
Gyakran szoktam ismerőseim-
nek mondani azt a jól begyakorolt 
szófordulatot, miszerint, ha erre 
jársz, nézz be hozzám. Úgy érzem, 
csalóka ez a meghívás! Miért ne 
lennék én magam az úti cél, és 
akkor is jöhetne, ha nem csak úgy 
erre járt? Miért ne jöhetne akkor 
is, ha csupán velem akar talál-
kozni? Nagyon értékesnek tartom 
azokat a látogatásokat, amikor 
valaki hosszú utat tesz meg azért, 
hogy velem találkozzon! Ilyenkor 
rendkívül meghat és elgondolkod-
tat: tényleg ennyire fontos vagyok 
neki? Ez a gondolat melengeti a 
szívem, és ilyenkor azt élem meg, 
értékes vagyok valakinek, ha ekkora távolságot tett 
meg értem. És nem kevésbé, számomra is nagyon 
értékes az, akiért hajlandó vagyok nagy távolságot 
megtenni, időt, pénzt és fáradságot nem kímélve. Is-
ten, amikor testet öltött Jézusban, nem csak úgy erre 
járt, hanem értünk és miattunk jött! Mennyire fontos 
ezt szem előtt tartani, amikor földre jövetele céljára 
gondolunk, születésére, az első karácsonyra.

Nos, a karácsony lényege épp ez: Isten eljött hoz-
zánk, mert fontosak vagyunk Neki! Nagy távolságot 
tett meg, és CSAK KIMONDOTTAN ÉRTÜNK! A 
távolság Isten és ember között nem kilométerekben 
mérhető, hanem lelki valóságokban. Az Istentől va-
ló elszakadás okozta ezt a távolságot, és mindhiába 
próbálta az ember lecsökkenteni, áthidalni nem tudta. 
Emberi, bárgyú, önigazult próbálkozás, izzadságsza-
gú, vallásoskodó erőlködés abban hinni, hogy mi ma-
gunktól közelebb kerülhetünk a Szent Istenhez. A bűn-

eset elzárta Isten felé az utat. Ezért 
kellett Istennek „lépnie” és hozzánk 
jönnie, sőt járható utat biztosítani 
számunkra hozzá. „Mire Isten elér-
kezik hozzánk, Jézus Krisztusnak 
hívják” – mondta találóan egy lel-
kész barátom. Igen, ez nagyon talá-
ló megfogalmazás, mert Jézusban 
láthatta meg az ember Istent. Jézus 
maga mondja: aki engem látott, 
látta az Atyát. (Ján 14:9) Ha Istent 
szeretnénk elérni, vele kapcsolatban 
lenni, akkor Jézussal kell találkoz-
nunk! És milyen jó, hogy épp arról 
értesít a karácsonyi hír, hogy a nagy 
távolságot áthidalva eljött hozzám, 
hozzád, hozzánk!

A régiek azt tanították, ha Istennek tetszett embe-
ri testet magára ölteni, akkor ez nemcsak azt jelen-
ti, hogy ő ezzel úgymond alább adta, hanem azt is, 
hogy rendkívüli méltóságot adott az emberi testnek. 
Vagyis felértékelte! Ezért a karácsony üzenete nem ke-
vesebb, mint az, hogy visszakaphatjuk azt az emberi 
méltóságunkat, amit a bűnesetben elveszítettünk. A 
szó legnemesebb értelmében újra emberek lehetünk, 
mert Isten emberré lett. Mennyire nyomorult az élet, 
akkor is, ha földi örömöket habzsol, amikor önértéke-
lésünk bármi másban gyökerezik, mint Isten irántunk 
való elköteleződésében. Felbecsülhetetlenül értékesek 
vagyunk neki azáltal, hogy eljött értünk, és földi élete 
másik végén tudatosan vállalva a kereszthalált, meg-
fizette bűnadósságunkat. Örülj, mert újra azzá lehetsz 
Jézus Krisztusban, akivé Isten teremtett! Amikor Mo-
zart írta élete utolsó, zseniális művét, a Requiemet, és 
nem tudta befejezni, az egyik kottalap szélére ezt írta: 
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Utad oka én vagyok!
„Aki az ő tulajdon Fiát nem kímélte, hanem őt mindnyájunkért odaadta, 

hogyne ajándékozna nekünk mindent vele együtt?” Római levél 8:32
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Karácsonyhoz közeledve hirte-
len minden narancs- és fahéj-
illatú lesz, felöltöztetjük ottho-
nainkat új, ünnepi színekben 
pompázó ruhájába, ajándé-
kokat csomagolunk – beszerzésük 
közben biztosan idegeskedünk is –, 
összeállítjuk a menüt és tervezzük 
a napokat. De a lényegre mennyire 
figyelünk?
Kolléganőimmel nagyon szeret-
jük a karácsonyt. Így nem csak 
otthonainkat, de óvodánkat is fel-
öltöztetjük ünnepi díszbe. Előre 
megfontoltan tervezzük az óvodai 
és a csoportos életünket. De mégis 
hogyan tudjuk ápolni lelkünket, a 
gyermekek lelkét és a gyermekeken 
keresztül a szülők lelkét? Figyelünk 
Isten üzeneteire, a karácsony iga-
zi szellemiségére? Fontos az, hogy 
hányszor, hol, milyen ruhában sze-
repel a gyermek? Tudják-e a verset 
és éneket? A teljes fogatókönyv, 
amit elterveztünk, gördülékenyen 
menjen? Hálásak vagyunk az éle-
tünkért, a mindennapjainkért, a 

szeretteinkért? A megváltásért?
Isten az életet ajándékként adta ne-
künk pont úgy, ahogy karácsony-
ra Jézus Krisztust, a Megváltást 
is. Ezt a karácsonyi időszakot – az 
adventet és magát az ünnepet is 
– használjuk arra, hogy megem-
lékezünk ezekről a csodás ajándé-
kokról, töltsük meg hálaimákkal, 
egymás dicséretével, szeretésével, 
átölelésével. A kedves szavak nem 
üresek – erőt adnak. Legyünk ott, 
és segítsünk a másiknak. Töltsünk 
időt Istennel, halljuk meg, mi min-
dent szán nekünk, hagyjuk, hogy 
szeressen minket mindent betöltő 
erejével. A nagy rohanás közben 
álljunk meg, és adjunk hálát min-
den nap legalább egy dologért 

az életünkben – és ne vegyünk 
semmit adottnak, hiszen minden 
ajándék. 
Ott, Előtte, térdre ereszkedve 
megélni a pillanatot és megkö-

szönni mindent.
Várakozásunkban a legszebb bi-
zonyságtételünk nem is lehet más, 
mint a színes, hittel átitatott élet-
öröm: „Tartsátok meg magato-
kat Isten szeretetében, várva a mi 
Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát 
az örök életre.” (Júd 21).
Elcsendesedésben gazdag ádven-
tet kívánva az Olajfa Református 
Óvoda apraja és nagyja!

Mocsáriné Brunner Boglárka

Szerkesztői gondolatok helyett
Rendhagyó módon ezúttal „csupán” egy igé-
vel szeretném köszönteni a kedves Olvasókat. 
Ennek egészen személyes oka van, ugyanis 
november közepén megszületett a második 
kisfiunk, és jelenleg időmből és erőmből erre 
telik. De bízom benne, hogy ez sem hiábava-
ló, és Isten üzenete elér a szívekbe, a Békes-
ség újság írásain keresztül is. 

Szeretettel kívánok mindenkinek áldott kará-
csonyt és Isten békességével teljes, örömteli 
új évet!
„Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus 
kegyelmét: hogy gazdag létére szegénnyé lett 
értetek, hogy ti az ő szegénysége által meg-
gazdagodjatok.” (2Kor 8:9)

Ujváriné Császár Boglárka

„Emlékezz rá, irgalmas Jézus, hogy utad oka én 
vagyok!” Őt nem kell rá emlékeztetnünk, hogy 
útjának oka, célja mi vagyunk, de magunkat fo-
lyamatosan. 

Az Ünnep emlékezés és emlékeztetés egyszer-
re: Értékes vagyok, mert Jézus útjának oka én 
vagyok! Emlékeztesd te is magad erre! Szünte-
len!

Szász Zoltán lelkipásztor, 
Jézus egyik útcélja

Ha Istennek lenne hűtőszekrénye, a fényképed rajta 
lenne. Ha lenne pénztárcája, a fotód benne 

lenne. Minden tavasszal virágokat küld neked és egy 
napfelkeltét minden reggel. Ha bármikor beszélni akarsz 

vele, Ő figyel rád. A világegyetem bármelyik részét 
választhatta volna lakhelyéül, és Ő a szívedet választotta. 
Na és a karácsonyi ajándékod, egyenesen Betlehemből! 
Kedves barátom, be kell látnod: teljesen odavan érted!

Max Lucado lelkipásztor, író

Karácsonyra
 hangolva

Miklya Zsolt: Áhítat

Ég alól csönd ha szól,
hangtalan dalol.
Áhítat van valahol.
Lelkem meghajol.
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Advent a Talentumban

„Hited talán csak egy kicsi mécses, pedig hit nélkül várni nem lehet. És az, aki 
nem az Urat várja, nem is sejti az igazi ünnepet.” (Lukátsi Vilma)

Iskolánkban családi istentisztelettel 
kezdődött az advent, melyet idén 
először az óvodával együtt tartot-
tunk a Széchenyi úti templomban. 
Másodikos tanulóink Ábrahám tör-
ténetén keresztül arra irányították 
a figyelmünket, hogy Isten ígéretei 
beteljesednek. Akik bíznak az Úr-
ban, azoknak annyi áldást ad, mint 
égen a csillag. Adventben is bizto-
sak lehetünk abban, hogy amit Is-
ten megígért, akinek a visszajövete-
lét megígérte, az el fog jönni. Olyan 
jó volt az ovisokkal együtt énekelni: 
Bízom benned Uram Jézus, ben-
ned bízom egyedül.
Másnap suliváró foglalkozásra hív-
tuk a leendő iskolásokat, velük is 
gyertyát gyújtottunk az adventi 
koszorún. Nagy az örömünk, mert 
idén sokan érdeklődnek iskolánk 
iránt.
Kedden a munkatársakkal együtt 
tartottunk karácsonyi bibliaórát a 
gyülekezeti házban. Berze nagy-
tiszteletű úr Zakariás történetén 
keresztül magyarázta az advent 
lényegét, akinek a várakozása be-
teljesedett, és fiúgyermeket kapott 
Istentől. Mi is gyakran vagyunk Za-
kariások, akik el sem akarják hinni, 
hogy amit Isten mond, az igaz. De 
Isten nemcsak az ígéretek, szavak 
Istene, hanem a tettei is beszélnek.
Csütörtökön Mikulás délutánt tar-
tottunk, a szülők ajándékot küldtek 
a gyerekeknek. Pénteken az adventi 
jótékonysági estre készültünk, ven-
dégül láttuk a gyülekezetbe érkező 
határon túli magyar testvéreinket. 
A hetedikesek idén is Erdélybe 
készülnek, számukra ez a találko-
zás az útra készülődés alkalma is 
volt. A jótékonysági esten iskolán-
kat Nagy Barbara végzős tanulónk 
képviselte, aki Reményik Sándor 

