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Kiáltó Szó

A TATABÁNYA–BÁNHIDAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET IDŐSZAKOS LAPJA
„Hit által”

„A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.”
(1v.) Az idei Karácsony ünnepén legyen ez a gondolat a szemünk előtt. Nem szokványos az idei
karácsonyi evangélium, de a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében mégis benne van az egész
örömüzenet. A hit példaképein keresztül szemlélhetjük azt, hogy miként lehet mindent otthagyni,
feláldozni és vállalni egy remélt dologban való bizalom alapján. Az emberek sokasága még valami
nagy és valóságos eszme érdekében sem képes áldozatokra, az itt elénk sorakozó bibliai személyeknek
csak ígéretük volt Istentől, de bíztak Istenben, hogy nem fogja becsapni őket, ezért: „hitben haltak
meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek.” (13.v.) Az igazi hit bizalom is,
bizalom abban, aki az ígéretet teszi. A hit akkori felsorolt és fel nem sorolt hőseinek sokkal nehezebb
helyzetük volt, mint nekünk. Rajtunk és számunkra már beteljesedett ugyanis Isten legnagyobb
ígérete. Mi már úgy szemlélhetjük az első karácsonykor testet öltött Isten Fiát, mint Isten beteljesedett
ígéretét. Ugyanakkor gondoljunk ezen az ünnepen arra is, hogy Isten azért nem teljesítette be már
régebben ígéretét: „hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre.” (40.v.) Vagyis ez azt jelenti, hogy
az Ószövetség hívői előre tekintve hittek, mi pedig visszatekintve Jézus Krisztus születésére hiszünk,
és így lehetünk velük is egyek a hitben. A hitben tehát eltűnnek a távolságok, amik elválasztanak a
régen élt testvéreinktől, de azok a távolságok is el kell tűnjenek, amelyek egymástól választanak el.
Hit által élhetjük meg tehát igazán a Karácsonyt. A „hit által”, pedig azt jelenti, hogy felismerjük és
vállaljuk feladatunkat és küldetésünket, vállaljuk azt, hogy lebontjuk az egymás közé épült falakat,
hogy előre nézünk és nem hátra. Testvérem! Legyen reménységed Istenben! Szemléld Jézus
Krisztusban ígéreteinek beteljesedését, és ne csüggedj, hanem bízz benne, hogy együtt juthassunk el a
teljességre!
Szilágyi Sándor
lelkipásztor

Jézusban Drága Testvéreim!
Az idei évben már másodszor tarthattok a kezetekben egy kibővített K
Kiiáállttóó SSzzóó –t. A Pünkösdi
újságot, most újra egy ünnepi szám követ. Nemcsak az alkalom miatt ünnepi, amelyre megjelenik ez
az összeállítás, hanem tartalma miatt is.
Olvashattok benne verseket, beszámolókat, prédikációkat, ünnepi gondolatokat, és a legfontosabbakat,
bizonyságtételeket. Titkos érzésekről, gyökeres megváltozásokról, megszabadulásokról,
újjászületésekről szólnak a történetek. Testvéreink Istennek való hálával mesélik el ezeket nekünk,
hogy együtt örüljünk velük, és együtt áldjuk Jézust, aki a földre született a mi megváltásunkért.
Ünnepeljük és magasztaljuk együtt Urunkat ezekért a csodákért. Fogadjátok olyan szeretettel ezt az
lapot, mint ahogy mi készítettük Nektek. Áldás és békesség Istentől!
a szerkesztő
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Adventi fohász
Látod Istenem milyen esendő vagyok? Ha
nagyjából rendben mennek a dolgaim, sokszor
elfelejtek beszélgetni Veled. Bezzeg, ha fáj,
szorít, sajog, ha kényszerít valami ott belül,
rögtön
kicsúszik
a
számon,
szinte
észrevétlenül: Istenem, add, hogy…
Haragszol ilyenkor rám?
Kérlek, bocsásd meg ezt a vétkemet is!
Bocsáss meg hisz most is kérni szeretnék.
Nemcsak magamnak, hanem másoknak is.
Nekünk,
akik
eszeveszett
tempóban
száguldozunk az adventi fényekkel ékesített
utcákon,
böngésszük
a
karácsonyi
katalógusokat, hogy mit, milyen hitelből lehet
megvásárolni, hogy gazdagabb legyen az
ünnepünk.
Bármilyen régimódian is hangzik, adj vissza
nekünk a dió és az alma öröméből egy kicsit!
Add, hogy boldogan tudjunk gyönyörködni a
gyerekeink álomittas szuszogásában, add, hogy
tudjunk nevetni és merjünk sírni, ha úgy esik
jól!

Hogy néha meg tudjunk tisztulni egy nagy
zokogásban, és ne szégyelljük, hogy nem csak
csörtető, sikerorientált, manipulált géplények
vagyunk, hanem érző, sérülékeny, törékeny
emberek, akik kapnak elég sebet földi
pályafutásuk során.
Uram add, hogy meg tudjunk gyógyulni
bajainkból! Add, hogy érezzük, mikor érdemes
tíz körömmel kapaszkodni, és mikor kell
elengedni! Add, hogy ha elengedtünk valamit,
ami fontos volt, kibírjuk a veszteség fájdalmát
– ember módon, emberien! Szabadíts meg
minket
a
gyűlölettől,
bosszúvágytól,
ellenségeskedéstől, acsarkodástól!
Add, hogy higgyünk egymásnak, egymásban!
Add, hogy mosolyogjunk a csend hallatán,
hogy találjuk meg minden napban az
ünnepünket! Add, hogy gyakran kezdjük így a
Veled való beszélgetést, „Köszönöm Istenem”!
Bocsásd meg vétkeinket, és add, hogy
magunknak is megbocsássuk tévedéseinket!
Adj békét mindnyájunknak – a Te nyájadnak –
Uram! Ámen!
Csiszér Ibolya és Bajkó Éva
küldte el ezt elektronikus üzenetként

Szerdai bibliaóra a Keresztény
Könyvesboltban

Adventi érzések
Jézus Krisztus, köszönöm Neked,
Hogy értünk otthagytad
Mennyei dicsőségedet.
A jel, a szó tudatta érkezésedet.
Azon a csillagfényes, hűvös éjjelen,
Kereszt-árnyék lebegett jászolod felett.
Köszönöm, hogy egy időben látni engeded
A karácsonyt, és a nagypénteket, de
Láthatom a húsvétot, pünkösdöt és főképp
Tégedet!
Ez a várakozás mindent átölel
Örömöt, szégyent, bűnt, szeretetet,
Főleg Jézusom, a Te féltő kegyelmedet!
Rózsáné Irén

