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A karácsony előtti négy hetet ad-
venti időszaknak szokták nevezni. 
Ez a szó az „adventus Domini” la-
tin kifejezésből jön, ami ezt jelenti: 
az Úr eljövetele, érkezése. Ebben 
az emelkedett időszakban az Isten 
Fia, Jézus az emberek világába va-
ló eljövetelének jelentésére, értel-
mezésére figyeljünk.

1) Azért jött el, öltött emberi 
testet a Fiú Isten, hogy meg-
keressen és megmentsen min-
ket!

„Mert az Emberfia azért jött, 
hogy megkeresse és megtartsa az 
elveszettet.” (Lukács 19:10) Jézus 
megjelenése tehát megkereső és 
megváltó küldetés volt! Isten kül-
detése tehát az, hogy „megszaba-
dítson bennünket az eljövendő 
haragtól!” (1Thessz 1:10) Ezt a kül-
detést kell a mi életünknek is követ-
nie! Isten megkereső és megmentő 
szeretetével forduljunk a reményte-
lenségben sodródó embertársaink-
hoz!

2) A megmentésen túl is cso-
dás tervei vannak! 

Helyre akarja állítani, gyógyíta-
ni akarja életünket: veszteségeink 
utáni jóvátételt, szabadítást az eljö-

vendő ellenségtől, bűnbocsánatot 
és igazi szabadságot ígér! Ezekre 
az égető életkérdésekre nincs a vi-
lágnak valódi válasza! A karácsony 
arra készít fel minket, hogy egyedül 
Krisztusban találjuk meg a vigaszta-
lást, a megváltást és helyreállítását 
azáltal, hogy befogadjuk, behívjuk 
Őt az életünkbe! Úgy tud a szív erre 
felkészülni, hogy megszabadulunk 
az emberek dicséretének a varázsá-
tól és a pénz hatalmától. Végül en-
gednünk kell, hogy Isten kijelentse 
nekünk Magát Krisztus által!

3) Ha Isten ilyen lelkülettel 
jön hozzánk, akkor mi is jó 
lelkülettel közeledjünk Hozzá! 

Keressük e kegyelmes Urat! Is-
ten Jézus Krisztus által cselekszik 
az életünkben, hogy „munkálja 
bennünk, ami kedves Neki!” (Zsid 
13:21b). Jézus értünk ontott drága 

vérének érdeméért járulhatunk Is-
tenhez! Jézus, mint a mi főpapunk 
már akkor imádkozott értünk, ami-
kor még itt a földön járt! Hihetetlen 
örömüzenet, hogy a Mindenható, 
az „igazság és harag Istene” hív 
bennünket magához Jézus által, 
hogy irgalmazzon nekünk!

4) Istennek eme érthetetlen 
szeretetéért és kegyelméért 
forduljunk el önsegítő terve-
inktől és az életünket mérge-
ző bűntől! 

Aki él a Krisztusban felkínált ke-
gyelemmel, tisztában van a bűn 
mindennapokban pusztító hatá-
sáról! „Azt pedig tudjátok, hogy 
ő azért jelent meg, hogy elvegye 
a bűnöket – a mi bűneinket –, és 
hogy őbenne nincsen bűn… Azért 
jelent meg az Isten Fia, hogy az ör-
dög munkáit lerombolja.” (1János 
3:5, 8b) Hadd váljon ez szemé-
lyessé számunkra, és szeressük Őt 
ezért, „aki önmagát adta értünk!” 
(Gal 2:20b)

5) Isten megdicsőíti magát, 
és ezzel mellettünk kötelezte 
el magát! 

Istennek fontos a maga dicső-
sége, azonban ezzel azt nyilvánít-
ja ki, hogy mi mennyire fontosak 

Isten Szeretetének csillagpora
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Szerkesztői gondolatok
Az elmúlt időszakban többször 

eszembe jutottak gyermekkorom 
karácsonyai. Emlékszem, a hú-
gommal együtt mindig izgatottan 
vártuk az ünnepet, amely – min-
dig úgy éreztük – sok csodát és 
meglepetést tartogatott számunk-
ra. Aztán felnövekedvén valami 
megváltozott. Kerestünk valamit, 
ami elveszett. Egy hangulatot, egy 
érzést, valami megfoghatatlant… 
igazán mi sem tudtuk, mi az. 

„Neked már van karácsonyi 
hangulatod?” – kérdezgettük egy-
mást barátainkkal, rokonainkkal 
karácsony felé közeledve. És sok-
szor csalódottan jegyeztük meg, 
hogy még nincs. Mert például 
még nem esik a hó, vagy éppen 
sok a lecke az iskolában, vagy szá-
mos egyéb feladatunk van, és így 
nem tudunk készülni az ünnepre, 
nincs időnk feldíszíteni a lakást, 
és még egy csomó embernek kell 

ajándékot vennünk…
Nem szeretném azt mondani, 

hogy az utóbb felsoroltak teljesen 
mellékesek. Meghittséget és jó ér-
zést adhat a hóesés, a gyertyafény, 
egy szépen feldíszített otthon, vagy 
egy gazdagon terített ünnepi asztal. 
Azt gondolom azonban, hogy nem 
a külsőségek és a körülmények tö-
kéletes összhangjától válik a kará-
csony csodákkal és szeretettel teli, 
igazi ünneppé.

Karácsony csodájának megtalá-
lásához bizonyos értelemben visz-
sza kell találnunk gyermeki énünk-
höz. Ahhoz, aki még nem keresi 
a „hangulatot”, hanem rácsodál-
kozik a körülötte lévő világra. Aki 
még minden apró ajándéknak és 
meglepetésnek tud örülni. Aki az őt 
körülvevőkhöz és a róla gondosko-
dókhoz rendkívüli bizalommal és 
őszinte szeretettel közeledik.

„Bizony mondom nektek, aki 

nem úgy fogadja az Isten országát, 
mint egy kisgyermek, semmiképpen 
nem megy be abba.” (Lk 18:17)

Tudunk ilyen szemmel tekinteni 
Isten ajándékára, Jézus Krisztusra? 
Rácsodálkozunk szeretetére és ke-
gyelmére, örülünk áldásainak, bí-
zunk benne és szeretjük Őt, őszin-
tén feltárjuk előtte életünket?

Ha hiszünk az Úrban és szeretjük 
Őt, valóban gyermekek vagyunk! 
„Lássátok meg, milyen nagy sze-
retetet tanúsított irántunk az Atya: 
Isten gyermekeinek neveznek min-
ket, és azok is vagyunk.” (1Jn 3:1)

„Örüljetek az Úrban mindenkor! 
Ismét mondom: örüljetek!” (Fil 
4:4) És ne felejtsük el átadni má-
soknak is ezt az örömöt és szerete-
tet! Ne csak karácsonykor, hanem 
mindenkor.

Ujváriné Császár Boglárka

vagyunk neki! Azt akarja, hogy 
mi legyünk az Ő dicsősége! Ör-
vendeztessük meg féltőn szerető 
Atyai Szívét azzal, hogy mindnyá-
jan egy akarattal engedni akarunk 
az Ő akaratának és igazságának! 
Isten dicsősége tehát tele van ke-
gyelemmel és igazsággal: „Az Ige 

testté lett, közöttünk lakott, és lát-
tuk az ő dicsőségét, mint az Atya 
egyszülöttjének dicsőségét, telve 
kegyelemmel és igazsággal.” (Já-
nos 1:14) Karácsonykor kegyel-
mét teljesen kiárasztotta ránk. Ha 
elfogadjuk és kibontjuk, ezt kap-
juk ajándékba!

Imádkozzuk: „Te vagy a Krisz-
tus, az élő Isten Fia, múltbéli bajok 
utáni vigasztalóm, jövőm megtar-
tója. Végre látlak! Befogadlak úgy, 
amint vagy.” Ámen.

Berze János lelkipásztor

„Ne a hóban, csillagokban,

ne ünnepi foszlós kalácson,

ne díszített fákon, hanem

a szívekben legyen karácsony!”

(Szilágyi Domokos)

Békés karácsonyi ünnepeket és Istentől megáldott, 

boldog új évet kívánunk a fenntartó gyülekezetünk 

minden tagjának:

a Talentum Református Általános Iskola 

tanulói és dolgozói
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Hála a negyven év szolgálatért!
„Aki hálával áldozik, az dicsőít engem…” (Zsolt 50,23)

1973 szeptemberében, távol az 
otthonomtól félénken, bizonytala-
nul léptem be a nagyváradi ma-
gyar óvónőképző kapuján. Akkor 
még nem sejtettem, hogy Istennek 
kedves 40 év szolgálatot tudhatok 
majd magam mögött. Sok szép-
ség és nehézség kísérte ezt az utat, 
akárcsak az ószövetségi nép ván-
dorlását négy évtized alatt, de érez-
hető volt Isten jelenléte.

Szakmailag nem volt annyira ne-
héz az indulás, azonban Románi-
ában magyar óvónőként mindig 
többet kellett bizonyítanunk, hogy 
megtarthassuk munkahelyünket.

Ennek ellenére mégis hátraté-
telt kellett elviselnünk, de viseltük, 
mert a hivatás iránti alázatot, elkö-
telezettséget, alaposságot, nemze-
tünk iránti hűséget belénk oltották 
tanáraink.

Azokban az években még nem 
voltam az Úr megtért gyermeke, 
de az erőt bizonyosan tőle kaptam 
a mindennapok küzdelméhez. Él-
tük az életünket, hagyományos 
vallásos családként – ekkor már 
egy szerető férj oldalán, két szép 
gyermekkel.

1988-ban megsokasodtak gond-
jaink, és Magyarországon kerestük 
boldogulásunkat. Itt sok segítőkész 
emberben ismerhettük meg Isten 
gondviselő kegyelmét. Új otthont, 
nyugodt családi életet, a szakmán 
belül is megbecsülést kaptunk.

Ajándék volt számomra, hogy 
szabadon, anyanyelvemen végez-
hettem munkámat a gyermekek 
között, és külön ajándék volt, hogy 
1995-től Isten szolgáló gyermeke-
ként tehettem ezt a katolikus óvo-
dában, az Ő dicsőségére.

Ez egy újabb örömforrás volt a 
hivatásom terén, mert Istennel va-
ló kapcsolatra segíthettem több ge-
neráción át kicsi óvodásaimat. Jó 
volt látni, ahogyan rácsodálkoztak 

a teremtett világra, és bizalommal a 
szívükben imádkoztak. Wass Albert 
szavai érzékeltetik ezt szépen.

Az Úr ekkor láttatta meg velem, 
mit mulasztottam el saját, vér sze-
rinti gyermekeim nevelésében, 
de nála semmi sem lehetetlen, és 
imádkozom, hogy az Ő kezében 
legyen az életük.

Az óvodában új tartalmat kaptak 
az ünnepek is, meghittség, elcsen-
desedés jellemezte, áldás volt az 
egész közösség szolgálatán.

Ismételten a hála hangján szól-
hatok, mert 18 évvel ezelőtt meg-
adatott, hogy saját vallási közös-
ségemben, hittestvéreim között 
szolgálhassak. Sokat kaptam „Fe-
lülről”, amit tovább tudtam adni 
a gyermekeknek, és sokat kaptam 
vissza tőlük, leginkább szeretetet, 
ragaszkodást, ölelést, ragyogó te-
kintetet és őszinte gyer-
meki imádságokat. 
Akadt szolgálat az óvo-
dán kívül is: vasárnapi 
gyermekfoglakozás, 
nyári gyülekezeti tábor.

Jó szívvel gondolok 
munkatársaimra, akik-
kel együtt építhettük Is-
ten országát, és mindig 
számíthattam segítsé-
gükre. A lelkészeinknek 
hálás vagyok az ige sza-
vaiért, a nehézségek, a 
csüggedés idején nyúj-
tott lelki támogatásért 
és a lelki feltöltődés le-
hetőségéért.

Köszönet a szülőknek, 

akik legféltettebb kincsüket, gyer-
meküket bízták ránk – reám is – bi-
zalommal. Igyekeztem megszolgálni 

bizalmukat, betölteni külde-
tésemet és a kisgyerekek szí-
vébe „beleénekelni Krisztus 
szerelmét”. Jó reménység 
szerint a Lélek munkálko-
dik, hogy az elvetett magvak 
szárba szökkenjenek.

Hálával tele a szívem, 
hogy négy évtizedért mondhatok 
köszönetet az Olajfa Református 
Óvoda óvodapedagógusaként. 
Aktív dolgozóként az életemnek ez 
a szakasza lezárult, de ha Isten szol-
gálatba akar állítani, majd megteszi 
a kirendelt időben. Dicsőség az Ő 
NEVÉNEK!

Továbbra is imádságos szívvel 
gondolok az óvodára, jövőbeli ter-
veikre, a gyermekekre, a szolgála-
tot végzőkre, hogy épülhessen ál-
taluk Isten országa.

„Mindenkor örüljetek! Szüntele-
nül imádkozzatok! Mindenért há-
lát adjatok, mert ez Isten akarata 
Krisztus Jézusban számotokra!” 
(1Thessz 16–18)

Matyi Enikő

„Fűben, virágban, dalban, fában,
születésben és elmúlásban,
mosolyban, könnyben, porban, kincsben,
ahol sötét van, ahol fény ég,
nincs oly magasság, nincs oly mélység,
amiben Ő benne nincsen…
mikor ne lenne látható az Isten.”

Karácsony gyermek hittel
Kergetőző, huncut hópelyhecskék, hófehér 
takaróval, lágyan fedik be a tájat. 
Valami készülődik, angyal suhan, 
az est békesség, szépséges varázslat. 
A szobában rég gyermekkor, kis fenyőág, 
dísze pár szaloncukor, egyszerű, de pompás. 
Apró szívek, csillagszemek kitárulnak, 
érzik, hogy ez csodavárás. 
Édes illat, puha meleg, körülöleli a lelkeket. 
Megszületett, megszületett JÉZUS KRISZTUS, 
a szeplőtlen drága szeretet. 
Gyermeki hittel fogadjuk be a reménység fényét, 
hisz tegnap és ma ugyanaz. 
Örök öröm, kinyújtott kéz, szelíd tanító és vigasz.

Szabóné Takács Éva
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Közös utazásunk és együttlé-
tünk egy szép péntek délutáni 
napon vette kezdetét. Hála az Úr-
nak, egyen-egyenként rendben, ki 
ilyen, ki olyan lelkiállapotban, de 
vágyakozó szívvel érkeztünk erre 
a hétvégére, amelyet Isten és az Ő 
munkatársai gondosan elkészítet-
tek nekünk.