Ez a kegyelem című versét szaval-
ta. Az ünnepségen ötödikeseink a 
közös éneklésbe kapcsolódtak be. 
Nagy lelkesedéssel gyűjtöttük idén 
is a karácsonyi cipősdobozokat, 
melyet a csángó magyar gyerekek-
nek küldtünk el.
Ebben az évben is vannak újdon-
ságok a városban, amikhez isko-
lánk is szívesen csatlakozott. A Vö-
rösmarty Színház rajzpályázatára 
24 rajzot küldtünk be, melyet az 
Újszövetség Maratonon díjaztak. 
Árva Zalán, V. Szabó Bence, Parall 
Orsolya, Reichardt Angéla és Polák 
Hanna emléklapot és színházjegyet 
kaptak munkájuk elismeréseként.
A Rác utcában karácsonyfa-díszí-
tő versenyre kaptunk meghívást, 
melyre harmadikos tanulóink ké-
szülnek nagyon szorgalmasan.
Idén először szinte az egész iskola 
együtt megy a színházba, ahol egy 
karácsonyi darabot, a Diótörőt né-
zik meg a gyerekek.
A szülőkkel is készülődünk az ün-
nepre, a szombati munkanapon 
adventi kézműves délelőttöt tartunk 
a szülők bevonásával, majd feldí-
szítjük az iskola karácsonyfáját.
A téli szünet előtti utolsó héten a 
harmadikosokkal szerepelünk a 
városház téri színpadon, majd pén-
teken délután megtartjuk az iskolai 
karácsonyi ünnepséget a templom-
ban. Ezzel a ráhangolódással remél-
jük, hogy tanítványaink, munkatár-
saink, a hozzánk tartozó családok 
számára előkészítjük az ünnepet, 
hogy mire eljön a karácsony este, a 
szívünk ünneplőbe öltözve várja az 
eljövendő Úr Jézust.
Kívánom, hogy várakozásunk nagy 
örömre forduljon.
Szeretettel:

Szanyó Gáborné

ADVENT

Te vezess, Örökkévaló!
Eljövendő vagy:
Várunk.
Te vagy a szikrázó
Fény,
Mi meggyújtja a világot!
A világ száraz.
Te Élő vagy,
Uram!
Leborulok:
A dicsőségből nézel ránk.
Ünneplőben örülsz
A Születésnek,
Mi korszakot nyit.
Te vagy a Minden:
Az Ige.
Mi gyermekszájakon cseng.
Templomokban
Fehér kegyelem hull,
Mint hó.
Decemberben
Tisztábbak leszünk:
Karácsonyt,
Téged várunk:
Hozz megbocsátást,
Reményt,
Szeretetet
A fekete világba.
Add, hogy mosolyogjunk,
Nyugodjunk,
Rád várva.

Rozsnyai László
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„Az Emberfia 
nem azért jött, 
hogy szolgálja-
nak neki, hanem 
hogy ő szolgál-
jon és életét adja 
váltságul.” (Márk 
10,45)
Nagyné Vincze 

Tímeának hívnak, sokak ismernek már, hisz középis-
kolás korom óta tagja vagyok a gyülekezetnek.
Szívemben az Isten alakú űrrel gyermekként találkoz-
tam, amit még nem tudtam akkor megfogalmazni, de 
vágytam megismerni Istent. Tinédzserként nem a vi-

lág vonzott, hanem az ifjúsági közösség. Konfirmáció 
után vettem a bátorságot, és a számomra ismeretlen 
székesfehérvári ifjúsági közösségbe kezdtem el járni, 
amit Börzsönyi János tiszteletes úr vezetett. Nyári tá-
borokban sokat hallottunk a megtérés szükségességé-
ről, ami engem késztetett, hogy döntsek az Úr mellett. 
Ebben az odafordulásban még nagyfokú volt a félelem 
a jövőtől: ha nem rendezem bűneimet, akkor elveszek. 
Később megláttam szívemben, hogy értem szenvedett 
Krisztus a kereszten. Ezután évek következtek sok-sok 
szolgálattal, melyek büszkévé tettek, majd sok-sok pró-
ba, melyek összetörték a kevélységemet. Mégis teljes 
békességet akkor nyertem Jézus Krisztusban, amikor 
meg kellett szégyenülnöm életem minden területén. 

Haukiné Szabó Rózsának hívnak. 2019 júniusában 
református hittanoktatóként a Pápai Református Te-
ológiai Akadémia katechéta-lelkipásztori munkatárs 
BA szakán szereztem diplomát. Gyerekkorom óta 
Abán élek. Két kiskorú gyermekem van: Máté 16 éves 
és Nikoletta 10 éves. Férjem gépjármű-szakoktató. El-
ső diplomámat a budapesti PSZF pénzügyi szak vál-
lalkozási szakirányán közgazdászként szereztem meg.
Református családban nőttem fel. A rendszerváltás 
idején kisiskolásként vasárnapi gyermek-istentisztele-
tekre, gyermek evangelizációs alkalmakra jártam. 7. 
osztályos koromban konfirmáltam, 8. osztályosként 
még aktív gyülekezeti életet éltem. Szakközépiskolás-
ként szinte már csak a nagy ünnepek, a karácsony és 
a húsvét alkalmával jártam templomba. Így teltek az 
évek, egészen 2010 húsvét hétfőjéig. Szokásos módon 
elmentem az ünnepi istentiszteletre, ahol Isten az Ő 
igéje által a Lk 10,42. verse szerint megszólított: „Mária 
a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.” 
A megtérésem óta gyülekezetünk aktív tagjaként vég-
zem szolgálataimat: a nőszövetség tagja vagyok, 2011 
tavasza és 2016 ősze között a vasárnapi iskola egyik 
vezető tagja voltam, 5 éve az általános iskolai hitokta-
tásban és 2 éve az óvodai hitoktatásban is szolgálok.
A vasárnapi iskola egyik vezetőjeként is fontosnak tar-
tottam, hogy az igaz ismeretet, a bibliai alapokra épü-
lő tudást adjam tovább, ezért is jelentkeztem egy, a 
gyermekmunkát segítő képzésre, ahol az ötleteken túl 
megerősítést is kaptam. 2014-ben felvételt nyertem az 
akadémiára, tanulmányaimat azonban családi okból 
kifolyólag 2015 szeptemberében kezdhettem el. Az 
akadémián megszerzett ismereteket az általános isko-
lai, majd az óvodai hitoktatásban is azonnal hasznosí-
tani tudtam, mert tanultam és taníthattam. Számomra 
minden hittanórai alkalom a tanulásról szól(t), ahol a 

legfőbb tanító az Úr Jézus. A 
bibliai történet, aranymon-
dás mellett a játék, az ének 
és a személyes élmények 
megosztása mindig jelen 
van a hittanfoglalkozásokon, 
úgy, ahogy azt gyermekként 
jómagam is megéltem. A fe-
gyelmezés kérdése fontos, hi-
szen azért vannak elevenebb 
gyermekek is a hittancso-
portban. Hiszem, hogy jó szóval és nagy türelemmel, 
odafigyeléssel kezelhetők ezek a problémák. A külön-
leges bánásmódot igénylő gyermekek (SNI és BTM) 
hitoktatása is izgalmas kérdés számomra, ezért is vá-
lasztottam szakdolgozatom kutatási témájának ezt a 
területet. Különösen szívet melengető érzés egy-egy 
szívből felfakadó gyermeki ima, egy-egy gyermeki 
módon megfogalmazott teológiai felismerés.
A mai rohanó világban a gyermekek is rohannak, egy-
máshoz türelmetlenek. Szükség van a csendes percekre, 
és minél több közös élményre. Közösségépítés céljából 
az idei évben immár negyedik alkalommal utaztunk el 
gyülekezetünk kicsiny gyermekcsapatával Balatonkili-
tire táborozni. Fontosnak tartom a gyermekek gyüleke-
zeti életbe való bevonását, ezért karácsonykor, anyák 
napján és a tanévzáró alkalmával a gyermekek nem 
csupán hallgatói, hanem résztvevői is az istentisztele-
ti liturgiának. Szolgálataimban alázattal és szeretettel 
igyekszem a gyermekek felé fordulni. Hiszem, hogy 
minden elvetett mag az Úr által rendelt időben termőre 
fordul. Hitoktatóként a feladat tehát a magvetés, az út-
mutatás a jó részhez, az Úr Jézushoz. SDG!

Haukiné Szabó Rózsa

HITOKTATÓK BEMUTATKOZÁSA
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Szabó Judit Márta vagyok, 
ebben a tanévben kapcso-
lódtam be a székesfehér-
vári hitoktatásba, mint a 
Pápai Református Teoló-
giai Akadémia másodéves 
hit- és erkölcstanoktatói 
szakirányú továbbképző 
szakos hallgatója. Röviden 
szeretnék bemutatkozni: 
édesapám, Szabó Péter 
a Vértesaljai Református 
Egyházmegye esperese 

volt, édesanyám az egyházmegye katechetikai elő-
adója. Mindketten a Cecei Református Egyházközség 
lelkipásztorai voltak. Négy testvéremmel nagycsalád-
ban nőttünk fel. Lelkészgyermekként sem maradha-
tott el az életemből a személyes megtérés, melyet Isten 
a Debreceni Református Kollégium falai között vitt 
véghez bennem.
A lelkészi hivatásra készültem, de hivatástudatomban 
megrendülve abbahagytam teológiai tanulmányai-
mat, sőt elmaradtak a napi csendességek: a bibliaol-
vasás, az imádság. Eltávolodtam az Úrtól, a vasárna-
pi istentiszteletet leszámítva a hitetlenek életét éltem. 

2010 adventjében megszólított egy evangelizáció. Ezt 
követően újra elkezdtem olvasni a Bibliát, és az Úr 
szólt hozzám: „Avagy megveted az ő jóságának, el-
nézésének és hosszútűrésének gazdagságát, nem tud-
ván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít?” 
(Róma 2,4) Isten visszavonzott az Ő közelébe.
Tanítói, majd német nyelvtanári végzettséggel a Cecei 
Illyés Gyula Általános Iskolában tanítottam. Szüleim 
nyugdíjba menetele után fél évig a Cecei Református 
Gyülekezetben végeztem hitoktatói munkát, valamint 
konfirmációra való felkészítést Szabó Ferenc esperes 
úr kérésére, Oláh László lelkipásztor felügyelete alatt.
2015-ben megismertem Hüvely Zsolt László dekora-
tőrt, aki a következő év tavaszán felnőtt konfirmációja 
által tett bizonyságot hitéről a Széchenyi úti gyüleke-
zetrészben. Házasságkötésünkre is itt kértük Isten ál-
dását. Az elmúlt 3 és fél évben pedagógiai munkámat 
a Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskolában 
végeztem, a délutáni tanulás során jobban megis-
merve a gyermekeket. Jelenleg Székesfehérváron a 
II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskolában és a Felsővárosi Általános Iskolá-
ban tanítok református hittant. Hálás vagyok Istennek 
ezért a szolgálatért.

Szabó Judit Márta

Megláthattam, ki vagyok én valójában, ahogy az ige 
mondja: „nyomorult, szánalmas, szegény” (Jel 3:17). 
Anyaként, feleségként csődöt mondtam, és a korábbi 
tanulmányok, jó cselekedetek ezen semmit sem segí-
tettek. Kivitt az Úr a pusztába, hogy a lelkemre beszél-
jen. Gyógyító kése alatt meggyógyultam, Ő megtisztí-
tott, új ember lehetek.
2018-ban visszahívtak a hitoktatásba segíteni. Erre a 
tanévre sok tusakodás után hívott el az Úr az alábbi 
igével a szívemben: „Mert úgy szerette Isten a világot, 
hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3:16). A gyer-

mekek szívét szeretné elérni az Úr. Olyan szeretetet 
kaptam a gyerekek felé, hogy ez a szeretet mindent 
kibír. Volt olyan nap, amikor sírva ültem be az autóba 
egy nehéz nap után, és egy dalban felcsengett a vi-
gasztalás: „elvadult tájakon ösvényt egyengessetek”. 
Keresztelő János igéi ma is érvényesek (Lk 3:4–6).
Nagy örömöm, hogy bármennyire is nehéz öt gyer-
mekem mellett vinni az Urat az iskolákba, tudom, 
hogy azért tudom ezt megtenni, mert Ő bennem él, és 
hatalmas ereje munkálkodik bennem.

