféle cí-
men érkeznek, illetve könyvelődnek 
a gyülekezet pénztárában: Egyház-
fenntartói járulékok, perselypénzek, 
általános céladományok (Isten dicső-
ségére szánt adomány), illetve konk-
rét céladományok. Az első három-
nak kell, kellene fedeznie a gyüleke-
zet működési költségeit, de legalább 

az egyházi alkalmazottak béreit. Ez 
azért fontos, mert létezik egy NAV 
rendelet, amely szerint, ha a gyüle-
kezeti tagoktól befolyó önkéntes ado-
mányok (perselypénz, fenntartói já-
rulék, céladományok, stb.) fedezik a 
bruttó bérköltségeket és azok közter-
heit (pl. nyugdíjjárulékok), akkor az 
egyházi dolgozók eltartottaknak mi-
nősülnek (mint a saját gyerekeink). 
Ezért, amit havonta a gyülekezet költ-
ségvetéséből kapnak illetményként, 
az nem minősül fizetésnek, így ebből 
a jövedelemből személyi jövedelem-
adót nem kell levonni. (Pillanatnyilag 
az állam ezzel a rendelettel támogat-
ja országos szinten a gyülekezetek 
anyagi életét.)

Tekintsük most át újra, hogy mi-
lyen működési költségei is vannak 
egyházközségünknek, amit a hívek 
fent említett adományaiból kell kifi-
zetnünk.

Két templom, egy imaház, négy 
lelkészlakás, egy gyülekezeti központ 
közüzemi díjai (víz és csatornadíj, 
gáz, villany), ezek kisebb javítási költ-
ségei, telefon, internet (honlap) és 
posta költségek, iroda- és takarítósze-
rek, biztosítási díjak, az országos köz-
alap (a Zsinat és a közegyház működ-
tetésének költsége), alkalmazottak 
bére és azok közterhei. (Hét főállású 
alkalmazottja van a gyülekezetnek 
ebből négy teljes-, három pedig rész-
munkaidős.) Az alkalmazottak bérét 
a Presbitérium határozza meg, ami 
az egyházkerületi ajánlást is figye-
lembe véve úgy kerül meghatározás-
ra, hogy pl. a lelkészek javadalma, - 
ami készpénzből, szolgálati lakásból, 
annak rezsijéből és a stóladíjakból 
(esküvői és temetési tiszteletdíjak) te-
vődik össze -, lehetőleg megegyezzen 
a velük egykorú pedagógusok közal-
kalmazotti bértábla szerinti bruttó fi-
zetésével. Röviden: összességében a 
mindenkori pedagógusi bérezéshez 
hasonló jövedelmük legyen.

Urunk gondviselő szeretetének 
hála, gyülekezetünkben ez a rendszer 

az elmúlt években működőképesnek 
bizonyult! Közben elkészült a Gyüle-
kezeti Központ és immár a Széche-
nyi úti templom külső tatarozása is. 
Erre ugyan újabb un. „nagykölcsönt” 
kellett felvennünk, de Mennyei 
Atyánk kegyelmes segítségében bíz-
va reméljük, hogy gyülekezetünk cél-
adományként összeadja (összeadjuk) 
a következő öt évben az évi 3,3 millió 
forintot jelentő törlesztő részleteket. 
A Dunántúli Egyházkerülettel kötött 
kölcsönszerződés értelmében legkö-
zelebb 2012. január 31-ig kell 1,65 
millió forintot átutalnunk. Valóban 
egyedül Isten tudja ezt megvalósíta-
ni általunk, egyszerű hívő gyermekei 
által, viszont nagy örömmel magasz-
taljuk érte Szent Nevét! 

Az utóbbi két évben azonban, - 
amikor új célként a Széchenyi utcai 
templom felújítása áll előttünk, s igen 
szépen el is kezdődött az adakozás -, 
azzal kellett szembesülnünk, hogy a 
működési költségek fedezésére nincs 
elég bevételünk. Azt tapasztaljuk, 
hogy egy-egy konkrét céladakozás 
áldott összefogást indít el a Testvérek 
között, de közben a fenntartói járulé-
kok, illetve a perselypénzek az inflá-
ciót sem követik, nemhogy bővíteni 
lehetne általuk a missziói és/vagy 
diakóniai feladatok ellátásának kö-
rét. Pedig jó lenne minden közüzemi 
számlát mindhárom gyülekezetrész-
ben időben rendezni, minél több dia-
kóniai célt megvalósítani, több gyer-
mek és ifjúsági programot megtámo-
gatni, csendes hétvégéket, táborokat, 
egyéb missziói alkalmakat felvállalni 
és költségeiket kifizetni, - de nem 
tudjuk, illetve csak részben vagyunk 
képesek rá. Még jó, hogy van két te-
metőnk, amelyek bevétele átmeneti 
segítséget jelent, de a temetők fejlesz-
tésére is komoly összeget kell, illetve 
kellene fordítani! Természetesen ez 
a munka is folyik – a lehetőségeink-
nek megfelelő mértékben. S azt se 
feledjük, hogy mindeközben az in-
tézményi pártolói tagság által befolyt 
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adományokból iskolánk és óvodánk 
működését kell, hogy támogassuk.

Mindezt őszintén a gyülekezet elé 
tárva, szeretettel kérjük a Testvére-
ket, hogy hordozzák imádságaikban 
egyházközségünk működésének 
ügyét! Tájékoztassák ismerőseiket, 
barátaikat arról, hogy milyen folya-
matos működési kiadásai vannak a 
gyülekezetnek, s a fenntartói járulé-
kaik, perselyadományaik, illetve Is-
ten dicsőségére szánt céladománya-
ik mértékét igazítsák a hitükhöz, - a 
konkrét célok mellett (pl. templom-
felújítás) szem előtt tartva egyházköz-
ségünk működtethetőségének kérdé-
sét. Adjanak, adjunk Urunk céljaira 
az Ige fényében: „Tudjuk pedig, hogy 
aki szűken vet, szűken is arat, és aki 
bőven vet, bőven is arat. Mindenki 
úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte 
szívében, ne kedvetlenül vagy kény-
szerűségből, mert a jókedvű adako-
zót szereti az Isten. Az Istennek pe-

dig van hatalma arra, hogy minden 
kegyelmét kiárassza rátok, hogy 
mindenütt mindenkor minden szük-
ségessel rendelkezzetek, és bőségben 
éljetek minden jó cselekedetre.” (2. 
Korinthus 9,6-8) 

Konkretizálva az egyházfenntartói 
járulék mértékét: a Magyarországi 
Református Egyház vezetése a tized 
tizedét javasolja, vagyis éves nettó jö-
vedelmünk 1%-át.

Aki pedig valóban próbára szeret-
né tenni saját hitének mélységét és 
erejét, hallgasson a próféta szavára: 
„Hozzátok be a raktárba az egész ti-
zedet, hadd legyen eleség a házam-
ban, és így tegyetek próbára engem - 
mondja a Seregek Ura. Meglátjátok, 
hogy megnyitom az ég csatornáit, és 
bőséges áldást árasztok rátok.” (Ma-
lakiás 3,10) E sorok írói is tanúsíthat-
ják: Isten megtartja a szavát!

S végül egy-két gyakorlati tanács. 
Egyházfenntartói járulékot és cél-

adományt is többféleképpen lehet el-
juttatni a gyülekezet pénztárába: köz-
vetlen befizetéssel havonta, negyed-
évente vagy akár évente egy összeg-
ben, illetve postai csekken ugyancsak 
többféle ütemezéssel, - tetszőleges 
rend szerint. Akár állandó megbízást 
is adhatunk a bankunknak, hogy ne 
kelljen magunknak foglakoznunk 
az utalásokkal. Készpénz-átutalási 
megbízást (közismert nevén postai 
csekket) csak külön kérésre tudunk 
kiküldeni a magas postai költségek 
miatt, olyan egyháztagjaink pedig 
nincsenek, akik a fenntartói járulék 
összegyűjtésével volnának megbíz-
va. Ezért szeretettel kérjük: jöjjön be 
mindenki évente legalább egyszer 
egyházközségünk pénztárába, hogy 
az Úrnak szánt felajánlását rendezni 
tudja.

Szeretettel, hálával és testvéri kö-
szöntéssel:

 az Egyházközség Elnöksége

Testvérkapcsolati látogatás-
ra került sor Kárpátalján 
az október 7-9-i hétvégén. 
Kárpátalja 12.800 km2 nagyságú 
terület. Jelenleg Ukrajnához tarto-
zik. 1918-ig a Magyar Királyság része 
volt. A trianoni békediktátum Cseh-
szlovákiának ítélte, majd 1938-39-
től ismét Magyarországhoz tartozott 
1944. októberéig, amikor is a szovjet 
hadsereg elfoglalta a területet. Mint-
egy 1.250.000 lakosából 12% a ma-
gyar, 78%-a ukrán (és ruszin) a többi-
ek románok, szlovákok, oroszok.  A 
Somogyi László lelkész-elnök vezette 
14 fős gyülekezeti küldöttség péntek 
este érkezett Visk városába, ahol a 
Józan Lajos huszti lelkész által szer-
vezett szállásadók finom vacsorával 
láttak el bennünket.
Szombaton reggel megtekintettük 
Visk erődített református templomát, 
amelyet 1270-ben V. István építte-
tett, majd egész napos kirándulás 
következett a Felső-Tisza vidékére. 
Meglátogattuk Técső város refor-
mátus templomát és meghallgattuk 
a helyi lelkipásztor ismertetését a 

város, a templom és a gyülekezet 
múltjáról és küzdelmes jelenéről. ( A 
helyi közösség református líceumot 
és internátust tart fenn, amelyben a 
környékbeli szórvány gyermekek ok-
tatása, nevelése folyik ) Az út hosszú 
ideig a Tisza-folyó mentén haladt, 
kettévágva a történelmi Márama-
rost, amely jelenleg Ukrajna és Ro-
mánia határfolyója. A környékbeli 
5 történelmi koronavárosból 2 Ro-

mániához (Erdély) – Mára-
marossziget, Hosszúmező 
– került, 3 pedig – Huszt, 

Técső, Visk - a szintén elcsatolt Kár-
pátaljához. További szórványsorssal 
küszködő településeken haladtunk 
át: Nagybocskó, Aknaszlatina, majd 
a Kárpátok hegyei felé kanyarodva 
áthaladtunk Rahó városán. A helyi 
református szórványközösség temp-
lomát nemrégiben szentelték fel. 
Rövid megállót tartottunk a Tisza 
forrásvidéke felé haladva, lefényké-
pezve az egymásba folyó Fehér- és 
Fekete-Tisza ágakat. Ebédszünet 
az Európa középpontjának tartott 
Terebesfehérpatakon tartottunk. 
Még áll a Trianon előtti időkből 
származó kis obeliszk. Az ukránok 
tüntetőleg ettől mintegy 100 m-rel 
távolabb állítottak fel erre vonatkozó 
emlékművet. Az út vége az Északke-
leti-Kárpátok történelmi határán a 
Tatár-hágón ért véget. 
 Vasárnapi istentiszteleten a járási 
székhely, Huszt református templo-
mában vettünk részt. A templom  egy 
falatnyi koraközépkor a maga gótikus 