Minden alkalom egy csodás ta-
nulási folyamat és iránymutatás 
volt.

A szombati napon az első gyü-
lekezetről hallhattunk igei tanítást, 
hogy jött létre, miként növekedett 

és engedelmeskedett, és 
gyakorolták a közössé-
get akár az elveszettek 
iránt, vagy még inkább 
irántuk is! A vasárnapi 
napon a gyülekezetet 
ért támadásokról ta-
nultunk, hogyan indult 
meg az első ellenállás, 
és hogy a Sátán miként 
próbálta az Isten által 
kijelölt munkájukat ke-
resztbehágni és megne-

hezíteni. Megtanultuk, hogy Jézus 
nem ígérte, hogy viharmentes lesz 
a hajózás, de a kikötés igen! Az 
utolsó napon pedig megkaptuk 
azokat a „vitaminokat”, amelyek 
segítségével hatékonyabbak és 
ellenállóbbak lehetünk a táma-
dásokkal szemben, és amelyek 
a növekedést elő tudják segíteni 
mindannyiunk életében. Ezeket 
a vitaminokat, kedves testvéreim, 
nagy szeretettel ajánlom minden-
kinek, mert ezekből tudunk úgy 
építkezni, hogy a támadások álta-

li kár egyre elenyészőbb lehessen: 
ELKÖTELEZETTSÉG – báto-
rítsuk egymást, ŐSZINTESÉG – 
szeretettel, ALÁZAT – kevesebbet 
gondolunk magunkra, SZELÍD-
SÉG – végighallgatom szeretettel, 
és aztán beszélek, ha kell, MEG-
BÍZHATÓSÁG – nem élek vissza 
vele, RENDSZERESSÉG– nap-
ról napra találkozás, legyen időnk 
egymásra.

A hétvégén lehetőség volt együtt 
töltött közös csoportos beszélge-
tésekre, amelyeken a napi témák 
által épülhettünk egymásból és 
egymással. Kirándulhattunk a kö-
zelben lévő Tihanyi Apátságba 
és környékére, és élvezhettük a 
Balaton-part csodás környezetét, 
amelynek minden szeglete DRÁ-
GA URUNK MUNKÁJA!

Hálás és kicsit ott maradni akaró 
szívvel ért véget ez a pár nap, és 
a végén, mikor egyenként össze-
gezni kellett, nagyon nagy élmény 
ért minket abból, amit a másik el-
mondott. Számomra, személyesen 

Szívügyünk: a hittanosaink
Mai kvíz kérdésünk: Mit tesz 

egy hittanoktató az őszi szünet 
első napján, amikor végre kipi-
henhetné a tanítás fáradalmait? 
A válasz: egész nap a gyerme-
keknek szolgál Isten dicsőségére.

Egyszer volt, hol nem volt, volt 
egyszer egy remek csapat, akik 
úgy döntöttek, hogy szerveznek 
egy reformációi hittanos napot 
a városi iskolákba járó hittanos 
diákok részére. A nevezett na-
pon 60 gyermek meg is érkezett a 
gyülekezeti házba, egyrészt azok, 
akik már megtapasztalták a nyári 
napközis hittantáborok áldásait, 
és szívesen térnek vissza közénk, 
másrészt olyan gyermekek is jelen 
voltak, akik először éltek azzal a 
lehetőséggel, hogy amíg a szüleik 

dolgoznak, ők maguk a reformáci-
óról tanuljanak játékos formában.

A nap programja színes volt: 
volt zenés áhítat, vetített előadás 
Kálvin János életéről, játékos cso-
portfoglalkozás, kézműveskedés, a 
kihagyhatatlan akadályverseny és 
háromszori étkezés. A nap végén 
az összegyűjtött motiváló nyomdá-

kat a gyermekek „levásárolhat-
ták” egy kedves ajándékra.

Öröm van a szívünkben, hogy 
egyre több család otthonosan 
mozog a templom és a gyüleke-
zeti ház falai között, hogy a gyer-
mekek közvetlenül megtapasz-
talják az isteni áldásokat akár 
az elhangzott tanításban, akár 
egymás bizonyságtételében, akár 
a szolgálattevők készséges sze-
retetében jelenik is meg. Hálás 

vagyok, hogy a nap végén voltak 
olyan hittanosok, akik megköszön-
ték, hogy jó élményekkel gazda-
godhattak, és hogy magától Isten-
től tanulhattak.

V. Szabó Gergelyné
hitoktató–beosztott lelkész

Gyülekezeti hétvége Balatonfüreden



BÉKESSÉG 5

Ha röviden szeretném tu-
datni a történteket, akkor 
csak annyit kellene leírni, 
hogy a Székesfehérvári Re-
formátus Egyházközség Szé-
chenyi utcai templomában 
ünnepélyesen beiktatták Nt. 
Szász Zoltán lelkipásztort.

Ez a rövid hír egyáltalán 
nem tükrözné azt a feleme-
lő, örömteli érzést, amelyet 
a számos vendég jelenléte 
mellett megtartott lelkész-
beiktatás okozott. Az ünnepélyes 
lelkészbeiktatás sikere érdeké-
ben szinte az egész egyházközség 
tagjai összefogtak. Az elnökség, 
a presbitérium, de főként a dia-
kóniai munkaközösség és a pres-
biterfeleségek, valamint számos 
egyháztag összehangolt munkája 
eredményezte a sikeresnek mond-
ható vendégfogadással egybekö-
tött lelkészbeiktatást.

Nt. Szász Zoltán megválasztását, 
majd Székesfehérvárra költözését 
követően megtörtént a hivatalos 
beiktatása az 1. sz. lelkészi állásba, 
és az egyházi főhatóságokkal való 
egyeztetés eredményeként az ün-
nepélyes beiktatás időpontjaként 
2018. december 1. lett kitűzve.

A lelkészbeiktatás lekciója, ame-

lyet Nt. Imre Bálint mezőföldi es-
peres olvasott fel, a Filippi gyü-
lekezetnek írott levél 4:10–16. 
része volt, és ezen igehely alapján 
tartotta meg Ft. Steinbach József, 
egyházkerületünk püspöke igehir-
detését. Záróimádságot pedig Ft. 
Köntös László egyházkerületi lel-
készi főjegyző mondott.

A választás és jogi beiktatás is-
mertetését követően a meghívott 
nagyszámú vendéglelkész áldotta 
meg Nt. Szász Zoltán lelkipásztort, 
aki az áldások vételét követően 
megtartotta igehirdetését.

Az ünnepélyes beiktatást köve-
tően Szabó József, a gyülekezet 
főgondnoka az ünnepi közgyűlést 
megnyitotta, melynek keretében 
az újonnan beiktatott Nt. Szász 
Zoltán köszöntésére került sor. 

Elsőként az egyházkerület 
részéről Dr. Huszár Pál, a 
Dunántúli Református Egy-
házkerület főgondnoka, a 
Zsinat világi elnöke köszön-
tötte az ünnepeltet, majd a 
gyülekezet és a presbitérium 
nevében Szabó József fő-
gondnok adta át köszöntését 
és a gyülekezet ajándékát Nt. 
Szász Zoltánnak és feleségé-
nek.

Köszöntötte még Nt. Szász 
Zoltán lelkipásztort a gyülekezet 
kórusát követően Cser-Palkovics 
András polgármester, az intézmé-
nyek /Olajfa Óvoda és Talentum 
Általános Iskola/ vezetői és dolgo-
zói, Nt. Somogyi László, Nt. Berze 
János, a helyi lelkésztársak, va-
lamint az ökumenikus lelkészkör 
nevében Bencze András evangé-
likus lelkipásztor, püspökhelyettes. 
A köszöntésekre Nt. Szász Zoltán 
lelkipásztor válaszolt.

Az ünnepélyes beiktatáson részt-
vevőket a gyülekezeti központban 
bőségesen megterített asztal várta, 
ahol a testvéri beszélgetések és is-
merkedések folytatódtak.

Soli Deo Gloria!

enszabo

az volt a legnagyobb tanítás, hogy 
habár az elején furcsán éreztük ma-
gunkat a férjemmel, de a végén 
már tudtam, hogy minden mind-
egy, mert nem számít, milyen testek 
ülnek ott, de a lelkek teljes harmó-
niában voltak, és úgy össze tudtak 
kapcsolódni, hogy annak az ereje 
mindenkire hatott. Kívánom, hogy 
ha még adódnak ilyen alkalmak, Ti 
is részesei lehessetek, és hasonló tel-

jes szívvel-lélekkel térjetek haza!
„Mindazok pedig, akik hittek, 

együtt voltak, és mindenük közös 
volt. Vagyonukat és javaikat elad-
ták, szétosztották mindenkinek: 
ahogyan éppen szükség volt rá. 
Mindennap állhatatosan, egy szív-
vel, egy lélekkel voltak a templom-
ban, és amikor házanként megtör-
ték a kenyeret, örömmel és tiszta 
szívvel részesültek az ételben; di-

csérték Istent, és kedvelte őket az 
egész nép. Az Úr pedig napról nap-
ra növelte a gyülekezetet az üdvö-
zülőkkel.” (ApCsel 2:44–47)

Kiss Krisztina

(Következő lapszámunkban to-
vábbi részleteket olvashatnak a 
Testvérek a gyülekezeti hétvégé-
ről. – szerk.)

Ünnepélyes lelkészbeiktatás 
a Széchenyi utcai templomban

„Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba.” (Jn 1:9)
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Igahirdetés, avagy járom a Jézus lábnyomát
elhangzott Szász Zoltán lelkipásztor beiktató igehirdetéseként

2018. december 1-én a Széchenyi utcai református templomban

„Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, 
és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám jó, és az én terhem könnyű.”

(Máté 11: 29–30)

Ennek az igerésznek egy nagyon 
személyes története van, amit sze-
retnék az alábbiakban megosztani 
a gyülekezet tagjaival. Idén május 
15-én este az egyházközség pres-
bitériuma arról döntött, hogy meg-
hív a Széchenyi utcai gyülekezet-
rész lelkipásztorának. Erről először 
egy magánlevélben a gyülekezet 
főgondnoka értesített, amit aznap 
este hozzám intézett (egész pon-
tosan 2018. 05. 15. este 21:46). 
Amikor a presbitérium határoza-
tát megismertem, akkor kezdtem 
igazán félni és aggódni. A félel-
mem oka az volt, hogy miként 
fogok helytállni ebben a komoly 
kihívásokkal teli gyülekezetben, 
annak tudatában leginkább, 
hogy nagy elődök jártak előt-
tem, akik felkészült és komoly ige-
hirdetőkként nagy tisztelettel voltak 
övezve a gyülekezet tagjai részéről. 
Nagy nehezen tudtam csak elalud-
ni ezen az estén, azzal a sóvárgás-
sal, hogy Isten erősítse meg az em-
beri döntést. Korán reggel, kb. öt 
óra magasságában bevett szokás 
szerint egy angol nyelvű áhítattal 
(Our Daily Bread), mintegy „lel-
ki előétellel” kezdtem az egyéni 
csendességem. Ennek az áhítatnak 
volt az aznapi igéje, amit előtökbe 
adtam. Mind az ige, mind pedig a 
hozzáfűzött magyarázat óriási bá-
torítást, megerősítést és felszaba-
dulást adott a szívemnek. A meg-
hívott lelkészi szolgáltra történő 
beiktatásom tulajdonképpen ezzel 
a megerősítéssel kezdődött, ami-
nek csak ünnepélyes folytatása ez 
a mai. Mit jelentett és jelent nekem 
ez a bátorító ige?

Az iga a birtoklás, az uralkodás-

nak való alárendelés jelképe. Az 
egész Szentíráson végigvonul az 
iga hasonlata. Igát viselni azt je-
lenti, hogy valakinek a tulajdoná-
ban lenni, neki szolgálni. Ez lehet 
önkéntes engedelmességben, vagy 
erőszakkal való alávetettségben, 
rabigában. Az Isten ellen való láza-
dás és a vele való szembefordulás 
az iga levetése. 

Erre a lázadásra sokszor úgy vá-
laszolt Isten, hogy idegen népek-
nek engedte meg, hogy leigázzák 
(lám, itt is szóhasználat!) és rabigá-
ba hajtsák az Istennek engedetlen 
népet (ld. a prófétáknál!). Jézus 
igájának felvevése tulajdonképpen 
krisztuskövetésünknek lényege. 
Az ő tulajdona vagyok, ő birtokol, 
mert az ő uralma alá rendeltem 
az életemet a személyes megtéré-
semmel és a naponkénti szerinte 
való döntéseimben. Hitvallásunk, 
a Heidelbergi Káté is mindjárt az 
elején tisztázza ezt a tulajdonviszo-
nyát a hívő embernek, amikor ek-
képp fogalmaz: „testestől-lelkestől 
– akár élek, akár halok – nem az 
önmagamé, hanem az én hűséges 
Uramnak és Megváltómnak, Jézus 
Krisztusnak a tulajdona vagyok” 
(Heidelbergi Káté, 1. kérdés). Meg-
történt-e már az életünkben ennek 
a tulajdonjognak a tisztázása? Ki-

nek az uralma alatt élek?
Jézus, amikor az ő igájának a fel-

vételére hív, nemes egyszerűséggel 
a lehető legjobb dologra hív, ami 
a bukott emberrel történhet, vagyis 
az övé lehetek, és ő megőriz, mint 
a saját tulajdonát. De ami minket, 
lelkipásztorokat illet, sajnos kiderül 
a gyakorlatban, hogy mennyféle 
más igában tudunk találtani. Ilyen 

hamis és káros igák a teljesít-
ménykényszer és a munkamánia 
igája, a törvényeskedés igája, 
amikor a betűt akarjuk betartani 
és betartatni az élő Istennel való 
helyes kapcsolat nélkül. Az áll-
ványimádás igája, amikor fizikai 
építkezésekben dicsőül meg Is-
ten szolgája, nem mintha ezeket 
el kéne hanyagolni, csak kérdés, 

hogy ezek az igák neki valók-e. 
Sokan nyögnek az elvárások és az 
embereknek való megfelelési vágy 
igájában. Ezeket az elvárásokat 
igaként gyülekezeti tagok akasztják 
lelkészeik nyakába elhordozhatat-
lan teherként. Testvérek, ne tegyé-
tek ezt! Nagyon sok lelkipásztor a 
lelkeken való uralkodás igájában 
van, amikor egy hamis tekintély-
lyel nem Krisztushoz tereli a reábí-
zottakat, hanem saját tekintélyével 
akarja hatalmukba keríteni azokat. 
Nem a hitben való nagykorúságra 
táplál és vezet, hanem függésben 
tart önmagával. Nagyon veszélyes 
szándékai ezek a szívnek! De ott 
vannak azok a rabigák is, amelyek 
sok keresztyén vezetőt elbuktatnak, 
a pénz, a hatalom és a testiségek 
igája. Mi most itt beiktatásra gyűl-
tünk össze, de lesben áll egy szán-
dékaiban ismert és leleplezni való 
Kiiktató is, aki azért munkálkodik, 
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és nagyon sikeres ebben, hogy Is-
ten szolgáit kiiktassa a Krisztusért 
és Egyházáért folyó küzdelemből. 
Könyörüljön rajtunk az Úr, hogy 
nehogy ezekben az igákban talál-
tassunk! Kérlek, figyeljetek rám és 
óvjatok ezektől az igáktól! Segítse-
tek ezeknek elkerülésében!