Nagyné Vincze Tímea

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

-  evangéliumi naptárakat
-  kazettákat és CD-t vásárolhat minden kedves érdeklődő. 
A karácsonyhoz és az új évhez kapcsolódó kiadvá-
nyok kaphatók! 30 éves az iratterjesztés Isten 
dicsőségére és a gyülekezet lelki épülésére!

A Széchenyi utcai gyülekezetünkben a két istentiszteleti alkalmat követően:

Iratterjesztés
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„Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Is-
ten az ő Fiát, a ki asszonytól lett…” (Gal 4,4).
Jézus Krisztus csak igen rövid időre vette fel egy ember, 
ezen belül is egy gőgicsélő kisgyermek formáját. Örök 
időktől fogva az Atyánál volt, majd földi életét, küldeté-
se beteljesítését követően visszatért a mennyei Atyához. 
Jelenleg is az Ő jobbján ül, ahonnan majd újra eljön, ak-
kor már ítélni eleveneket és holtakat egyaránt. Szemé-
lyesen jött el jó 2 ezer éve, mert a földi teremtmények 
nagy bajba kerültek. Távolról már nem lehetett rajtuk 
segíteni. Eljött a szabályaik, tradícióik betartásában bí-
zókhoz, a nagyvonalú szabadelvűekhez és a kívülálló 
értetlenekhez egyaránt. Mindegyikükhöz személyesen, 
hozzájuk illően szólt, illetve cselekedett. Majd mikor gon-
dolati rendszereikbe már nem fért bele személye és élete, 
hagyta magát kiszolgáltatni nekik. Mikor úgy gondolták, 
hogy sikerült zavaró személyét kiiktatni, akkor vált nyil-
vánvalóvá a testté létel értelme és csodája. Egyszerre 
lett a bűn büntetésének elszenvedője és az ember meg-
mentésének végrehajtója. Bűn, azaz céltévesztettség és 
Istentől való áthidalhatatlan távolság. Minden emberi 
példa csak gyarló próbálkozás ennek bemutatására: Egy 
diák, akinek maximális pontszámot kell teljesítenie, mert 
csak az az elfogadható, vagy egy dolgozó, aki akárhogy 
is igyekszik, itt-ott azért be-becsúszik valami hiba. Nem 
mintha Isten egy maximalista követelő lenne, hanem, 
mert Ő maga a tökéletesség. „És nem megy abba be 
semmi tisztátalan…” (Jel 21,27) Nem segít sem a hárí-
tás, sem az összehasonlító mentegetés, hiszen teljesen 
mindegy, hogy valaki 5 méter mélyen, vagy 10 cm-re a 
vízfelszín alatt fullad meg. „Mert mindnyájan vétkeztek, 
és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.” (Róm 3,23) 
Isten csodálatos megoldása azonban kiutat kínál ebből 
a lehetetlen helyzetből a tehetetlenül vergődő, önmagán 
segíteni nem tudó embernek: „Megigazulván ingyen az 
ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által” 
(Róm 3,24). Nem azért ingyenes a váltság, mert csekély 
értékű termék kínáltatik, hanem azért, mert megfizethe-
tetlen az még az igyekvő számára is. Megszűnik a szo-
rongás, hogy elég-e a saját igyekezet (nem), és boldog 
megnyugvást eredményez, hogy Isten tette viszont elég, 
mert istenien tökéletes és elégséges. Boldogan átveheti, 
aki szomjazik rá. Ingyenessége közösségépítő is: „Mert 
kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek 
van: Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki 
ne kérkedjék.” (Ef 8–9). Jó hatással van a szolgálatra is, 
mert nem a félelem, hanem a hála a mozgatórugója.

Bizonyságtételemet egy kedves lelki énekkel zárom, 
amely a „Dicséretek” evangéliumi énekeket tartalmazó 
könyvben található:

Németh Kornél

Amim csak van, mindazt úgy kaptam én,
Mert hitből az Úr kegyelme enyém.
Fenn hirdetem én érdemtelen,
Hogy rám lelt az ingyen kegyelem.
Isten kegyelme rám talált,
Isten kegyelme rám talált,
Zengj hálaének az Ő szent nevének,
Hogy Isten kegyelme rám talált.

Voltam szegény, balga, bűnbe veszett,
Isten szívétől oly távol esett.
Az Úr jött és megfogta kezem
És rám lelt az ingyen kegyelem.
Isten kegyelme rám talált,
Isten kegyelme rám talált,
Zengj hálaének az Ő szent nevének,
Hogy Isten kegyelme rám talált.

Nem könnyeim árán nyertem el azt,
Irgalma adta az égi vigaszt.
Bűn terhe nyomta az életem,
De rám lelt az ingyen kegyelem.
Isten kegyelme rám talált,
Isten kegyelme rám talált,
Zengj hálaének az Ő szent nevének,
Hogy Isten kegyelme rám talált.

Túlárad a szívem, szemem ragyog,
Az Úr szeret engem, boldog vagyok
Mind e világon fenn hirdetem
Hogy rám lelt az ingyen kegyelem.
Isten kegyelme rám talált,
Isten kegyelme rám talált,
Zengj hálaének az Ő szent nevének,
Hogy Isten kegyelme rám talált.

A DICSŐSÉGBŐL A ZŰRZAVARBA ÉS VISSZA

„Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki 
áldásával Krisztusban.” (Ef 1:3)
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PRESBITÉRIUMI ÁLLÁSFOGLALÁS 
ÚJ GYÜLEKEZET ALAPÍTÁSÁRÓL

1) Örömmel és hálaadással állapítjuk meg, hogy a 
25 éve gyülekezetkezdeményként indult Budai úti 
gyülekezetrész önálló anyaegyházközséggé alakulá-
sának kérdését a presbitérium megvizsgálta, és tá-
mogatja a gyülekezetalapítást a Magyarországi Re-
formátus Egyház alkotmánya és hatályos törvényei 
szerint.

2) A gyülekezetalapítás nem csupán szervezeti, hanem 
missziói ügy is egyben. Meggyőződésünk, hogy az ön-
álló gyülekezet megalakulása a lélekmentés misszióját 
nem korlátozza, hanem kiteljesíti azt. Éppen ezért a 
szervezeti formáinknak is a lélekmentés misszióját kell 
támogatnia és szolgálnia: „Készítsétek az Úr útját, te-
gyétek egyenessé ösvényeit!” (Mk 1:3) Valljuk, hogy 
az Istentől való függés azt jelenti, hogy nekünk állan-
dóan Istenre kell hagyatkoznunk! A gyülekezetalapítás 
még több missziói erőforrást szabadítana fel a város-

ban. Isten nem a gyülekezetünk nagyságát, hanem a 
Hozzá való hűséget kéri számon rajtunk!

3) A református egység elsősorban lelki egységet je-
lent Krisztusban, és nem szervezeti egységet. Emel-
lett a lelki egység mellett a továbbiakban is elkötele-
zettek leszünk.

4) E gondolatoknak megfelelően az egyházközség 
presbitériuma haladéktalanul megkezdi a gyüleke-
zetalapítás törvényi és gyakorlati feltételeinek tisztá-
zását és az alapítás előkészítését. A presbitérium az új 
anyaegyházközség megalapításának előkészítésére 
szervezőbizottságot hoz létre.

Tesszük ezt Isten és emberek előtti jó lelkiismerettel 
és Urunk még nagyobb dicsőségére!

A Székesfehérvári  
Református Egyházközség Presbitériuma

Ki kell lépnünk a biztonságosnak vélt zónáinkból

Lelkipásztor úr az evangelizációs hét kezde-
tén a szarvasi református hívek köszöntőjét is 
tolmácsolta.

Gyülekezetünkben úgy éljük meg, hogy Istennek egy 
népe van, amely sok közösségben és több feleke-
zetben él. Több olyan gyülekezettel is kapcsolatban 
állunk, amelyek életét figyelemmel kísérjük, imádko-
zunk értük. Amikor azt tapasztaljuk, hogy valamelyik 
közösségben felismerik az evangélium üzenetét, és jó 
dolgok, áldások történnek, azokért mi is nagyon há-
lásak vagyunk. Ha pedig arról értesülünk, hogy va-
lahol nem kedvező események történnek, annak ne-
gatív következményeit mi is megérezzük. Szeretnénk 
mindig ott állni a többi gyülekezet mellett. Amikor 
a híveink értesültek arról, hogy a székesfehérváriak 

meghívtak szolgálatra, akkor az imaközösségünk 
imádkozni kezdett az itt élő közösségért.

Hogyan következett be az életében a hitre ta-
lálás?

Egykor nem egyszerűen csak ateistaként, hanem bi-
gott ateistaként éltem. Nem voltam hajlandó sem vé-
gighallgatni, sem végiggondolni az Istenről szóló bi-
zonyságtéteket. Negyedéves egyetemista koromban 
ismertem meg a feleségemet. Én mérnökként végez-
tem, a feleségem pedig közgazdász diplomát szerzett. 
A tanulmányok befejezte után hívtak meg bennünket 
egy ifjúsági csendesnapra. Eleinte nagyon tiltakoz-
tam ellene, de három nappal a kezdete előtt a merev 
ellenállásom valahogy megszűnt. Békességem lett. 

Számomra komoly üzenettel bír az Újszövetségből a samáriai asszony története, amelyből ma is aktuális 
kérdések jönnek elő. Ennek az asszonynak olyan élő hit épült az életében, amelyet Jézus alapozott meg. Az 
Úr átlépett a zsidó és a samáriai nép közötti ellenségeskedésen, a férfi-nő konfliktuson és kora társadalmának 
több neuralgikus pontja fölött. Ahhoz, hogy helyes kapcsolatunk legyen Istennel és egymással, ki kell lép-
nünk a magunk biztonságosnak vélt köreiből és zónáiból – mindezeket Pentaller Attila, a Szarvasi Reformá-
tus Egyházközség vezetője fogalmazta meg. A lelkipásztor gyülekezetünk őszi evangelizációs hetén hirdetett 
igét, és a Békesség újság számára is interjút adott.

2019.12.01-i presbitériumi határozat: A presbitérium név szerinti szavazással kinyilvánítja szándékát a Magyarországi Re-
formátus Egyház Alkotmányának 19.§-a alapján 2021. január 1-től új egyházközség felállítására a Budai úti gyülekezetrész 
területén. A presbitérium az új anyaegyházközség megalapításának előkészítésére szervezőbizottságot hoz létre.
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Azon a napon annyi elgon-
dolkoztató személyes talál-
kozás, bizonyságtétel vett kö-
rül, hogy megfogalmazódott 
bennem egy mondat: „Iste-
nem, el nem tudom képzel-
ni, hogy létezel, de ha mégis, 
kérlek, győzzél meg!” Utólag 
azt tapasztaltam, hogy Isten 
komolyan vette ezt a monda-
tomat. Ezzel egy pici rést nyi-
tottam az ajtón, és Isten ezen 
az ajtón át bejött az életem-
be. A napi ige így szólt hoz-
zám: „Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket 
Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint…”

Mindebből hogyan vezetett az út a teológiára, 
s majd a lelkipásztori szolgálathoz?

Ebből egyáltalán nem következett. Az következett, 
hogy néhány hónapnyi bibliaolvasás után rádöb-
bentem: már nem kétséges a számomra, hogy Isten 
létezik.
Egy jól ismert fővárosi gyülekezetbe kezdtünk el 
járni a párommal, ahol hamarosan közösségre ta-
láltunk. Később eljutottam egy csendeshétre, ahol a 
hét közepén újra hallhattam Jézus kereszthaláláról. 
Megfogalmazódott bennem egy imádság: „Úr Jézus, 
ha igaz, hogy úgy szerettél engem, hogy meghaltál 
értem, akkor arra kérlek, bocsásd meg bűneimet”. A 
hétvégi úrvacsoraosztáskor a következő igét kaptam: 
„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Isten-
ben, és higgyetek énbennem!” Mindez megerősített 
abban, hogy ne vívódjak, megtértem-e vagy sem. In-
kább azzal foglalkozzam, hogy az életem jó irányba 
menjen. A feleségemmel közösen megfogalmaztuk: 
szeretnénk továbbra is Istennel élni, s Őt követni.