láToGATás kárpáTAlján



BÉKESSÉG10

hajójával, tornyával, fatornyos to-
ronyfedelével, hófehér falaival. Való-
ságos kis ékszerdoboz. A gyülekezet 
ünnepséget szervezett a 300 évvel 
ezelőtt véget ért Rákóczi szabadság-
harc, és az 1706-ban Huszton tartott 
országgyűlés emlékére. Az igeszolgá-
latot lelkipásztorunk Somogyi László 
tartotta az aznapi  ige – Kol.1,1-8 – 
alapján, Isten kegyelmének megra-
gadásáról. Ez az üdvösség feltétele, 
Krisztus mindenre elégséges váltság-
áldozata (Isten mércéje szerint mi 
nem vagyunk elég jók, de Krisztusra 
nézve Isten – Fiát látva – minket is 
igaznak nyilvánít, ha ezt az igazsá-
got hittel személyesen átvesszük). 
A prédikációt követően szót kapott 
Czirók Béla ny. nagyszőlősi lelki-
pásztor, majd az időközben megér-
kezett helyi rk. plébános Szulincsák 
Sándor. Megtisztelte az ünnepséget 
Tóth István a Magyar Köztársaság 
konzulja is. Ezt követően rövid orgo-
nakoncertre is sor került – 150 éves 
a kis huszti gyülekezet orgonája -, 
amelyet Torsten Sterzik német (Tü-
ringia) evangélikus orgonaművész 
tartott. Később felajánlotta, hogy 
jövő ősszel Székesfehérváron is szí-
vesen ad majd koncertet. Ezt köve-
tően a templomkertben emlékoszlop 
avatására került sor, amelyre Miklós 
Gábor és Miklós András gondnokok 
helyezték el gyülekezetünk koszo-
rúját. Szép színfolt volt Nagy János 
maroshegyi gondnok szavalata is 
(Bódás János: Imádság Szentléle-
kért.) Beszédet mondott a beregszá-
szi magyar konzul és a Kárpátaljai 
Magyar Kulturális Szövetség körzeti 
vezetője ifj. Sari József is. Elhangzott 
II. Rákóczi Ferenc híres jelmondata 
is: „Cum DEO pro Patria et Liberta-
te” (Istennel a hazáért és szabadsá-
gért ) A magyarság ezen a vidéken 
való megmaradása küzdelmekkel te-
li, de Isten segítségével, Benne bízva 
lehetséges. Az ünnepséget követően 
közös ebédre került sor, amelyen a 
helyi gyülekezet elöljárói is részt vet-
tek a magyar érzelmű görögkatolikus 
ruszin plébánossal együtt. 

Néhány szó még a huszti gyülekezet-
ről: A gyülekezet a reformáció (1517) 
után tíz esztendővel már lutheri ágon 
növekedett, majd a kálvini tanok ter-
jedése nem hagyta érintetlenül, az 
1600-as évek elején már aktív pro-
testáns gyülekezet dolgozik Huszton. 
Az erdélyi nagy fejedelmek mind 
megfordultak a templomban, mely a 
reformáltak „honfoglalásával” a pro-
testánsoké lett, azóta bírják azt. Igaz, 
a reformációval a templom belső ké-
peit lefestették, de így maradhatott 
meg korunknak az a freskó, mely 
Istvánt és Lászlót, a két nagy szent ki-
rályt és Imre herceget ábrázolja („ki-
rályok freskója” néven tisztelik). 
A városka fölött állnak a Kölcsey Fe-
rencet is megihlető egykori vár bús 
düledékei. Megfordultak a vidéken 
a Bethlenek, Báthoryak, Zrínyiek, 
Rákócziak is .A város környéke is 
igen megkapó: a kanyargó Tisza, 
a Kárpátok lombos erdei, haragos 
zöld fenyvesei, szántói, rétjei. A vár-
hegyről lefelé jövet lehet elhaladni 
egy ciszterna rendszer mellett, amely 
ötven egykori magyar katona vég-
ső nyughelyének, hősi temetőjének 
megsemmisítésével készült el, mint-
egy hatalmas szarkofág vasbetonból, 
hogy ne lehessen még emlékezni 
sem rájuk.
A huszti magyarság és ezen belül a 
reformátusság is a szórványlét körül-
ményei között próbálja megőrizni 
önazonosságát. Az 1910-es utolsó 
Nagy-Magyarországi népszámlálás 
szerint 10 292 lakosa volt, amelyből 
5230 ruszin, 3505 magyar és 1535 
német. A trianoni békeszerződésig 
Máramaros vármegye Huszti járá-
sának székhelye volt. 1939-től 1944-
ig ismét Magyarország része, a Má-
ramarosi közigazgatási kirendeltség 
székhelye (1944.október 24-én fog-
lalták el a szovjet csapatok). 2001-
ben 31 900 lakosból 28 500 ukrán 
(és ruszin) 1700 magyar, 1200 orosz 
és 100 cigány volt.
A magyarság – ezen belül a gyüle-
kezet vagyoni helyzete szerény, de 
lelkesedése, áldozatkészsége csodá-

latra méltó. Nekünk, mint erősebb 
testvérnek a segítés, patronálás a fő 
feladatunk, figyelni kell, mi az, ami-
vel jót tudunk tenni nekik, amiben 
hiányt látnak. Elsődlegesen magyar 
szót, betűt, Isten Igéjét magyarul, ezt 
kell küldeni, vinni. Mivel nincs egész 
Huszton és környékén mozi, a ma-
gyar filmeknek nagy keletjük van. 
Technikai lehetőségeik megoldha-
tók, akár videón, akár DVD-n szíve-
sen fogadnak régi magyar filmeket, 
ismeretterjesztő anyagokat. Szíve-
sen fogadják a segítséget, őszintén 
köszönik a szeretet legapróbb meg-
nyilvánulását is. Isten gazdag áldása 
legyen rajtuk!
A város főbb látnivalói: A város fölé 
magasodó huszti vár romjaiban is 
impozáns; református erődtemplo-
mát a 13-14. században építették; 
római katolikus temploma 18. szá-
zadi barokk; görög katolikus temp-
loma szintén 18. századi barokk. Itt 
nyugszik Petrőczi Kata  Szidónia az 
első magyar költőnő, Pekry Lőrinc 
kuruc generális felesége. A környé-
ken kirándulni szándékozóknak 
ajánlott tájékoztató honlap: www.
viskiturizmus.hu

 Testvérkapcsolati Bizottság

 A szeretet illata

Most hogy közelít felénk újra karácsony  
eszembe jutott az a kis tépett fenyő  
amit a piac egy eldugott sarkából  

boldog mosollyal húztál nekem elő  
alig engedted hogy én vigyem hazáig  
pedig hideg volt már a hó is leesett  

jöttél mellettem begombolkoztál állig  
és olyan gyönyörűen fénylett a szemed  
csak kapaszkodtál szorosan a karomba  

szép voltál mint a kivilágított város  
megálltál néha és néztél rám ragyogva  

ahogy a fényfüzérek az útszéli fákon  
két karácsonyt váró izgatott nagy gyerek  
örömmel siettünk kis fenyőnkkel haza  

Szenteste volt a hó nagy pelyhekben esett  
és szállt a városban a szeretet illata.

                                  Grigo Zoltán
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eGy kis boldoGsáGcsepp

„Köszi! Nem tudtam, mi az, ami 
hiányzik!” - lopózott be a boldog-
ság pár pillanata egyik kedves is-
merősöm hétköznapjaiba, miután 
meghallgatta a csodálatos életről 
szóló zeneszámot. Aztán „Egy kis 
vidámság” címmel üzenetet kapok 
az ifjúsági levelezőlistán, melyben 
azt olvasom, hogy a mi Mennyei 
Édesatyánk ezernyi apró örömmel 
ajándékoz meg bennünket nap mint 
nap. Az egyetlen gond itt az lehet, 
hogy olykor képesek vagyunk ezt a 
gondolatot jó mélyen elsüllyeszteni 
az agyunk távoli részeibe. Később 
aztán sikerül ezt a boldogságcseppet 
előkapargatni. Olyan, mint a víz…
akadály nélkül erőteljesen szárnyal a 
medrében, semmi sem állhatja útját. 
Kisebb-nagyobb kövek talán próbál-
koznak a víz hatalmát megtörni, de 
az pár cseppet otthagyva nevetve to-
vábbhalad.

Bizony jönnek a sziklák, méghoz-
zá nem is egy. Ilyenkor Víz Uraság 
munkájában talán valami megtörik. 
Már nem olyan könnyedén és nevet-
ve hagyja ott a boldogságcseppjeit, 
mint a kis kövekkel való találkozások 
során. A boldogságcseppek helyébe 
szomorúságcseppek lépnek. Ez igen 
fájt – szorítja össze száját hátranéz-
ve Víz Uraság. Sértődöttség zavarja 
meg folyását: mi az, hogy útját áll-
ják?! Az évek során gondosan kiala-
kított medrébe idegen lépett be. Ez 
jelenti a próbatételt? Ne félj, Víz Ura-
ság, nagy erővel rendelkezel!

Minden csak hozzáállás kérdé-
se. Nézzük csak! A folyó kecsesen, 
mégis határozottan lépked utcájá-
ban. A belepottyant kő látszatra ke-
ményebbnek és mozdíthatatlannak 
tűnik. A folyó meg-megbotlik ben-
ne, s vagy úgy dönt, hogy átadja a 
területét a kőnek, és a másik olda-
lon terjeszkedik, vagy felveszi a küz-
delmet, és kisebb erőfeszítések által 

lassan elmorzsolja a kis betolakodót. 
Előfordul, hogy megtetszik neki, és 
beépíti az életébe. Simára és gyönyö-
rűre csiszolja a követ, mely hálásan 
díszíti immár közös környezetüket. 
De mi történik, ha a folyó inkább da-
cosan átköltözik, és számítóan lesi a 
mellette élő kövecske életét? Szegény 
törheti a fejét, mi lett volna, ha…de 
csak nézi kétkedve, és életét átszövik 
a kővel kapcsolatos gondolatok.

Félve elosonsz a problémák mel-
lett, és mit sem tudva a jövevényről, 
kihagyod az életedből, vagy törekedsz 
megtudni, miért kaptad őt az életed 
folyásába… Te döntöd el. Túlságosan 
egyedül érzed magad ahhoz, hogy 
felvedd a harcot? SOHA nem vagy 
egyedül. Nem számít, hiszed-e vagy 
sem, már bocsánat. Az ember sok-
szor hisz valamiben, de az a hit még 
nem igazolja a létezését. Ha az élet 
medrében megjelenik egy probléma, 
kénytelenek vagyunk rá reagálni. 
Bár ez többnyire megerőltető, ne fe-
lejtsük el a következő idézetet, amit 
a kedvenc könyvemből tudok: „Ne 
félj! Én veled megyek, nem maradok 
el tőled, sem el nem hagylak téged.” 
Az Úrba vetett igaz bizalom megöli a 
félelmed!