Jézus igája hordoz. Az iga egy 
olyan szerszám, ami kettős. Két 
igazvonó állat tudja használni he-
lyénvalóan. Az ebben gyakorlott 
gazdák azt mondják, hogy egy erő-
sebb állat mellé egy gyengébbet 
kötnek be a járomba. Mindig az 
erősebb húzza magával a gyengéb-
bet. Jézus azt kéri, hogy „vegyétek 
fel az ÉN igámat.” Vagyis ebben az 
igában ő az erősebb és ő az, aki a 
gyengébbet viszi, húzza magával. 
A gyengébb, erőtlenebb csak én 
lehetek. De Jézussal egy igában vi-
tetés van és ez óriási felszabadulás! 
„Velem vándorol utamon Jézus, 
gond és félelem el nem ér. Elvisz, 
elsegít engem a célhoz…” –mond-
ja egy ismert énekünk. Mint lelki 
vezetőtök óriási bátorításként élem 
meg, hogy nem én kell menjek leg-
elöl, hanem csak másodikként Jé-
zus nyomában, aki legelöl megy és 
mutatja az utat.

Jó iga és könnyű teher. Károli 
még hangsúlyosabban gyönyörű-
ségesnek fordítja az igát. Mit jelen-
tenek ezek az első hallásra félreért-
hető szavak? Valami lightos (angol: 
enyhe, könnyű) keresztyénségről 
beszél itt Jézus? Tudom, hogy sok-
szor ilyet szeretnénk! Legyen köny-
nyű, győzelmekkel, diadallal teli és 
piros szőnyegen mennybe vonuló 
keresztyénségünk. De ilyen keresz-
tyénség nincs! Vagy legfeljebb egy-
fajta hamisítvány, amit valódinak 
próbálnak eladni. Az itt előforduló 
szavak, a helyes értelmezés ked-
véért, valami olyasmit árnyalnak, 
mint hasznos, testreszabott, egyéni. 
Minden iga egyéni tehát és special 
edition (angol: különleges kiadás). 
Csak olyan igába hív Jézus, ami 
rám van szabva! Egy régi Krisztus-

legenda szerint azokban az évek-
ben, mikor Jézus még csak készült 
a szolgálatára, igákat is faragott. A 
legenda szerint Jézus, az ács egyi-
ke volt a legjobb járomkészítőknek 
Názáretben és környékén. Egé-
szen messze földről jöttek emberek 
hozzá azért, hogy kézi faragású és 
díszítésű jármot vegyenek József 
fiától, Jézustól. Amikor a vásárlók 
megérkeztek az ökreikkel, Jézus 
időt szánt arra, hogy megmérje 
magasságukat, szélességüket, a 
távolságot közöttük és a nyakuk 
szélességét. Ó, ha tudnátok, testvé-
rek, hogy ez engem mennyire bá-
torított és helyretett! Mert nagyon 
féltem, hogy egy olyan szolgálatba 
beállva, ahol komoly, jó adottságú 
és méltán tisztelt lelkipásztor elő-
dök szolgáltak, nem fogok tudni 
helyt állni. De megértettem ebből 
az igéből, hogy egy olyan igában, 
amiben ott van Jézus, és az én 
részem teljesen rám szabott, csak 
az kéretik rajtam számon, ami az 
enyém, amit rajtam keresztül akar 
átadni Isten nektek. Amikor ép-
pen egy hete nagytiszteletű Bányai 
László koporsója mellett álltunk, 
készülve már a beiktatásra értet-
tem meg, hogy Isten valójában 
egy már meglévő folyamatba akar 
beleállítani. Ez a folyamat már rég 
elkezdődött a gyüle-
kezet alapításával, és 
azóta is tart. És ennek 
a folyamatnak lehetek 
én is a része. Remény-
ségünk az, hogy foly-
tatódik tovább! Isten 
ugyan eltemeti szolgáit, 
de az Ő ügyét viszi to-
vább itt közöttetek és 
bennetek. „Isten az el-
jövendő világban nem 
azt fogja kérdezni, hogy 
miért nem voltál Mózes, 
hanem miért nem vol-
tál Zuszja.” – mondta 
Zuszja rabbi. És milyen 
igaza van! Legyek az az 
önmagam, akivé Isten 

akar formálni, és így használni a 
maga céljaira!

Vegyük fel mindnyájan ezt az 
igát! Jézus, amikor erre hív, szelí-
den kér és nem leigázni akar. Ó, de 
makacsul és sokszor büszkén hord-
juk bűneink miatt magunkra vett 
rabigáit! Félünk a Jézus igájától, 
hogy elveszítjük egyéni szabadsá-
gainkat, pedig éppen ez a jézusi iga 
az igazi szabadság igája, és minden 
más csak gyalázatos rabiga. Mint 
gyülekezet, miközben a sokféle 
látás, kulturális háttér, kegyességi 
irányzat, a különböző képzettség 
sokféleségében találtatunk, micso-
da felszabadulást jelenthet ez az 
iga nekünk! Nem kell azon gör-
csöljünk, a másképp gondolko-
dónak feszüljünk abban a fontos 
kihívásban, hogy merre menjen a 
gyülekezet ügye, jövőképe hogyan 
formálódjon. Mert ha a Jézus igá-
jába találtatunk, akkor visz ő a leg-
jobb irányba. Vegyük fel tehát és 
engedjük magunkat vitetni! Ágos-
tonnal együtt mondom, akit Hippó 
püspökének választottak (én nem 
vágyok ilyen babérokra!), hogy ér-
tetek és veletek kívánok lelkipász-
torotok lenni! 

Isten ebben segítsen bennünket!

Szász Zoltán

Nem akadt hely (Lukács 2:7)

Nép a nép hátán nyüzsög Betlehemben, 
s hogy jött, Akit évezredek óta vártak, 
– mily szégyen ez – a vaksággal vert ember 
nem adott helyet az Isten Fiának! 
 
Ím, legelőször barmok szeme tágul 
ámulattal az égi Jövevényre, 
s egy vén istálló korhadt jászolábul 
elégült meg milliók lelki éhe. 
 
Nem volt hely! S ma sincs! Lelkünk tele van, 
száz indulat zsibongó népe lakja, 
s Krisztus bolyong, az Isten hontalan! 
…Feléd vezet ma szent Karácsony napja, 
s szennyes szívem szállásnak felajánlom: 
fogadd el, Jézus, s légy Uram, Királyom!

Bódás János
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2018. Advent – Karácsony – Újév
Ünnepi istentiszteleti rend

Széchenyi utcai templom és Gyülekezeti Központ
2018. december 16. (vasárnap) 15:00 Gyermekkarácsony
2018. december 24. (hétfő) 15:00 Szentesti istentisztelet
2018. december 25. (kedd) 8:00 és 10:00 Karácsony I. napja, úrvacsorás istentisztelet
2018. december 25. (kedd) 18:00 Esti istentisztelet (nagyterem)
2018. december 26. (szerda) 8:30 Karácsony II. napja, istentisztelet
2018. december 26. (szerda) 10:00 Karácsony II. napja, úrvacsorás istentisztelet
2018. december 30. (vasárnap) 8:30 és 10:00 Óévi istentisztelet
2018. december 31. (hétfő) 17:00 Szilveszteri áhítat
2018. december 31. (hétfő) 18:00-24:00 Gyülekezeti szilveszter
2019. január 01. (kedd) 15:00 Újévi istentisztelet

Budai úti templom
2018. december 16. (vasárnap) 15:00 Gyermekkarácsony
2018. december 23. (vasárnap) 15:00 Idősek karácsonya az új gyülekezeti házban!
2018. december 24. (hétfő) 15:00 Szentesti istentisztelet
2018. december 24. (hétfő) 22:00 Szentesti zenés-gyertyafényes istentisztelet
2018. december 25. (kedd) 10:00 Karácsony I. napja, úrvacsorás istentisztelet
2018. december 25. (kedd) 15:00 Börgöndön úrvacsorás istentisztelet (Kápolna)
2018. december 26. (szerda) 10:00 Karácsony II. napja, úrvacsorás istentisztelet
2018. december 30. (vasárnap) 10:00 Óévi istentisztelet
2019. január 01. (kedd) 15:00 Újévi istentisztelet

Maroshegyi imaház
2018. december 24. (hétfő) 15:00 Szentesti istentisztelet és gyermekkarácsony
2018. december 25. (kedd) 09:00 Karácsony I. napja, úrvacsorás istentisztelet
2018. december 26. (szerda) 09:00 Karácsony II. napja, istentisztelet
2018. december 30. (vasárnap) 09:00 Óévi istentisztelet
2019. január 01. (kedd) 15:00 Újévi istentisztelet

A Lelkészi Hivatal nyitva tartása a két ünnep között
2018. december 27. (csütörtök) 8:30–12:30 Csak ügyeletet tartunk, a pénztár zárva lesz!
2018. december 28. (péntek) 8:30–12:30 A Lelkészi Hivatal nyitva tart.

 „Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született 
ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” (Lk 2:10b–11)
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Fiatalok kérdezték a lelkészt a karácsonyról
Interjú Deák Péter ifjúsági lelkésszel

- Peti bácsi, mi önnek a legfontosabb a kará-
csonyban?
- Együtt lenni a családdal, kicsit pihenni, megélni az 
ünnepet!

- Önnek mi a fontosabb: adni vagy kapni?
- A kegyes válasz az lenne, hogy adni. De végül is 
tényleg jobb adni. Én ajándékozni úgy szoktam, hogy 
legyen benne egy saját kézzel készített, egy vásárolt és 
egy ehető ajándék. Nekem fontos az ajándékok be-
csomagolása, az, hogy ne lássa senki. Az karácsonyig 
legyen titok! Egy hibám van: kicsit későn szoktam ne-
kiállni, és ezért nem mindig tudok mindent megvaló-
sítani. Azért persze kapni is szeretek. Tehát egyformán 
mind a kettőt fontosnak tartom.

- Hogyan telnek az előkészületek karácsonyra?
- A feleségemmel most tanuljuk, hogy a gyerekekhez 
mi módon kellene a karácsonyt közel hozni, hiszen 
ők még kicsik (egy és két évesek). Ők még nem értik 
a karácsony lényegét, azt, hogy miről szól az ünnep. 
Biztos, hogy lesz majd adventi naptár is. Én pedig 
a feleségemmel szolgálok majd, mert mind a ketten 
lelkészek vagyunk. A fiatalokkal is kell készülnünk a 
karácsonyra. A feleségem süt, főz, én ételt rendelek a 
fehérvári ifinek. Lesz karácsonyfa-díszítés, kitakarítjuk 
a templomot, próbáljuk az Igét tanulmányozni. 

Most a feleségem is karácsonyi műsort csinál a csőszi 
gyerekekkel, ez is egyfajta készülés.

- Hogyan szeretné ünnepelni idén a kará-
csonyt?
- Az én családomban az a hagyomány, hogy otthon 
ünneplünk. Nem megyünk kirándulni, nem utazunk 
el. Először otthon a feleségemmel és két gyermekem-
mel, azután jönnek a többiek. A három napban min-
denkivel találkozunk: szülők, nagyszülők, barátok.

- Utolsó kérdésünk az lenne, hogy mit üzen a 
mai fiataloknak ezen az ünnepen?
- Csak azt, amit a Szentírás is üzen: „Megjelent az Is-
ten üdvözítő kegyelme minden embernek…” (Titusz 
2:11). A fiataloknak és az időseknek egyaránt kegye-
lemre van szükségük ebben a kegyetlen világban. Kí-
vánom, hogy ezt sikerüljön megélni a családban, az 
iskolában és bárhol, amerre forgolódnak.

- Köszönjük az interjút!

Az interjút készítette Balogh Benedek Benjámin és 
Bodnár István Benedek 8. osztályos tanulók
(Teleki Blanka Gimn. és Általános Iskola)

Szerkesztette: V. Szabó Gergelyné Zsófia 
hitoktató–beosztott lelkész

Álláshirdetés
A Széchenyi utcai református templomban 2018. 
10. 24–28-ig id. Pocsai Sándor pályázatot hirdetett 
az alábbi munkakörre:
• Isten munkatársa

A munkavégzés helye: leginkább a családjában, az 
Önt körülvevő emberek között, a világban.
A munkavégzés kezdete: az Úr Jézust személyes 
Megváltójának elfogadása napján.
A pályázat benyújtásának határideje: minél előbb, 
hogy le ne maradjon a kegyelmi időről.
Munkaadó: Isten
Nyugdíjazás: nincs
Számadás ideje: Krisztus ítélőszéke előtt

Amit a Munkaadó garantál:
• Előre megkapott fizetséget: Jézus drága vére, 

amely minden bűnt eltöröl
• Elkészített helyet a mennyben, az örök életben
• Igazi örömöt

• Gondviselő szeretetet
• Naponkénti útmutatást, az 

Igéje által
• Folyamatos együttlétet Vele

Olyan munkatársat keres Isten, aki:
• Már felmondott régi munka-

adójánál, az Ördögnél
• Jézusról nem csak beszél, 

hanem az életén meg is lát-
szik, hogy hozzá tartozik

• Nem csak tudással rendel-
kezik, hanem gyakorlattal is

• Már átélte a bűnbocsánat örömét és ezért há-
lából csak ez muzsikál a szívében: „Mit akarsz, 
Uram, hogy cselekedjem?”