A budapesti életből miként következett az 
irányváltás Szarvasra?

Feladataink és szolgálataink közben egyre világo-
sabbá vált, hogy Isten Szarvasra szeretne irányítani 
bennünket. Tiltakoztam ez ellen, hiszen tudtam, ott 
nincs műszaki végzettségemnek megfelelő munkale-
hetőség. Akkoriban azok az igék bátorítottak, ame-
lyek arról szóltak, hogy Ábrahám engedett Isten hí-
vásának, bár nem tudta, hová is megy valójában. 
A feleségemmel Szarvasra utaztunk, és hamarosan 
találtunk állást, majd pedig albérletet is. A szarvasi 
református gyülekezetben egy szeretetteljes közössé-
get ismerhettünk meg. Kis imaházat kell elképzelni, 

ahol bibliaórára és vasárnap 
istentiszteletre gyűltek össze 
a testvérek. Apránként be-
kapcsolódtunk a gyülekezet 
életébe. Már itt értek azok 
a hatások, indítások, ame-
lyek felvezették, hogy Isten 
a teológia felé kíván vezetni. 
Imádságaink után egyszer 
csak azzal a kérdéssel kere-
sett meg a szarvasi lelkipász-
tor, hogy lenne-e kedvem 
teológiára elmenni. Ez vilá-
gos vezetés volt számomra. 

Budapesten kezdtem el a teológiai tanulmányaimat, 
levelezős képzésen. Harmadéves voltam, amikor az 
akkori lelkipásztorunk távozott a gyülekezetből, s az 
esperesnél jelezte, hogy kirendelésem esetén támo-
gatni fogja a szolgálatomat.

Voltak ekkor még kérdései a lelkipásztori 
szolgálat tekintetében?

Kérdés volt számomra, hogy feladjam-e teljesen a 
világi egzisztenciámat egyházi szolgálatért. A dön-
tést feleségemmel hoztuk meg közösen, hiszen ez 
az egész családunkat érintette. Végül igent mond-
tam, így kerültem 1990 augusztusában a szarvasi és 
békésszentandrási gyülekezethez, mint kirendelt teo-
lógiai hallgató.

Egyházközségük évfordulót is ünnepelt a közel-
múltban…

A gyülekezet 2018-ban ünnepelte fennállása száza-
dik évét. Úgy gondoltuk, hogy a jubileum alkalmából 
elsősorban egy bensőséges, családias megemléke-
zést szervezünk. Megkerestük a korábban Szarvason 
élő híveket, a gyülekezet egykor meghatározó tagjait 
– közösen tekintettünk vissza az elmúlt egy évszá-
zadra…

Milyen tanulságokat láttak meg?

Ezt az időszakot nagy fájdalmak, rosszul meghozott 
döntések és generációkon át meghúzódó sérelmek is 
jellemezték. A hívek egy része lelki sebeket szerzett a 
második világháború után, a beneši-dekrétumokhoz 
köthető felvidéki áttelepítések alkalmával. Ezek az 
események sokaknál súlyos egzisztenciális válságot 
eredményeztek. A korabeli presbiteri jegyzőkönyvek-
ből egyébként világossá vált, hogy miközben a gyü-
lekezet az 1950-es években nagy szegénységet élt át, 
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1956 októberében már adományokat küldött Buda-
pestre, a Kálvin térre a forradalom árváinak meg-
segítésére. Másképpen mondva: az akkori, évi 17 
ezer forintos egyházközségi költségvetés mellett kész 
volt 4 ezer forintos segítséget adni a rászorulóknak. 
Mindez mutatja, hogy a gyülekezet számára nagy je-
lentőségű a misszió és a diakóniai szolgálat. Különös 
személyeket is kaptunk Istentől. Megemlítem gyü-
lekezetünk korábbi gondnokát, idősebb Gyökössy 
Endrét és egykori lelkipásztorát, Ürögdi Ferencet. 
Sokak szeretete, hitbéli hűsége jelentős mértékben 
hozzájárult a gyülekezeti élet megalapozásához.

Jelentős volt a templomépítési kezdeménye-
zésük is.

Az egyházközség két alkalommal is próbálkozott 
templomépítéssel. Végül úgy határoztuk el az épít-
kezést, hogy közben jelentős adóssággal rendelkezett 
a közösség. Ugyanakkor segítség is érkezett az egy-
házmegyénktől. Amikor ez a hívek tudomásra jutott, 
néhány hónapon belül 1 millió forint adomány gyűlt 
össze.
A 2000-es évek elején kezdődhetett el az építkezés. 
Emlékszem, a kivitelezést végző cég egyik elöljárója 
megkérdezte tőlem, nem gondolom-e, hogy felelőt-
lenség olyan módon belefogni egy építkezésbe, hogy 
tudjuk, csak a falak felhúzásra elegendő pénz áll ren-
delkezésre. Erre azt válaszoltam neki, hogy három 
éve folyamatosan azért imádkozunk a testvérekkel, 
hogy Isten állítson meg bennünket, ha az építkezés 
csak a mi akaratunk. Egy évvel az építkezés meg-
kezdése után már álltak a templomfalak, kívülről 
burkolattal és nyílászárókkal is rendelkezett. Másfél 
éves építkezés után már teljesen elkészült a temp-
lom, amelyet azóta is hálaadással használunk. Ké-
sőbb Isten megértette velünk, nem csak a mi hitünk 

miatt fejeződhetett be az építkezés. Benne találtatott 
elődeink hűsége, áldozatvállalása és imádsága nem 
csak a gyülekezetért, hanem a városért és annak 
környezetéért is. A hitvalló elődök úgy haltak meg, 
hogy ebből még semmit sem láthattak.

Az egyházközség evangelizációs hetének cí-
meként azt választotta, hogy Gyógyító jelen-
lét. Mit kívánt megfogalmazni az örömüze-
netben?

Napjaikban nagy szükség van arra, hogy az embe-
rek megértsék, Jézus közeledni szeretne hozzájuk. 
Számomra komoly üzenettel bír az Újszövetségből a 
samáriai asszony története, amelyből ma is aktuális 
kérdések törnek elő. Ennek az asszonynak olyan élő 
hit épült az életében, amelyet Jézus alapozott meg. 
Az Úr átlépett a zsidó és a samáriai nép közötti ellen-
ségeskedésen, a férfi-nő konfliktuson és kora társa-
dalmának számos neuralgikus pontja fölött. Ahhoz, 
hogy helyes kapcsolatunk legyen Istennel és egy-
mással is, ki kell lépnünk a magunk biztonságosnak 
vélt köreiből, zónáiból. Ez ránk, egyházi emberekre 
is érvényes, természetesen. Problémának gondolom, 
hogy összekeverjük az ízlésünket, hagyományain-
kat, beállítódásunkat az Isten evangéliumával, azt 
gondolván, hogy az a „helyes” evangélium, amelyet 
mi gondolunk annak. Pál apostol teljes szabadság-
gal rendelkezett arra vonatkozóan, hogy amelyet hit 
szempontjából nem látott lényegesnek, azt „lazán” 
tudja kezelni. De az evangélium üzenetéhez minden 
esetben ragaszkodott, és tisztán képviselte azt. Hisz-
szük, csak akkor gyógyul meg az életünk, amikor be 
merünk lépni Isten jelenlétébe. Ezt szeretnénk saját 
gyülekezetünkben is megtanulni.

Szűcs Gábor

Őszi hittanos nap a Széchenyi úti gyülekezetrészben

Esős, ködös őszi délután 4 óra 
van, sötétedik. Néhány nappal az 
őszi hittanos nap után ülök a szo-
bámban, nézek az ablakon kifelé, 
és eszembe jut sok szép és kedves 
emlék. Hálás vagyok, hogy 52 kis-
gyermekkel, 2 tini lánnyal és 9 fel-
nőtt szolgáló társsal együtt részese 
lehettem 2019. október 28-án az 
őszi hittanos napnak.
Szeretném megosztani a kedves Ol-
vasóval, hogy honnan és hogyan 

indultunk és hová érkeztünk. Ok-
tóber elején körvonalazódott a hit-
tanos nap témája, a Lélek gyümöl-
cse, melynek alapigéje Pál apostol 
Galatákhoz írt levele 5. részének 
22–23. igeszakaszában olvasható: 
„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, 
öröm, békesség, türelem, szívesség, 
jóság, hűség, szelídség, mértékletes-
ség.”
A hittanos nap minden részletét 
október 17-én egy megbeszélésen 

pontosítottuk. Az Úr áldását kérve 
láttunk neki a szervezésnek: hit-
tanosok hívogatása, jelentkezések 
rögzítése, kézműves foglalkozás és 
imaséta előkészítése, a hittanos nap 
technikai előkészületei, hogy csak a 
legfontosabbakat említsem.
Megannyi előkészítő szolgálat után 
október 28-án reggel 7 órától fel-
készülten vártuk a gyermekeket. A 
hittanos napot 8 órakor Szász Tün-
de hitoktató nyitotta meg. Tünde 
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néni kedves szavai után énekszóval 
és reggeli tornával indultunk neki a 
napnak. Öröm volt a gyermekekkel 
együtt énekelni az új dalokat és az 
elmúlt nyári táborból ismert dalla-
mokat. Az énekszó a nap végén is 
felcsendült, zengett az ének.
Az alapigéhez kapcsolódó áhítatot 
Konrád Ferenc hitoktatótól hall-
hattuk. A gyermekek Feri bácsija 
a közös imádság után Keresztelő 
János élettörténetéből merítve, a 
Szentírás szavait idézve világított rá 
arra, hogy az életben Isten jósága 
megtérésre ösztönzi az embert, és 
a megtérésnek gyümölcse is van. 
Keresztelő János maga mondta az 
embereknek: „… Teremjetek hát 
megtéréshez illő gyümölcsöt…”.
Feri bácsi tartalmas és érdekes, az 
igére koncentráló szavai után pihe-
nésképpen a tízórait fogyasztottuk 
el. A terített asztalra a szendvicsek, 
friss zöldségek mellett Tünde néni 
saját készítésű baracklekvárjával 
megkent kenyerek is felkerültek, 
mindannyiunk nagy örömére. A 
tízórai után a délelőtt további 
részében 5 csoportra (alsósok 
4 évfolyama és a felsősök) 
bontva a hitoktatók segítségé-
vel a kézműves foglalkozások-
ra került sor. A csoportokban 
az alapigéhez kapcsolódóan 
készültek a „gyümölcsök”, és 
a munkálkodás közben lehe-
tőség nyílt a közös éneklésre, 
bibliai igeszakasz felolvasására 
és közös beszélgetésre.
A lelki táplálék után a testi táplá-
lékunkat, a finom ebédet közösen 
fogyasztottuk el a Talentum Refor-
mátus Iskola étkezdéjében. Hogy 
az ebéd után el ne álmosodjuk, 
Czinger Attila személyi edző tanár 
minden végtagunkat jól átmozgatta 
az iskola melletti sportpályán. Cso-
portokba osztva hajtottak, küzdöt-
tek a gyermekek egymással és leg-
főképpen önmagukkal, hiszen tele 
hassal is mindenki a legjobb szere-
tett volna lenni a sportfeladatokban, 
a sorversenyekben. A játék tisztasá-

gát Attila bácsi felügyelte, a gyer-
mekek pedig sportszerűen hajtották 
végre a feladatokat. Úgy érzem, ez 
így volt szép, mindenki nyert!
A testi felfrissülés után kora délután 
visszasétáltunk a gyülekezeti házba. 
Innen indultunk el 5 kis lelki kö-
zösségre bontva a nap zárásaként 
egy imasétára a templomunkba. Az 
imasétán 10 stáció várt bennünket, 
melyből 9 állomás kapcsolódott a 
Lélek gyümölcséhez, a 10. állomás 
volt a záró állomás. A Lélek gyü-
mölcséhez kapcsolódó állomások 
közül 5-öt a templom alsó szintjén, 
4-et pedig a karzaton járhattak be 

tetszőleges sorrendben a csoportok.
Az imasétán imádságban hordoz-
tuk szeretteinket, hálát adtunk Iste-
nünknek életünk örömeiért, lerak-
hattuk aggódásainkat, tanultunk a 
türelemről, átgondolhattuk jócsele-
kedeteinket, apró ajándékot is ma-
gunkkal vihettünk egy szerettünk 
számára, az Isten igéi emlékeztettek 
minket Urunk hűségére és szelídsé-
gére, legvégül pedig a mértékletes-
ség próbájában is megméretettünk 
úgy, hogy a szemünk előtt elterülő 
2 kosárnyi finom cukorkából be 
kellett érnünk egy szemmel. Bízunk 

benne, hogy az imasétán helyére 
kerültek az ismeretek, az érzések, 
érzelmek, és hisszük, hogy a Lélek 
megtermi a maga gyümölcsét.
Az imaséta után a gyülekezeti ház-
ba visszasétálva közösen elfogyasz-
tottuk az idény- és a különleges 
gyümölcsökkel teli uzsonnánkat. 
Megkóstoltuk a gránátalmát, a 
mangót, a kivit, a narancsot, a ba-
nánt, a szőlőt és az almát is.
Hittanos napunkat a gyermekek 
közkívánatára a kedvenc énekeik-
kel zártuk. Oly tisztán, örömmel és 
tiszta szívből énekelték, hogy „elné-
mul minden, ha megszólal az Isten”. 