Áldott emlékű Szente Péter bácsi lelkész
testvérünk lakásán évekkel ezelőtt rendszeresen
találkoztunk néhányan, hogy általa hallgassuk
Isten üzenetét. Egészsége romlásával aztán ezek a
bibliaórák áttevődtek a közeli Keresztény
Könyvesboltba, 2008 óta pedig a teológiai
végzettségű Perjési házaspár vette át ezt a
szolgálatot.
A szerda délelőtt 9 órakor kezdődő alkalmakon
általában 8 - 12 testvérünk hallgatja az igét, de
néha többen is részt veszünk. Célunk Isten
igéjének mélyebb és alaposabb megismerése, a
Jézus Krisztusba vetett hit elmélyítése, és az
üdvösséghez vezető út megmutatása. Minden
alkalommal a bibliaolvasó kalauz által az adott
napra kijelölt újszövetségi igét tanulmányozzuk.
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Felolvassuk az igét, ezt követi annak
magyarázata a vezető által, és átbeszélése, ahol
minden résztvevő elmondja, hogy mit üzent neki,
a 21. század emberének az elhangzott igerész.
El kell mondanom, hogy nagyon érdekes
beszélgetések alakulnak ki, amihez az is
hozzájárulhat, hogy a résztvevők közül hét
személy részt vesz a bibliaiskola előadásain is.
Gyakran hangzanak el bizonyságtételek a
testvérek részéről. Nehezen értelmezhető
szakaszok világosodnak meg azáltal hogy
megértjük a környezetet, melyben elhangzottak, a
kortörténeti háttér információ sokat segít a Biblia
üzenetének megértésében. Nem utolsósorban
pedig egyre jobban megismerjük egymást,
megnyílunk egymás előtt, és át tudjuk élni a
testvéri közösség ajándékát.
Valamennyien úgy érezzük, hogy egész hétre
szóló útravalót kapunk ezeken a bibliaórákon.
Azt hiszem, nem tévedek, ha valamennyi
bibliaórán résztvevő társam nevében kijelentem,
hogy szeretnénk eleget tenni a krisztusi
parancsnak: „tegyetek tanítvánnyá minden
népet!” Szeretnénk lámpások lenni, hogy
világítsunk, és hívogatni minél többeket Jézus
Krisztus megismerésére.

A szerdai bibliaóra a keresztény könyvesboltban

A Mindenségben vAn egy bolygó…
A mindenségben van egy bolygó
Hol élni- tán halni is oly jó
Mert bár a bűn ekéje szántja
Van Betleheme, Golgotája.
Nem tud a mindenségben senki
Máshol karácsonyt ünnepelni
Csak itt aki ámulva látja
E földre jött az ÉG KIRÁLYA !!
Csodálkozó hittel és szemmel
Borulj le hát Előtte ember!
Mert Jézus Ő az üdvösséged.
Ki meghalt és feltámadt érted…

Csiszér Ibolya

Füle Lajos

A Keresztény Könyvesboltról
Feleségemmel
megtérésünket
követően
1994-ben csatlakoztunk a
Tatabánya-Bánhidai
Református Gyülekezethez.
Mint
minden
újonnan
érkező, mi is nagyon hiányos
ismeretekkel rendelkeztünk a
hit dolgairól. Isten azonban
felkeltette
bennünk
az
érdeklődést, és szerettünk
volna minél hamarabb minél
többet
megérteni
a

Szentírásból, hogy életünket
Isten
akaratához
igazíthassuk. A templomi
alkalmak
rendszeres
látogatása mellett ebben
nagy segítségünkre voltak a
különböző hitmélyítő írások,
prédikációs kötetek, biblia
magyarázatok.
Elhatároztuk,
hogy
hozzáférhetővé
tesszük
ezeket a könyveket a
gyülekezet számára is, és

1998-ban a Kálvin Kiadó
könyveiből
iratterjesztés
indítottunk a templomban,
ahol
vasárnaponként
mindenki
kedvére
válogathatott a neki tetsző
könyvekből.
A gyülekezetünkben végzett
iratterjesztési
szolgálat
tapasztalata serkentett arra,
hogy gondoljuk meg: milyen
hasznos
lenne,
ha
a
keresztény irodalom bárki
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számára könnyen elérhetővé
válna Tatabányán. Ez a cél
lebegett a szemünk előtt,
mikor
megnyitottuk
a
Tatabányai
Keresztény
Könyvesboltot.
Hatékony
segítséget kívántunk nyújtani
városunk
és
környéke
keresztény
lakosságának
abban, hogy hitét elmélyítse,
kapaszkodót
leljen
a
mindennapok rohanásában.
Tudtuk, hogy az általunk is
ismert
és
olvasott
kiadványok
hozzánk
hasonlóan mások számára is
útmutatást
és
tartalmas
olvasnivalót jelenthetnek, ha
az
élet
dolgait,
a
hétköznapokat is Istennek
tetsző módon szeretnénk
intézni.
A mai világban annyiféle,
sokszor
haszontalan
és

tévútra vezető befolyás ér
bennünket,
hogy
úgy
gondoltuk: itt az ideje, hogy
városunkban
is
rendelkezésre álljon egy
tiszta forrás, ahol a betérők
nyugodtan válogathatnak a
protestáns
és
katolikus
keresztény irodalomnak az
élet
legkülönbözőbb
területeit felölelő írásaiból.
Hála Istennek, a magyar
nyelven
hozzáférhető
keresztény irodalom egyre
bővül, és ma már a
megjelenés színvonalában is
felveszi a versenyt a világi
kiadványokkal.
A könyveken túl itt is
megtalálhatók
más
adathordozók,
így
a
számítógépen
használható
elektronikus Biblia, mely
nagyon
megkönnyíti
a

Könyvek
Könyve
tanulmányozását, vagy a
hangzó Újszövetség, amit
például látássérültek számára
is
ajánlunk.
Sokféle
hagyományos és modern
hangvételű keresztény zenei
kiadvány – CD és kazetta –,
valamint
a
bibliai
történeteket
feldolgozó
DVD-k is kaphatók. Végül
ne feledkezzünk meg a tarka
ajándéktárgy kínálatról sem.
A Komáromi úton haladva a
városközponttól
a
volt
buszvégállomás felé, a piac
utcájánál
található
a
könyvesbolt.
Hétfőtől
péntekig 9-17 óráig tartunk
nyitva.
Testvéreink
telefonon is érdeklődhetnek
kínálatunkról a 309-102-es
számon. Áldott Karácsonyt
kívánunk mindnyájuknak!
Perjési Attila és Judit