• A nyomorúságban is hajlandó kitartani Munka-
adója mellett
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Kiállításmegnyitó és könyvbemutató 
a Gyülekezeti Központban

November 17-én kiállítás-
megnyitóval egybekötött 
könyvbemutatóra gyűltünk 
össze több mint százhar-
mincan a Széchenyi utcai 
Gyülekezeti Központ nagy-
termébe. Szűcsné Novák 
Mária – az idei könyvhétre 
megjelent – „Hetven bibliai 
nőalak tűzzománc képe és 
története” című könyve ke-
rült bemutatásra. A könyv-
ben szereplő nőalakok 
közül huszonötöt hozott el 
kiállítani, bemutatni „élő-
ben” is, több – a könyvben szerep-
lő – bibliai fával együtt. A kiállított 
művészi tűzzománcokhoz illő bibli-
ai Igék is láthatók voltak a tárlaton.

A megnyitón Szász Zoltán lel-
kész úr köszöntése után főtiszteletű 
Steinbach József úr, a Dunántúli 

Református Egyházkerület püspö-
ke tartott áhítatot Lukács evangé-
liuma 1. fejezetének 26–38. versei 
alapján, bemutatva a hallgatóság-
nak a könyvben szereplő hetven 
nőalak közül Máriát, Jézus any-
ját, a kegyelembe fogadottat. Ha-
sonlóképpen a mi életünknek is a 

Szentlélek általi isteni ke-
gyelembe való befogadtatás 
ad örömet és tartalmat, és 
szolgálatunknak értelmet. 
És jó ezt tudni. Püspök úr 
kifejtette, hogy Mária mert 
kérdezni, mert nem értet-
te ezt a csodát, isteni titkot 
– mi is merjünk kérdezni, 
mert meg lehet kérdezni a 
kérdéseinket Tőle, és az Úr 
Isten mindig ad választ, ve-
zetést. Örüljünk tehát, mert 
Jézus Krisztus által ben-
nünk is megfoganhat az új 

élet, és üdvösségünk lehet. Szólt 
még püspök úr a „Mária, Jézus 
anyja” című képről, kiemelve és 
ezen keresztül bemutatva Marika 
tűzzománcképeinek finom és mély 
üzenetű motívumvilágát, itt a Má-
ria ruháján a kivirágzott keresztet, a 

• Engedelmeskedik Munkaadójának, még akkor 
is, ha nem érti kérését

• Kész felebarátai mellett megállni, lehajolni hoz-
zájuk, megosztani velük azt, amit ő is kapott

• Kész munkaideje nagy részét térden állva (imád-
kozva) végezni

Amennyiben szeretne pályázni, hívja fel Istent az 
imavonalon, amely sohasem foglalt, és a nap bár-
mely időszakában használható.
„Mert Isten munkatársai vagyunk…” (1Kor 3,9)

Így tudnám összefoglalni a kárpátaljai lelkész, id. Po-
csai Sándor evangelizációs sorozatát, amely szerdától 
vasárnapig tartott, és a gyülekezeti házban egy kö-
zös ebéddel zárult. Sándor bácsi 3 éves korától járt 
templomba, 20 évesen már presbiternek választották. 
Harminchat éves koráig szobafestőként dolgozott, 
közben meggazdagodott, 2 autó és több ház árát ösz-
szedolgozva. Feleségétől egy fia és egy lánya született. 
Mégis üres volt az élete. Ezt az ürességet Jézus Krisz-
tus töltötte be, akinek átadta a szívét, összegyűjtött 
pénzét, családi házát. Az Úr lelkészi szolgáltra hívta, 
4 évet gyülekezetben, 6 évet ifjúsági munkával töltött, 
evangelizációi nyomán 187 bibliakör alakult. Gyüle-
kezetükben minden hónapban csendesnapot tartot-

tak külön a felnőttek és külön a gyermekek részére. 
Isten megáldotta életét és családját: ma is van autó-
juk, házuk, fia, menye, veje és lánya palástos lelkész, 
felesége palást nélkül szolgálja az Urat.
1997-ben kezdett el szenvedélybetegekkel (alkoho-
listákkal, nikotinistákkal, kávéfüggőkkel, depresszió-
sokkal) foglalkozni a csongori Bethesda mentőmisz-
szióban. A missziót szegényes körülmények között 15 
emberrel kezdték, majd 2 év múlva már 58 ágyra lett 
szükség, ma 88 ágyas épület fogadja a függőségek-
ben szenvedőket, ahol volt, hogy már 120 embert is 
fogadtak egy hétre. A missziót a függőségeikből sza-
badultak tizedpénzéből tartják fenn. A szabadítás igei 
alapon történik. A misszió munkatársai vallják, hogy 
szabadítani csak egyvalaki tud: Jézus Krisztus. Akit Jé-
zus megszabadít, azok lesznek igazán szabadok.
Istentől elkészített ajándékként gondolok vissza er-
re az evangelizációs hétre, ahol én is sokat épültem. 
Kiváltságos helyzet Isten munkatársának lenni, de 
felelősség is, hiszen a lélekmentés feladatát kaptuk. 
Milyen jó, hogy Munkaadónk nem hagy magunkra 
ebben a feladatban: vezet, tanácsol, igazgat. Szeret-
nék Istennek olyan munkatársa lenni, akinek majd 
ezt mondja az Úr: „Jól van, jó és hű szolgám!”
Ezt kívánom az olvasó életére is!

Pervai Andrásné



BÉKESSÉG 11

vállai feletti fehér madara-
kat, melyek a Szentlélekre 
utalnak. A könyvben pedig 
ott a kép mellett az igei üze-
net is. Ahogyan fogalma-
zott: olyan könyvről van 
szó, amely úgy mutatja be 
a bibliai nőalakokat, hogy 
kiemeli a hozzájuk tartozó 
bibliai üzenetet is. Amo-
lyan illusztrált igehirdetés-
gyűjtemény, egy áhítatos 
könyv született meg Szűcs-
né Novák Mária tollából.

Az igei bevezető után 
püspök úr méltatta a megjelent kö-
tetet, melyhez ő maga írta az elő-
szót. Hetven bibliai nőalak, közte 
tíz fa, az élet fájától egészen az olaj-
fáig – a teremtés és az újjáteremtés 
gyönyörűséges üdvtörténeti vo-
nulatában. A hetven nőalak szinte 
felöleli a Biblia legfontosabb szol-
gáló nőalakjait, bemutatva, hogy 
a nők, az asszonyok – a női lélek 
– milyen fontos szerepet töltenek 
be Isten teremtési rendje szerint a 
világban akkor és most is, alázat-
ra nevelve a férfiakat. A könyvben 
nem öncélú a képi ábrázolás, ha-
nem az ige üzenetét szolgálja. Az 
apró részleteket is meg kell figyelni, 
mert mindennek kiérlelt üzenete 
van, Isten áldását közvetíti az olva-
só felé – ajánlotta a kötetet a hall-
gatók figyelmébe Steinbach József 
püspök úr.

Az áhítat és a könyvbemuta-
tó után a Csomasz Tóth Kálmán 
énekkar szolgált Dóczi István 
karnagy úr vezényletével, César 
Franck Panis Angelicus (Angya-
li kenyér) című művét adták elő. 
A kórus után kedves gyülekeze-
ti tagunk, Szabóné Miklós Eszter 
Bódás János Ki van jelölve a he-
lyed című versét mondta el.

A vers elhangzása után Bobory 
Zoltán, a Vörösmarty Társaság 
elnöke ajánlotta a megjelentek fi-
gyelmébe a kiállítást. Hallhattunk 
néhány szót a technikáról, mely 
leegyszerűsítve nem más, mint a 

fémek bevonása színes üveggel. 
Bobory úr beszélt Marika művészi 
életútjáról, ami ehhez a kiállítási 
anyag elkészítéséhez vezetett, mint 
fogalmazott: „a művészi pályája ki-
teljesedéséhez… isteni felhatalma-
zással”. Megtudtuk, hogy a kiállított 
képek nem csak esztétikai értéket 
képviselnek, de fel kell fedezni a 
képek részleteit is, mivel színeikkel, 
díszítéseikkel elbeszélik az ábrázolt 
nőalakok életét – pl. a megfestett 
növényekből lehet következtetni a 
megszületett vagy megszületendő 
gyermekek számára, a színek ka-
valkádjából az örömre, Isten ígé-
reteinek beteljesedésére –, vagy az 
illető nőalak társadalmi helyzetét 
fejezik ki – pl. a dús motívumok a 
gazdagságra, a motívumok hiánya 
a szegénységre utal. Éppen ezért 
megtekintésük elmélyült vizsgálatot, 
gondolkodást, érzelmeket igényel-
nek. De ugyanígy „kiolvashatjuk” 
a képekből a megfestett bibliai sze-
replő jellemét is – pl. a kacskaringós 
minták néhol az ősi kígyóra, az ár-
mánykodásra és ravaszkodásra, a 
gonoszságra emlékeztetnek. Több 
alkotásban a nőalakok neveinek 
jelentése is fellelhető – pl. Cippora: 
madár. Bobory úr szavait saját Meg-
testesítés című versével zárta.

Miután Bobory Zoltán megnyi-
totta a kiállítást, Szász Zoltán lel-
kipásztor beszélgetett az alkotóval, 
lelkének a teremben látható, illet-
ve a könyvében látható-olvasha-
tó „lenyomatáról”. Elsőként azt a 

kérdést tette fel Marikának, 
hogy miért látta fontosnak, 
hogy ne csak alkotások ké-
szüljenek, hanem könyv 
formájában is megjelenjen, 
hogyan született ez meg? A 
művésznő válaszában – bi-
zonyságtételében – elmesél-
te, hogy gyermekkorában 
nagyon szerette a népmesé-
ket, de mikor átélte az „iga-
zi valóság” csodáját, akkor 
kiáltott fel az Úrhoz: „az 
igazi valóság sokkal-sokkal 
szebb, mint a leggyönyö-

rűbb mese!”. Megtudtuk, hogy a 
tűzzománcok mellett elhelyezett 
Igék azoknak az igés kártyáknak 
a lenyomatai, amelyek őt is vezet-
ték, bátorították alkotó élete során. 
Ezekkel szeretné továbbadni Isten 
bátorítását és hívó szavát a kiállítá-
sai látogatóinak. Megismerhettük a 
képek megalkotásának történetét, 
a képek „érlelődését” a szívében, 
valamint miként ismerte meg a nő-
alakok történetét – és végül miként 
készült el mintegy három és fél év 
alatt a kollekció. A képek elkészül-
te után az Úr vezetésével miként 
értette meg, hogy ezeket a törté-
neteket meg kell írnia, ami újabb 
három és fél évig tartott. Mindezt 
tette nagy örömmel és élvezettel. 
A könyvet végigkísérik a Marika 
életében fontos bibliai Igék, amik 
átadják a teljes Szentírás üzenetét.

A lelkész úr második kérdése arra 
irányult, hogy megtudjuk, miköz-
ben benne volt az alkotói folya-
matban és utánanézett a bibliai 
nőalakoknak, a művésznő, mint 
nő, mennyire tudott azonosulni a 
nőalakokkal, tekintve, hogy nem 
csak a pozitív, hanem a negatív ala-
kok is megjelennek – pl. Heródiás 
lánya, Jezabel – a képeken is és a 
könyvben is a maguk történetével. 
Marika válaszában kifejtette, hogy 
nagyon, mindegyik nőalakba „be-
leélte” magát. Amikor elkezdte a 
sorozatot, csak a jó, sugárzó alako-
kat ábrázolta, de aztán – mintegy 
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tükörként – a negatív szereplők is 
elé jöttek, hiszen mindannyian haj-
lamosak vagyunk – vizsgáljuk csak 
meg szívünket – a rosszra, a bűnre 
is. A negatív alakoktól azt tanulhat-
juk, hogy mit-hogyan ne tegyünk. 
Marika Lót feleségének példáján 
mutatta be, hogy milyen sokszor 
vagyunk úgy, hogy beleragadunk a 
múltba – pl. egy szép emlékbe –, és 
hátra-hátra tekintgetünk, vagy any-
nyira a jövőt kémleljük és vágya-
kozunk, hogy nem tudunk örülni a 
jelennek. A sugárzó asszony példá-

jára betániai Máriát hozta fel, akit 
akkor és ott senki nem értett meg, 
de számunkra cselekedetét helyes 
példaként állítja a Szentírás.

Harmadszorra arról kérdezte 
Szász Zoltán Marikát, hogy mire 
gondol, mi van a szívében, amikor 
nekifog alkotni. A válaszból megtud-
tuk, hogy mind az alkotások, mind 
a könyv elkészültét sok-sok imádság 
előzte meg. Így a művésznő szíve te-
le van hálával, hiszen elsősorban az 
Úrnak készültek-készülnek az alko-
tások és íródott a könyv is. Így tud 

velük sok-sok örömet okozni az em-
bereknek, bízva abban, hogy válto-
zást hoz az életükbe.

Utolsó szavaiban Marika megkö-
szönte a sok-sok bátorítást és sze-
retetet, amit ezen a rögös és nehéz 
úton ez alatt a hét év alatt kapott.

A kiállítás december 4-ig volt lát-
ható, mely időszak alatt – sok más 
látogató mellett – a Talentum Re-
formátus Általános Iskola minden 
osztálya az alkotó tárlatvezetésével 
nézhette végig a kiállítást.

Szűcs Zsolt

Első alkalom a Budai úti gyülekezeti házban
„Örüljetek az Úrban mindenkor…”

Hálával a szívünkben készültünk 
a november 24-i kézműves fog-
lalkozásra, mivel az már 
a „frissen elkészült” gyü-
lekezeti házban lehetett. 
Még 5 évvel ezelőtt sem 
mert senki gondolni arra, 
hogy a hársfák és a játszó-
tér helyén ilyen szép háza 
lehet a székesfehérvári re-
formátusoknak. Istennek 
hála, a gyülekezetnek ezt 
a pályázatrészét fogadta 
be a minisztérium, éppen 
2 évvel ezelőtt.

Köszönet az állam és a város 
anyagi támogatásáért, és nem 
utolsósorban magánszemélyek és 
a gyülekezet adományaiért. Kö-
szönet a gyülekezeti tagoknak az 
építési helyszín előkészítéséért. Kö-
szönet az építő munkások kétkezi 

munkájáért. Köszönet az építést 
levezető, felügyelő, segítő egyház-
tagjainknak.