Számomra a záró éneklés 
volt a nap legszebb, lélekeme-
lő pillanata.
A hittanos napra kislányom-
mal együtt érkeztem. A nap 
végén a korai, sötét délutá-
non az autóban hazafelé ara-
szolva a városi forgalomban 
a kislányom egyszer csak 
megszólalt: „Tudod, Anya, 
igaz, hogy nem kérdeztél 
meg engem, csak elhoztál, 

én nagyon jól éreztem magam. Új 
barátokat szereztem, mindenki ked-
ves volt, Feri bácsi érdekes dolgokat 
olvasott fel a Bibliából nekünk, és 
elmagyarázta, hogy mi is megért-
sük. Finomak voltak az ételek, igaz, 
a sportban elfáradtam, de az ima-
sétán kipihentem magam. Jó volt 
itt lenni, szeretném, ha máskor is el-
hoznál”. Ezek egy gyermek szavai, 
magyarázat nélkül.
Jómagam három szóval szeretném 
összefoglalni mindazt, amit a hitta-
nos napról szívembe zártam: HÁ-
LA, TANULÁS ÉS KÖSZÖNET.
Köszönet azért, hogy „jövevény-
ként” befogadott minket a gyüle-
kezet, köszönet a felnőtt és gyer-
mek testvérekért, és köszönet azért, 
hogy részesei lehettünk a hittanos 
napnak.
Végezetül zárszóként három betű: 
SDG!

Haukiné Szabó Rózsa 
hitoktató
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Mire vársz? – Adventi csendesnap

Egy késő őszi, napsütéses 
délelőttön, november 30-
án adventi csendesnapra 
gyűltünk össze a Széchenyi 
utcai gyülekezeti házban. 
Vendégszolgálóként Nagy 
József Mihály lelkipásztor és 
felesége, Nagy Hajnalka ér-
keztek hozzánk Tápiószeléről 
öt gyermekük kíséretében. A 
nap témáját olvasva szerin-
tem sokunk valamilyen vá-
rakozással érkezett. Mire vártunk? 
– elcsendesedésre, adventi ráhan-
golódásra, az Úrral való találkozás-
ra, testvérekkel való beszélgetésre.

A napot énekléssel és imaközös-
séggel kezdtük. Ezt követte Szász 
Zoltán lelkipásztorunk bevezető 
áhítata. Feltette ő is a kérdést: MI-
RE VÁRSZ? Az egész életünk egy 
várakozás, egy Advent, várakozás 
az Úr Jézusra. De másképp értel-
mezve vonatkozhat ez egy tétova 
várakozásra, mikor várunk és nem 
teljesítjük Isten kérését vagy pa-
rancsát, nem az általa kijelölt utat 
járjuk. A II Mózes 16. részének 1-3. 
versét hozta közénk, amely alapján 
rávilágított, milyen nehéz is Isten 
vezetésére hagyatkozni, ha a kö-
rülményeink nehezek. Sajnos mi 
is sokszor nehézségekbe ütközve 
feladjuk az Isten olykor bizonyta-
lannak tűnő vezetését, azért, amit 
az eszünkkel biztosnak gondolunk. 
Számomra fontos üzenet volt az, 
hogy merjem magam rábízni tel-
jesen Isten vezetésére, akkor is, ha 
épp nem látom, hogy hová is és 
milyen úton vezet. Ő látja a vég-
kifejletet, nála teljes a kép, és amit 
megígért, azt minden bizonnyal be 
is teljesíti.

Ezt követte Nagy József Mihály lel-
kipásztor szolgálata a reménység-
ről. Hallhattuk, hogy a hívő em-
bernek biztos, élő reménysége van. 

Hogyan lehet ez az élő reménység 
a miénk? – Isten kegyelméből, 
ajándékából, hit által. A remény-
ség maga Krisztus. Reménységünk 
alapja pedig Isten szava. Ez biztos 
és erős horgonya a mi lelkünknek, 
életünknek. Ez az élő reménység 
mindenkinek fel van kínálva. A 
kérdés az, te hol állsz Jézushoz ké-
pest? Lépsz-e közelebb hozzá, rá 
mered-e bízni magad?

Olyan reménységünk van, amely 
túlél bennünket, nem csak addig 
tart, míg mi itt e földön élünk. Ha 
mi meg is halunk, Isten tovább 
munkálkodik, véghezviszi, amit 
megígért. Bibliai példákkal is meg-
vizsgáltuk, hogyan viszonyultak/
nak az emberek Istenhez. Öt em-
bercsoportot különböztettünk meg:

1. Akik hittek Isten szavának és el-
indultak. (pl. Ábrahám)

2. Akik a szemük látásában bízva 
indultak el. (pl. Lót)

3. Akik tudták, mi Isten akarata, 
mégis másképp döntöttek. (pl. Jó-
nás)

4. Akik nem tudták, mit tegyenek, 
de a körülmények és Isten törvé-
nyei lépésre késztették őket. (pl. 
Dávid, Ábrahám szétválása Lóttól)

5. Akiket saját akaratukon kívül 
kényszerítettek (Dániel, József – 
nehéz körülményük ellenére Isten-
ben bízva, jól döntöttek)

Kedves olvasó! Veled mi van? 

Te melyik csoportba tartozol?

Éneklés után következett az 
igehirdető személyes bizony-
ságtétele. Elmondta, hogy 
neki sem volt reménysége. 
Kérdései voltak, de emberek 
nem adtak rájuk választ. Azt 
is hallhattuk, őt hogyan szó-
lította meg Isten, és hogyan 
vezette a teológiára. Nehéz-

ségek ellenére megtapasztalta nap 
mint nap Isten gondoskodását, 
időzítésének pontosságát. Azt is 
elmondta, hogyan kapta feleségét 
Istentől akkor, amikor már teljesen 
lemondott arról, hogy társa lesz.

Felesége, Nagy Hajnalka is meg-
osztott velünk néhány fontos gon-
dolatot a reménységről. Elmondta, 
hogy a hitetlen embernek is van re-
ménysége. Nap mint nap remény-
kedünk dolgokban: hogy boldog 
életünk lesz, hogy meggyógyulunk, 
jó férjek vagy feleségek leszünk. 
Azonban ez a reménység halott. 
Plafonba ütközik. Nekünk, hívő 
embereknek viszont élő reménysé-
günk van, amit Isten fölülírhat, ha 
ő úgy látja jónak. Lehet, ő nem azt 
adja, amit mi várunk, de engedjük, 
hogy felülírja vágyainkat.

Csendesnapunk batyus ebéddel 
folytatódott, ami lehetőséget adott 
meghitt beszélgetésekre, találko-
zásokra. Akik tehették, a délutáni 
adventi barkácsoláson is részt vet-
tek. Befejezésül kívánom, hogy te 
is, kedves Olvasó, átéld ezt az élő 
reménységet! Ha még nem tetted, 
lépj Jézus felé és bízz ígéreteiben! 
Adja az Úr, hogy olyan reménysé-
günk legyen, ami túlél bennünket, 
és ebben az adventi készülődésben 
a legfőbb dolgunk Isten legyen!

File Emőke

„A reménység pedig nem szégyenít meg…” (Róma 5:5)
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A mi reménységünk örök és élő reménység

Adventi csendesnapra jöttünk 
össze november 30-án 10 
órakor a Széchenyi úti gyü-
lekezeti házban. Vendégszol-
gálóink Nagy József Mihály 
lelkipásztor és felesége, Nagy 
Hajnalka, akik a Tápiószele-
Tápiószőlős-Újszilvás és 
Farmos Református Egyház-
községből érkeztek hozzánk 
családjukkal.
Időszerű a kérdés, így advent 
idején: MIRE VÁRSZ?
„… Istenünk… azt akarja, 
hogy minden ember üdvözüljön…” 
(1Tim 2:4) Istent dicsőítő énekkel és 
imaközösséggel indult az alkalom. 
Szász Zoltán a gyülekezet nevében 
köszöntötte vendégeinket, akiket 
egyébként családi szálak fűznek lel-
kipásztorunk családjához. Hálaének 
után az ő bevezető gondolatai szó-
lítottak meg. Miben reménykedsz? 
Isten kihozta Izráel fiait Egyiptom-
ból, jelenlétét csodával erősítette, a 
Szín-pusztába érve mégis zúgolódni 
kezdett a nép (2Móz 16:1–3). Ho-
gyan? Jó volt a rabszolgaság? A bűn 
rabszolgaságából szabadon, hívőként 
megkísérthet minket is az a gondolat, 
hogy hitetlenül könnyebb volt. Hol 
késnek Isten ígéretei? A tanítványok 
is elbizonytalanodtak Mesterük ha-
lála után, és visszamentek halászni. 
Nem fogtak semmit, de a parton ott 
állt az Úr. Te hol akadtál el?  Neked 
miben kellene engedned? Mit kellene 
megtenned? Ha mi nem is, Jézus lát 
minket. Zavarodottságunk idején le-
gyünk ebben bizonyosak: „Ha a Fiú 
megszabadít titeket, valóban szaba-
dok lesztek” (Jn 8:36). Örvendjetek, 
Jézus szeret! – énekeltük.
Vendégünk a reménységről beszélt. Ez 
a fogalom az Ószövetségben valami-
re figyelést, feszült várakozást jelent. 
Az Újszövetségben már a reménység 
tárgyát és adományozóját is magá-
ban foglalja. (Kol 1:5,23,27) Egyedül 
igaz, élő, múlhatatlan reménységünk 
Isten ajándéka. (1Pét 1:3–4) „Az ő 
munkája az, hogy ti Krisztus Jézusban 