Va s á r n a p ? B i b l i a ó r a L á z á r Z s u z s a t e s t v é r ü n k n é l
Had kezdjem kérdéssel az írásomat! Hogy telik testvérem a vasárnapod? Úgy, mint nekem régebben?
Istentisztelet délelőtt, ebédre jönnek a gyerekek, unokák, és utána pihenés, TV nézés, olvasás?
Egy idő után nekem hiányérzetem támadt. Hiába olvastam a Bibliát, sok mindent nem értettem belőle,
a templomban már alig ismertem a gyülekezeti tagokat, és akkor az Úr kinyitotta a szememet, és
eszembe juttatta Édesanyámat. Járt Ő is bibliaórára hetente és mindig megnyugodva, feltöltődve jött
haza és beszélt az aznapi igéről, amit olvastak és megbeszéltek. Ez az emlék vezérelt el a Lázár
Zsuzsáéknál tartott vasárnap délutáni bibliaórára. Rendszeresen 10-12-en gyűlünk össze énekelünk,
olvassuk az igét és próbáljuk egymás segítségével, na meg a Tiszteletes Úr irányításával megérteni az
Úr üzenetét. Imádkozunk a betegeinkért, a gyülekezeti gyerekekért, és fiataljainkért az egész
gyülekezetünkért. A bibliaóra után egy csésze tea és süti mellett beszélgetünk még egymással,
személyes dolgainkról, örömeinkről, bánatainkról, hiszen egymás szeretetére és segítésére is biztat
bennünket az ige.
Személyesen nekem mit ad a bibliaóra? Egyre szilárdabb hitet, hogy Jézus szeret engem, és az én
bűneimért is szenvedett a keresztfán. Erőt ad a következő hét feladatainak elvégzéséhez. Hiszem és
érzem, hogy az Úr mindig velem van, megad mindent, amire itt a földön szükségem van.
Nemeslaki Judit
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A céltudatos életről
Sok-sok éve már, hogy Lázár Zsuzsinál
időnként összejövünk az ige körül, egy kicsit
énekelni, beszélgetni, az alkalom befejezésekor
pedig mindig eszünk egy kis sütit, teázunk és
az így kialakult közvetlen hangulatban, baráti
beszélgetések is formálódnak. Talán már két
éve is, hogy ezt rendszeresen hetente
megtesszük.
Már egy ideje fontolgattuk, hogy mi legyen az
a téma, amit szeretnénk körüljárni, ami minden
résztvevőt érdekel, ugyanakkor mai életünkkel
szorosan összefügg. Így merült fel Rick
Warren: Céltudatos élet című könyve
tanulmányozásának a lehetősége. A könyv
alcíme: Miért élek a földön? Nyugodtan
elmondhatjuk, hogy ez a téma hívőt és nem
hívőt egyaránt érdekel, de számunkra, hívő
embereket számára még érdekesebb ezt azzal a
szemlélettel nézni, hogy mi Isten célja a mi
életünkkel.
Rick Warren így mutatja be saját könyvét:
„Többről van van itt szó, mint pusztán egy
könyvről: egy negyven napos lelki kaland
útitervét tartja kezében olvasóm melynek során
megtalálhatja a választ az élet legfontosabb
kérdésére: Miért élek? Az utazás végére
kiderítheti, mi Isten célja az életével, s látni
fogja a nagy képet, ahogy élete különböző
részei illeszkednek egymáshoz. Ezzel az
életszemlélettel csökkenthet a stressz az
életében, egyszerűbb lesz majd döntést hoznia,
elégedettebb lehet, és ami a legfontosabb:
felkészülhet az örökkévalóságra.”
Valóban egy negyven napos, tanulmányozó
könyvről van szó, amit mi negyven hét alatt
fogunk áttanulmányozni.
Már az első hét után eltudtuk mondani: tudjuk,
hogy a céltudatos élet azt jelenti, hogy azt a
célt akarjuk betölteni életünkben, amire Isten
létrehozott bennünket. Önmagunkra, a világra
figyelve nem fedezhetjük fel életünk értelmét.

A következő héten azt is megtudtuk, hogy
okkal vagy, aki vagy, egy fontos terv része, és
hogy nem azért születtünk a földre, hogy
emlékezzenek ránk, hanem azért, hogy
felkészüljünk az örök életre.
Majd tovább haladva a könyv fejezetein,
felhívta a figyelmünket, hogy a földi élet egy
főpróba, de itt dől el minden, mert mindennek,
amit
cselekszünk,
annak
örökkévaló
jelentősége van. Ugyanakkor az élet egy
próbatétel,
melyet
letétbe
kaptunk
(természetesen Istentől), és nem más, mint
ideiglenes állomáshely.
Végül feltárult, hogy a teremtés célja nem más,
mint az, hogy megmutatkozzon benne Isten
dicsősége. Isten dicsősége leginkább Jézus
Krisztusban mutatkozik meg. Itt van a hívő
ember életének a nagy felelőssége, hogy
ezentúl Jézus Krisztussal éli-e az életét, vagy
nem. Csak ez a két út van, a választás
lehetősége minden ember számára adott.
Természetesen ezekkel a kérdésekkel a Biblia
segítségével foglalkozunk, a könyv is minden
kijelentését a Bibliával támasztja alá. Ez a
könyv segít megismerni Istent, hogy végre
abban az Istenben higgyünk, aki kijelentette
magát a Bibliában és Jézus Krisztusban.
Nyugodt
szívvel
elmondhatom,
hogy
kellemesen telnek ezek a vasárnap délutánok,
mindig egy részt veszünk, azt átbeszélgetjük,
hogy kinek mi volt nehezen érthető, esetleg új,
vagy olyan, ami már rég foglalkoztatta és most
választ kapott rá. Természetesen a végén most
is
teázunk,
sütizünk
és
jókedvűen
beszélgetünk.
Remélem sikerült felkeltenem az érdeklődést
kedves testvéreimben, mert a csoporthoz
csatlakozni mindig lehet, szívesen is vesszük.
Ezt mondhatom nemcsak a saját nevemben,
hanem valamennyi résztvevő nevében is.
Perjési Attiláné
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K e d v e s t e s t v é r e i m a z Ú r b a n ! – egy konfirmandus vallomása
Közeledik a Karácsony, és sok éven keresztül azt hittem, hogy a szeretet ünnepe rólunk szól...
Az idei évben hozott számomra az Ur világosságot az életembe és lelkembe, megtudhattam végtelen
kegyelméből hogy Ő maga a szeretet, és hogy ünnepeink Atyánk áldása nélkül csak üres ceremónia,
és üres emberi hagyomány. Ez lesz első Karácsonyom, amelyet az Atya és a Krisztus Urunk előtt és
jelenlétével szeretnék eltölteni a családommal, és lélekben veletek. A megvilágosodásom első
pillanatait szeretném megosztani veletek az Ur dicsőségére és épülésünkre a hitben.
Pocsi Ferenc vagyok, tavasztól tagja a testvéri gyülekezetnek a Jézusban, de inkább csak Feri, ahogy
testvérek közt szokás.
A történetem Húsvét utáni kezdődött. Még azon a héten, pénteken reggel munkába indultam biciklivel
és a sötétben nem vettem észre hogy az úttesten jókora darabon hiányzik a burkolatjavítási munkák
miatt. Az árnyak játékában úgy véltem frissen aszfaltozott szakasz, és későn vettem észre hogy baj
van. Nagyot estem a biciklivel és elég csúnyán megsérültem. Itt kezdődött új életem. Amikor
nyögdécselve fel bírtam állni, az első dolog ami eszembe ötlött egy kérdés volt: MIÉRT ? Istenem?
Nem a káromlás vagy a kérdés, hogy ki tehet róla hanem hogy miért? Furcsállottam én magam is, de a
legmegdöbbentőbb az volt, hogy abban a pillanatban tudtam szívem, értelmem mélyén a választ.
Próbáltam magamtól elhessegetni, de minduntalan előtolakodott bensőmbe a válasz, és bár próbáltam,
nem tudtam megszabadulni a kérdés és a válasz erejétől : MIÉRT? MIért ? Miért ? és a válasz: tudod
te azt, nagyon rosszat tettél, tudod te azt...
Életem válsága pár hónappal korábban kezdődött, és akkor fordultam imámmal az Atyához, és midőn
lemondtam életem irányításának illúziójáról, kezdtem meglátni az Atya csodáit az életem alakulásán.
Testi vágyaim kiéléséért imádkoztam oly hévvel és hittel, ahogy az ember csak kérhet az Atyától. ÉS
OTT, abban a pillanatban éreztem, TUDTAM, hogy ez bizony az ATYA feddése, irányítása, mert
olyan irányba fordultam ami, most már tudom, enyhén fogalmazva is helytelen. - Bocsánat a
fogalmazásért, de az ember a saját hibáival mindig elnéző tud lenni, de nem áll szándékomban az
önostorozás csapdájába sem esni.
Közvetlen következménye volt a balesetemnek, hogy a kezembe vettem a Bibliát, amit már 20 éve
egyszer próbáltam, és megdöbbenéssel ismertem fel életem az Írások tükrében.
Tudatosan kezdtem keresni a bűnbocsánatot, és
megtaláltam Atyánk végtelen irgalmát, mely a
Az igazi öröm a szív mélyéből
fakad:
Krisztus Urunkban nyilvánult meg irántunk,
abból a feltétel nélküli
bűnösök iránt. Majd keresni kezdtem, hogy kivel
szeretetből,
amely bizalommal fogadja
oszthatnám meg új életem, és ki segíthetne
a jót is, a rosszat is,
nekem az Úton.
mert tudja, hogy minden a
javára
Ez Pünkösd hetén csúcsosodott ki abban, hogy a
válik
szakadó eső ellenére éreztem egy olyan erős
Simon András
késztetést, hogy elindultam vasárnap délután, és
megkerestem a bibliaórára összegyűlt híveket.
Azóta átalakult életem, lassan - lassan megváltozott a gondolkodásom, és a világnézetem. Most már
tudom hogy ez a Szentlélek munkálkodása az életemben, mely a Krisztus Urunk áldozatáért és
váltságáért töltetett ki rám is, az Atya irgalmából és végtelen szeretetéből, mellyel hív bennünket,
mindannyiunkat bűnösöket, hogy Krisztus Urunkban részesei lehessünk az Ő országának, és a
szeretet, amellyel mindannyiunkat hív az örök életre a Jézusban, a Krisztus Urunk általi megváltással.
Kívánom mindannyiunknak, hogy az Ő világossága ragyogja be Ünnepeinket és mindenkinek áldott
élete legyen az Ő szeretetében, hogy az Ő fényét adhassuk tovább a világban. Ámen
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Karácsony este…
Csendes fehérkarácsony este
a csillogó fenyő alatt,
- szerető szívek melegében –
úgy elbúsít a gondolat!...
Amíg a lelkem hála-hymnust
dalol, hogy itt vannak velem
kiket szeretek,- az ablakon
a szél zúgását figyelem.
Mert jaj; a szent karácsony este
nem gyújt mindenhol meleget
s sok magányos hideg szobától
tévedt messze a szeretet!