A minap láttam egy érdekes fo-
tót, ami nagy fekete tevéket ábrázol, 
amint csapatostul bandukolnak a 
sivatagban. Ha viszont jobban szem-
ügyre veszi az ember, pici fehér folto-
kat vesz észre a feketének tűnő tevék 
alatt. A valóságot nehéz meglátni... 
A valódi tevék a kicsi fehér foltok, 
a fekete csak az árnyékuk. Néha a 
gondok nagyobbnak tűnnek, mint 
amekkorák. Vizsgáljuk meg őket, és 
vigyük az Úr elé! Együtt meglepően 
könnyebb lesz megoldást találni! És 
a kis boldogságcseppek végül tenger-
ré változnak az életedben…

                                                                                                                   
Selmeczki Petra

Megjelent Cseri Kálmán reformá-
tus lelkész legújabb kötete, A ke-
gyelem harmatja. A szerző az év 
minden napjára lelki elemózsiával 
szolgál.

A nyugalmazott lelkipásztor köny-
vének célja, hogy rövid igemagyará-
zataival az olvasó tekintetét Istenre, s 
gondolatait az örökkévalóságra irá-
nyítsa. 

Olyan perspektívát kínál, ahon-
nan nemcsak a bennünket körülve-
vő világ jelenségeit, hanem életünk 
valamennyi kérdését, kapcsolataink 
megannyi aspektusát újra értelmez-
hetjük, némelyekre pedig választ is 
remélhetünk.

(Cseri Kálmán: A kegyelem har-
matja, Harmat Kiadó, Bp, 2011)

kÖnyv-
Ajánló

A kegyelem 
harmatja
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budai úti hírek
 „Itt vagyunk, eljöttünk hozzád, mert te vagy Uram, a mi Istenünk!” (Jeremiás 3: 22)

A Budai úti zenés-lelki programokat ősztől „Budai 
Úti Zenés Esték” címmel szervezzük, melynek logó-
ja gyülekezetünk honlapján, a kezdőlapon megtalálható 
(www.albaref.hu), itt kaphatunk további híradást az újabb 
rendezvényekről.   

November 13-án vasár-
nap délután a Lorántffy 
Zsuzsanna Kamarakórus 
(Kiskunhalas) és a szabad-
kai zeneiskola tanárainak 
(Garden Quartett) közös 

koncertjén vehettünk részt. Elhangzott többek kö-
zött Caldara: Missa Dominicalis című műve hangsze-
res kísérettel. (A videó megtekinthető: http://www.
albaref.hu/videok/sajat_anyagaink/Caldara__Missa_
Dominicalis__Zenes_ahitat_a_Budai_uton_1) 

November 27-én hagyományos Adventi Hangver-
senyünkön, a Hermann László Zeneművészeti Szak-
középiskola növendékei és a győri Széchenyi Egyetem 
hallgatói adtak műsort közöttünk! A „Budai Úti Zenés 
Esték” keretében  sok-sok nagy érdeklődésre számot tar-
tó program vár még ránk!

rendszeres alkalmaink
Szerda 15:00 – 17:00 Lelkészi hivatali órák 
Szerda 17:00 – Bibliakör: Nagy adventi témák, Jézus Hegyi Beszédének magyarázata
Vasárnap 10:00 – Istentisztelet (párhuzamosan gyermek istentiszteleteket tartunk két csoportban, 
ovisoknak és iskolásoknak!)

2011. 12. 11.
Idősek Karácsonya: köszöntés, áhítat, 
szeretetvendégség

15 óra altemplomi imaterem

2011. 12. 18.
Gyermekek – hittanosok Karácsonya: műsor, 
ajándék

15 óra templomtér

2011. 12. 20.
Csitáry Emil művészeti Műhely 
karácsonyváró jubileumi koncertje: 
„…Légy vendégünk mára” címmel 

17 óra templomtér

2011. 12. 21. 
Zentai Úti Általános Iskola karácsonyi 
ünnepsége

17 óra templomtér

2011. 12. 22.
Canticum Novum Nőikar karácsonyi 
koncertje 
Lovrek Károly karnagy vezetésével

19 óra templomtér

2011. 12. 24. Szenteste délutáni istentisztelet  15 óra templomtér

2011. 12. 24. Szentesti zenés - gyertyafényes istentisztelet 22 óra templomtér

2011. 12. 25. Karácsony I. napi úrvacsorás istentisztelet 10 óra templomtér

2011. 12. 25. Karácsonyi úrvacsorás istentisztelet 14 óra Börgönd - Kápolna

2011. 12. 26. Karácsony II. napi úrvacsorás istentisztelet 10 óra templomtér

2011. 12. 31. Óévi hálaadó istentisztelet 15 óra templomtér

2011. 12. 31. Budai úti közösségi szilveszter 18 óra háznál

2012. 01. 01. Újévi istentisztelet 10 óra templomtér

Évvégi programok:
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Mitől trendi az Iránytű is-
tentisztelet?

2011. október 30-án vasárnap 
Ifjúsági Istentiszteletre vártuk 
a mezőföldi és a székesfehér-
vári ifjúságot a Budai úti refor-
mátus templomba. Az Iránytű 
Csapat elkötelezett lelkésze-
inek és szolgálóinak célja, 
hogy ifjúsági istentiszteleteket 
tartsanak református gyüleke-
zetekben szerte az országban ahová 
csak hívják őket! A közel 10 fős for-
mációval népes baráti - testvéri kör 
érkezett, de a székesfehérvári refor-
mátus ifjúság is szép számmal képvi-
seltette magát. Összesen több mint 
150-en vettünk részt ezen a külön-

leges alkalmon a gyülekezet 
apraja-nagyja. Mitől más egy 
Iránytű ifjúsági alkalom, ahol 
minden olyan, mint egyéb-
ként egy református istentisz-
teleten?  Az istentisztelet részei 
valóban ugyanazok voltak, 
viszont többet énekeltünk, és 
nemcsak a gyülekezeti éne-
keskönyvből. Régi énekeink 
is fiatalos frissességgel szólal-
tak meg a színes hangszeres 

kísérettel. Hajdú Szabolcs Koppány 
lovasberényi lelkész hirdette az Igét 
és kezelte a szaxofont nagy öröm-
mel. Az Iránytű csapat jövőre is 
vendégünk lesz Székesfehérváron a 
REND-en! Legyél te is trendifis! Vá-
runk szeretettel!  (BJ)

ifjúsági istentisztelet volt a budai úton október 30-án

N o v e m b e r 
20-án, vasárnap, 

Férfi Délután volt a 
Gyülekezeti Központ-

ban, Tiszta kezek - Őszin-
tén a férfilétről címmel. „Jákób 

János ezredes, református tábori 
lelkész vallott arról, hogyan lett Is-
ten gyermekévé, s milyen módon 
tapasztalta meg az Ő áldásait. Őszin-
te bizonyságtétel volt mindez arról, 
hogy milyen ajándék, amikor a bű-
nét megvallani kész hívő férfi (mint 
férj, apa és Jézus Krisztus "jó vitéze") 
tiszta kezeket emelhet fel Isten felé, 
aki megtartja és teljesíti ígéreteit még 
a szó szerint "éles" helyzetekben is.” 
(forrás és megtekintés: http://www.
albaref.hu/videok/sajat_anyagaink/
Tiszta_kezek_____336_szinten_a_
ferfiletr__337)
Értesülve erről a férfi-együttlétről Ri-
chard Rohr könyve jutott eszembe 

(A férfi útja I-II.), amit pár éve 
olvastam, nagyon megérintett, és 

bizony szembesített sok-sok fontos 
témával, ami a férfi-lét nehézsége-
it okozza: „Rohr munkásságának 
egyik súlyponti témája a férfiak csa-
ládban és társadalomban betöltött 
szerepének napjainkra világszerte 
kibontakozott válsága, a hiteles fér-
fimagatartás visszaszorulása. A meg-
oldási lehetőségek fölvázolásában el-
sősorban a Szentírásból kiolvasható 
tanításokra támaszkodik: „A nemek 
hagyományos szerepének zavara 
az egész fejlett világban érzékelhe-
tő jelenség, és hazánkban is eltűn-
nek az apák - és nem csak a csonka 
családokból. Születésünktől kezdve 
meghatározó életünkben a női nem 
gondoskodó jelenléte úgy a család-
ban, mint azon kívül. Az apák - ha 
egyáltalán vannak - dolgoznak, ügye-
ket intéznek valahol, vagy ha éppen 
otthon vannak, akkor is feszültek, 
fáradtak, nem találják a helyüket, és 
állandóan hibáztatnak valakit. Ez a 
nőkre is egyre nagyobb terhet ró. El-
fásulnak, mozgalmakat alapítanak és 
unják a hisztérikus férfiakat. A gyer-

mekeink pedig leveszik a mintát, és 
épül a jövő. 
(forrás: http://ursuslibris.hu/
content.php?content=34)

„Ez a könyv a férfiakról szól, elsősor-
ban férfiaknak. Méghozzá őszintén, 
ami nem véletlen. Mert az igazság 
kimondása hagyományosan inkább 
a férfiak dolga – lenne. De sokszor 
nem tesszük. Ostobaságból, gyenge-
ségből, kényelmességből, haszonle-
sésből… És aztán ott állunk egy be-
szennyezett világban, átitatva hazug-
sággal, és már nem is vesszük észre, 
hogy hazudunk. Sőt a ”köz-hazugsá-
got” tovább görgetjük, és megpróbál-
juk átadni a fiainknak. Nem csoda, 
hogy nem bíznak bennünk. Igazsá-
gokra és rendre vágynak. És ha apá-
iktól nem kapják meg, akkor máshol 
fogják keresni. Persze nem könnyű 
manapság őszinte férfinak, apának 
lenni. Közösség nélkül nem megy. 
Magányosan majdnem lehetetlen 
vállalkozás felszámolni az önszeretet 
hazugságait.” 
(forrás: http://ursuslibris.hu/
content.php?content=50)
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diAkóniAi percek

Életemben ez az ige akkor vált élő-
vé és hatóvá, amikor saját magamba 
ütköztem bele, hogy bennem nincs 
szeretet. Természetesen szeretni tud-
tam azt, aki számomra szeretni való 
volt, de feltétel nélkül, ahogy az ige 
mondja, nem. Legnagyobb gyerme-
kem természetén keresztül leplezte le 
a szívemet az Úr. Fiatalon elfogadtam 
az Úr Jézus engesztelő áldozatát, azt, 
hogy az én bűneimért halt meg Jé-
zus a kereszten, ami nagy örömmel 
töltött el. De rest szolga voltam, aki 
megtartotta ezt a kincset magának, 
nem tudtam megbocsátó, feltétel nél-
küli szeretettel szeretni, ahogy Jézus 
is szeret engem. Amikor Máté fiam 
belépett a dackorszakba kezelhetet-
lenné vált a számomra. Két akarat 
ütközött össze. Azután jött a férjem 
rossz lelki állapota, majd megszüle-
tett harmadik gyermekünk, aki hat 
héten keresztül végigkiabálta az éj-
szakákat. Testileg-lelkileg teljesen ki-
merültem és csődöt mondtam. 