vagytok.” (1Kor 1:30) Maga Isten a 
mi reménységünk – bibliai zsoltárok 
sokasága vall erről (27, 31, 33, 46, 
71).
Vannak, akik Krisztus mellett másban 
is reménykednek, pedig: „nincsen 
üdvösség senki másban, mert nem 
is adatott az embereknek az ég alatt 
más név, amely által üdvözülhet-
nénk” (ApCsel 4:12). Reménységünk 
alapja Isten ígérete: „ez lelkünknek 
biztos és erős horgonya” (Zsid 6:13–
19). Ígéreteiből még egy vessző sem 
veszhet el (Mt 5:18). Tervei szerint 
megy minden. A reménységet hit ál-
tal ragadhatjuk meg. Az ígéret földjét 
felderítők közül csak ketten hittek, be 
is mentek arra a földre, nem úgy, mint 
a többiek. A feltámadott Úrban sem 
hitt azonnal mindegyik tanítvány. A 
Kínában misszionárius Hudson Tay-
lor mondta: Nem nagy hitre, hanem 
a nagy Istenbe vetett hitre van szük-
ségünk.
A reménység túlél minket. Isten foly-
tatja munkáját, feltámaszt örök életre 
vagy kárhozatra. Csodálatos ígérete 
van utódainkhoz: „De irgalmasan 
bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek 
engem és megtartják parancsolatai-
mat.” (2Móz 20:6)
Hogyan viszonyultak az emberek Is-
tenhez? 1. Hittek, jól döntöttek (Áb-
rahám). 2. A láthatóban bíztak (Lót 
a kies Jordán-melléket választotta 
Sodomával). 3. Ismerték Isten aka-
ratát, mégsem engedelmeskedtek 
(Jónás, Saul király). 4. Nem tudták 
Isten akaratát, de törvényéből, a kö-

rülményekből megértették, 
és jól döntöttek (Ábrahám). 
5. Kényszer alatt engedel-
meskedtek (József, Dániel, 
Eszter). Az engedelmesség-
ből mindig áldás fakadt.
És mi van veled? Hiszel Is-
tenben? Hiszel Istennek? 
Igaznak tartod szavát?
Csak Krisztusban kaptam re-
ményt – énekeltük. Erről tett 
bizonyságot a vendég lelki-
pásztor személyes példájával 
is. Ötgyermekes családban, 

templomba járó szülők mellett neve-
lődött. Nehéz időkben kereste, vonta 
Isten egyre közelebb magához. Vezet-
te ifjú életét mindaddig, amíg megér-
tette elhívását a teológiára. Ennek öt 
éve alatt csodálatosan tapasztalta Is-
ten jóságát, támogatását mindenben. 
Tőle kapta meg – türelmét megpró-
bálva – rég óhajtott társát, és öt gyer-
meküket. Felesége csak megerősítette 
a drága üzenetet: Szeresd az Urat és 
engedd, hogy Ő tegye, amit akar. Ha 
belenyúlok, csak elrontom. Az Ő ve-
zetésében maradva teljesedik be ígé-
rete.
A mi reménységünk örök és élő re-
ménység, mint Dánielé: „De ha 
nem tenné is…” (Dán 3:18). A ha-
lott reménység visszahull, mint az 
emmausiaké: „Pedig mi abban re-
ménykedtünk” (Lk 24:21). Meg tu-
dunk-e maradni a hitben?
Imaközösséggel és énekkel zártuk ezt 
a drága adventi alkalmat.
Áll a szikla mindörökké, melyet Isten 
épített, fáradt szívem menhelyévé, 
zúgó hullámok felett. Ó, én szirtem, 
sziklaváram, otthonom, mely véd s 
fedez, menhelyem a pusztaságban, a 
Megváltó Jézus ez!
„A reménység pedig nem szégyenít 
meg…” (Róma 5:5)
Dicsőség és hálaadás a mi hatalmas, 
hűséges, irgalmas Istenünknek!
Isten gazdag áldása kísérje az Ő ne-
vének dicsőségére közöttünk szolgáló 
Testvéreinket!

Benkóné Mária
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BUDAI ÚTI ÉV VÉGE, 2019.

Advent
December 15. (vasárnap):

9 óra - Igére hangolva zenés istentisztelet, 
advent 3. vasárnapja
10 óra - Istentisztelet, hittanos és  
gyermekkarácsony (templom)

December 15. (vasárnap), 15 óra: 
Idősek karácsonya (új gyülekezeti ház,  
nagyterem)

December 17. (kedd), 17 óra: 
a Comenius Iskola karácsonya

December 18. (szerda), 18 óra: 
Bűnbánati alkalom (új gyülekezeti ház, 
nagyterem)

December 22. (vasárnap): 
  9 óra - zenés istentisztelet és 
10 óra - istentisztelet, advent    
4. vasárnapja (templom)

Karácsony
December 24. (kedd), 15 óra: 

Szenteste délutáni istentisztelet (templom)

December 24. (kedd), 22 óra: 
Szentesti zenés-gyertyafényes istentisztelet 
(templom)

December 25. (szerda), 10 óra: 
Karácsony I. napi istentisztelet úrvacsorával 
(templom)

December 25. (szerda), 15 óra: 
Börgöndi szórvány-istentisztelet úrvacsorával 
(kápolna)

December 26. (csütörtök), 10 óra: 
Karácsony II. napi istentisztelet úrvacsorával 
(templom)

Év vége
December 29. (vasárnap): 

9 óra - zenés istentisztelet és 
10 óra - istentisztelet, az év utolsó  
vasárnapja (templom)

December 31. (kedd), 15 óra: 
Óévi hálaadó istentisztelet (templom)

December 31. (kedd), 19 óra: 
Közösségi Szilveszter     
(új gyülekezeti ház, nagyterem)

Újév, 2020
Január 1. (szerda), 15 óra: 

Újévi istentisztelet (templom)

Január 5. (vasárnap):
  9 óra - zenés istentisztelet és 
10 óra - istentisztelet úrvacsorával, vízke-
reszt ünnepe (templom)

December 18. után a hétközi alkalmak szünetelnek január 6-ig, hétfőig!

Karácsonyi öröm

Kigyúlt egy csillag valaha a magas égen,
Túlragyogott mindenekfölött a földi sötétségen.
Mutatta az utat Betlehembe, a kis jászolba,
Megváltó született számomra, számodra.
Dicsőség Istennek, ki földre küldte fiát,
Hogy nyerjünk új életet, bűneink bocsánatát.
Karácsonyi öröm övezze körbe a szíveket.
Karácsonyi öröm, csendüljön angyali ének,
mondjunk dicséretet.
Karácsonyi öröm, tisztul a lelkünk, szabadon
szárnyal.
Karácsonyi öröm, szeretet tüzeket gyújt,
átölel reménysugárral.

Szabóné Takács Éva
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HITTANOS NAP A BUDAI ÚTON
Mire jó egy őszi hittanos nap?

 – Egy csendesnap az állami iskolába járó hittanos 
gyermekek részére lelki feltöltődést és megerősö-
dést jelenthet.

 – A kis létszámú csoportokba járó hittanosok meg-
élhetik, hogy sokan (60 gyermek) szeretjük az Úr 
Jézust.

 – Meg lehet emlékezni a reformáció ünnepéről, ami 
a mai embernek már semmit sem jelent, ha nem 
hívjuk fel rá a figyelmet.

 – A gyermekek megismerhetik Károli Gáspár kor-
szakalkotó és izgalmas munkáját, a bibliafordítást.

 – Csapatjátékban elmélyíthetik a megszerzett isme-
reteket, pl. fordíthatnak maguk is görög nyelvből 
magyarra, vagy bibliakereső játékban forgathat-
ják a Szentírást.

 – Sokat és szívesen énekelhetnek beosztott lelké-
szünkkel, Szilvi nénivel.

 – Imasétára indulhatnak a hit, remény és szeretet 
jegyében, amit mély átérzéssel járnak végig.

 – Gyülekezetünk már jól ismert kézműveseivel, 
Mira és Marika nénivel együtt noteszt készíthet-
nek és díszíthetnek.

 – Rengeteg kakaós csigát megehetnek, sőt fel-
emészthetik a tartalék nasi raktárt.

 – Sokat játszhatnak a játszótéren és a parkoló terü-
letén, amíg el nem kezd esni az eső.

 – A Budai úti gyülekezeti házban szerethető lelki 
otthonra lelhetnek.

 – Számomra pedig arra jó mindez, hogy együtt 
szolgálhassak hitoktató kollegáimmal, akikre 
méltán büszke lehet(ne) a gyülekezet.

V. Szabó Gergelyné 
hitoktató-beosztott lelkész

RÉGI ÉS ÚJ SZOLGÁLATTEVôKET KÉRDEZTEM (2. rész)

Újabb két testvért kértem meg, 
hogy beszéljenek a Budai úti gyü-
lekezetrészben betöltött szolgála-
tukról. A cél felhívni a figyelmet 
arra, hogy a régit becsüljük meg, 
az újat bátorítsuk. Megszerzett 
tudásunkat, talentumainkat hasz-
náljuk fel a szolgálatra, hisz min-
denkire szükség van, mindenki 
értékes az Úr előtt!
Fazekas Pál gyülekezeti ta-
gunk lelkiismeretesen dolgo-
zik azon, hogy templomudva-
runk zöldüljön, szépüljön. Az 
ő írása következik:
„Érdeklődésem a természet és a 
növények iránt talán onnan ered, 
hogy folyók és erdők között nőt-
tem fel. Pontosabb irányt akkor 
vett a kíváncsiságom, mikor csalá-
di házunk kertjével kellett valamit 
kezdenem. Szerettem volna érteni 
azt, amit magam körül látok, ezért 
jobban elmélyedtem a cserjék és a 
fák ismeretében.
A Budai úti parókia és gyülekezeti 
ház építése közben kaptam felké-

rést a kert kialakítására. Az elkép-
zelésem az volt, hogy legyen hosz-
szú távon is fenntartható, az épített 
környezethez és a Rácz bányához 
is illeszkedő növénybeültetés. Fon-
tos szempont volt számomra, hogy 
lehetőség szerint honos fafélét tud-
junk a természetvédelmi területhez 
kapcsolni. Ezért esett a választá-
som a molyhos-tölgyes és a cser-
tölgyes ligetes sáv kialakítására.
A játszótér nyári árnyékolását ja-
pán díszcseresznyék és egy francia 
juhar fogja biztosítani. Sövénynek 
fürtös fanyarkát ültettünk, hogy 
egy kicsit lezárjuk a játszó gyereke-
ket a gépkocsiktól.
Kihívást jelentett a kevés hely a 
telekhatárok mentén. A templom 
keleti oldalán oszlopos gyertyánok 
adnak egységes képet a parkolók 
előtt. A templom mellett több kú-
szó mahónia, örökzöld magnólia 
és egy kanadai júdásfa alkot cso-
portot.
A nagy parkolóba gleditsia és korai 
juharfák lettek még tavasszal elül-

tetve, melyek igazodtak a meglevő 
szúrósluchoz (ezüstfenyő), keleti 
életfához (keleti tuja), arizóniai je-
genyefenyőkhöz, valamint a japán 
birshez és a csoportba átültetett hi-
biszkuszokhoz. Hangsúlyos elemei 
a növényszigeteknek az oszlopos 
tiszafák.
A két épület közé magyar nemesí-
tésű perzsafa és virágos gömbkő-
ris fasor került.
A nyugati oldalt kocsányos tölgy, 
keleti bükk, páfrány fenyő és bu-
gás csörgőfa oszlopos változatai 
díszítik.
A gyülekezeti ház előtti rézsű taka-
rására talajtakaró tiszafából több 
tucat került telepítésre. Közé ka-
nadai fanyarkák hoznak majd ta-
vaszi virágdíszt és őszi lombszínt. 
Térformáló elem lesz pár boros-
tyán bokor termőkori alakja. Két 
helyre került télálló bambusz. A 
főbejárat mellett babérmeggyek 
csoportja lett ültetve.
Az idei évben ezek a tervek való-
sultak meg. Az elképzeléseimben 
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szerepel még, hogy a Szentírás-
ban megjelenő, nálunk is tartható 
növényfajok közül is ültessünk a 
templomkertbe (pl. cédrus, gránát-
alma, örökzöld tölgy, ciprus stb.).
Nagy öröm számomra, hogy részt 
vehetek ebben a szolgálatban, és 
ezúton szeretnék köszönetet mon-
dani mindazoknak, akik segítettek 
megvalósítani.”