Uram, ahol nincsen ajándék
s nem ragyog illatos fenyő,
ahol bánattal néz az éjbe
a fáradt, árva, szenvedő,
ahol az álmok mind halottak
s a szív sötét, reménytelen:
fénnyel, vigasszal, irgalommal
Te kopogtass be Istenem!
Balogh Eszter verse

ADVENTI SZERETET HIMNUSZ
Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal,
égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem
fel, de a családom felé nincs bennem szeretet,
nem vagyok egyéb, mint díszlettervező. Ha a
konyhában
fáradozom,
karácsonyi
süteményeket sütök kilószámra, ízletes ételeket
főzök, és az evéshez csodálatosan megterített
asztalt készítek elő, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő.
Ha a szegénykonyhában segédkezzem, az öregek otthonában karácsonyi énekeket énekelek , és minden
vagyonomat segélyként elajándékozom, de a családom felé nincs bennem szeretet, mindez semmit nem
használ nekem.
Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek
részt, a templomi kórusban énekelek, de Jézus Krisztus nincs a szívemben, akkor nem értettem meg,
miről is szól a karácsony.
A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje. A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és
megcsókolja a házastársát. A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is. A szeretet nem irigyel
másokat házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő van.
A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, hanem hálás érte, hogy vannak, és
útban tudnak lenni. A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel
ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni. A szeretet mindent elvisel, mindent hisz,
mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. A videojátékok tönkremennek, a
gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak.
De a szeretet ajándéka megmarad.
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Berekfürdő 2010. - Megerősítettem az Úrral kötött
szövetségemet
Isten kegyelméből megadatott nekem, hogy tíz év
elteltével ismét Berekfürdőn tölthettem egy hetet a
Megbékélés
Házában.
Tizenegy
gyülekezeti
testvéremmel azért utaztunk oda, hogy a külvilágot
néhány napra magunk mögött hagyjuk és csak az
Úrra, az Úrral való kapcsolatunkra, hitéletünkre és
egymásra figyeljünk. Bízzuk magunkat a mi szerető
Mennyei Atyánk és a Szentlélek vezetésére.
Mondható ez hitmélyítésnek, lelkigondozásnak is,
kinek mire volt nagyobb szüksége.
A Berekfürdőn épülő csapat
Nekem mind a kettőre. Életem egy igazán erőtpróbáló szakaszában halad: felül kell vizsgálnom
mindent, amit eddig tettem és döntenem kell a lehető legnagyobb bölcsességgel, hogy mit fogok tenni
az elkövetkezendő napokban, hónapokban. Így szóltam magamban: Uram! Megfáradtam,
kiüresedtem, szeretetlenné váltam, vállaimat irdatlan súlyok nyomják, testemet nyavalyák gyötrik,
erőm fogytán. Te mondd meg nekem: mit tegyek?
És a válasz, szinte a megérkezésünk utáni néhány perc elteltével megérkezett, egy találomra kiosztott
igés kártya formájában. Az Úr ezt válaszolta kérdésemre: „Hallgass te, Fiam Engem, hogy légy bölcs,
és jártasd ez úton szívedet! (Péld.23:19)
Megdöbbentem. Miért is éreztem magam egyedül egy pillanatig is? Bocsáss meg Uram!
Olyan nagy boldogság és nagy reménység zuhant rám pillanatok alatt, mint megtérésemkor. És itt az
ige, amivel új szívet adott: „Lenyúlt a magasból, és fölvett, a nagy vizekből kihúzott engem”
(Zsolt.18:17)
Hát kell ennél több? Ő soha nem hagyott el, csak én lankadtam a ráfigyelésben, de ennek most vége.
Igen csak Rá kell figyelnem, az Ő szavaira, az Ő ígéreteire.
Néhány nap múlva nyoma sem volt bennem annak a szorongó, görcsös léleknek, amivel odaérkeztem.
Oszlott a sötét, mert feltöltődtem. Mivel? A Fénnyel! És mi a Fény? J é z u s .
Most már bátra vágok a hosszú, nehéz télnek, mert tudom, hogy a szövetségem az Úrral
megerősödött. Tudom, hogy dolgom van a családomban, a gyülekezetemben és tudom, hogy
számíthatok arra a tizenegy testvérre, akik velem együtt élték át ezeket a napokat. Ők külön-külön az
Úr ajándékai voltak a számomra.Annyira jó visszaidézni az a csütörtök esti evangelizációt, amikor
átszakadt bennem a gát, a szívem könnyűvé vált és csak folytak, folytak a könnyeim. Fürösztötték
arcomat. De nem csak az arcomat, hanem a lelkemet is. Tisztának éreztem magam, mert ezek a
könnycseppek, a bűnbánat cseppjei voltak, kisírtam magamból minden szennyet és megerősítettem az
Úrral kötött szövetségemet. Olyan jó és leírhatatlan érzés ez, mert értelmet kapott bennem életem
reformációja. Tudatosult bennem, hogy Isten méltóságra formált engem, feladatot adott számomra.
Azért küldött erre a világra, hogy gyönyörködjön bennem, és nekem hagynom kell, hogy az Ő
szándéka alakítson.
Uram! Mennyi mindent adtál nekem: hitet, értelmet, örök életet, családot, gyülekezetet, testvéri
közösséget, színes világot, a Mennyi Hon semmihez sem hasonlítható gyönyörűségének, békéjének
ígéretét, és a legnagyobbat: „…egyszülött fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök
élete legyen.” (Ján. 3:16)
Én hiszem. És Isten kegyelméből ebbéli hitem erősödött Berekfürdőn 2010. november 22-26 között.
Csató Károlyné, Éva
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„Jézus ezt mondta nekik: „Minden lehetséges annak, aki hisz” (Mk
9:23)
Zarándokutunkon a legfőbb akadály mindig a hitetlenség. Tulajdonképpen nincs is más komoly gátja
szellemi fejlődésünknek és meggazdagodásunknak. Mert az Úr mindent meg tud tenni, de Ő azt
mondja, hogy hitünk szerint akar cselekedni velünk, így tehát a hitetlenségünk az, ami megkötözi
mindenható karjait.
Puszta hitünkkel szétverhetnénk a gonosz seregét. A megvetett igazság is felemelné fejét ha hinnénk
az igazság Istenében. El tudnánk hordozni megpróbáltatásaink terheit ellenkezés nélkül, el tudnánk
fogadni a bánat mélységeit,ha bizalommal teli kézzel békességet öveznénk a derekunkra.
Miért nem hiszünk hát? Minden más inkább lehetséges, mint az, hogy Istenben higgyünk? Ő
mindenben hűséges és igaz; miért nem bízunk benne? Ha szívünk őszinte és egyenes, a hit nem jelen
erőfeszítést, mert olyan természetes, hogy Istenben bízunk, mint ahogyan a gyermek magától
értetődően bízik az édesapjában. Az a rossz, hogy minden más dologban tudunk Istenben bízni,
csupán az aktuális problémáinkban nem. Milyen ostobaság ez! Jöjj én lelkem, rázd le bűnös
hitetlenségedet és bízd Istenre mostani terheidet, munkádat és vágyaidat! ha ezt megtetted, mindent
megtettél.
C. H. Spurgeon
„…csöndesen és váratlanul átölelt az Isten”
Háromgyermekes édesanya vagyok. Fiatal
felnőttként is munka mellett tanultam. Az
egyik
tatabányai
általános
iskolában
matematikát, kémiát, informatikát, mozgókép
és médiaismeret tantárgyakat tanítottam.
Legkisebb gyermekem cisztás fibrózisban, egy
gyógyíthatatlan génbetegségben szenved. Ha
kislányom állapota rosszabbra fordult, akkor
délelőtt a család ápolta, és én a tanítás
végeztével siettem haza az iskolából.
Ha megerősödött, sokszor maradtam késő
délutánig az iskolában, és minden versenyen
részt vettünk, amit informatikából, mozgókép
és médiaismeretből hirdettek. Ezt a betegséget
nem, hogy nem lehet kinőni, hanem
folyamatosan romlik a betegek állapota. Úgy
éreztem olyan végzettséget kell szereznem, ha
szükségessé válik otthon végezhető munkám
legyen. Mérlegképes könyvelői végzettséget
szereztem,
majd
az
iskola
kérésére
beiratkoztam az ELTE-re, hogy informatikából
módszertani ismereteket is tanuljak, melyet,
azóta sikeresen elvégeztem és ezzel negyedik
diplomámat szereztem meg. Huszonhárom évi
munkaviszony, és számtalan eredmény ellenére