Beláttam, tovább önerőből élni nem 
tudok. Ekkor jött a felszabadító üze-
net a számomra:”Krisztussal együtt 
keresztre vagyok feszítve: többé te-
hát nem én élek, hanem Krisztus 
él bennem; azt az életet pedig, amit 
most testben élek, az Isten Fiában 
való hitben élem, aki szeretett en-
gem, és önmagát adta értem” (Gal 
2, 20) Ahhoz, hogy ő éljen bennem, 
az énemnek meg kell halnia, mert 
csak akadálya vagyok Jézusnak. Ez 
a mélypont a javamat szolgálta, mert 
felszabadított az Úr üzenete: nem is 
akarom gyermekem, hogy egyedül 
küzdj, hisz „nélkülem semmit sem 
tudtok cselekedni.” (Jn 15,5) Ezután 
mondtam ki, hogy Uram, megmu-
tattad, hogy én nem tudom, de  ve-
led már akarom. Az Ő Szentlelke 
erejével kijöttem a nyomorúságból. 
Uram, akarok veled éjjel is szolgálni, 
és Sárika kettő nap után felhagyott a 
sírással. Uram, nem tudom szeretni 
ellenszegülő gyermekemet, de veled 

akarom, segíts rajtam. Engedni akar-
tam az Úr Jézus Krisztusnak és Ő 
megmutatta magát, hatalmát és sza-
badítását. Átöleltem a fiamat, ami-
kor hisztizett és csökkentek a hisztik, 
majd csodálatos lehetőségekké vál-
tak az Úr Jézus tanításainak átadá-
sára. Megtapasztaltam azt, hogy az 
Úr Jézus nevére meghajolnak nem-
csak a mennyei hatalmasságok, ha-
nem a földiek is Az én akaratomnak 
nem, de Jézus segítségül hívásával 
meghajolt, vagyis megnyugodott a 
fiam. A férjemet is az Úr támogatta 
és hozta ki a nyomorúságból. Nem 
az önző énemnek engedtem, hanem 
az Úr Jézusnak, amikor férjem mellé 
álltam. Amíg erősítettem őt, magam 
is erősödtem. Férjem átélhette bűnei 
bocsánatát és most már békessége 
van. Miután engem megújított az Úr, 
a családom is megújulhatott körülöt-
tem. Hála az Úr Jézusnak érte!

Nagyné Vincze Tímea

„…ha szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok.” (1kor 13,2)
(Női csendes napon elhangzott bizonyságtétel)

nõi csendesnap
Én már nagyon vártam ezt az alkal-
mat. Gondolom, hogy nem csak én 
voltam így ezzel. 
November 12-én délután szép szám-
mal összejöttünk mi, nőtestvérek 
a Széchenyi utcai gyülekezeti köz-
pontban. 
A női csendesnap énektanulással 
kezdődött. Nagyon jó volt hallani, 
amint több mint 50 asszony énekel-
te a kiválasztott énekeket:

„Mutasd meg hadd lássam ki vagy nekem,
Te vagy, Te maradsz az életem,
Ne nézzek senkit, ne lássak mást,
Csak Téged, Megváltóm, senki mást”

A közös éneklés után három nőtestvérünk bizonyságté-

tele következett. Tanulságos és elgon-
dolkodtató volt mindnyájunk számára, 
hogy Isten Lelke hogyan munkálkodik 
életünkben. Jelen van velünk a gondok 
között, figyel ránk, segít, ha bajban va-
gyunk, ha kérjük őt. 
Hála legyen Neki!
A bizonyságtételek után tartalmas be-
szélgetéseket folytattunk egymással, 
miközben finom süteményeket és teát 

fogyasztottunk. 
Gyorsan elrepült az idő.
Remélem, hogy a későbbiek folyamán többször is lehet 
ilyen találkozásokon részt venni.
Köszönet érte a szervezőknek, a résztvevőknek, de első-
sorban az Úr Jézusnak, hogy ilyen szép számmal össze-
gyűjtött minket ezen a szombat délutánon. 

Kósáné Éva
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Kedves meghívást kapott diakóniai 
közösségünk a Fejér Megyei Gyer-
mekvédelmi Központból. Novem-
ber 17-én tartották a hagyományos 
Támogatók Napját. A Köfém Okta-
tási és Művelődési Központban az 
állami gondozott gyermekek kedves 
és színvonalas műsorral köszöntöt-
ték a támogató intézményeket és 
magánszemélyeket. Verssel, dallal, 
tánccal, mesejátékkal mondtak kö-
szönetet a sok segítségért, szerete-
tért, tárgyi adományokért és önkén-
tes munkáért.
A nézőtéren ülve, meghatódva, 
gyakran könnyeinket törölgetve 
hallgattuk, néztük a produkciókat. 
A csillogó szemű, lelkes gyermekek 
ezen a délutánon is megerősítettek 
minket abban, hogy szükség van a 

munkánkra, támogatásunkra.  

2009 őszén kezdtük meg szolgála-
tunkat az állami gondozott gyerme-
kek Kikindai utcai otthonában. Az 
otthont heti gyakorisággal látogat-
juk. Mivel pedagógusok vagyunk, te-
vékenységünk eleinte a tanulásban 

való segítségre koncentrálódott. A 
tanulás mellett azonban egyre töb-
bet beszélgettünk a gyermekekkel és 
nevelőikkel, így egyre jobban megis-
merhettük az otthon lakóinak életét 
és mindennapjait.
Nem csak mi szerettük meg az ott-
honban élő gyermekeket, hanem 
az ő szeretetüket, ragaszkodásukat 
is érezzük. A szokásos időpontban 
már várnak minket, a kisebbek fut-
nak felénk, ha meglátnak, de a na-
gyobbak is megölelnek és örömmel 
köszöntenek.
Hálásak vagyunk a jó Istennek, hogy 
ezt a szolgálatot bízta ránk. Hitünk 
és a gyermekekből áradó szeretet ad 
erőt és átsegít a nehézségeken.

Gubánné Ármai Erika és 
Kovács Endréné

Támogatók napja a Gyermekvédelmi központban

Patronáltjainknak, a Kikindai utcai 
gyermekotthon lakóinak műsora

Isten kegyelméből az Úr Jézus 
Krisztus megváltott gyermeke lehe-
tek 13 éve. Megkereszteltek és 15 
évesen konfirmáltam. Számmal val-
lást tettem arról, hogy Isten, Jézus 
Krisztus által minden bűnömet meg-
bocsátotta és én ezért a kegyelemért 
hálából Neki élek. De mivel ezt nem 
szívből és hittel tettem, nem történt 
bennem semmi változás, hanem a 
saját szívem gondolatai szerint éltem 
továbbra is az életem. Hittem Isten-
ben, de nem láttam Istent annak Aki, 
és magamat sem láttam annak, aki 
vagyok.

Az Istennel való kapcsolatom egy-
oldalú volt. Az imádságban mindig 
csak a saját vágyaimat, kéréseimet 
mondtam el, és az Ő válaszát nem 
hallottam meg. Valójában nem is 
tudtam kié az életem, és mi az életem 
értelme és célja. 

Azt gondoltam, hogy Isten azért 
van, hogy azokban a dolgokban, 
amikre én emberileg nem vagyok 
képes, segítsen. Magamat jónak lát-
tam, de férjemet csak akkor tudtam 
szeretni, ha úgy viselkedik, ahogy én 
azt elvárom. A lányomat is minden-

ben én akartam irányítani, mert egy 
anya mindig jót akar a gyerekének.

Az igazságtalanság békétlenné tett 
és az egész világra haragudtam. A 
hibát mindig csak a másikban lát-
tam, magamban nem. Akkor volt 
örömöm, ha úgy mentek a dolgok, 
ahogy én akartam. 

Vasárnaponként a hagyomány sze-
rint eljártam a templomba. Hallgat-
tam az Igét, de nem úgy hallottam, 
hogy az nekem szól, viszont Jézus 
személye egyre jobban vonzott. 

Minél inkább megláttam az Ő 
tisztaságát, annál inkább láttam sa-
ját magam tisztátalanságát. Meg is 
fogalmazódott bennem az az óhaj, 
hogy bárcsak én is ilyen lehetnék. 

A lányomat használta fel Isten, 
hogy megszólítson és kihozzon a 
magamat jónak tartó állapotomból. 
Ő egy ifis csendes héten hallotta meg 
az Úr életre hívó szavát, és megtért. 
Engem is figyelmeztetett a megté-
rés szükségességére mert "ha valaki 
nem születik újonnan, nem láthatja 
meg Isten országát" (Jn.3,3), ami 

már itt a földön elkezdődik.
Húsvét ünnepére való készülő-

dés közben a lányom megkérdezte: 
"Anya, akarsz te is Jézus Krisztus 
követője lenni?" Ekkor teljes szívem-
ből kimondtam, hogy: "Akarok!", és 
örömteli érzés hatott át.

Ettől kezdve az Igehirdetéseket tisz-
tán és személyre szólóan hallottam és 
akkor megláttam önmagamat az ige 
tükrében, hogy semmi jó nincs ben-
nem, és rászolgáltam a kárhozatra.

Sírva térdeltem le és vallottam meg 
bűneimet, megköszönve az Úr Jézus-
nak, hogy helyettem és értem szen-
vedett és halt meg a kereszten, hogy 
nekem örök életem lehessen. 

Átéltem a kegyelmet, az Istennek 
irántam való szeretetét, és ez a sze-
retet nem hasonlítható össze semmi-
vel, erre a szeretetre vágytam egész 
életemben. 

Hatalmas öröm és békesség hatott 
át, és átadtam az életem vezetését az 
Úr Jézusnak, aki a legjobban szeret 
engem a világon.

A vele való életközösség tett engem 
örömtelivé és teremtett békességet 
bennem. Reggelente úgy ébredtem, 

bizonyságtétel
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Az ünnepi ruhA
Az erdőben a fák csendesen vára-

kozva álltak, miközben a hó, mint 
egy fehér köpeny lassan-lassan rájuk 
ereszkedett. Ó, milyen régóta vártak 
erre a csodára! Zöld ágaik szinte 
beleremegtek, mikor megérezték az 
első hópihék simogatását. 

Egyetlen fa volt csak, amelyik egy-
általán nem örült a hó érkezésének. 
Alighogy ráesett néhány a hópihék 
közül, mérgesen rázta le magáról 
őket. A társai kérdően néztek rá:

Te miért nem örülsz a hónak? Hi-
szen nemcsak jó meleg takaró lesz 
rajtunk, de ünnepi ruhába is öltöz-
hetünk. 

Méghogy ünnepi ruha! Igaz ami 
igaz, meleg lesz ez a takaró, de ne-
kem nem kell ünnepi ruha. Jó ne-
kem így is, ahogy vagyok. Különben 
is, miért kellene ünnepi ruhába öl-
tözni? 