Szabó Lilla kétféle szolgála-
tot végez: nagy szeretettel írja 
és osztja az úrvacsorázóknak 
az Igés kártyákat, valamint 
az Igére hangolva zenei csa-
patához hatodikként, több-
féle furulyával csatlakozott, 
vasárnaponként 9 órától az ő 
játékát is hallhatjuk már.
„Zenei pályafutásom 7 éves ko-
romban kezdődött el, amikor szüle-

im beírattak zeneiskolába, de már 
egész kicsi korom óta életem része 
volt a zene, mert esténként elalvás-
hoz édesanyám bekapcsolta Pintér 
Béla valamelyik cd-jét. Nagyon 
szerettük énekelni a gyerekdalokat. 
Úgy gondolom, hogy kaptam egy 
jó alapot a zeneiskola előtt. A ze-
nével sok helyre elkerültem, mint 
például jótékonysági estekre, kiál-
lítás-megnyitókra, évnyitókra/év-
zárókra, egyházi rendezvényekre, 
más zenészekkel való találkozókra. 
A zene az életem részévé vált. Ha 
a hangszer a kezembe kerül, a vi-
lág elcsendesül, és ilyenkor jobban 
érzem Isten jelenlétét, szeretetét. 
Azért gondolom, hogy nekem való 
ez a szolgálat, mert szeretek adni. 
S ha ezt zenével tehetem meg, ak-
kor ez egy plusz öröm a számom-
ra. Jó érzéssel tölt el, amikor valaki 

odajön hozzám, hogy elmondja, 
milyen jól hangzott így az adott 
ének/darab! Ilyenkor melegség 
tölti el a szívemet, hogy átadhat-
tam azt a szeretetet, amit én érzek, 
amikor zenélek. Ilyenkor törekszek 
arra, hogy fejlődjek, tanuljak, hogy 
még jobban tudjam kamatoztatni 
az Istentől kapott talentumot. Szá-
momra az Igére hangolva egy igazi 
felüdülés. Beülök az istentiszteletre, 
és azt érzem, hogy a mindennapi 
ügyes-bajos dolgokra kapok meg-
oldást vagy épp egy lelkesítést, 
buzdítást. Azt érzem, hogy jó he-
lyen vagyok. Az, hogy még szolgál-
hatok is, maga a csoda. Mindig há-
lás leszek Istennek ezért a csodáért, 
bármeddig tartson is!”

Ludvigné Izsay Szilvia
beosztott lelkész

Szolgálat az idősek felé
November hónapban a diakónia tagjaiként egy nagyon megha-
tó eseményen lehettünk jelen. Több éves szolgálatunk során sok 
idős testvért látogattunk meg, akikkel építő beszélgetésekre is sor 
került, sokan akár egy élet alatt összegyűjtött bölcsességet, hitet, 
megtapasztalást osztanak meg velünk ezeken a találkozásokon. 
Ez év novemberében Kontra Károly testvérünket látogattuk meg 
gyülekezetünk új lelkészével, Oláh Pál Olivérrel. 
Károly bácsi a 102. születésnapjához közeledik, sokszor vol-
tunk már nála, mindig nagy szeretettel fogadott bennünket. Ez 
az alkalom azért volt különleges, mert a szokásos beszélgetés és 
igehallgatás mellett úrvacsorai közösségben is együtt lehettünk. 
Mindannyiunknak példa lehet Károly bácsi hite, az ige utáni vá-
gyakozása. Kívánjuk neki itt, a Békesség újságban is, hogy tartsa 
meg őt az Isten egészségben, szerető családja körében!

A. I.

Adventi ima
Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Megvan az ideje a születésnek, és megvan 
az ideje a meghalásnak. Megvan az ideje az ültetésnek, és megvan az ideje az ültetvény kitépésének. Megvan az ideje az 
ölésnek, és megvan az ideje a gyógyításnak. Megvan az ideje a rombolásnak, és megvan az ideje az építésnek… (Prédikátor 
3, 1–3)
Urunk, segíts, hogy ne vesszünk el az óra kattogásában! Annyira szeretünk az óra kontroláltságában élni, és ebből valami 
iszonyatos szorongás születik a lelkünkben! Segíts, hogy felelősen éljünk a rohanó időben, mégis úgy, mint akik igazán 
nem ebben a számrendszerben élünk. Nagyon nehéz megértenünk, hogy földi szaladgálásainknak megkaphatják éppen az 
ellenkező értelmét annak, ami a célunk volt. Sokszor órarendszerűen építünk, de kiderül, hogy ez rombolás volt. Istenünk, 
könyörülj rajtunk, hogy hálával le tudjuk tenni az időt a Te kezedbe! Ebben az Adventben engedd, hogy inkább Téged 
magadat szeressünk, és nem a tőled kapott lehetőségeket. Szemünket Rád csüggesztjük, figyelünk és várunk, Urunk! Ámen.

Forrás: imakozosség.hu
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Ujvári Sándor Csaba 
beosztott lelkész

MAROSHEGYI KRÓNIKA

Kerekítő foglalkozás 

November 30-án délelőtt 
10 órától több család ér-
kezett babával, kisgyer-
mekkel az imaházban 
tartandó Adventi Kerekí-
tő foglalkozásra. Másod-
szor köszönthettük nagy 

örömmel Kóródiné Demeter Orsolya veszprémi be-
osztott lelkipásztort, aki a Veszprém – Kálvin János 
Parki Református Egyházközségben 2018 októbere 
óta tart hetente Kerekítő foglalkozásokat a 0–3 éves 
korú gyermekek és szüleik számára. A foglalkozás 
során több mondóka és ének hangzott el, amelyek 
többségében már az adventre, karácsonyra han-
goltak bennünket. A lelkipásztor asszony elmond-
ta, hogy mivel nem nagyon van keresztyén szöve-
gű mondóka, ezért ő több mondókának a szövegét 
átírta, hogy azok keresztyén tartalommal megtöltve 
Krisztusra mutassanak. A végén szeretetvendégség-
gel zártuk az alkalmat.
A Kerekítő foglalkozások hatására a jövőben az imaház-
ban tartandó Baba-mama körök elején egy rövidebb 
mondókás, énekes részt szeretnénk meghonosítani.

Maroshegyi Miklós nap 

December 1-jén délután 
15 órától több asztalnál 
várták a gyerekeket a 
különféle adventi kézmű-
vességek. Lehetett mé-
zeskalácsokat díszíteni, 
amelyeket utána hazavi-

hettek. Egy másik asztalnál csipesz rénszarvast készít-
hettek hűtőszekrényre a gyerekek. Emellett lehetett 
karácsonyfára angyalt, hópelyhet és karácsonyi hó-
emberes képeslapot is készíteni. Alkalmunkat a Mi-
kulás is meglátogatta, aki minden gyereknek hozott 
valami kis meglepetést. Közben lehetett forró csokit, 
szendvicseket és süteményeket magunkhoz venni, 
hogy legyen elég energiánk a kézműveskedéshez. 
Este hatkor ért véget az alkalom. Köszönjük az ön-
kéntes segítők szolgálatát!

Kis Lajos bácsi, volt 
főgondnok születés-
napi köszöntése 

Istennek való hálaadás-
sal köszöntöttük a gyü-
lekezetrészünkben Kis 
Lajos bácsit, aki most 
töltötte be 90. születés-
napját. Hálát adtunk az ő 
életéért, munkásságáért, 

és Isten áldását kívántuk életére. A köszöntések sorát 
Pétervári Imre korábbi főgondnok úr kezdte, majd 
Szász Zoltán lelkipásztor testvérünk folytatta, végül 
a Maroshegyi gyülekezetrész köszöntésével zárult. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy a jelenleg szolgálat-
ban álló gondnokok közül többen is eljöttek, hogy 
velünk együtt örüljenek.

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 29-én 9 órakor.

• Újévi istentisztelet.     
Január 1-jén 15 órakor.

• Nyílt előadássorozat (böjti evangélizáció). 
Február elején.
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ÚJ ÓVODÁT ÉPÍTÜNK
Isten iránti hálával és örömmel tu-
datjuk, hogy a Magyarországi Re-
formátus Egyház Óvoda Program-
jának keretében Székesfehérváron 
új református óvoda épül.
A Dunántúli Egyházkerület támoga-
tó döntését követően vehetünk részt 
egy állami támogatású program-
ban, amelyet a Zsinati 
Iroda mellett működő 
programiroda mene-
dzsel és finanszíroz. 
Az egyházközségünk 
és a programiroda egy 
szerződés keretében 
működik együtt a cél 
elérése érdekében.
Első lépésként ez év 
elején a Horváth Ist-
ván ltp 1. alatti ingat-
lant, ahol az Olajfa 
Óvodánk működik, sikerült meg-
vásárolni Székesfehérvár Önkor-
mányzatától. Ezzel lehetőség nyílt 
arra, hogy az óvodafejlesztés rész-
leteiről is elkezdjük az egyeztetést 
a programirodával. Több fordulós 
egyeztetés és bejárások után a gyü-
lekezet lelkészeinek, az intézmény 
vezetőjének, az igazgatótanács és 
a gyülekezet építési és gazdasági 
bizottságának bevonásával az az 
igény fogalmazódott meg, hogy egy 
új óvodaépület épüljön.
A jelenlegi épület mellett egy új, 
korszerű négy csoportos óvoda fog 
épülni, Kölcsey utcai főbejárattal.
A programiroda pályáztatás útján a 
tervezői feladatokra Szabó András 
és Szabó György veszprémi építé-
szeket bízta meg. Koncepciótervük 
bevezetőjében a következőképpen 
fogalmaznak az új épülettel kapcso-
latban:
ALAPVETÉS
„… ha olyanok nem lesztek, mint a 
gyermekek, semmiképp sem mehettek 
be Isten országába”
Egy jó óvoda – akárcsak a ,,Jóis-
ten” – egyszerre ad biztonságot és 
szabadságot gyermekeinek. Egy-

szerre nyújt érthető, egyértelmű 
kereteket és inspiráló, felszabadult, 
játékos légkört. Hogy jelenik meg 
ez a térszervezésben? A felvázolt 
építészeti koncepció egy roppant 
racionális-logikus-funkciót követő, 
átlátható alaprajzi elrendezéshez 
egy játékos, izgalmas, cikk-cakkos 

tetőidomot társít. Az eredmény egy 
jól követhető helyiségstruktúra vál-
tozatos belmagasságú, izgalmas, já-
tékra inspiráló terekkel.
Az új óvodaépület 806 nm lesz, és 
négy csoport fogadására 
lesz alkalmas. Minden 
szükséges és előírt kiszol-
gáló helyiséget is tartal-
mazó, tágas óvoda lesz.
A jelenlegi óvodaépü-
letünk 360 nm, mely az 
építkezés alatt változat-
lanul fog működni. Az 
udvar nagyobb része vi-
szont munkaterület lesz. 
Az új épület elkészültével 
a szűkös, 50 éves épület 
elbontásra kerül, és a he-
lyén egységes koncepció 
szerint nagy játszófelüle-
tekkel rendelkező óvoda-
udvar alakul ki a gyerme-
kek örömére.
Az épület koncepciós ter-
vét a fenntartó presbité-
riuma megismerte és el-
fogadta 2019. november 
11-i ülésén. Ezek után el-
indult az engedélyeztetési 

és kiviteli tervek készítése. A tervezés 
során olyan megoldásokat keresnek 
a tervezők, amelyekkel a kivitelezési 
költségeket a szükséges keretek kö-
zött tartják.
A teljes beruházást a programiroda 
finanszírozza meghatározott keretek 
között. Az ingatlanvásárlás költsége 

a piaci ár szerint 124,8 
millió forint volt. Az új 
épület építése terve-
ink szerint 2020 má-
sodik-harmadik ne-
gyedévében indul el. 
Reménységeink szerint 
az Olajfa Református 
Óvoda 2021 szept-
emberében már az új 
épületben fogadja a 
gyermekeket.
Soli Deo Gloria!