2009. április végén, behívatott az igazgatónő,
hogy tőlem válik meg az iskola.
Még azon a héten, az egyetemen elmeséltem
tanárnőmnek, hogy sajnos a következő tanévtől
munkanélküli leszek. Másnap kaptam tőle egy
továbbított e-mail-t, hogy tizenegy órát kellene
tanítani egy pesti gimnáziumban. Egy-két órás
gondolkodás után válaszoltam a levélre, hogy
szívesen
elvállalom,
és
elküldtem
önéletrajzomat, valamint a többoldalas listát,
amin tanítványaim eredményei szerepeltek. A
válasz a következő volt: „a tizenegy óra
megoldódott, de nincs-e kedvem szeptembertől
a Lónyay Utcai Református Gimnáziumban
informatikát tanítani?” Néhány napon belül
személyes beszélgetésre hívott az igazgatónő.
Őszintén elmondtam, hogy nem vagyok hívő,
de mindent megteszek, hogy az iskolai
szokásoknak megfelelően tanítsak. Június első
napjaiban megkötötték velem a szerződést.
Rövid időn belül elmentem az első
Istentiszteletre, ide a Bánhidai Református
Gyülekezetbe, ahol Lelkész Úr éppen arról
beszélt, hogy soha nincsen késő, ezt az utat
választani. Napról-napra erősödött bennem,
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hogy ez nem lehet véletlen. Nyár utolsó
napjaiban Pécelen három napos Bibliaiskolán
vettem rész. A tanév előtti napokban,
osztályfőnök helyettesnek neveztek ki. A
tanévet már úgy kezdtem, hogy hittem Isten
létezésében. A vasárnapi Istentiszteletek, és az
iskolában a hétfői áhítatok, még jobban
mélyítették
hitemet.
Az
Úr
ismét
megajándékozott, mert felkérést kaptam, hogy
az induló hatosztályos gimnazistáknak legyek
az osztályfőnöke, akiknek az informatika
mellett, kémiát is taníthatok. A felkérésre
örömmel mondtam igent.

A tanév végére határozottan tudtam, hogy
konfirmálni szeretnék. A felnőtt konfirmációs
előkészítőn,
a
beszélgetések
segítenek
megérteni Isten üzenetét. Rendszeresen
megtapasztalom a keresztyén közösséghez
tartozás élményét.
Írásomat Ady Endre szavaival szeretném zárni:
„Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.”
Korán Imréné (Gabi) - konfirmandus

Az idő szorításában
Advent harmadik hete van, december 17.
Ahogy kinézek az ablakon, a szürkeséget, feketeséget felváltotta a gyönyörű, fehér világosság, Apró
szemcsékben, de nagy sűrűséggel esik a hó.
Milyen jó látni a tisztának tűnő utcákat. Jó lenne, ha a természet fehérbe öltözne Karácsonyra!
Még jobb lenne, ha az emberek lelke is hófehér ünneplőben várná az áldott ünnepet! Igen, jó lenne!
De sajnos, a világ rohan a megsemmisülés felé. Olyan sok természeti katasztrófa történt. Mintha a föld
saját magát akarná tönkretenni.
Vagy talán tiltakozik az ellene elkövetett rongálásaink, gondatlanságaink ellen? Sajnos, az emberiség
elvakult nagy szerzési vágyában. Nem törődik környezetével, sem a természettel, sem a körülötte
élőkkel. Ha körülnézek, látom, milyen gyorsan záródnak az ajtók és a szívek.
Sokan nem tagadják Istent, de nem is része életüknek.
Mit ír a Biblia?
Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokak szívében meghidegül, de aki mindvégig
kitart, az üdvözül. (Mt.24.12,13)
Igen, a gonoszság eluralkodott a földön, a szívek kihűltek.
E Világ ura, a Sátán intenzíven dolgozik. Gonosz, rejtőzködő ellenség ő, Isten és ember közé áll, ahol
csak teheti.
Leköti figyelmünket, és az ember ebben a démonizált világban új vallást, drogot, saját bálványt kreál
magának.
Teremtsünk egy kis csendet magunk körül, és gondoljuk át eddigi életünket!
Még semmi sem késő!
Járuljunk bizalommal Jézus Krisztus elé, hisz Ő mindent tud rólunk. Hívjuk be Őt az életünkbe!
Tudjuk kimondani azt a pár szót:
BOCSÁSS MEG NEKEM, BŰNÖSNEK, URAM! -Ez az első lépés, de IDŐBEN kell megtennünk!
Rózsáné Irén