Hogyan, hát te nem tudod, hogy a 
gazdánk fiának születésnapjára ké-
szül mindenki? A gazda  gondosko-
dott arról, hogy méltóképpen felöl-
töztesse az övéit erre az alkalomra. 
Nézd, milyen gyönyörűen hull a hó! 
Tárd szét az ágaidat, hogy egészen 
befedjen a hótakaró! Rajtunk kell, 
hogy legyen ez az ünnepi ruha, 
hogy bemehessünk az ünnepségre. 
Akin ugyanis nem lesz ez a ruha, 
kint marad a sötétségben. 

Nem, az nem lehet. Lehet, hogy ti 
ezt elhiszitek, de én ugyan nem. Én 
tökéletesen meg vagyok magammal 
elégedve, és biztosra veszem, hogy 
ünnepi ruha nélkül is ott lehetek a 
vendégségben. Látom, jól becsap-
tak benneteket: méghogy ünnepi 
ruha!

A hó egyre erősebben hullott, egé-
szen felöltöztette már a fákat, ame-
lyek hálásan tárták szét ágaikat. A 
makacs fa azonban újból és újból 
lerázta magáról az újabb adag hóta-
karót.

Nagyon kérünk, ne rázd le magad-
ról az új ruhát, mert nem lehetsz így 
ott az ünnepségen és kimaradsz az 
örömből. - kérlelték a társai.

Ő azonban hajthatatlan maradt, 
és nevetve gúnyolta a többi fát, ame-
lyek már teljes pompájukban vára-
koztak az indulásra.

Egyszer csak elállt a hóesés és 
megjelentek a munkások. A fák re-
ménykedve és lélegzetvisszafojtva fi-
gyelték, mi következik most. Szomo-
rúan néztek a makacs fára, amelyik 
büszkén állta tekintetüket. A gazda 
egy dombon állva körülnézett és 
örömmel látta, hogy milyen gyönyö-
rűek az ünnepi ruhában tündöklő 
fák. Elrendelte a munkásainak a fák 
kivágását. Nagyon vigyázva emelték 
őket, meg ne sérüljön egyik sem. A 

makacs fa körül minden fát kivág-
tak. Ő nézte, csak nézte, amint egyi-
ket a másik után gyengéden kieme-
lik a földből. Még reménykedett: ta-
lán a következő ő lesz! De nem így 
történt. 

Mintha vas marok szorította volna 
össze a szívét. Őt is megnézték, de 
mivel nem találtak rajta semmi kü-
lönöset, ott hagyták. 

- Tehát mégis igaz volt. - mormolta 
maga elé. Hogy lehettem ilyen os-
toba! Pedig de sokszor figyelmez-
tettek, és én nem hittem nekik. Jaj, 
most mi lesz velem?

Mikor minden fa fent volt a teher-
autón, még egyszer visszanéztek 
arra a helyre, ahol eddig álltak. A 
makacs fa egyedül állt összetörten, 
lógó ágakkal, szomorúan. Segíteni 
azonban már nem tudtak rajta. 

A tele fával megrakott autó elro-
bogott a boldog ház felé, ahol már 
nagyon várták őket. Csodaszép dí-
szei lettek a születésnapi ünnepség-
nek.

A fa ott maradt egymaga, társak 
nélkül, örökre vádolva magát az el-
mulasztott alkalomért. Vigasztalója 
azonban nem volt. A hó újból esni 
kezdett, de már hiába. 

Elkésett az öltözéssel.  

Klucsik Péterné

hogy de jó, hogy az Úr Jézus Krisztus 
gyermeke vagyok.

Az életemet mostantól boldognak 
tartottam, úgy éreztem lelkiekben 
magam, hogy hazaérkeztem az atyai 
házba. Elmondhattam én is a zsol-

táríróval a Zsolt.16,11 Igéjét: "Meg-
ismerteted velem az élet útját, teljes 
öröm van tenálad, örökké tart a gyö-
nyörűség jobbodon". Ettől kezdve 
mindenkinek erről beszéltem, hogy 
milyen jó az Úr Jézussal közösség-

ben élni és hogy ez az igazi boldog 
és teljes élet, ami mindenkinek fel 
van kínálva. Hálával a szívemben 
minden nap áldom és dicsőítem az 
én megváltó Krisztusomat.

Vincze Gyöngyi

Iratterjesztés

Karácsonyi, újévi és alkalmi képeslapokat, naptárakat, könyvjelzőket, matricákat, kazettákat, 
lemezeket, hitépítő kiadványokat vásárolhat minden kedves érdeklődő.

A Széchenyi utcai gyülekezetünkben a két istentiszteleti alkalmat követően:
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kihagyhatatlan lépések a lelki békéhez
A Széchenyi utcai református 

templomban Bacskai Bálint józsef-
városi református lelkipásztor tar-
tott evangelizációs sorozatot. A nyílt 
előadássorozat fő címe a következő 
volt: Kihagyhatatlan lépések a lelki 
békéhez. Adventben ez igazán aktu-
ális és izgalmas témának ígérkezett. 
Advent második vasárnapján indult 
útjára az evangelizáció, először a 
reggeli majd a tíz órási istentisztele-
ten találkozhattunk az igehirdetővel. 
Az istentiszteletre egy fiatalokból álló 
zenész és énekes csapat is elkísérte, 
akik három énekkel is szolgáltak 
köztünk. Maga az evangelizáció a 

Filippibeliekhez írott levél 2. feje-
zetének 3-5. verséig tartó igerész 
alapján hangzott el. Megtudhattuk, 
hogy Pál apostol még a börtönben 
is azzal volt elfoglalva, hogy a gyüle-
kezet örömteli életet éljen. Mert ha 
kizárólag csak önmagunk körül for-
gunk, akkor nem leszünk boldogok. 
Ha állandóan magunkkal vagyunk 
elfoglalva, elveszik az örömünk. Ne 
az örömgyilkos önzés és hiú dicső-
ségvágy vezérelje életünket, hanem 
törődjünk a másikkal. Mert öröm-
fokozó tud lenni, ha észrevesszük 
a másik emberben Isten munkáját. 
Például amikor imaközösségben 

nem jut eszünkbe az, amiért szeret-
tünk volna imádkozni, de a másik 
testvér kimondja azt helyettünk. 
Az az indulat legyen bennünk, ami 
Krisztusban volt. Ő önzetlenül oda-
adta életét értünk, hogy mi éljünk. 
„… gazdag létére szegénnyé lett ér-
tetek, hogy ti az ő szegénysége által 
meggazdagodjatok.” (2 Kor. 8, 9)

A hétfő esti evangelizáción a szem-
benézésről, kimondásról és elenge-
désről volt szó. A parázna nő törté-
nete kapcsán nekünk is szembe kell 
néznünk az önmagunkban hordo-
zott nagy kővel, súllyal, azaz a bűn-
nel, amit nem akarunk észrevenni 

Szeptember 13-án délután egy fel-
üdítő alkalomra kaptam meghívást, 
Schrenk Éva testvérünk újabb verses 
kötetének, a Valaki szeret címűnek 
bemutató irodalmi délutánjára. Eb-
ből a kötetből bőséges verscsokor-
nak örülhettünk, és meghallgathat-
tuk jópáran, akik ott voltunk.  Az iro-
dalmi délután az Ige fényében 
kezdődött Somogyi László 
tolmácsolásában, János evan-
géliumának üzenetével: „Amit 
megírtam, megírtam.” A ver-
sek hangulatát és érzelemvilá-
gát a Klucsik család tagjainak 
zenés szolgálata tette gazda-
gabbá számunkra. 

Csakhamar meg is csapott a 
szavak illata és kezdetét vette 
az élmény: A zene és a versek csak 
még jobban kihozták egymás ízét, az 
érzelmek beköltöztek a gondolataim-
ba és tudtam, a szavak rólunk szól-
nak. Az őszinteség mélysége megra-
gadott. Úgy éreztem, hogy a versek 
egy egész emberéletről mesélnek, 
és mindannyiunk életéről, mégis 
többről is, egy egész világról is. Kér-
désekről, mélységekről és hitről, já-
tékos gyermeki szívről, és olykor egy 
magányosan padon hagyott lélekről. 

Örömteli eseményekről: esküvőről, 
Mikulásról, és sok fájdalmas élmény-
ről, lemondásról, formálódásról. A 
hit mélységei, és szárnyai megrebeg-
tették magukat a versekben, és az 
isteni akarat keresése, kifürkészése 
a döntések nehéz útja is megszólalt 
a költeményekben. Tudjuk és mindig 

elmondjuk, hogy az Isten kegyelmé-
ben és szeretetében élünk minden 
nap, de itt megtapasztalhattuk újra, 
hogy milyen is ezt átélni, átérezni 
testünk és lelkünk minden porciká-
jával. Az Isten szeretetében élünk mi 
is, ebből táplálkozunk, ez ad reményt 
és hitet számunkra akkor is, amikor 
nem látunk kiutat, amikor valóban 
azt érezzük, most Isten egy nagyon 
sötét életszakaszon vezet keresztül 
bennünket.  Azt hiszem, hogy sokat 

tanulhatunk ebből az érzékenység-
ből, a költő tintába öntött szívéből, 
ami nekünk is üzen: és most hadd 
idézzem a Hitem c. versből a gondo-
latokat:

Van az úgy, hogy elfogy alólam 
az út. Lógázom lábam a Semmi-
ben... Hová lett szilárdnak vélt hi-

tem? Nem tűnt el, nem lett hoz-
zám hűtlen! Csak kigöngyölíti 
szárnyait... S a szakadékon át-
repít.

S nem csak az egyénekhez 
szóltak a versek, de egy hang 
egy kiáltás hallatszott a nemzet-
hez is a megmaradásért, a gyer-
mekekért és iskolákért is. 

Az Istentől megihletett, az Is-
tentől adományozott költemé-

nyek és versek építették ezen a dél-
utánon a hitünket, gyülekezetünket 
is. Nagy ajándék az, ha valakit Isten 
azzal ajándékoz meg, hogy bánni tud 
a szavakkal, szeretettel bánik velük, 
faragja őket, míg megszületik belőlük 
egy mestermű. Olyan, mint a szob-
rász aprólékos munkája. Azt hiszem 
a többi jelenlévő nevében is mond-
hatom: köszönjük ezt a délutánt, és 
reméljük a további folytatást!

Varga Tünde segédlelkész

élménybeszámoló schrenk éva irodalmi délutánjáról
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az életünkben, se megnevezni, plá-
ne elengedni. Akárcsak a farizeusok, 
mások bűnét szívesen megnevezzük, 
de a sajátunkat inkább elleplezzük. 
Mert a szembesülés nem egyszerű 
dolog. Jézus szembesíteni akar ben-
nünket a bűneinkkel, és ha vállaljuk 
ezt, akkor a bűneink megvallása 
gyógyulást eredményez. A parázna 
nő ott maradt Jézus lábánál, nem 
ment el. Jézus elítélhette volna, de 
az ítélet helyett feloldozta ezt az asz-
szonyt. Bennünket is fel akar oldoz-
ni bűneink alól a mi Megváltónk. De 
ehhez vállalnunk kell a szembesülést 
a bűneinkkel, majd nevén kell nevez-
nünk azokat.