Köszönet a ház takarításában 
résztvevőknek, a kézművesség be-
rendezőinek, levezetőinek, hogy 
85-en, gyerek és felnőtt, kellemes 
szobahőmérsékletű helyiségben 
készülődhetett az adventre, az „Úr 
jövetelére”, és így a karácsonyra is. 
Jó volt látni, hogy a gyerekek ál-

lomásonként mintha hosszabban 
időztek volna, szabadabban mo-
zogtak, és még az udvarra is töb-

ben kiszaladtak. Lehetett 
érezni az igazi örömet, a 
felszabadult örömet a fel-
nőtteknél is. Hiszem azt, 
hogy ez többüknél az Úr-
ban való örvendezés is 
volt!

Remélhetőleg az épü-
letre a használatba vételi 
engedély a 2019. év ele-
jén már meglehet. Addig 
van még teendő az épü-

leten. Sok a munka, és még van 
adakoznivaló az udvarra, kerítésre 
vonatkozóan is. Azért imádkozunk 
többen is, hogy olyan élettel töltsük 
meg a templomot és a gyülekezeti 
házat, ami Istennek tetsző, és ami 
az Ő dicsőségére lesz.

Siró Imre gondnok

Adventi családi délután
Örömmel és hálatelt szívvel je-

lentjük be, hogy már belakhattuk 
egy kisebb csoporttal (szó szerint 
is, mert főleg gyerekek voltak) a 
Budai úti gyülekezeti házat 2018. 
november 24-én. Nagyon örül-
tünk, hogy több mint 80 fő regiszt-
rált ezen a kézműves alkalmon. 

Erre a fajta misszióra nagy igény 
van a városban, hiszen a tavalyi 
rendezvényen – a megfelelő szer-
vezési előkészületek mellett – több 
mint 160 fő jelent meg.

Az idei év nagy terheket rótt 
sok emberre a gyülekezetben. Ál-
dottnak érezhettük hát magunkat, 

amikor körül-
néztünk azon 
a napon: Isten 
olyan nagy, hogy a legmerészebb 
váradalmakat is felülmúlja, ne 
gondoljunk hát Rá lemondóan! A 
további gondolatokat eredetileg a 
25 fős szolgálói csapatnak küldtem, 
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de a gyülekezeti házért nagyon sok 
testvér imádkozott, adakozott és 
fizikailag részt vett az építésében. 
Küldöm hát a testvéreknek is sok 
szeretettel!

„Ha az ÚR nem építi a házat, hi-
ába fáradoznak az építők. Ha az 
ÚR nem őrzi a várost, hiába vi-
gyáznak rá az őrök. Hiába keltek 
korán, és feküsztök későn: fárad-
sággal szerzett kenyeret esztek. De 
akit az ÚR szeret, annak álmában 
is ad eleget.” (Zsolt 127,1–2)

Milyen jó, hogy mi ezt átélhet-
tük, és már egy szép, új gyüleke-
zeti házban lehettünk! Már ez a 
csoda is megmelengette a szívünk! 
De Önök sem passzívan nézelőd-
tek, hogy Isten milyen nagy dolgot 
vitt végbe, hanem részt is vettek 
Isten munkájában: minden alka-
lommal, amikor Istenért tesznek 
meg valamit, átélhetik, hogy Isten 
Önökön keresztül munkálkodik! 
Az Önök kezeivel/imáival is épült 

ez a ház, ez a gyülekezet!
De van itt valami még na-

gyobb dolog: – Kit szeret az 
Úr? Azt, aki jó cselekedeteket 
tesz az Ő nevében? Dehogy! 
Jót tenni a bűnös ember is 
tud. Istenről pedig tudjuk, 
hogy mennyire szereti az 
embert, minden egyest, Önt 
is, de a bűnt gyűlöli. Az el-
ső bűneset óta senkinek sem 
lehet addig kapcsolata Istennel, 
míg meg nem értette, és el nem 
fogadta Jézus áldozatát a maga 
életére nézve. Csak akkor kerülhet 
Istennel újra szeretetkapcsolatba. 
A kérdés tehát inkább az, Ön ott 
van-e ebben a kapcsolatban. Át-
élte már a végtelen elveszettséget? 
Átélte azt a boldog örömöt, hogy 
minden bűnöm odatehetem Jézus 
keresztjéhez? Átélte, hogy nincs 
egyedül soha többé? Átélte, hogy 
élete része lett Isten országának is?

„Az Úr szeretettjének lenni a leg-

nagyobb méltóság, amiben csak 
részünk lehet és aki ezt elnyerte, 
az érzi, hogy ezzel a legnagyob-
bat érte el s minden más önző kí-
vánsága elcsitulhat. Mi lehet több, 
akár a mennyben is, mint az Isten 
szeretete? Ezért légy békesség-
gel, én lelkem, hiszen mindened 
megvan, amire szükséged van.” 
(Spurgeon)

Kívánom, hogy átélje ezt Ön is!

Berzéné Bezdán Erika

Adománygyûjtés
A Budai úti beruházás részeként részben saját erőből 2019 tavaszán az udvar rendezését 
szeretnénk elvégezni. 
75 parkolóhely lesz kialakítva szegélykövekkel kijelölt, tömörített, murvázott útfelülettel. 
Az altemplom előtti tér is térkövezett felületet fog kapni. A konténer wc-t is megtartjuk, 
de áthelyezésre kerül, a szomszéd kerítéséhez közelebb. Ezzel biztosítva a kocsival való két-
irányú közlekedéshez egy szélesebb utat. Az új épület, a parókia mögött egy leválasztott 
parókiakert is kialakításra kerül egy fedett kocsibeállóval a lelkészcsalád használatára. 
A korábban megépített játszóteret is tervezzük helyreállítani. 
Az udvarrendezés költsége várhatóan 15 millió Ft lesz.
Az év elején egy 10 millió Ft-os adománygyűjtést hirdettünk meg a gyülekezet-
ben a Budai úti építkezés támogatására. December elejéig erre a célra 2019-
ben 5 millió Ft adomány érkezett.

Szeretettel várjuk további, erre a célra szánt adományaikat!
„… a jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2Korintus 9,7)

Berze János lelkész és 
Szabó József főgondnok
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Udvarrendezés
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Maroshegyi Miklós nap. 
December 9-én délután 15 órától több asztalnál vár-
ták a gyerekeket a különféle adventi kézművességek 
és sok-sok meglepetés.

Jövőbeli kiemelt alkalmaink:

Szenteste és gyermekkarácsony 
(a Táncsics iskola hittanosainak műsora). 
December 24-én 15 órakor.

Karácsony I. napja, úrvacsorás istentisztelet. 
December 25-én 9 órakor.

Karácsony II. napja, istentisztelet. 
December 26-án 9 órakor.

Óévi istentisztelet. 
December 30-án 9 órakor.

Újévi istentisztelet. 
Január 1-jén 
15 órakor.

Téli teaház. 
Január 13-án 
16 órától. 
Vendégeink: Deák Péter ifjúsági lelkész és gyüleke-
zetünk fiataljai. Az alkalom keretében bemutatkoz-
nak az ifik, hallhatunk bizonyságtételeket és Istent 
dicsőítő énekeket.

Nyílt előadássorozat 
(böjti evangélizáció). 
Február 7–8–9.

Ujvári Sándor Csaba 
beosztott lelkész

MAROSHEGYI KRÓNIKA

„Fessük szebbé a világot”
(Szivák András)

Kulturális beszámolót hallgatni gyűltek össze a testvérek 
Maroshegyen az őszi teaház alkalmán.

Kisebb-nagyobb titokzatos csomagokban érkeztek a 
bemutatandó, csodálatos iparművészeti portékák, majd 
azonnal közszemlére is lettek téve – mert az igazi művé-
szet utat tör, az alkotói alázat tanít és példát ad, örömteli 
hálaadásra sarkall.

Ujvári Sándor áhítata után bátran álltak meg az úraszta-
la mellett gyülekezetünk iparművészei, Szabóné Demény 
Monika és Szivák András. Meghallgathattuk az alkotáshoz 
vezető életútjukat, az eléjük gördülő szomorú akadályo-
kat, küzdelmeiket, harcaikat. Elbeszélésükből mindketten 
kiemelték, hogy már kész emberként, egyéb hivatást űzve 
döntöttek amellett, hogy kitanulják az alkotás fortélyait. 
Amit nem tudtak magukkal hozni, azt kivetítve mutatták 
be, a hallgatóság ámulva és gyakran derűsen csodálkozott 
rá egy feltárulkozó új világra – ami annyi különös infor-
mációt ad eleinkről.

Ezután Szanyó Gáborné tett bizonyságot hitéről Jézus 
boldogmondásait felelevenítve. Mire a szeretetvendégsé-
gen körbevette az alkotókat a gyülekezet, többen is mo-
tiválva érezték magukat, hogy belekezdjenek valamibe… 
amit addig elnyomtak a szívükben. Egy láthatatlan, hatal-
mas ecset van a mi Urunk kezében is, színei nyomában 
remény és bátorítás… testvérem, „gyönyörködj az Úrban, 
és megadja szíved kéréseit”! (Zsoltárok 37,4)

Ludvigné Izsay Szilvia
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Álmaink

„Álmaimból, lelkemből, két ke-
zemből, szívemből szól ez a dal, 
Tied a dal…” – Sillye Jenő így 
kezdi egyik szép dalát. Igen, az ál-
mokból is születhet dal. Az álom 
a szív mélyébe enged bepillantást, 
a legmélyebb félelmeinkről vagy 
legmélyebb vágyainkról üzennek 
nekünk. A Bibliában is találko-
zunk nagy álmodókkal, akikhez 
Isten az álmon keresztül szól. De 
most nemcsak az éjszakai álmok 
foglalkoztatnak engem, hanem 
azok az erős belső képek, fantázi-
ák, melyek meghatározzák életün-
ket. Teológusként, mentálhigiénés 
szakemberként szeretnék ehhez a 
témához nyúlni, és az Ige és a fej-
lődéslélektan tükrében szemlélni 
az álmaink jelentőségét. Legyen 
számunkra ez bátorítás, hogy fi-
gyeljünk az álmok üzenetére, és 
Istenre, aki szívünknek, lelkünk-
nek végső gazdája.

Ha a fiatal felnőttkorra tekintünk 
(kb. 21–25 éves kor), a nagy dön-
tések, életre szóló szerepek válla-
lásának az idejét látjuk. Olyannak 
kell ezt elképzelnünk, mint a szék-
nek az ülőlapját, mely négy lábon 
tud stabilan megállni. Ezt a négy 
„lábat” a szülők faragják: 1. Érzel-
mi stabilitás: mikor megtanulunk 
szeretni és bízni abban, hogy az 
élet jó. 2. Az értelem érettsége: 
mikor megtanuljuk, hogyan mű-

ködnek a dolgok, és tudunk tanul-
ni a világról. 3. Erkölcsi stabilitás: 
mikor megtanítják nekünk, hogy 
van jó és rossz, van bűnbánat és 
megbocsájtás. 4. Az életfilozófia 
beépülése: mikor hisszük, hogy 
az életnek van értelme, hogy van 
egy alkotója a világnak és van 
Megváltója az embernek. Hogyan 
álmodik a fiatal felnőtt?

Az egyik klasszikus alak Mózes, 
aki Egyiptom hercegeként kettős 
identitással él. Konkrétan nem ol-
vasunk az álmairól, de a történet 
önmagáért beszél. Ott ólálkodik 
az elnyomott vérrokonai körül, va-
lahogy közel akar kerülni a gyöke-
reihez. Grandiózus álmai vannak: 
meg kell mentenie őket és akkor 
befogadják majd… Jól ismerjük a 
történetet: gyilkol, aztán elmene-
kül, és 40 évig legelteti apósa ju-
hait, míg eljön az idő, hogy Isten 
megszólítsa őt és végre az identi-
tásálomból, ami összetört, amit fel 
kellett adnia: küldetésálom lesz. 
Istennel valóban megmenti a né-
pét.

József egy másik izgalmas, ki-
dolgozottan ábrázolt szereplő. A 
11. fiú, az apa kedvence. Van egy 
álma Jákóbnak ezzel a fiúval kap-
csolatban, ami talán így szólha-
tott: „Ő lesz az én utódom, ő lesz 
a klán feje.” Sokszor a szüleink ki-
mondatlan álmát visszük tovább. 
Az is hatással van ránk, amit ma-
gukról álmodtak, és az is, amit ve-
lünk kapcsolatosan. Visszaemlék-
szem, amikor Apám azt szerette 
volna, hogy újságíró legyek, vagy 
tolmács. Milyen érdekes, hogy ép-
pen az örömhírt szerkesztem nek-
tek, illetve Isten üzenetét szeret-
ném az álmok témáján keresztül is 
tolmácsolni… Józsefre is hatással 
voltak az apja álmai, csak nála 
önző, nárcisztikus formában jelen-
tek meg: a kévék és az égitestek 
is meghajolnak előtte. Igen ám, 
de hiába álmodik valaki nagyot, 
azért meg is kell dolgozni. Az igazi 
jó álom tulajdonsága, hogy nem 

hullik az ölünkbe, hanem küzdeni 
kell érte. A küzdés pedig megér-
lel arra, ami az álom igazi veleje. 
Hiszem, hogy az ilyen életálom 
legmélyén van egy kincs, egy 
mély vágy, ami Istentől való. Meg 
kell keresnünk az álomnak ezt a 
magját. Józsefet a testvérek lerán-
gatják az álomvilágból, egészen a 
kút mélyéig, sőt a rabszolgasorsig. 
Mégis, látjuk, hogy az álomadó 
Isten mindvégig Józseffel volt, és 
ha el is kellett engednie nagyratö-
rő álmait, az álom valódi magja 
mégis dolgozott a szívében. Mi is 
ez? Talán egy bibliodrámában így 
hangzana: „Én nem vagyok akár-
ki. Különb vagyok. Többre hív Is-
ten engem. Kiválasztott vagyok.” 
Így aztán úgy dolgozott, hogy 
minden sikerült, amihez hozzá-
fogott. Az álomnak ez a becses 
magja, amit Isten tett a szívébe, 
megőrizte őt a kísértésben és a 
krízisekben. Isten pedig csodála-
tosan megmenti, és magas rangra 
emelkedik. Ekkor már József érett 
felnőtt, átalakítja álmait, családot 
alapít és egy birodalom jólétéért 
dolgozik. Ez a felnőtt kor középső 
szakasza (kb. 25–40 éves kor). Az 
a kihívása ennek a kornak, hogy 
hidat verjen az ember az álmok és 
a valóság közé. Az álom magját 
megtartva a realitásban élni. En-
nek az életszakasznak több kísér-
tése van, amire jó, ha tudatosan 
figyelünk. 1. A munka, a stabil 
alkotás korszaka ez, de könnyen 
válhatunk munkamániássá, köny-
nyen belefáradunk a mókuskerék-
szerű életformába. A kiégés a mo-
tivált embereket veszélyezteti. 2. 
Fontos feladat az anyagi biztonság 
megteremtése, de az anyagias-
ság veszélye is megjelenik. Jó, ha 
helyén van az eszünk és szívünk, 
hogy ellent tudjunk állni az anya-
gi verseny kísértésének, és tudjuk, 
hogy az igazi érték a kapcsolata-
inkban rejlik. 3. Ez a kor a családi 
élet nagy szakítópróbáinak kora is. 
Gyerekeket nevelni, idős szülőket 
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gondozni érzelmileg megterhelő. 
Könnyű megoldásnak tűnhet va-
laki mással „újrakezdeni”…

Sokat segíthet az Istentől kapott 
Álom ezekben a döntésekben: pél-
dául, ha azt álmodom, hogy sze-
retnék a házastársammal megöre-
gedni és együtt unokázni. Persze, 
ehhez az öregedés tényével is meg 
kell barátkoznunk. Az álom moti-
vál, de a jelenben kell megragad-
nom, hogy mit kell tennem. Isten 
vezetésére van szükségünk, mikor 
az álmainkat elé visszük az imá-
ban. Olyan a jó álom, mint egy fa: 
gyökereivel a földbe kapaszkodik, 
de ágai az égre nyúlnak, és köz-
ben gyümölcsöt érlel és táplál má-
sokat.