11. oldal

Immánuelnek nevezik (Mt 1:23)

Kérlek, bocsáss meg

Az angyal kijelentette Józsefnek álmában, hogy Mária a
Szent Lélek által gyermeket fogant. Így szólt: „Szül fiat, s
nevezd annak nevét Jézusnak, mert Ő szabadítja meg az ő
népét annak bűneiből” Mindez azért történt így, hogy
beteljesedjék az írás, amit már az Ószövetségben Ézsaiás
próféta által kijelentett az Úr. „Fiai szül és annak nevét
Immánuelnek nevezik… azt jelenti:”Velünk az Isten”
Amikor az Ószövetségi nép Dávid háza, Akházzal az
élükön önfejűségükkel bosszantották az Istent, akkor
mondja Ézsaiás, hogy az Úr maga ad jelt. A próféta
Krisztus születése előtt 740-ben már megjövendöli a
Messiás eljövetelét.
Figyeljük csak meg, amit Isten ígér, azt teljesíti. Ígéretét
beváltja. Ő lesz majd a prófécia: IMMÁNUEL. Álmában
József ezt hallja Ő lesz a : SZABADÍTÓ. Minkét ígéret
beteljesedett. Közénk jött, velünk élt, emberré lett, hogy
megváltson a bűn rabságától. Ő a szabadító a
megkötözöttségeinkből, a hiábavaló rossz cselekedetinktől.
Ő az, aki megszabadítja a népeket a sok-sok bűntől. Ő az,
aki világosságot gyújt a szívekben. Ő az, aki a sötétségből
a világosságra vezet bennünket.
A XXI. század embere is nap, mint nap átélheti a Vele való
közösséget. Ö az örök IMMÁNUEL. Most is velünk
IGÉJE és SZENTLELKE által. Mutatja az utat, vezérel,
átsegít az élet megannyi akadályán. Ma is van lehetőség a
szabadulásra. Ma is van lehetőség az újrakezdésre. Ő azért
jött, hogy az elrontott életeket helyreállítsa. Ő ma is él,
abban leli örömét, kedvét, ha gyermekein segíthet.

Atyám, hibás vagyok, jól tudom
Sokszor eltévedtem az úton.
Engedtem a csábításnak
S most nem tudom, hol talállak.
Paráznaság, hamisság a bűnöm
Félek, elvesztem az üdvöm.
Keresem a hangodat magamban
De túlüvöltöm én magam.
Elém állsz és szilárdan hívsz
De a világ és a tükröm elvakít.
Eltakarja a szemem a vétek
De most kiutat kérek.
Egész életemben vigyázol rám
Mégsem ér el a hálám…
Közel vagy minden lépésemnél
De a távolság több a mérföldeknél.
Eltaszítalak magamtól következetesen
És csak most jövök rá: óh, mit tettem?
Hisz minden bajomra, bánatomra
Mindig itt állsz az én számomra.
Bűnös vagyok, csaló, hazug és galád
Nincs jogom koldulni Uram oltalmát
Most mégis magányomban sírva kérem
Istenem bocsáss meg, bocsáss meg
nekem.
Tós Bogi

A karácsony lényege: Ő, az a tudat, hogy velünk van,
hallja szónkat, amikor szükség idején kiáltunk hozzá.
Megnyugtató békét ad az emberek szívébe. Jön mindenkor,
hozza a naponkénti szabadítást.
Szabó Gizella gondolatai

Bodelschwinghtől: Ha az emberek a bibliájukban nem találják meg Jézust, ez az ő bajuk. De
ha a te életedben nem látják meg Őt, akkor az a te bűnöd....
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Bibliaiskola Tatabányán
„ A teljes Írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra az igazságban való
nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített.”/2Tim.3,16-17/
A bibliaiskola célja: a gyülekezetek megújulásának és épülésének munkálása. A gyülekezetek
megelevenedéséhez feltétlenül szükség van érett biblikus gondolkozású képzett munkatársakra, akik
szívügyüknek tekintik Isten országának építését, készek a tanulásra és a szolgálatra egyaránt.
Ezeket szem előtt tartva kezdtük el a bibliaiskolát 2009 márciusában és most tartunk ott, hogy
végeztünk a bibliaismerettel az Ószövetség és Újszövetség könyveivel.
Eddig 10 alkalmon vettünk részt, ami egy teljes szombati napot igényel. Reggel 9 órától este fél hétig.
Délben van másfél óra ebédidő.
Délelőtt négy 45 perces előadás 10 perc szünetekkel megszakítva és ugyanígy délután is. Minden
alkalom előtt dolgozatírás van az előző anyagból. Így erre mindig készülnünk kell. Rájöttünk, hogy
együtt könnyebb a tanulás, így a két bibliaiskola időpontja között is összejövünk és megbeszéljük a
tananyagot hatan vagy nyolcan, és a végén imaközösséggel zárjuk. Jó együtt lennünk egymással és az
Úrral.
A bibliaiskolába járnak a másik református gyülekezetből, az evangélikusoktól, és a baptistáktól is.
Így természetesen velük is közvetlenebbé szorosabbá válik a kapcsolatunk.
Így igazi szeretetközöséggé kovácsol bennünket az Ige.
Létszámunk 20-25 fő között van. Köszönjük tanáraiknak a szívből jövő türelmes nyugodt jól
felkészült előadásokat: Sípos Alpár Szabolcsnak és Suhai Gyurinak.
Ők tanítsanak továbbra is Isten dicsőségére, mi pedig tanuljunk kellő szorgalommal és kitartással
egymást bíztatva, erősítve szintén Isten dicsőségére..
Osztálytársaim nevében lejegyeztem szeretettel: Lázárné Zsuzsa
Én nem tudom miért szeretett úgy minket,
Kit hódoló angyalsereg imád.
S mért akart Ő bűnös tévedőket megkeresni,
Mint pásztor elveszett juhát.
Csak azt tudom, hogy lejött közénk a földre,
Hogy jászolágy volt első otthona.
Hogy kicsi Názáret ács műhelyén át
Eljött Megváltónk Isten Egyszülött Fia.
Hittanóra indult a Bolyaiban
„Azért azt mondom nektek, higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, már
megkaptátok, és meglesz tinéktek.” /Márk 11,24/
Mi olyan korban nőttünk fel, amikor Istenről és
bibliai
alakokról
legfeljebb
egy-egy
vers/műalkotás kapcsán hallhattunk, akkor is
inkább úgy, mint valami kitalált, „mesebeli
lényről”.