Kedd este a pénz hatalmáról esett 
szó. „Senki sem szolgálhat két úr-
nak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és 
a másikat szereti, vagy az egyikhez 
ragaszkodik, és a másikat megve-
ti: nem szolgálhattok Istennek és a 
mammonnak.” (Máté 6, 24) Zákeus 
történetén keresztül szembesültünk 
a pénz, a gazdagság hatalmával. Ő 
annyira a rabja volt a pénznek, hogy 
észre sem vette. Először is 
abból vehetjük észre, hogy 
mi is bálványozzuk a pénzt, 
hogy szeretjük, sokat gon-
dolunk rá. Másodszor abból, 
hogy bízunk benne, mert biz-
tonságérzetet ad. Harmad-
szor pedig abból, hogy kény-
telenek vagyunk szolgálni. 
Ha ezt a három dolgot felis-
mertük az életünkben, akkor 
a pénz a bálványunk, a min-
denünk. Zákeus a Jézussal 
való találkozás után rádöb-
ben arra, hogy a pénz nem 
ad örök életet, és szétosztja 
a vagyonát. Jézus Krisztus 
jelenlétében átértékelődik az 
életünk, hirtelen már nem 
lesz fontos a pénz, a gazdag-
ság. A pénznek mindegy, 
hogy élünk vagy meghalunk, 
de Jézus Krisztusnak nem. 
Ő kifizette értünk a váltság-
díjat, neki igazán fontosak 
vagyunk. Mindenünkkel mi 

tartozunk neki.
A szerda esti evangelizáción Pál 

apostol megtérésén keresztül a ha-
talom és a befolyás témájában me-
rülhettünk el. A hatalom is olyan 
bálvánnyá tud válni, hogy az teljesen 
megváltoztat bennünket és megfojt-
ja az életünket. Ez történt Pállal is. 
Ő a jó ügy érdekében kardoskodott: 
védte atyái örökségét, de mindeköz-
ben a szeretet parancsát megtartó 
emberből öldökléstől lihegő gyilkos 
lett. Úgy gondolta, hogy Isten dicső-
ségét szolgálja azzal, ha legyilkolja 
a keresztyéneket. Bizony teljesen 
kifordulhat az ember önmagából, 
ha azt hiszi, hogy igaza van. De ez-
zel csak tönkretesszük a másikat, és 
önmagunkat is. Ekkor Isten drasz-
tikusan közbeszólt Pál apostol éle-
tében. Megjelent neki Krisztus, aki 
szembesítette őt azzal, amivé vált: 
"Saul, Saul, miért üldözöl engem?". 
Pál nem akarta Istent üldözni, ő csu-
pán a rosszat, a bűnt akarta kiirtani, 
közben mégis Isten ellenségévé vált. 
Krisztus új megvilágításba helyezte 

az addigi életét. Pál apostol pedig 
elengedett mindent, amibe addig be-
lekapaszkodott. Krisztusban a min-
deneket felülmúló szeretet hatalmát 
kapta meg. Nekünk is az kell, hogy 
a célunk legyen, hogy megnyerjük a 
Krisztust, aki más megvilágításba he-
lyezi az életünk történetét, kapcso-
lataink történetét, pénzügyeinket, 
gazdálkodásunkat, hatalomgyakor-
lásunkat. Ővele meg tudjuk osztani 
mindazt, ami ferde, torz, életellenes 
bennünk. Vele el tudjuk ezeket en-
gedni, és ezáltal befogadni Őt. Az 
igehirdető utoljára még azt helyez-
te a szívünkre, hogy amikor Jézus 
Krisztussal találkozunk, akkor en-
gedjük el mindazt, ami a kezünkben 
van, hogy át tudjuk Őt ölelni, mert 
csak így találjuk meg a lelki békén-
ket.

Ezekkel az áldott gondolatokkal ké-
szüljünk mindannyian az adventben, 
hogy karácsonykor befogadhassuk 
Jézus Krisztust a szívünkbe.

Ujvári Sándor Csaba, lelkipásztor

Napi Áhitat Spurgeon-tól

"Mert ez a kijelentés meghatározott 
időre vonatkozik, hamarosan célhoz ér, és nem csal meg; ha késik is, várd 

türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el" (Hab 2,3).  
Lehet, hogy az irgalom várat magára, de bizonyosan eljön. Az Úr  

tévedhetetlen bölcsességgel pontosan tudja, mikor kell kegyelme erejét  
megmutatnia. Az Őáltala kijelölt idő pedig mindig a legalkalmasabb idő. 
Nekünk minden sürgős. Isten ránk vonatkozó ígérete nagyon foglalkoztat 

bennünket, vágyunk mielőbbi beteljesedésére, és ez csak növeli 
türelmetlenségünket. Az Úr azonban ismeri az alkalmas időt: Ő soha nem 

késik, de nem is siet. Isten Igéjéről mint élő valóságról szól ez az 
igerész. Az Ige itt beszél és cselekszik. Sohasem halott betű, még ha 
túlságosan sokáig is kell várnunk beteljesülésére. Az élő Ige az élő 

Istentől jön ki, és beteljesedése csak látszólag késlekedik. Isten vonata 
soha nem késik. Csak még egy kis türelem, és nemsokára tulajdon szemünkkel 

győződhetünk meg az Úr hűségéről. Egyetlen ígérete sem marad  
beteljesületlenül: "Meg nem csal". Egyetlen ígérete sem vész el a  

semmiben: "Célhoz ér". Micsoda nagy vigasztalás ez a hívőknek! Egyetlen 
ígéretét sem kell megújítani, mint valami váltót, amelyet nem tudnak 

kiegyenlíteni a lejárat napján. Isten ígérete "bekövetkezik, nem marad el". 
Én lelkem, hát nem tudsz várni Istenedre? Nyugodj meg benne, légy  

csendben, és kimondhatatlan békességet találsz, meglátod.
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ifi héTvéGe 
Balatonszemes, november 4-6.

November elején volt az Ifi hét-
vége Balatonszemesen a Baptista 
Ifjúsági Üdülőben. A téma a barát-
ság volt. A sok fiatalnak interaktívan 
mutatták be lelkészeink a barátság-
gal kapcsolatos aktuális témákat. 
Az első este, a vacsora és éneklés 
után arról volt szó, hogy vajon hol 
találhatunk barátokat. A második 
nap gyönyörű időnk volt, így egy 
helyi gyülekezeti központban zajlott 
le a szombati előadás, amely többek 
között praktikus ötletekkel látott el 

bennünket azzal kapcso-
latban, hogy hogy is kell 
barátkozni. Ebéd után ki-
rándulni mentünk Tihany-
ba, komppal, autókkal. 
Tihanyban kirándultunk 
egyet a Kálvária dombra, 
majd belekóstoltunk egy 
kicsit a Garda fesztiválba is. 
A szabad program után pe-
dig visszatértünk az üdülő-
be. Vacsora után film klub 
volt. Vasárnap reggel arról 
beszélgettünk, hogy ki mit vár el a 
barátságtól, a barátoktól. Majd ebéd 
után hazament mindenki, ki autó-
val, ki vonattal. Mindhárom nap, a 

játékos előadások alkalmával meg-
tudhattuk, hogy Jézus a mi legjobb 
barátunk, neki hála ezért a szép hét-
végéért. 

(Ifj. Miklós András)

A GyülekezeTünkben véGzeTT ÖnkénTes szolGálATról
Megnyugtató érzés jó közösséghez 

tartozni, közös célért szabadidőnk-
ben, szabad akaratból, erőnkhöz 
mérten feladatot vállalni.

Tudnunk kell, hogy aki református-
nak vallja magát és szolgálatot vállal, 
az nem valaminek, hanem Valakinek 
az elkötelezettje, szolgája lesz. Nem 
pénzért, dicséretért cselekszik, ha-
nem Isten iránti hálából.

Én két évvel ezelőtt Monoszlón ju-
tottam élő hitre. Ott kaptam a külde-
tésem, és azóta szolgálom töretlenül 
az Urat. Ennek során egyre több test-
vért ismerek meg. Lelkierőt, vigaszt 
igyekszem nyújtani a hozzám hason-
ló idős és magányos embereknek. 
Advent idején, a Karácsony közeled-
tével ez még fontosabb.

Napi rendszerességgel olvasom a 
Bibliát. Választ kapok kérdéseimre, 
állandó öröm és az igazi béke for-
rása. Tanításai, parancsolatai köte-
lezőek számunkra. Ezeket a bibliai 
igazságokat meg kell osztanunk elté-
vedt embertársainkkal is. Ez egy fele-
lősségteljes küldetés. Sok önkéntesre 
lenne szükség; ahogy a Biblia is írja:

„ Az aratnivaló sok, de a munkás 
kevés. Kérjétek az aratásnak Urát, 
hogy küldjön munkásokat az aratás-
ba.” (Mt 9,37-38)

Gyülekezetünkben szép példái van-

nak az önkéntes munkának.
Sátoraljaújhelyen, a több gene-

rációs táborokban kovácsolódott 
össze az „ÖRÖK IFJAK” csapata 
is, akik két havonként találkoznak 
a Nagy házaspár, Katika és János 
szervezésében. Ők fáradhatatlanul 
teszik a jót a testvérekért, gyüleke-
zetünkért. Nem várnak hálát, dicsé-
retet, köszönő szót, hanem Krisztus 
fényét sugározzák felénk. Rájuk is 
igaz az Ige:

„Úgy tündököljön a ti világossá-
gotok az emberek előtt, hogy lássák 
a ti jó tetteiteket és dicsőítsék a ti 
mennyei Atyátokat!” (Mt 5,16)

Aktív, összetartó közösség, akiket 
jó pásztorok vezetnek Jézus útján. 
Önként vállalnak feladatot, szolgála-
tot. Többünk ars poeticája is lehetne: 

„ Jutalmam, hogy szolgálhatok.”
Pár gondolatot még az egyre is-

mertebb és elismertebb testvérünk-
ről, Schrenk Éváról szeretnék írni. 
Ő a Békesség újságunk igényes szer-
kesztője, aki a nagy feladatot Isten 
iránti hálából végzi. Legyen áldás 
szolgálatán!

Azt hiszem Schrenk Éva érzelem-
dús, hatásos verseivel is sok szívet 
megsimogatott. Nemrégiben már 
a harmadik versesfüzete jelent meg 
nemes, tiszta gondolatokkal.

Nehéz közülük egyet kiválasztani; a 
témához talán legjobban illik Ennyi 
az élet? c. verse:

Ezek csak kiragadott példák, hála 
Istennek vannak mások is, akik kü-
lönböző feladatokat vállaltak, s folya-
matosan végeznek. Legyen áldás az 
ő munkájukon is!

Gyülekezetünk testvéri közössége 
önkéntes feladatvállalásával példát 
mutat. Váljon létünkké a szolgálat, a 
diakónia! Ne várjuk a megkeresést, a 
felkérést, hanem a Krisztustól tanult 
példaértékű életet éljük! Attól gyara-
podni fog gyülekezetünk, és szebbé, 
mássá tehetjük a környezetünkben 
élők életét is.