A felnőttkor későbbi szakasza 
(kb. 40–65 éves kor) erről szól, 
hogy az álmainkat úgy éljük meg, 
hogy azzal a közösséget szolgál-
juk, legyen az család, gyülekezet, 
vagy a társadalom bármely része. 
Az önző, zsarnoki álmok elcsende-
sednek, és rájövünk, hogy az éle-
tünket sokszor nem mi irányítot-
tuk, hanem a Nagy Rendező, aki 
mindig is tudta, hogy az emberi 
élet túlmutat önmagán. Ő az, aki 
szolgálatra hív meg. József, ami-
kor a testvérek félve borulnak elé, 
és megkérdezik, hogy nem áll-e 
bosszút rajtuk, így válaszol: „Ne 
féljetek. Vajon Isten vagyok én?” 
(1Móz 50,19). Bizony volt idő, mi-
kor az álmai arról beszéltek, hogy 
Istennek gondolta magát. Most 
azonban József már más ember.

Az időskor (kb. 65 éves kor után) 
sem passzív életszakasz, hiszen az 
ember szintetizál, bölcsességét át-
adja a következő generációknak. 
Ez a kor az Istennel való kapcsolat 
szempontjából is nagyon szép le-
het, ha eljut az idős ember az alá-
zatra, hálaadásra, a Jézussal való 
meghittségre. József az élete vége 
felé így tekint vissza mindarra, ami 
történt: „Ti rosszat terveztetek elle-
nem, de Isten terve jóra fordította 
azt, hogy úgy cselekedjék, aho-

gyan az ma van, és sok nép életét 
megtartsa.” (1Móz 50,20). Milyen 
szép, mikor az ember az élete vé-
gén visszatekint és meghajol Isten 
előtt, mert Ő egyedül méltó erre. 
Az az igazán bölcs, akinek ehhez 
nem is kell megöregedni.

Az a szép ezekben a történetek-
ben, hogy akkor valósul meg az 
Isten álma a szereplők életében, 
amikor a saját álmaikat el kell en-
gedjék. Nincs is nagyon más vá-
lasztásuk. Azt tanítja tehát Isten, 
hogy akkor tudjuk megélni az 
életet úgy, ahogyan Ő azt meg-
álmodta, ha a saját álmok nem 
foglalják el a helyet a szívünkben. 
Ehhez az elengedéshez sokszor 
hit, bizalom kell, hogy Isten job-
bat, nagyobbat álmodik nálunk! 
Úgy is mondhatnám, ha meg nem 
hal belőlünk egy darab, nem tud 
életre kelni az, ami Istentől való. 
DE MI AZ ISTEN ÁLMA? A követ-
kező részben erről szeretnék írni.

De mi az Isten álma?
Arról írtam az előző részben, 

hogy „Mindenkinek van egy ál-
ma…”. De arról is gondolkodtunk, 
hogy az álom, amellett, hogy nagy 
motivációt, húzóerőt jelent szá-
munkra, olyannyira elfoglalja szí-
vünket, hogy Isten hangját is alig 
halljuk meg. József története azt 
tanítja, hogy az álmok elengedése 
adja meg a teret Isten álmának a 
megvalósulásához az életünkben. 
József szenvedésekkel és megaláz-
tatásokkal teli évei ezt munkálták 
ki benne: bízni Istenben és tisz-
tességesen dolgozni – nem tudva, 
hogy mit hoz a jövő. Így történhe-
tett, hogy az elengedett álmok he-
lyet adtak Isten álmának. De mi az 
Isten álma? Mindig is a megmen-
tés volt Isten álma. Persze, Neki is 
ki kellett dobnia egy álmot a ku-
kába: ez pedig annak a tökéletes 
világnak és tökéletes kapcsolatnak 
az álma volt, ami a teremtéskor 
a szívében volt. Milyen profánul 
hangzik, és mégis igaz: Istennek 

is el kellett engednie az eredeti 
álmát, hogy a megváltás helyet 
kapjon. Igen, Jézus Krisztus meg-
váltó munkája az Isten nagy álma. 
És igen: az Ő álmának a magja is 
örökké igaz: az az ember, aki átéli 
a megváltásának a misztériumát, 
már sokkal mélyebben ragaszko-
dik Istenhez, mint előtte bármikor. 
A megtért ember tud szerelmes 
lenni Istenbe… De ne szaladjunk 
annyira előre. Mert hát ezek mind 
férfiálmok voltak, amikről beszél-
tünk… És mi van a nőkkel?

Azt mondja a lélektan, hogy a 
nőknek kétszólamú álmai vannak. 
Fontos számunkra az előmenetel, 
a jó anyagi körülmények meg-
teremtése, de valójában Isten a 
generativitást bízta ránk. A nő 
legfontosabb álma, hogy tovább-
adja az életet. A női álom elenge-
déséhez, átalakításához egy több 
mint 3000 évvel ezelőtt élt nőnek, 
Naóminak az életét hozom elétek. 
Betlehemben, a „kenyér házában” 
nem volt kenyér. Így Elimelek és 
Naómi gazdasági migránsok let-
tek, Moáb földjére vándoroltak a 
jobb élet, a család könnyebb kitel-
jesedésének reményében. Naómi 
itt álmodta azt, hogy majd a két 
fia révén ő egy nagy család, sok 
szép gyerek nagyanyja lesz. Is-
merjük a történetet: mindhárom 
férfi meghal. Micsoda trauma 
ez! Naómi a menyeivel marad, 
Rúthtal és Orpával. Nesze neked, 
álom! Ezen a mélyponton nem ér-
zékelik, hogy van Valaki, aki na-
gyobb minden tragédiájuknál. Ő 
az igazi Álmodó: Isten álmodja ezt 
a történetet tovább: Orpa sok sí-
rás után búcsút vesz anyósától, de 
Rúth nem tágít mellőle. Itt hang-
zik el az a gyönyörű hűségeskü, 
amit esküvőkön is szívesen idé-
zünk: „Mert ahova te mész, oda 
megyek én is…”. Megható ez a 
ragaszkodás. Visszamennek Bet-
lehembe. Mert az ember lelkében 
lakik valami, ami a lazachoz teszi 
hasonlóvá: visszavágyik oda, ahol 



BÉKESSÉG18

született, ahonnan útnak indult. 
Ez a Rúth visszacsempészi Naómi 
szívébe a reményt. Ő pedig elkezd 
szurkolni ennek a lánynak, tanítja 
őt, hogyan forgolódjon az akkori 
társadalmi szokásoknak megfele-
lően, hogy észrevegye őt egy fér-
fi… Ez a férfi pedig nem akárki, 
jómódú, köztiszteletben álló, sőt 
távoli rokona a családnak, tehát 
vérvonal! Egy szó mint száz: Boáz 
beleszeret Rúthba, az idegen kul-
túrájú nőbe és elveszi feleségül. 
És mit ad Isten? Egy gyermeket, 
akinek nem kisebb leszármazott-
ja lesz, mint a zsidók legnagyobb 
királya: Dávid. Naómi pedig már 
régen elment az élők sorából, és 
nem tudhatta, hogy az Isten ál-
ma az ő családjában úgy folyta-
tódik, hogy Rúth neve a Messiás 
nemzetségtáblájában is ott lesz: 
Jézus Krisztus ősanyja lett a hűsé-
ges pogány meny. Nem tudhatta 
az Isten álmát. De az mégis célba 
ért. Naóminak el kellett engednie 
az álmait, de Isten a szíve legmé-
lyebb vágyát teljesítette: egy nagy 
család és egy fontos terv részesé-

vé vált. Isten megmentő álmának 
az eszközévé. Hadd idézzem G. 
B. Shaw-t: „Ez az igazi öröm az 
életben: egy általad hatalmasnak 
elismert cél elérésében eszköznek 
lenni. A természet kezében erő-
nek lenni, s nem lázas, önző, be-
teges, panaszkodó kis csomónak, 
aki szemrehányást tesz a világ-
nak, amiért nem az ő boldogsá-
gát tartja szem előtt.” (R. Warren: 
Céltudatos élet, Bp, 2016., 35. o.) 
Igen, sokféleképpen élhetjük meg 
az álom elengedését: beleszorul-
hatunk egyfajta áldozatszerepbe 
is. De Isten arra hív meg, hogy a 
személyiségfejlődésünk eljusson 
az önmegvalósítás és az önátadás 
után az önfelülmúláshoz.

Jézus ebben az önfelülmúlásban 
tette le az életét értünk a keresz-
ten, hogy megvalósulhasson az 
Isten megmentő Álma. Meg kell 
halnia az álmainknak ahhoz, hogy 
az az Álom jusson érvényre, amit 
felülről kaptunk. Ez az Álom pedig 
nagyobb nálunk, Istenből egy da-
rab. Boldog az az ember, aki Isten-
nel álmodik.

Álljon itt a 127. zsoltár, melyben 
az Álom mindkét szólama gyö-
nyörűen hallatszódik:
Ha az Úr nem építi a házat, hiába 
fáradoznak az építők.

Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába 
vigyáznak rá az őrök.

Hiába keltek korán és feküsztök 
későn: fáradsággal szerzett kenye-
ret esztek.

De akit az Úr szeret, annak álmá-
ban is ad eleget.

Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, 
az anyaméh gyümölcse jutalom.

Mint a hős kezében a nyilak, olya-
nok a serdülő ifjak.

Boldog az az ember, aki ilyenekkel 
tölti meg a tegzét: nem szégyenül 
meg, ha ellenségeivel van szóvál-
tása a kapuban.

Isten áldja meg álmainkat, és ad-
ja meg, hogy szívünk legmélyebb 
vágya teljesüljön!

Szeretettel:
Zámbóné I. Hajnalka 
lelkész, lelkigondozó

Elhallgatott tények
Kijózanító erejű kerekasztal-be-

szélgetésnek lehettek tanúi azok, 
akik április 10-én ellátogattak a 
fasori református templom gyü-
lekezeti termében megrendezett 
„Elhallgatott tények” című beszél-
getésre. A meghívottak között volt 
Azbej Tristan, az üldözött keresz-
tények megsegítéséért felelős he-
lyettes államtitkár és Flaisz Endre, 
a Szent Pál Akadémia oktatója, 
lelkész. A meghívottak a beszélge-
tés moderátorával, Császár Péter-
rel együtt vázoltak fel egy körképet 
a modernkori keresztényüldözés 
helyzetéről.

A beszélgetés minden részvevője 
egyetértett abban, hogy csak akkor 
lehet munkálkodni az üldözött kö-

zösségekért, ha tisztában vagyunk 
a segítségnyújtás tartalmával. Az 
üldözött keresztényeket segítő tö-
rekvések, missziók egyrészt huma-
nitárius célt szolgálnak, másrészt a 
közös világnézetből fakadó hitbeli 
és morális alap megóvására töre-
kednek. Az előadók egyetértet-
tek abban, hogy a keresztény 
hitünk nemcsak Jézussal va-
ló szoros szövetség, hanem a 
világon élő összes hívő között 
– a tradicionális, szokásbeli 
és kulturális különbségek el-
lenére – egy megbonthatatlan 
kohéziós erőt jelent. Jézus 
követői védik a fundamentu-
mot és összezárnak, ha azt 
támadás éri.

A támadás azonban megindult: 
mindennapi, radikális és könyör-
telen. Előadóink az üldöztetés 5 
fő irányvonalát ekképpen jelölték 
meg: elnyomó ideológiai rendsze-
rek, ázsiai nacionalizmus, radikális 
iszlám elnyomás, terrorista csopor-
tok tevékenysége és szélsőséges 
szekularizáció.

A világ több államában (kiemel-
ten Észak-Korea, Kína, a Közel-
Kelet egyes részei) a politikai-
kormányzati rendszer elnyomó 
ideológiai rendet diktál: ezeken a 
területeken a keresztény identitás 
felvállalása kényszermunkára kö-
telezést, nem ritkán halált jelent-
het a hívők számára. Rendkívül 
nehéz körülmények között élnek 
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a keresztények az egyes afrikai 
államokban is. Az ebola járvány 
sújtotta Guinea 90–95 százaléka 
muszlim vallású. Ebben az állam-
ban a Jézust követők üldözése 
egyre fokozódik, számos hátrány, 
diszkriminatív intézkedés nehezíti 
a mindennapjaikat – kiemelten a 
keresztény oktatási intézmények-
ben –, sőt számos esetben az éle-
tük is veszélybe kerül.