Nekem mindig hiányzott, hogy miért nem
értem több nagy költőnk verseit, nem tudtam
„befogadni” az evolúció elméletét, nem
értettem meg, miért nem szeretik egymást az
emberek, miért képmutatóak és „álszentek”, s
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szerettem volna olyan közösséghez tartozni,
ahol „fél szavakból is megértik egymást”.
Én felnőttként ismerkedtem meg a Biblia
igazságaival, találtam olyan közösségre, ahol,
amiről beszélnek, az alapján is igyekeznek élni.
Számomra az örök élet már nem kérdéses,
hanem hiszem, hogy úgy fogok a
megmérettetésemkor Isten előtt állni, hogy
Jézus Krisztus kereszthalála számomra is
váltságot biztosít a bűneim miatt egyébként
megérdemelt büntetés alól.
Minden ember számára van egy út, amit Isten
készített, és ha megnyílik a szíve és elfogadja,
hogy a gyermekévé legyen, akkor ő Atyaként
gondoskodik róla, és rábízhatja az életét.
Sokan kereszteltetik meg a gyermeküket, sokan
tesznek fogadalmat, hogy Isten szerint nevelik
őket, hogy lehetővé teszik nekik az
ismeretszerzést, aztán mégsem beszélnek soha
Istenről nekik, nem jönnek, és nem hozzák
többet a templomba őket. Én mindegyik
gyermekemet küldtem hittanórára, hogy
halljon Istenről és a Bibliáról.
Isten a szívemre helyezte a tervet, hogy
legkisebb
gyermekem
iskolájában
is
szervezzük meg a hitoktatást, hogy minél több
gyermek hallhasson Jézusról, minél több
gyermek fogadhassa be az örömüzenetet.
A vágyakozást, hogy elinduljon a Szent
Margiton kívül Tatabánya még egy általános
iskolájában a református hitoktatás,

akkorára növelte az Úr a szívemben, hogy
gyülekezeti testvéreimmel imaközösségben is
az Úrhoz fordultunk. S ő teljesítette a mi
kérésünket, és apró emberi szervezéssel a
2010-2011-es tanévben megkezdődtek a
hittanórák immár a Kertvárosi ÁMK Bolyai
tagozatán is.
Péntekenként a 6. órában lelkészünk, Szilágyi
Sándor vezetésével gyűlik össze az a 11
gyermek elsőstől ötödikesig, akik szüleik
bíztatására és egymást hívogatva az első
hittanos csoportot jelentik a gyülekezeti és a
katolikus iskolában folyó tanításon kívül.
Bizonyára kedvesek az Úr számára is ezek az
alkalmak,
ahol
bibliai
történetet
tanulmányoznak,
hozzá
kapcsolódóan
munkafüzetben mélyítik el a hallottakat, és
gitár-kísérettel énekelve dicsőítik az Urat.
A gyermekek örömmel vesznek részt az
alkalmakon, s hívogatják a barátokat,
unokatestvéreket is. Hálás a szívem, hogy most
már a kislányom is református hitoktatásban
vehet részt!
Dicsőség
Jézus
Krisztusnak,
hogy
növekedhetett azoknak a gyermekeknek a
száma, akik hallhatják az igét, hazavihetik a
szüleiknek, testvéreiknek és nagyszüleiknek, s
a Szentlélek munkálkodhat az ő szívükben is,
hogy egyszer átadhassák az életüket az Úrnak!
Szerezla Zsuzsanna – felnőtt konfirmandus

 Nagy öröm, hogy vannak gyerekeink a gyülekezetben. A gyermek Istentiszteleten számuk 5-15
között ingadozik. Ez évben célunk az Ószövetség történeteinek áttekintése időrendben. Meg
szeretnénk ismertetni velük Istent, mint a történelem urát, a régi korok hithőseinek és eseményeinek
megjelenítésével. Hiszen mindezek a mi drága Megváltónkra, az Úr Jézusra mutatnak. Ő, amikor az
írásokról beszélt – értelemszerűen az Ószövetségre hivatkozott. E könyvek háborúi a mi lelkünkben
dúló harcokról is beszélnek, és meg akarja Isten lelke értetni velünk általuk, hogy győztesek csakis
akkor lehetünk, ha Krisztus él bennünk hit által. Ábrahámot is hit által deklarálta Isten igaznak, ahogy
minden hívőt is. Azaz, ha hiszed, hogy te és az én általam elkövetett bűneink szegezték őt a keresztre,
és Ő ezt vállalta érted - értem. Ábrahám hite, még az ígért gyermeket, Izsákot is feláldozta volna,
hiszen h i t t e : Isten feltámasztja a halálból. (Zsid. 11:9)
A Mennyei Atya gondoskodott a Bárányról: s tovább… a törvényen és a prófétákon keresztül Izrael és
Júda elfajult, és Istent megtaláló királyain keresztül a fogságból való kiszabadulásig. Milyen jó és
nagyszerű, hogy Isten célja mindannyiunkkal az, hogy kiszabadítson a bűn fogságából, és eljuttasson
Krisztus által az Ő gyermekei számára fenntartott áldott szabadságra!
Tóth Tamás
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„Elég neked az én kegyelmem…” (II. Kor.12.9)
Hogyan változtatta meg Isten életemet a börtön rácsai mögött
Egy csillag a Csillagból – Brill Péter bizonyságtétele
Börtönbe kerülésen előtt sem voltam hitetlen,
de igazi hívővé, rendszeres Bibliaolvasóvá
rabságom évei alatt lettem.
Fogságom első napján a tatabányai rendőrségi
fogdán egy, az ágy alá esett Blikk újság két
lapja volt az összes olvasnivalóm. Csodálatos
módon(?) ezen a két oldalon két cikk is Istenről
és a hitről szólt, ami rögtön megragadta a
figyelmemet. Többször is elolvastam ezeket az
írásokat. Eleinte azt gondoltam, hogy
ösztönösen vonzódom a téma iránt, ma
azonban már tudom, hogy az Úr, ott a börtön
mélyén rámtalált és gyengéden terelgetni
kezdett az Ő ösvényén, azon a bizonyos
„keskeny úton”.
A harmadik napon, a feleségem által beküldött
„túlélő csomagban” benne volt a nagy, Károliféle Bibliám és a Református Énekeskönyvem,
legnagyobb örömömre. A két cikket már szinte
betéve tudtam. Falni kezdtem a Biblia minden
sorát. Magányomban elmélkedhettem is az
olvasottakon. A közel két hónap majdnem elég
is volt, hogy teljesen elolvassam. Elkezdtem
imádkozni is rendszeresen. Reggeli imámnak a
495. dicséretünket választottam, és immáron
hét éve minden napom ezzel kezdődik, bár már
kiegészült több imával is.
Eleinte szinte csak kéréseimmel ostromoltam
az Urat.
Mikor előzetes házba, Esztergomba kerültem,
az Úr ismét szólított.
Eszköze a felügyelő volt, aki beszólt a zárkába,
hogy
lehet
menni
börtönmisszióra.
Természetesen rögtön jelentkeztem. Egy
szimpatikus,
középkorú
igehirdetővel
találkozhattam, aki beszélt a Bibliáról,
felolvasott belőle, és végezetül imádkozott.
Utána megkért engem, hogy én is imádkozzam
a saját szavaimmal. Egész testemet egy
leírhatatlanul jó érzés töltötte el, de remegett
kezem-lábam, sőt még a hangom is. Ekkor