Az „ÖRÖK IFJAK” testvéri közös-
sége nevében békés, szép karácsonyt 
és reménységgel teljes boldog új esz-
tendőt kíván

Szné M. Eszter

Szállnak az órák, 
szállnak az évek, 
múló örömök, 
villanó képek. 

Ennyi az élet.

Csak ennyit érek.

Ó, hagyj még élnem!
Tennem kell, érzem.

Engedj utamra!
Megyek dobogva.

Hajnalpír hátán,
vad szelek szárnyán.

Révbe jutok én,
leszek a remény,
másoknak áldás,
tenéked a Fény!
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A széchenyi uTcAi Templom felújíTásA
Hosszas tervezés, előkészítés és 

pénzgyűjtés után ez év június köze-
pén kezdtük meg a felújítási munká-
kat. Ezt megelőzően 2008-ban intéz-
kedést tettünk a falak vizesedésének 
megszüntetésére, 2 db Aquapol ké-
szülék telepítésével.

2010-ben előkészítő munkák ké-
szültek, épületfelmérés, statikai vizs-
gálatok, és megkezdődött a felújítási 
építési engedélyezési tervdokumen-
táció készítése, az engedély megszer-
zése a Kulturális Örökségvédelmi Hi-
vataltól. A tavalyi jótékonysági kon-
cert bevételéből még abban az évben 
megvásároltuk az új tetőcserepet.

2011-ben a külső felújítási mun-
kákat terveztük elvégezni, mert az 
anyagi lehetőségek csak ezt biztosí-
tották. Az elvégzett építési munkák 
az alábbiak voltak:

A toronysüveg jó állapota miatt itt 
csak kisebb munka történt, pl. a csil-
lag és a toronygomb felújítása, me-
lyet látványos gyülekezeti hálaadás 
alkalmával helyeztünk vissza. 

A torony felújítása már jelentős 
munka volt. Teljesen újra készült a 
vakolás, a festés, a párkányok bá-
dogozása, a harangtéri ablakrácsok 
cseréje. A párkányokra galambriasz-
tó tüskéket helyeztünk.

A tetőhéjazatnál a cserepezés és 
lécezés cseréje, a fa tetőszerkezet és 
födémszerkezet szükség szerinti ja-
vítása, faelemek cseréje, favédelem 
megoldása, bádogozás és csatorna-
rendszer cseréje, a villámhárító rend-
szer cseréje készült, mely a teljes épü-
letet és tornyot is érintette.

A homlokzat felújítása során a 
külső vakolat részleges cseréje, fel-
újítása, a lábazaton 1,8 m magasan 
szellőző vakolat készült az elvize-
sedett, sótelített vakolat helyett. Új 
felületképzés a teljes homlokzaton, 
homlokzati ablakok és zsaluk cseré-
je új hőszigetelő üvegezéssel 11 db, 
bejárati ajtók újra gyártása ill. restau-
rálása 3 db. A déli oldali bejáratnál új 
szélfogó, az udvar felöl pedig a szélfo-
gó átalakítása készült. Az utcai főbe-
járatnál a kőlábazat és az előlépcső 
cseréje látványos megjelenést adott a 
főhomlokzatnak. A torony alatti kő-
szerkezetek restaurálása és festése is 
elkészült.

Az udvari bejáratnál új belépő te-
rasz, lépcső és akadálymentesített 
rámpa készült, valamint az épületen 
körben kőzuzalék szegély, mely a lá-
bazati fal kiszellőzését, végső soron a 
falak kiszáradását segíti. 

2012-ben tervezett építési munkák:
A templomtér belső felújítása; vil-

lanyszerelés kiegészítése erős és 
gyengeáramú hálózatban, vakolat-
csere a lábazaton 1,8 m magasság-
ban szellőző vakolatra, vakolatjavítás 
az oldalfalakon és a mennyezeten, 
festéklekaparás és újrafestés a tel-
jes belső felületen. A padok szükség 
szerinti asztalos javítása és festése, a 
paddobogók és a galéria lépcsők csi-
szolása és felületképzése. 

A jelenlegi pénzeszközünk ezekre a 
munkákra ad fedezetet.

Az orgona tisztítása és javítása, 
valamint a szószék aranyozásának 
restaurálása és kiegészítése az akkori 

anyagi lehetőségeink függvényében 
készülhet.

Hasonló módon szerepel a ter-
vünkben az udvar rendezése, az ud-
vari kapualj és bejárat burkolása; jár-
dák és parkolók, valamint az udvari 
bejárat előtti díszburkolat készítése 
is. Ezzel együtt a kertészeti terület fel-
újítása is szerepel a tervünkben, ha 
addig megfelelő mértékű anyagi tá-
mogatáshoz jutunk.

A belső munkák kezdését ta-
vasszal, Húsvét utáni napokban 
kezdjük, hogy  június végén, a 
Református Egyházi Napok kere-
tében adhassunk hálát a kívül-be-
lül felújított templomért.   
A felújítás alatt az istentiszteleteket a 
Gyülekezeti központban és a Budai 
úti templomban fogjuk tartani, ké-
sőbb kialakított program szerint.

Isten megsegítő kegyelmében bízva 
tekintünk a jövőbe. Reméljük, hogy 
a templomfelújítás nemes szándéka 
sokak szívében visszhangra talál. Ha 
Ön is csatlakozni szeretne e felújítás 
támogatóinak köréhez, azt hivatali 
befizetéssel, vagy az alábbi számla-
szám segítségével megteheti. Előre 
is hálásan köszönjük! (Az Egyház 
elérhetőségei megtalálhatók: www.
albaref.hu honlapon.)

Székesfehérvári Református 
Egyházközség. UniCredit Bank: 

10918001-00000021-42850004

Fülöp Zoltán építész tervező
építésügyi gondnok

Az ünnep csak úgy szép, ha képes vagyok szeretni még, mert nincs karácsony, ha magam 
bezárom, és nem teszem ki eléd.
           Eleven Hold
             dalszöveg



BÉKESSÉG 21

Krisztusban szeretett Testvérek!
 
A Békesség újságon keresztül hálás 

szívvel köszönöm, hogy olyan sokan 
nagy szeretettel gondoltak rám, hogy 
bíztattak, imádkoztak értem, és hogy 
szavaztak rám.

Az ÚR csodálatos ajándéka, hogy 
a 12 Príma-különdíjazott egyike let-
tem. Amikor telefonon értesültem 
erről, nem voltam felkészületlen, Is-
ten előre felkészített erre a feladatra 
is. Előző napokban Dávid és Góliát 
történetét olvastam és egy női csen-
des hetet hallgattam, amelyben erről 
a történetről volt szó.

Ha Isten feladatra indít bennünket, 
tudnunk kell, hogy Ő velünk lesz. 
Mint Dáviddal volt, amikor Góliát 
ellen indult. 5 sima kövecskét vitt 
magával a tarisznyájában. Nekünk is 
vinni kell ezeket a „kövecskéket” ma-
gunkkal, a szívünkben:
− a szeretetet, az őszinte szeretetet 

Isten iránt,
− a rendíthetetlen hitet, hogy ne a 

láthatókra nézzünk, hanem a lát-
hatatlanokra,

− az élő reménységet, ami nekünk a 
mennyben van,

− a teljes bizalmat Isten iránt, és
− az engedelmességet Isten Igéjének.

Micsoda kincsek ezek!
Az igaz győzelem akkor születik 

meg, ha ezeket magunkkal visszük, 
nem szórjuk el útközben. Nem a földi 
dolgok adják meg az igazi győzelmet, 
az a szívben születik meg!

Az igazi győzelem az, hogy nem 
magunk körül forogva hatalmas bol-
dogság tölt el a másik örömének lát-
tán! Az, hogy leírhatatlan örömet ad, 
hogy őszintén tudunk örülni a másik 
győzelmének, fődíjának! Az, hogy a 
szívünk teljesen Jézusért ég!

A győztes görög atléták olyan ko-
szorút kaptak, amely előbb-utóbb, de 
végül elhervadt.

De ránk más vár:
„…elnyeritek a dicsőség hervadha-

tatlan koszorúját.”(1Péter 5:4)
Ez lesz a legnagyobb győzelem!
Olyan jó, hogy elég nekem Isten 

kegyelme, az Ő bátorítása, erősítése, 
intése, vigasza, vezetése. Örüljünk 
ennek!

„Mindenkor örüljetek. Szüntelen 
imádkozzatok. Mindenben hálákat 
adjatok…”(1Thess. 5:16-18)

Olyan hálás vagyok, hogy az Isten-
szeretőknek minden javukra szolgál, 
és hogy nem kell nekünk vakon, félve 
a sötétben tapogatózni, emberekben 
reménykedni, hanem Isten Igéje ve-
zet minket lámpásként minden pró-
batételünkben, minden feladatunk-
ban az úton hazafelé!

Szűcsné Novák Mária

Igen nagyon örülünk, mikor arra 
gondolunk, hogy a Reformáció után 
egészen a XX. század közepéig ki-
váló íróink, költőink, történészeink 
nagy része a protestáns iskolákból 
került ki.

( Arany, Kölcsey, Csokonai, a két 
Bolyai, Ady, Móricz, Neumann…
stb.)

2011. febr. 1-én emlékeztünk meg 
Csók István halálának 50. évfordu-
lójáról. Kettős öröm és dupla büsz-
keség számunkra, ha az ő nevét hall-
juk. Csók István református volt és a 
mi megyénk, Fejér megye szülötte.

1865-ben született Sáregresen. 
Sáregres nagymultú református 
falu. 1738-ban már református pa-
rókia épült, majd 1742-re elkészült 
a fatornyú református templom is. 
Ennek a helyén épült 1817-1842 
között a mai napig is meglévő 450 
férőhelyes barokk kőtemplom. Eb-
ben a templomban keresztelték meg 
1865-ben Csók Istvánt. A túlnyomó 
többségű református faluban csak 
ez az egy templom van.

Két gyönyörű festménnyel, az 
1890-ben festett Úrvacsora osztás 
és az 1902-ben festett Kereszte-
lő Öcsényben című festményével 
mutatja be ország-világ előtt a mi 
csodálatos hitünk két legfontosabb 
eseményét. Az Úrvacsora osztás 
élete végéig az egyik legkedvesebb 
festménye volt.

A Református Nyugdíjas klub két 
alkalommal szervezett képtárláto-
gatást. Több mint ötvenen néztünk 
meg kb. 170 festményt. Az általános 
vélemény az volt, hogy érdemes volt 
rááldozni a délelőttünket. A majd-
nem elfelejtett festőnk munkái cso-
dálattal töltötték meg lelkünket. 

A fiatalon meghalt, de soha el 
nem felejtett feleségének szépséges 
ábrázolása, a bibliai alakok  vala-
mint Bátory Erzsébet különleges 
történek megörökítése mind Csók 

Gyõzelem

Örül A mi szívünk, mikor ezT hAlljuk!
István festészetének sokoldalúságát 
bizonyítják. A kislányáról, Züzüről 
alkotott képei az egészen fiatal kor-
osztály megnyerésére is alkalmasak.

1961 óta, vagyis majdnem 50 éve 
nem is hallottunk róla, pedig Euró-
pa-szerte elismert festőnk volt.