A Szahara déli része – ahol a 
sivatag és szavanna egybeolvad 
– képezi az ún. Száhel-övezetet, 
amely kiemelten szegény, elmara-
dott térség. Ez a terület, ezekkel az 
életkörülményekkel termékeny ta-
lajt jelent a különböző radiális ter-
rorszervezetek megerősödésének 
és térnyerésének. Ilyen szervezet 
Kelet-Afrikában az Al-Shabaab, 
Nigériában pedig a Boko Haram. 
A térségben jelen levő fokozódó 
fenyegetést mutatja, hogy az eddig 
békésnek mondható nyugat-afri-
kai államban, Burkina Fasoban is 
egyre aktívabb terrorista csoportok 
kezdtek el működni. Flaisz Endre 
személyes tapasztalatai által kö-
zelebbi betekintést nyerhettünk 
a térségben jelentkező – főként 
terrorszervezetek irányából érke-
ző – keresztényüldözésről. End-
re közeli barátjának egy rokona, 
neoprotestáns lelkészként minden-
napos életveszélynek van kitéve a 
Közép-Afrikai Köztársaságban. Né-
hány hónappal ezelőtt 9 lelkipász-
tor társával együtt imaközösségben 
vett részt, amikor egy terrorcsoport 
katonái rajtaütésszerűen körbevet-

ték őket. Társai életét elvették, ő 
azonban a Kegyelemnek köszön-
hetően megmenekült és továbbad-
ta a történetét. Sajnálatos módon 
ez nem egyedüli vagy csak szórvá-
nyosan előforduló eset, naponként 
történik hasonló a térségben. Flaisz 
Endre rövid története is érzékelteti, 
hogy milyen nyomorúságokon kell 
keresztülmenniük a hitüket vállaló 
keresztény testvéreknek.

Felmerülhet a kérdés: mit 
tehetünk mi, közép-európai 
keresztények, akik biztonsá-
gos távolból szemléljük eze-
ket a tragikus eseményeket?

Előadóink számos olyan tö-
rekvést és programot említettek, 
amelyek segítő kezet és megoldást 
is nyújtanak az üldözöttek számá-
ra. ENSZ határozati javaslatként 
is megfogalmazódott a törekvés, 
hogy a modernkori keresztényül-
dözéseket népirtásként ismerjék el, 
2016. december 13-án pedig az 
országgyűlés fogadott el egy hatá-
rozatot a keresztényüldözés, továb-
bá a közel-keleti és afrikai népirtás 
elítéléséről, az üldözöttek támoga-
tásáról (36/2016. (XII. 19.) ogy ha-
tározat). A Szent Pál Akadémia az 
afrikai térségben élő, a keresztény 
értékek mellett szilárdan elköte-
lezett embereket emel ki és képez 
ki lelkipásztorrá egyetemi oktatás 
keretein belül, hogy aztán szülő-
földjükre visszatérve tudjanak az 
élő igéről beszélni. A közeljövőben 
a helyettes államtitkárság által egy 
önkéntes program keretein belül 
magyar fiatalok is lehetőséget kap-

nak, hogy biztonságos, de elmara-
dott, segítségre szoruló térségekbe 
utazhassanak és segíthessenek 
keresztény testvéreiknek. Kieme-
lendő a Hungary Helps program, 
melynek egyik prioritási pontja az 
üldözött keresztények megsegíté-
se. A program 3 fő alapelvet vall 
magáénak: őszinteség (a tény 
kimondása: keresztényüldözés lé-
tezik), közvetlen kapcsolat (a 
diszkriminált közösségek meglá-
togatása és a segítség közvetlen 
módon – tehát nem nemzetközi 
szervezeteken keresztül történő – 
átnyújtása, ezzel is elősegítve, hogy 
a pénzügyi támogatás ne akadjon 
el egyes szinteken, összhangban a 
transzparencia elvével) és bizton-
ság (a szülőföldre való visszatérés 
lehetőségének elősegítése, egy vé-
dett környezet kialakításában való 
részvétel). Az előadás zárásaként 
Azbej Tristan egy örvendetes for-
dulópontról is beszélt: az Amerikai 
Egyesült Államok alelnöke – mi-
után tudomást szerzett a magyar 
programokról – személyes beszél-
getésre invitálta őt, ahol elindult a 
diskurzus különböző, üldözött ke-
resztényeket segítő projektekről.

Milyen feladat vár hát ránk? 
Közösen kell ledöntenünk a hall-

gatás falát, hogy együttes erőfeszí-
téssel segíthessünk azoknak, akik 
minden fenyegetés közepette há-
borúságot szenvednek az igazsá-
gért!

A cikk elkészítésében közreműködött 
Incze Johanna

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

-  evangéliumi naptárakat
-  kazettákat és CD-t 

vásárolhat minden kedves érdeklődő. 

Karácsonyi és újévi kiadványok kaphatók!

A Széchenyi utcai gyülekezetünkben a két istentiszteleti alkalmat követően:

Iratterjesztés
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Aki megvigasztal minket
„Áldott az Isten és a mi 

Urunk Jézus Krisztusnak Aty-
ja, az irgalmasságnak Atyja és 
minden vigasztalásnak Istene; 
Aki megvigasztal minket min-
den nyomorúságunkban, hogy 
mi is megvigasztalhassunk 
másokat minden nyomorú-
ságban azzal a vigasztalással, 
amellyel Isten vigasztal min-
ket.” (2Kor 1:3-4)

Van-e közöttünk olyan, akinek 
nincs szüksége vigasztalásra?

Az advent időszakában vagyunk. 
Urunk megígért visszajövetelének 
tudatában előretekintünk. Isten 
előtt vizsgálva magunkat, visszafelé 
is nézünk. Lassan véget ér a 2018-
as esztendő is. Ilyenkor aztán köny-
nyen megkeseredhet a lélek: nem 
várt betegség, mindenféle nehéz-
ség, remélt dolgok elmaradása, el-
mulasztott lehetőségek, fájdalmas 
veszteségek okán.

Hány kedves hozzátartozónktól, 
testvértől kellett elválni vagy tőlük 
végső búcsút venni?

Igénk azt mondja, hogy szerető 
Atyánk mindenféle nyomorúság-
ban meg tud vigasztalni. „Közel 
van az Úr mindenkihez, aki hívja, 
aki igazán hívja.” (Zsolt 145:18) 
„Hívj segítségül engem a nyo-
morúság idején! Én megsza-
badítlak, és te dicsőítesz en-
gem.” (Zsolt 50:15)

Ha még nem ismernéd, ismerd 
meg a „testté lett Ige”, Úr Jé-
zus Krisztus természeti és termé-
szetfeletti erőkön, bűnön, halálon 
győztes hatalmát! Gyógyíthatatlan 
betegségeket gyógyított, bűntől, 
gonosz lelkektől, testiességtől, pénz 
szerelméből, félelmekből, elron-
tott életutakból szabadított. Ismerd 
meg – mert hogy is tudnál bízni 
abban, Akit nem, vagy nem elég-
gé ismersz! Hála az Úrnak, Igéjéből 
Szentlelke és kirendelt hirdetői által 
szól hozzánk.

Drága Testvérem, hagyd maga-

dat hát a vigasztalás Istenétől meg-
bátorítani!

Emberi szó mit sem ér, Ő pedig 
a maga békességét kínálja, amely 
terhek alatt is nyugalmat biztosít. 
(Jn 14:27) E sorok írója többekkel 
együtt megtapasztalta, tapasztalja 
ezt a csodát: Istenünk minden ér-
telmet felülhaladó szeretetét és böl-
csességét, amellyel Ő a fájdalmas 
dolgokat is javunkra munkálja. Akit 
Ő kézbe vesz, azt formálni kezdi, és 
Ő pontosan tudja, mit miért és ho-
gyan tesz, Ő nem vét hibát. Bízd 
rá magad e kegyelemre, mely 
gazdagon árad feléd, váltságát 
tedd a magadévá, hidd el, szá-
modra is elég!

Hadd nyújtsak át ebből a túlára-
dó gazdagságból a leggyakoribb 
élethelyzetekre szóló ízelítőt:

Beteg vagy? – „Uram, te vagy 
osztályrészem és poharam, te tar-
tod kezedben sorsomat.” (Zsolt 
16:5); „Ha a halál árnyéka völ-
gyében járok is, nem félek semmi 
bajtól, mert te velem vagy” (Zsolt 
23:4); „Őrizz engem, mint szemed 
fényét, rejts el szárnyaid árnyéká-
ba” (Zsolt 17:8).

Életed nyomaszt, megtérnél? – 
„bűneink miatt törték össze. 
Ő bűnhődött, hogy nekünk bé-
kességünk legyen” (Ézs 53:5); 
Jézus bűnért való tökéletes áldoza-
ta „Elvégeztetett!” (Jn 19:30); 
„aki énhozzám jön, azt én nem 
küldöm el” (Jn 6:37).

Bizonytalan vagy? – „Ne félj, 
mert megváltottalak, neveden 
szólítottalak, enyém vagy!” 
(Ézs 43:1)

Nehézségben vagy? – „Világos-
ságom és segítségem az Úr, kitől 
félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől 
rettegnék? Reménykedj az Úrban, 
légy erős és bátor szívű, remény-
kedj az Úrban!” (Zsolt 27:1,14); 
„Minden gondotokat őreá vessé-
tek, mert neki gondja van rátok.” 
(1Pét 5:7).

Nehéz várakoznod? – „Nem kés-
lekedik az Úr az ígérettel…” (2Pét 
3:9). Könyörögj kitartóan: „Ti, akik 
az Urat emlékeztetitek, ne legyetek 
némák!” (Ézs 62:6).

Vádol a szíved? (és igaza van) 
– „Nem veti meg, és nem utálja 
a nyomorult nyomorúságát… se-
gélykiáltását meghallgatja.” (Zsolt 
22:25); „bár a szívünk elítél, Isten 
mégis nagyobb a mi szívünknél, és 
mindent tud.” (1Ján 3:20); „Mert 
nem olyan főpapunk van, aki 
ne tudna megindulni erőtlen-
ségeinken, hanem olyan, aki 
hozzánk hasonlóan kísértést 
szenvedett mindenben, kivéve 
a bűnt. Járuljunk tehát biza-
lommal a kegyelem trónusá-
hoz, hogy irgalmat nyerjünk, 
és kegyelmet találjunk, amikor 
segítségre van szükségünk.” 
(Zsidó 4:15–16).

Gyász terhét hordozod? – „Te 
látod a vészt és a bánatot, ráte-
kintesz, és a kezedben tartod. Rád 
bízhatja magát a gyámoltalan, az 
árvának te vagy a segítője.” (Zsolt 
10:14); „Ne félj, mert én veled 
vagyok, ne csüggedj, mert én 
vagyok Istened! Megerősítlek, 
meg is segítlek, sőt győzelmes 
jobbommal támogatlak.” (Ézs 
41:10).

Elhagytak? (oly sokféle van) – 
„Ha mások megfeledkeznének 
is, én nem feledkezem meg 
rólad!” (Ézs 49:15) Engedd el, 
imádkozz érte! (Filemon a rabszol-
gáját az Úrban kapta vissza.)

Megerőtlenedtél? – „Vénsége-
tekig ugyanaz maradok, ősz 
korotokig én hordozlak! Én 
alkottalak, én viszlek, én hor-
dozlak, én mentelek meg.” 
(Ézs 46:4)

„Hát nem tudod, vagy nem hal-
lottad, hogy örökkévaló Isten az 
Úr? Ő a földkerekség teremtője, 
nem fárad el, és nem lankad el, 
értelme kifürkészhetetlen. 
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Erőt ad a megfáradtnak, és az 
erőtlent nagyon erőssé teszi. 
Elfáradnak és ellankadnak az 
ifjak, még a legkiválóbbak is 
megbotlanak. De akik az Úr-
ban bíznak, erejük megújul, 
szárnyra kelnek, mint a sasok, 

futnak, és nem lankadnak meg, 
járnak, és nem fáradnak el.” 
(Ézs 40:28–31)

„akik az Úrban bíznak…” – 
Csendben kérdem: nem bízol-e 
még inkább az emberben?

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, 

akik megfáradtatok, és meg vagy-
tok terhelve, és én megnyugvást 
adok nektek.” (Mt 11:28)
„Jöjj, Uram Jézus!” (Jel 22:20)

Benkóné Mária

E nélkül nincs ünnep
Miért ragaszkodunk adventi, 
karácsonyi megszokásaink-
hoz, és mi töltheti meg ezeket 
tartalommal?

Van, akinek a Reszkessetek, be-
törők vagy a Drágán add az életed. 
Van, akinek Bud Spencer és Terence 
Hill. Esetleg az Igazából szerelem. 
Megint másoknak az ételek, a ze-
nék, az ünnepi napirend, az ének-
lés, a szertartások megszokottsága. 
Azoknak az arcoknak látványa, 
amelyeket csak ünnepekkor látunk. 
A nyakkendő megkötésének rituá-
léja. A közös karácsonyfa megvá-
sárlása. Vásárok végigbóklászása, 
keresve a már jól ismert kínálatot. 
A régi dekoráció előszedése, lepo-
rolása, kirakása. A régi adventek és 
karácsonyok felidézése.

Mindannyiunknak megvannak 
a magunk szokásai, amelyeket 
minden évben decemberkor újra 
és újra megismétlünk. Némelyiket 
családjainktól vettünk át, mások-
nak az élet csinált helyet bennünk, 
de az a közös mindegyikben, hogy, 
bár néha kényszernek érezzük őket, 
mégis ünnepeink részei. Morgunk 
rájuk, amikor a terhünkre vannak, 
de ha elmaradnának, üresség len-
ne a helyükön. Ha rajtunk múlna, 
akár foggal-körömmel is, de ér-
vényt szereznénk nekik. Elkezdjük 
őket már advent első vasárnapján, 
és sokszor szilveszterig, vízkeresztig 
vagy még tovább kitartanak. „E 
nélkül nincs ünnep” – mondogat-
juk másoknak. És magunknak.

Elvárjuk az adventtől és a kará-
csonyi ünnepkörtől, hogy a meg-
szokottat kapjuk tőle. Persze, van 
csodavárás is, és a várakozásnak 

számtalan egyéb aspektusát meg-
éljük ilyenkor, de őszintén: ha 
semmi se alakulna úgy, ahogyan 
azt elterveztünk, élveznénk ezt az 
időszakot? El tudnánk-e engedni 
a megszokásainkat bármi másért 
cserébe, amit az ünnepek nyújtani 
tudnának? Teljes mértékben alig-
ha, legfeljebb részben. De ez nem 
is feltétlen baj, amíg tudatában va-
gyunk az okoknak, és nem válunk 
megszokásaink rabjaivá.