Összeállította: 
Szabó Sándor 

gazdasági gondnok

Karácsonyi üzenet

Üzenem mindenkinek, hogy a Csillag
fényéből semmi sem kopott,
értelme lett csak megszokott.

Üzenem mindenkinek, hogy a GYERMEK
ma is a testté lett csoda,
ISTEN jóságos mosolya.

Üzenem mindenkinek, hogy a bölcsek
serege most is útra kel,
elég nekik a régi jel.

Üzenem mindenkinek, hogy a szívem
ma is repesve fut Felé,
ma is azé a Gyermeké.

Füle Lajos
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JUBILÁLÓ KONFIRMANDUSOK KÖSZÖNTÉSE

Hálaadó alkalom volt gyüleke-
zetünkben december 8-án, a 10 
órai istentiszteleten. Az igehirdetés 
után lelkipásztorunk, Szász Zoltán 
a Zsoltárok könyve 25. részének 
10-ik versével köszöntötte a gyü-
lekezetet és azokat, akik 30 és 70 
év közötti időben konfirmáltak, 
szám szerint 23-an. A köszöntés 
után név szerint szólította az ün-
nepelteket, akik az Úr asztala kö-
ré álltak. A megbízott főgondnok, 
Incze Sándor emléklappal és kéz-
fogásával köszöntötte őket. 

A szép és díszes emléklapon a 
Zsoltárok 25:10. verse szerepel: 
„Az Úrnak minden útja kegyelem 
és hűség azoknak, akik szövetsé-
gét és bizonyságait megtartják”, 
valamint a név és az, hogy ki hány 
éve konfirmált. 
Gyülekezetünk egyik tagja, Sza-
bóné Miklós Eszter Reményik 
Sándor Kegyelem című versével 
köszöntötte az ünnepelteket. 
Az áldás után csoportkép készült a 
templom lépcsőjén a jubiláló kon-
firmáltakról, majd a gyülekezeti 

házban szeretetvendégséggel és 
emlékeket felidéző beszélgetéssel 
folytatódott az ünnepség.

Miklós Gáborné

Kiállítás Miklós Géza lelkipásztor életéről

Miklós Géza (1868–1943) cső-
szi születésű, Székesfehérváron 
1904-től 1939-ig szolgálatot vég-
zett lelkipásztor életét bemutató 
kiállítást tekinthettek meg 
az érdeklődők a Csőszi Re-
formátus Egyház gyülekeze-
ti termében október 27. és 
november 27. között. Ennek 
keretein belül a lelkipásztor 
fiának, Dr. Miklós Géza szé-
kesfehérvári ügyvédnek, a 
református egyház jogászá-
nak életébe is bepillantást 
nyerhettek a látogatók.
A kiállítás megnyitójára ok-
tóber 27-én 16 
órakor került 
sor. Deák-Vaizer 
Viktória csőszi 
lelkipásztor kö-
szöntötte a meg-
jelenteket, majd a 
csőszi polgármes-
ter, Földesi Gábor 
méltató szavait 
hallhatta a gyüle-
kezet. 
A kiállítást Berze János székesfe-
hérvári lelkészi elnök nyitotta meg. 
Igei köszöntésében a Lk 4:14–30. 
alapján hangsúlyozta, hogy Jézus 

a kegyelem igéit hirdette. Egy lel-
kipásztor akkor áldott emlékezetű, 
ha valóban Isten igéjét hirdeti – 
ilyen volt Miklós Géza is. 

A köszöntések után Deák Péter lel-
kipásztor gitáros vezetésével éne-
kelhette a gyülekezet, hogy „Mily 
nagy az Isten szerelme…”. 

Végül Beniczky Péterné, Miklós 
Géza unokája emlékezett meg 
nagyapjáról. Miklós Géza jó em-
berismerő volt, kiváló emlékező-

tehetséggel. Sokat for-
golódott a közéletben, 
és az irodalmi életben 
is jeleskedett. Több mű-
fordítása, számos cikke 
és tanulmánya is megje-
lent, valamint könyvtá-
rosként is dolgozott lel-
készi szolgálata mellett.
A Clement, a Koch és 
a Miklós család életé-
nek összefonódásáról, 
munkásságáról könyv is 

megjelent, amelyből a megjelen-
tek haza is vihettek magukkal egy-
egy példányt.
Az igényesen felépített kiállítást 
könyvek, dokumentumok, fény-
képek, festmények, tárgyi em-
lékek tették még színesebbé. A 
Miklós família családfáját is tanul-
mányozhatták az érdeklődők.

Köszönjük a tartalmas délutánt, 
Isten áldja meg a család életét!

Ujváriné Császár Boglárka
Fotó: feol.hu
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Eltemettük: 
Dr. Dandé Sándorné sz. Sági Paula, 85 éves; Deréki Lajosné sz. Pokó Erzsébet, 81 éves;

Göbölös Gábor, 85 éves; Ható Imre István, 75 éves; Dr. Igaz Endre, 81 éves;
Dr. Pozsgai László, 86 éves; Völgyi István, 83 éves;

Zsigmond Lászlóné sz. Dudar Margit, 82 éves testvérünket.

                                                                                                Imádkozunk a gyászolókért.

Anyakönyvi hírek  2019. 10. 26–2019. 12. 06.

   Megkereszteltük:
Krausz Blankát, Nagy Esztert és Nagy Mátét.

                                                                                   Imádkozunk értük.

   Isten áldását kértük:
Szabó Tamás és Dr. Halász Adrienn házasságára.

                                                                                   Imádkozunk értük.  

Könyvismertetés
Kálmánchey Márta: A belső ember megújulása

Pszichológiai segítség a hétköznapi keresztyénséghez

Talán emlékeznek a testvérek, hogy 
korábban már ismertettem dr. 
Kálmánchey Márta két könyvét; A 
belső ember erősítése és A belső em-
ber növekedése címűeket. Ezek foly-
tatása ez a könyv, de önállóan is meg-
állják helyüket.
A könyvet az előszóból vett idézetek 
alapján fogom bemutatni.
„A belső ember kifejezéssel a Bibliá-
ban több helyen is találkozunk. Pál 
apostol őszintén ír vívódásairól. (Róm 
7,22–23) Eszerint a belső ember már 
előbb érti Isten szavát, amikor szemé-
lyiségünk más részeit még fogságban 
tartják egyéb erők. A jó és rossz harc-
ban áll egymással bennünk, és hol 
egyik, hol másik kerekedik felül. Ha 
felvállaljuk ezt a küzdelmet, és nem 
tagadjuk le létező harcainkat, de nem 
is esünk kétségbe miattuk, akkor nö-
vekedhetünk önismeretben és hitben 
egyaránt.
„… az Atya… adja meg nektek di-

csőségének gazdagsága szerint, hogy 
hatalmasan megerősödjék bennetek 
a belső ember az ő Lelke által…” (Ef 
3,14–16)
Annál inkább erősödhetünk, minél 
inkább be tudjuk fogadni Isten sze-
retetét. Ez a szeretet nem olyan, mint 
amit – jó esetben – az emberek kö-
zött tapasztalunk, ez a szeretet feltétel 
nélküli, lehajló, irgalmas, mentő és 
mentegető. Elővételezi rólunk a lehe-
tő legjobbat, és bár tudja, hogy milye-
nek vagyunk, mégis szeret.
A belső ember felismerése és erősítése 
fontos lépés, de nem elegendő, mert 
szükséges a naponkénti megújulása. 
Az élő hit Istenben gyökerező állandó 
megújulást jelent, Krisztusból fakadó 
folyamatos töltekezést és áramlást.
A belső ember bibliai kifejezés meg-
felelője a pszichológiában a Jung 
által használt Selbst, azaz mély-én, 
mély-mag, személyiségünk centruma, 
teológiai szavakkal az isteni szikra, 

a mélyből jövő halk és szelíd hang. 
Nem mindenki veszi észre, pedig min-
denkiben ott van. Ahogy a pszicholó-
giai segítségnyújtás fő célja a mély-én 
megerősítése, úgy a teológia a belső 
ember növekedésére irányul. A két 
terület találkozása kölcsönösen ter-
mékenyítően hathat egymásra; jó, ha 
helyesen élünk ezzel a lehetőséggel.”
„A kötetben található harminc rövid 
írás rámutat arra, hogy az egyénileg 
és közösségben megélt hit hogyan 
válhat megújító erővé az életünkben. 
Olvashatunk többek között a keresz-
telés, a konfirmáció és az úrvacsora 
pszichológiai jelentőségéről, az is-
tenképről, az életközepi válságról, az 
érzelmi fogyatékosságról és a kreati-
vitásról. Hisszük és valljuk, hogy „… 
ha a külső emberünk megromlik is, a 
belső emberünk mégis megújul nap-
ról napra” (2Kor 4,16)”

Schrenk Éva
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Széchenyi utca
Vasárnap: 
 08:00-08:30 és 09:15-09:50 Imaközösség a Gyülekezeti Házban
 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 2. vasárnapján: 16:00 Családosok köre
Minden hónap 4. vasárnapján: 18:00 Fiatal házasok köre
Hétfő:			7:30	Iskolai	hétkezdő	áhítat	a	templomban
Hétfő:	16:30	Szenvedélybetegségből	szabadulást	keresők	és

		azokat	segítők	összejövetele	(Kékkereszt	csoport)
Hétfő: 19:00 Férfi imakör
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:					16:00	Konfirmációi	előkészítő
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 hónap 3. keddjén: 18:00 Presbiter feleségek köre 
Minden hónap 1. szerdáján:	15:00	Nyugdíjas	lelkész	házaspá-
rok,	illetve	özvegyek	bibliaórája	a	Gyülekezeti	Központban	
Minden hónap 1. péntekjén:	14:00	Református	Nyugdíjas	Klub
Minden hónap 2. vasárnapján:  Teázás a 10 órás istentisztelet 
után	az	udvaron	vagy	a	Gyülekezeti	Központban	

Maroshegy
Vasárnap: 09:00 Istentisztelet és gyermek-istentisztelet az imaházban 
Minden hónap 2. vasárnapján: 
9:00 Zenés családi istentisztelet és szeretetvendégség
Egyházi	nagy	ünnepeken	és	a	hónap	utolsó	vasárnapján	úrvacso-
rás istentiszteleteket tartunk.
Kéthetente hétfőn: 17:00 Bibliaóra az imaházban
Kedd: 10:00 Baba-mama kör
Csütörtök: 16:00	Konfi;		17:00	Imanna	imakör
Minden hónap 2. péntekjén: Dávid-kör
Havonta pénteken: 17:00	Elcsendesedés	-	nőknek

Budai út
Vasárnap: 09:00 Igére Hangolva Zenés Istentisztelet
Vasárnap: 10:00 Istentisztelet és gyermek-istentisztelet
(ovisoknak, kisiskolásoknak külön csoportokban)
Egyházi	nagy	ünnepeken	és	a	hónap	első	vasárnapján	úrvacsorás	
istentiszteleteket tartunk.
Szerda: 18:00 Biblia-tanulmány
Péntek:	16:00	Konfi;	16:30	Ifi	Klub
Minden hónap 3. péntekjén: 18:00 Harmincasok-negyvenesek köre

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 

Gyülekezeti 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

Oláh Pál Olivér beosztott lelkész
V. Szabó Gergelyné hitoktató–beosztott lelkész
Berzéné	Bezdán	Katalin	Erika	hitoktató 

Fórizs Éva hitoktató
Haukiné Szabó Rózsa hitoktató 
Konrád	Ferenc	hitoktató

Nagyné	Vincze	Tímea	hitoktató
Szabó	Judit	Márta	hitoktató

Szász Tünde 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!