Reméljük, hogy a következő ötven 
évben többször emlegetik majd a 
nevét és állítják ki festményeit.

Déber Béláné
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Tavaly októberi számunkban be-
mutattam Kálmánchey Márta: A 
belső ember erősítése című könyvét. 
Későbbi számainkban többször kö-
zöltünk részleteket ebből. Most pe-
dig megjelent a református pszicho-
lógusnő legújabb könyve, melynek 
címe: A belső ember növekedése. 
Ahogy azt az alcím is sejteti, a hit és 
a pszichológia kart karba öltve segí-
tenek nekünk, hogy elmélyítsük ön-
ismeretünket, s egyúttal közeledjünk 
Istenhez. Tulajdonképpen máshogy 
nem is lehetne, csak így; ahogy ma-
gunkat egyre jobban megismerjük, 
úgy Istenhez is közelítünk, hiszen Is-
ten a saját képére teremtette az em-
bert, teremtett meg minket.

A könyvben olvashatunk többek 
között az istenkép, a szülőnevelés, az 
önazonosság, a perfekcionizmus, a 
vallásos hazugságok és a megbocsá-
tás témáiról, megvalósítható taná-
csokat is kapva a mindennapi élet-
ben való eligazodáshoz.

A „belső ember” szókapcsolat az 
ember legmélyebb valóját, legbelse-
jét, személyiségének középpontját 
jelöli meg, amely képes Isten befoga-
dására.

„Ez a könyv abban szeretne segí-
teni, hogy az ön- és emberismeret 

fejlesztése által növekedjen belső em-
berünk, erősödjön Isten bennünk élő 
lenyomata, képmása, és mindjobban 
megvalósíthassuk azt, amire hívat-
tunk.” (Részlet a könyvből.)

Szeretettel ajánlom ezt a gondolat-
ébresztő és befelé figyelésre indító 
olvasmányt.

(Iratterjesztésünkben megvásárol-
ható.)

Schrenk Éva

könyvajánló
kálmánchey márta: A belsõ ember erõsítése

Az önismeret útján a hit és a pszichológia segítségével

GYERMEKEINK, KINCSEINK
Gyerekszáj - mi a szeretet?

“Amikor nagyinak begyulladtak 
az izületei, nem tudott már előre-
hajolni, hogy kifesthesse a lábán a 
körmeit. Most mindig a nagypapa 
festi a nagyi körmeit, pedig neki is 
izületgyulladása van. Ez a szeretet.” 
Rebeka - 8 éves

“Amikor szeret valaki, akkor más-
hogy mondja ki a neved. Valahol 
érzed, hogy az ő szájában biztonság-
ban van a neved.” Zsolti - 4 éves“

A szeretet az, amikor egy lány be-
kölnizi magát, a fiú pedig borotvál-
kozó arcszesszel bekeni magát, aztán 
elindulnak, hogy szagolgassák egy-
mást.” Karesz - 5 éves

“A szeretet az, amikor az étterem-
ben odaadod másnak a sült krump-
lidat, anélkül, hogy te kérnél az övé-
ből.” Kriszti - 6 éves

“Szeretet az, ami megnevettet, ami-
kor fáradt vagy.” Teri - 4 éves

“A szeretet az, amikor anyu kávét 
főz apának, de belekortyol mielőtt 
odaadná neki, csak a biztonság ked-
véért, hogy ellenőrizze, hogy bizto-
san finom-e.” Dani - 7 éves

“A szeretet az, amikor két ember 
állandóan csókolózik. Amikor pedig 
már belefáradtak a csókolózásba, 
még akkor is együtt akarnak marad-
ni és beszélgetnek. Apa és anya ilye-
nek. Szerintem gusztustalan, amikor 
csókolóznak.” Emília - 8 éves

“A szeretet az, ami Karácsonykor 
a szobában van. Ha egy pillanatra 
abbahagyod az ajándékok kicsoma-
golását, akkor lehet meghallani.” 
Robi - 7 éves

“Ha jobban szeretnél szeretni, 
akkor egy olyan baráttal kezd, akit 
utálsz.” Nikolett - 6 éves

A Los Andinos ill. Kákics együttes nagysikerű adventi koncertet adott
templomunkban. Köszönet érte!           (fotó: nzp)
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November 20-án, vasárnap 9 
órakor családi istentiszteleten ve-
hettek részt azok, akik ellátogattak a 
Maroshegyi Református Imaházba. 
Az eseményen a Talentum Refor-
mátus Általános Iskola 4. osztályos 
tanulói szolgáltak egy szép történet 
előadásával és a liturgia egyes ele-
meinek bevezetésével, igeolvasással, 
valamint imádsággal.

Jól tették, akik időben érkeztek a 
helyszínre, mert igen hamar megtöl-
tötték a termet a gyerekek, a szüleik 
és a gyülekezet többi tagja: egy ülő-
hely sem maradt szabadon az isten-
tisztelet kezdetére.

Isten áldása kísérte a gyermekek 
szolgálatát, és az igehirdetést is, 

amelynek alapigéje a Lukács 15, 24 
volt. A lelkipásztor, Ujvári Sándor 
Csaba prédikációjában a tékozló fiú 
története alapján az apa–gyermek 
(illetve Isten–ember) viszonyról és a 
megbocsátásról beszélt.

Az istentisztelet vége felé mutatták 
be a 4. osztályosok a színdarabot, 
amely A hársfa levelei címet viseli. 
A történetbeli hársfa elhatározza, 
hogy nem engedi lehullani a levele-
it ősszel, hogy aztán tavasszal, ha új 
levelek nőnek rajta, kétszer annyival 
büszkélkedhessen, és ő legyen a fák 
„királya”. Ám az ősz és tél folyamán 
nedvessé vált levelek rátapadnak az 
ágakra, így teljesen megfojtják a fát, 
amely elkorhad és kidől. A gyerekek 

közösen mutatnak rá a tanulságra: 
„Ne gyűjtsetek magatoknak kincset 
a földön, hanem gyűjtsetek maga-
toknak kincseket a mennyben!”. Az 
előadás során szép furulya- és ének-
szót is hallhatott a gyülekezet a gye-
rekektől.

Az istentiszteletet követően szere-
tetvendégségre került sor, amelyhez 
a süteményeket a Mikulás Cukrász-
da ajánlotta fel. A gyerekek jóízűen 
fogyasztották a jól megérdemelt fa-
latokat és a teát. Szép szolgálatukat 
köszönjük nekik, tanítóiknak, és há-
lásak vagyunk érte a mi Urunknak, 
aki áldottá tette ezt az ősz végi alkal-
mat.

Császár Boglárka

ünnepi isTenTiszTeleTi rend
Széchenyi utcai templom: 

December 24.  (szombat)  15:00  Szenteste délutáni istentisztelet 
December 25.  (vasárnap)  08:00  Karácsony I. napja úrvacsorás istentisztelet
December 25.  (vasárnap)  10:00  Karácsony I. napja úrvacsorás istentisztelet
December 25.  (vasárnap)  17:00  Esti istentisztelet (legátus szolgálatával) 

 
December 26.  (hétfő)  08:30  Karácsony II. napja istentisztelet;
December 26.  (hétfő)  10:00  Karácsony II. napja úrvacsorás istentisztelet
December 26.  (hétfő)  17:00  Esti istentisztelet (legátus szolgálatával) 

Maroshegyi imaház: 
December 24.  (szombat)  15:00  Szenteste délutáni istentisztelet 
December 25.  (vasárnap)  09:00  Karácsony I. napja úrvacsorás istentisztelet
December 26.  (hétfő)  09:00  Karácsony II. napja úrvacsorás istentisztelet

Budai úti templom: 
December 24.  (szombat)  15:00  Szenteste délutáni istentisztelet 
December 24.  (szombat)  22:00  Szentestei zenés-gyertyafényes istentisztelet 
December 25.  (vasárnap)  10:00  Karácsony I. napja úrvacsorás istentisztelet
December 26.  (hétfő)  10:00  Karácsony II. napja úrvacsorás istentisztelet

Börgöndi Kápolnában: 
December 25.  (vasárnap)  14:00  Karácsony I. napja úrvacsorás istentisztelet

családi istentisztelet maroshegyen
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Széchenyi utca
Vasárnap:
08:30  Istentisztelet (A három nagyünnepen: 08:00)
10:00  Istentisztelet, gyermek-istentisztelet, ovis istentisztelet;
17:00  Istentisztelet 
 Ünnepnapokon és a hónap utolsó vasárnapján
 délelőtt úrvacsorás istentiszteleteket tartunk.
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
  negyedik: 18.00 Munkaközösségek, bizottságok tagjainak bibliaórája
Szerdánként: Baba-mama kör 10 órától, Énekkari próba 18:30-tól
Csütörtök 17:00 Gyülekezeti bibliaóra
Csütörtök 19:00  Gyülekezeti bibliaóra (előtte 18.15-től imaközösség)
Péntek      17:00  Biztos Szikla Klub (kisifi)
Péntek      19.00 Fiatal nők köre
Szombat: 18:30   Énekkari próba
                 19.00 Aktivifi és Júda Oroszlánja Ifjúsági Kör
Minden hó 3. keddjén 17:00 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
Szombat:  17:00 Házi Bibliaóra 
Vasárnap: 09:00 Istentisztelet az Imaházban

Budai út
Vasárnap:  10:00    Istentisztelet és gyermekistentisztelet
Szerda:       17:00    Biblia-kör 

Hivatali órák: szerda 15.00-17.00
Urnatemető nyitva:  
szerda 15 -17, vasárnap 9-12

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, 

Ujvári Sándor Csaba, Varga Tünde segédlelkész
Diakónus: Somogyiné Gyüre Mária

Mobil: 30/418-5349
Adminisztrátor: Sárkány Anna 

Bankszámla szám: 
UniCredit 10918001-00000021-42850004

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

Tel: 22/312-785

Bankszámlaszám: 
Unicredit 10918001-00000053-90940017
Adószám: (Szja 1 %-hoz) 18501317-1-07

Céljai, s és egyéb tudnivalók: www.albaref.hu 

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: iskola@albaref.hu 

Megbízott igazgató: Szanyó Gáborné

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: Schrenk Éva
Nyomdai munkák: Bezsit Bt., Felelős vezető: Farkas István

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

Felhívjuk a Kedves Testvérek figyelmét, Egyházközségünk Széchenyi 
utcai templomának felújítási munkálataira szánt adományaikat, pénz-
beli felajánlásaikat az alábbi bankszámlára szíveskedjenek eljuttatni:

Unicredit 10918001-00000021-42850004

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal 

hozzájárultak a Széchenyi úti templomunk külső felújítá-

sához! A költségek kb. felét csak kölcsönből tudtuk ren-

dezni, amit 2012. januárjától 5 éven át kell törlesztenie 

egyházközségünknek. Szeretettel kérjük, hogy hordoz-

zák imádságaikban, és továbbra is támogassák adomá-

nyaikkal ezt a nemes ügyet! 

Kérjünk Urunktól külső segítséget is, hogy a templom bel-

sejét is mielőbb felújíthassuk!