Miért keressük újra és újra a meg-
szokottat? – adódhat a kérdés. Az 
okok között talán szerepet játszhat 
a nosztalgia is. Gyermekkorunk, 
fiatalkorunk adventjeit, karácso-
nyait szeretnénk visszaidézni ma-
gunknak, esetleg a múltba veszett, 
meghitt pillanatokat újra átélni. 
Ami egyszer jó volt, kellemes volt, 
boldogsággal töltött el, azt nem 
szeretnénk elengedni. Azt fel sze-
retnénk idézni, át akarjuk adni 
szeretteinknek, meg akarjuk oszta-
ni velük. Magunkat és másokat is 
megajándékoznánk a boldogság 
felmelegített perceivel, remélve, 
hogy nem csak a töltött káposzta jó 
felmelegítve. Vágyunk ugyanarra a 
hangulatra, ugyanarra az élmény-
re. Bár tudjuk, hogy lehetetlen 
pont azokat a pillanatokat pont úgy 
újraélni, igyekszünk minél jobban 
megközelíteni őket, minél ponto-
sabban felidézni az emlékeinket.

Másrészt az ünnepi szokásaink 
egyfajta rituálék is. Ilyenkor kilé-
pünk a hétköznapi keretekből, és 
egy egészen másfajta valóságba, 
időbe lépünk be. Egy minőségileg 
jobb, emelkedettebb létbe, amely-
nek az elérésében segédkeznek a 

megszokásaink is. Itt a valójában 
régmúlt dolgok örökké tartanak, 
a pillanat kimerevedik, mi pedig 
nem a tegnap hétköznapiságához 
kapcsolódunk, hanem az ünnepek 
kiemelt állandóságához. A rituá-
léink jelentik a kapcsot két ünnep 
között, illetve közöttünk és az ün-
nepek között.

Ennek persze megvannak a ve-
szélyei. A sokszor megismételt 
szertartások nem csak megerősítő 
hatásúak lehetnek, ki is üresíthet-
nek minket, unalmas rutinná vál-
hatnak, kényszernek tűnhetnek. 
És a következő lépés, hogy csak 
nyűg lesz az egész adventi készülő-
dés. Megfelelési kényszerből csiná-
lunk mindent, miközben nem csak 
másoknak, de magunknak is meg 
akarunk felelni. Pontosabban an-
nak a képnek, amely a fejünkben 
él az ideális ünnepi időszakról.

Mégsem engedjük el az elvárá-
sokat, mert részévé váltak a vá-
rakozásnak, ezért el sem tudnánk 
képzelni nélkülük az adventet. Vá-
gyunk arra, hogy a várakozás örök-
ké tartson, elnyújtanánk, kitolnánk. 
Mert, jaj, mindjárt itt a karácsony, 
ami azután olyan gyorsan véget is 
ér, mint egy tüsszentés! És utána mi 
lesz velünk? Megint várnak ránk a 
szürke hétköznapok? Akkor kezdjük 
el minél előbb az adventet, sokszor 
az első vasárnapot meg sem várva 
– gondolhatjuk magunkban. 
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1930. február 27-én született 
Budapesten. A Fejér megyei Mány 
községben nőtt fel szegény sor-
sú családban Bányai Domokos 
és Sütöri Mária gyermekeként. A 
mányi Református Elemi Népis-
kolában végezte az I–VI. osztályt 
1936–42 között. Tanítója – Kalmár 
Sándor rektor úr – javaslatára az Or-
szágos Falusi Tehetségmentés akció 
keretében versenyvizsgán vett részt 
a Székesfehérvári Magyar Királyi 
Ybl Miklós Gimnáziumban, ahol a 
sikeres vizsga után állami ösztöndí-
jas tanulóként végezte tanulmánya-
it 1942–49 között, az érettségi vizs-
ga letételéig. 1949 őszén a Pápai 
Református Teológia hallgatója lett, 
s ott tanult 2 éven át, majd, miu-
tán a pápai akadémiát bezárták, a 
Budapesti Akadémián folytatta ta-
nulmányait, ahol 1954-ben tette le 
kápláni vizsgáját, majd 1955-ben a 
II. lelkészképesítő vizsga letétele után kapta meg a lel-
kipásztori oklevelet. Lelkészszentelése Balatonfüreden 
történt 1959-ben.

A lelkészi pálya melletti döntése hátterét így fogal-
mazta meg: „szívemben a hit ajándékával úgy érez-
tem, hogy HÁLÁBÓL oda kell szentelnem életemet az 
Úr szolgálatára, aki nem könnyű sorsom körülményei 
között mindenkor megsegített.”

A kápláni vizsga letétele után – 
1954-ben – Győry Elemér püspök 
úr az ácsi gyülekezetbe rendelte 
segédlelkészi szolgálatra. 1955 
őszén a győri egyházközségbe ka-
pott kirendelést, ahol 3 hónapig 
szolgált, majd 1956. január elsejé-
től a fülei egyházközségbe került, s 

ott végezte segédlelkészi szolgálatát 
Szabó Sándor mezőföldi esperes 
káplánjaként. 1956. május else-
jével az esperes Székesfehérvárra 
helyezte, ahol 9 évig segédlelkészi, 
s 1965-től lelkipásztori státuszban 
szolgált 1995. július 31-ig, nyugdíj-
ba vonulásáig, előbb a neves lel-
kipásztor-költő Bódás János, majd 
az ő nyugalomba vonulása után 
Szabó Sándor esperes-lelkipásztor 
szolgatársaként. 1995 szeptembe-
rétől nyugdíjas lelkészként elvállalta 
a sukorói gyülekezet lelkészi szolgá-
latát, ahol Isten kegyelméből még 6 

éven át szolgált.
Lelkészi szolgálatával kapcsolatban elmondható: az 

igehirdetés állt élete középpontjában, amire mindig 
nagy gondossággal készült, de intenzíven végezte a 
család- és beteglátogatást is. Sok-sok gyermeket ké-
szített fel konfirmációs bizonyságtételre. Négyszólamú 
énekkart szervezett s vezette 20 éven át. Szolgálati ide-
je alatt alakult meg s végzett áldásos munkát a közel 

Bányai László
Nekrológ

Már novemberben kitesszük a de-
korációt, elkezdünk gondolkodni 
az ajándékokon, felrakjuk a ked-
venc ráhangolódós filmjeinket. Ka-
rácsony után pedig minél tovább 
feldíszítve hagyjuk szobánkban a 
karácsonyfát, s amíg még vannak 
rajta tüskék, addig ragaszkodunk 
hozzá. Holott a bennünk élő ünnep 
addigra már annyira kiürült, mint a 
szaloncukrok papírjai a fán.

Benne van mindebben az elmú-
lástól, a halandóságtól való félel-
münk is. A hétköznapok a mulan-
dóságra emlékeztetnek minket, az 
ünnepi időszakok pedig az örökké-
valóra. Amikor tehát adventkor a 
karácsonyt várjuk, akkor egy kicsit 
– talán csak tudat alatt – az örök-
kévalóságot is várjuk. Szeretnénk 
átlépni oda, miközben azt ünnepel-

jük, hogy valójában az Örökkévaló 
lépett át hozzánk, a mi percnyi kis 
létünkbe. A világtörténelem el-
ső karácsonyakor a mulandó és a 
múlhatatlan olyan közel került egy-
máshoz, mint még soha. Ezt a pilla-
natot, ezt az aktust akarjuk újra és 
újra megismételni, amikor adventi 
időszakban ugyanazokat a megszo-
kott rítusainkat ismételjük meg. Az 
elvárt dolgok bekövetkeztétől való-
jában azt várjuk, hogy az egyszeri 
csoda újra és újra megismétlődjék.

Ha azonban az örökkévalóba tö-
rekvés mellett észrevennénk, hogy 
itt van velünk az Örökkévaló, a 
várakozásunk egészen más színt 
kaphatna. Ettől válna adventté az 
advent, azaz azzá, amit maga a szó 
jelent: eljövetel. Várakozásunk nem 
Godotra várva telik el, nem az elvá-

rásaink által gúzsba kötve, hanem a 
Várva Várttal: akinek a jelenléte az 
életünkben egyszerre lehet megszo-
kott és váratlan, ismerős és újszerű, 
változó és állandó. Benne találkoz-
nak a régvolt ünnepek meghitt pilla-
natai és az előttünk álló ünnepek új 
élményei. Vele egyszerre élhetjük át 
a már megkapott ajándék felett ér-
zett örömöt és a megígért ajándékra 
való várakozás örömét. Ezt az örö-
möt újra és újra átélhetjük, hiszen 
soha el nem múlik. Megoszthatjuk 
másokkal, mert mindenkinek jut 
belőle és soha el nem fogy. És rítu-
sainkat, szokásainkat, várakozásun-
kat annak a szolgálatába állíthatjuk, 
hogy ez az öröm mindig szem előtt 
maradhasson.

Barna Bálint
(Forrás: www.parokia.hu)
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Eltemettük: 
Nt. Bányai László ref. lelkipásztor, 88 éves; Butola Lajosné sz. Kiss Margit, 88 éves;

Erdei Józsefné sz. Hetyei Erzsébet, 83 éves; Fridinger Istvánné sz. Zergi Jolán, 83 éves;
Földesi József, 82 éves; Horváth Jánosné sz. Kaposvári Ilona, 91 éves;

Jondás Lászlóné sz. Ládás Aranka, 57 éves; Karmanóczki Jánosné sz. Forgó Irén, 76 éves;
Lengyel Viktorné sz. Mészáros Klára, 80 éves; Rakk Ernő, 73 éves;

Rockenbauer Lajos Sándor, 81 éves; Stitz László, 94 éves;
Tóth Árpádné sz. Petrovics Erzsébet, 80 éves; Varga Ferencné sz. Takács Mária, 71 éves 

testvérünket.

                                                                                                Imádkozunk a gyászolókért.

   Megkereszteltük:
Solymár Diána Petrát.

                                                                                Imádkozunk értük.  
    Isten áldását kértük:

Benő Mihály József és Dósa Andrea Csilla házasságára.

                                                                                Imádkozunk értük.

Anyakönyvi hírek   2018. 10. 28–2018. 12. 06.

100 tagú Diakóniai Közösség. Székesfehérvár város 
többi keresztyén felekezetének vezetőivel őszinte test-
véri kapcsolatban ápolta az ökumené ügyét. Szolgálati 
éveiben szépült meg a maroshegyi egyházrész imahá-
za, s nyugdíjba vonulása előtt néhány évvel tette le a 
Budai úti templom alapkövét.

Közel 2 évtizeden át a Mezőföldi Református Egy-
házmegye missziói előadója volt, s számtalan vendég-
szolgálatot végezett evangélizációs alkalmakon, kör-
zeti csendesnapokon egyházmegyénkben, de azon 
kívül is. Szolgált lelkészértekezleteken, egyházkerületi 
asszonykonferenciákon, s csaknem minden évben – 
püspöki felkérésre – a balatonfüredi lelkésztovább-
képző tanfolyamokon előadással vagy igehirdetéssel. 
Aktív szolgálata idején énekügyi és homiletikai tanul-
mánya jelent meg a Református Egyház című folyó-
iratban.

Első szolgálati helyén, Ácson talált rá hitvesére – Ba-
racskai Editre – akivel immár 60 éve éltek meghitt, 
boldog házasságban. Két gyermekük született. Edit lá-
nya 1957-ben született, László fia 1963-ban született.

Örökös tagja a Honvédség és Társadalom Baráti 
Körének, s a „Honvédelemért” kitüntető cím II. osztá-
lyában részesült 2000-ben, s ugyanez évben Székes-
fehérvár város önkormányzata a „Székesfehérvárért” 
emlékéremmel tüntette ki.

2013-ban a Dunántúli Református Egyházkerü-
let Közgyűlése arra méltatta, hogy a „Pro Pannonia 
Reformata” díjat adományozta Nt. Bányai László lel-
kipásztor úrnak.

Isten vigasztaló kegyelmét kérjük családjára, szeret-
teire. Hálás szívvel elbúcsúzik a Mezőföldi Református 
Egyházmegye, s a fehérvári gyülekezet. Emlékét és 
életének áldott tanulságait megőrizzük.

„Leborulok szent templomodban, és magasztalom 
nevedet hűséges szeretetedért, mert mindennél ma-
gasztosabbá tetted nevedet és beszédedet. Amikor ki-
áltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe 
erőt öntöttél.” (Zsolt 138,2–3)

Imre Bálint esperes
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Széchenyi utca

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

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

Maroshegy

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

Budai út

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

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

8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 16.
Hivatali órák: 

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

Tel.: 22/312-785; Fax: 22/398-719; 
Mobil: 06/30-630-8801

e-mail: hivatal@albaref.hu, internet: www.albaref.hu 
Adminisztrátor: Sárkány Anna 

Bankszámlaszám: 
UniCredit 10918001-00000021- 42850004

Lelkipásztorok, hitoktatók
Berze János lelkipásztor, lelkészi elnök

Szász Zoltán lelkipásztor
Ujvári Sándor Csaba beosztott lelkész, hitoktató

Deák Péter ifjúsági lelkész, hitoktató
Ludvigné Izsay Szilvia beosztott lelkész, hitoktató

Varga Zsófia segédlelkész, hitoktató
V. Szabó Gergelyné hitoktató–beosztott lelkész

Ellenbruckné Kiss Aranka hitoktató–beosztott lelkész
Szász Tünde hitoktató
Fórizs Éva hitoktató

Konrád Ferenc hitoktató
Berzéné Bezdán Katalin Erika hitoktató

Nagyné Vincze Tímea hitoktató

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

Tel: 22/312-785
Bankszámlaszám: 

UniCredit 10918001-00000053-90940017
Adószám: (Szja 1 %-hoz) 18501317-1-07
Céljai és egyéb tudnivalók: www.albaref.hu 

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

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

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

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

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

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

Gyülekezeti részeink állandó alkalmai Lelkészi Hivatal

KÖZCÉLÚ ALAPÍTVÁNYAINK

INTÉZMÉNYEINK ELÉRHETŐSÉGEI

BÉKESSÉG
A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS

EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

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

Kiadó: Hit, Remény, Szeretet Alapítvány
Felelős szerkesztő: Berze János; Szerkesztő: Ujváriné Császár Boglárka

Nyomdai munkák: Bezsit Bt., Felelős vezető: Farkas István
A Békesség újság önköltséges. Adományokat elfogadunk a lap kiadásához. Köszönjük!