ébredtem rá, hogy imáim csak magam körül
forognak. Ezt felismerve, mindjárt bocsánatot
kértem Urunktól és azt kértem, hogy tanítson
engem is imádkozni úgy, ahogy annak idején a
tanítványok is kérték Jézus Urunkat.
Legnagyobb
meglepetésemre
a
„misszionárius” megdicsérte imám.
A zárkába visszatérve rácsodálkoztam a velem
történtekre. Társaim kinevettek, amikor
elmondtam nekik, hogy nem is gondoltam,
hogy a börtönbe bejárnak lelkipásztorok,
igehirdetők.
Ettől
a
naptól
kezdve
valahányszor
imádkoztam, mindig újra erőt vett rajtam az a
kellemes bizsergés, remegés, amit az első
„nyilvános” imám alatt éreztem a misszión. A
szívverésem is megszaporázódott, és ez így
ment hosszú hónapokon át. (Nagyon
szeretném, ha ma is ezek a jelenségek kísérnék
imáimat!)
Második meglepetésem az volt, amikor újra
jött a felügyelő úr napok múltán és a Krisztus
Szeretete
Egyház
imaórájára
keresett
jelentkezőket. Talán mondanom sem kell, én
rögtön ugrottam. Vágytam újra hallani az
igemagyarázatokat és az imádkozást.
Ezen az Istentiszteleten már többen voltunk,
talán hatan, vagy nyolcan. Ez alkalommal már
az igehirdető pásztor asszony megkért engem
is, hogy olvassam fel a Bibliából az általa
kijelölt igeszakaszt. Olyan megtisztelve
éreztem magam, hogy alig jött ki hang a
torkomon.
Semmi sem mond többet rólad,
mint amikor mellém állsz a bajban
és segítesz elhordozni életem terheit.
Ezer együtt érző szó sem ér annyit,
mint erős kezed,
melyre támaszkodhatom.
Köszönöm, hogy Isten rám mosolyog
a szeretetedben.
Simon András
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Ezután már hetente két alkalommal,
rendszeresen
jártam
Istentiszteletekre.
Imáimban hálát adtam Istenünknek ezekért az
alkalmakért.
Második alkalommal a missziós igehirdető már
hozott ajándékba (!) könyveket is. Akkor egy
három nyelvű Újszövetséget és egy kisregényt
kaptam tőle, amely egy kisgyerek történetét
írja le, hogyan talált egy barlangban egy
Bibliatekercset, hogyan lett igeolvasóból
igehirdető, hogyan tanult saját szavaival
imádkozni, és hogyan változott meg az élete az
ige hatására. A címére ma is emlékszem:
Napország. Egy délután elolvastam és
sajnáltam, hogy vége lett.
A sors - ma már tudom, hogy ez is Isten
rendelése volt - egy másik előzetes házba,
Székesfehérvárra vitetett, ahol még több
alkalmam nyílt ismereteim bővítésére. Ott
hallgattam katolikus misét, Jehova tanúi
oktatást, és legnagyobb örömömre - dicsőség
Istennek! - református lelkész is tanított a
Biblia igazságaira. Dicsőség Istennek (!),
hiszen én a reformátusságomat a génjeimben
hordozom. Valamennyi ősöm református volt.
Édesanyám
a
„Kálvinista
Róma”-két
emlegetett Debrecen melletti kisváros szülötte,
édesapám pedig egy olyan Tolna megyei
községből származik, ahol a falu központjában
két (gyermekszemmel) hatalmas protestáns
templom állt egymással szemben, a falu szélén,
a Tsz gépállomása szomszédságában egy kis
szürke
katolikus
templom
várta
vasárnaponként a híveket. Ott lenn, Tolna
megyében,
Gyönkön
jártam
először,
nagymamám ösztönzésére vasárnapi iskolába,
azt követően pedig igazi református
Istentiszteletre. Ott tanultam meg az Úri
imádságot, a Mi Atyánkat. Istenünk
útmutatásának köszönhetően és börtönbeli jó
tanárom segítségével már ki tudtam szűrni a
többi felekezet Bibliától eltérő tanításait.
Szegedre kerülésem után az első pár hónapban
a Dorozsmai úti előzetes házban nékülöznöm
kellett a képzett lelkipásztorok vezetését,
útmutatását. Viszont az Úr ott is gondoskodott

arról, hogy ne maradjak szellemi táplálék
nélkül.
Autodidakta
módon
a
(börtön)könyvtárból kikölcsönzött E. G. White
könyveket faltam, átlag hetente 1-1 kötet. (6700 oldal/hét) Ez azt jelenti, hogy néhány
hónap alatt többezer oldal tanítást csepegtetett
az Úr számomra.
Az utolsó hónapokban már nem kellett csupán
könyvekből oltani szűnni nem akaró
szomjamat.
Megjelent ugyanis mostani lelkipásztorom, aki
meglepetésemre - bemutatkozásom után közölte, hogy már régóta keres, érdeklődik
utánam, ugyanis a fehérvári lelkészem a
figyelmébe ajánlott, nem engedvén, hogy
elvesszem.
Hálát adtam Istennek, hogy gondoskodása
folytán szinte kézből-kézbe kerültem.
Még volt egy kis kitérőm, amikor II. fokra a
Markóba kerültem, ahol jogerős ítéletet
kaptam. A börtönlelkész úr, hivatását igazi
feladatnak tekintve, zárkáról-zárkára járva
gyűjtötte (még a szállító zárkákból is) a közös
imára, imádkozásra vágyókat.
Természetesen én is köztük voltam.
Éneklés után ő is velem olvastatott a Bibliából,
majd mintegy hab a tortán, nekem jutott az a
megtisztelő feladat, hogy meggyújthattam az
oltáron a gyertyákat. A gyertyagyújtás közben
kis híján térdre estem a meghatódottságtól. Az
egyik dicséret, amit ott énekeltünk, annyira
szíven talált, hogy el akartam kérni másolásra.
A Tiszteletes Úr azonban lefénymásolta
számomra.
Elfogadni magunkat
annyit jelent,
mint megbékélni
Isten ajándékozó szeretetével.
Mások szeretete felé
önmagad értékelése
az első lépés
Simon András

A legjobb „iskolába” viszont itt Szegeden, a
Csillagban csöppentem. A gondviselés
megáldott
tanítómesteremnek
tartott
lelkipásztorával - e könyv írójával- Koroknai
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András Tisztelendő Úrral.
Itt már igazi imatermem is lett, ami szabály
szerint lenyűgözött puritán egyszerűségével, és
a református templomok fehérre meszelt falait
juttatták az eszembe. Kicsi, ám annál lelkesebb
élő közösségbe cseppentem itt Szegeden, és
ennek (is) köszönhetően, nagy változások
sorozata kezdődött életemben.
Az első dolog, ami megragadott, hogy a
gyülekezés kezdetén kialakult zsivaly egy
csapásra megszűnt, amikor a Tisztelendő Úr
éneklésre szólította a gyülekezetet, majd
prédikálni kezdett. Az énekléstől mindig
ódzkodtam, itt azonban a társaság magával
ragadott. Sőt, egy újabb eufórikus élménnyel
lettem gazdagabb általa, és ez még csak a
kezdet.
Én, aki életemben egyetlen hangszert sem
szólaltattam meg, ellenállhatatlan vágyat
éreztem, hogy eljátsszam akkori kedvenc
dicséretemet, a 277-est (Gondviselő jó Atyám
vagy…)
Itt, az imateremben ugyanis van szintetizátor,
ami kíséretül szolgál az énekléshez. Az első
sort megtanultam kívülről (skála hangokkal),
és miután egyik társam elmagyarázta, melyik a
„C” hang, Istentisztelet után odalopóztam a
hangszerhez és csendesen pötyögtetni kezdtem
a hangokat.
Két-három alkalom után nem maradt
inkognitóban
próbálkozásom,
ugyanis
tanítómesterem felfigyelt kísérletezésemre és
ajánlotta, kérjek hivatalos engedélyt a
gyakorlásra, ha kedvem tartja. Ő örömmel
venné, ha kántorizálnék én is, segítve
munkáját.
Istennek hála, meg is kaptam az áhított
engedélyt a gyakorlásra. A hangok szinte
elvarázsoltak. Ma, immáron kb. négy éve is
változatlan gyönyörűséggel tölt el a játék, sőt
élvezem, és a hétköznapokban is nagyon
hiányzik. (Ma már énekelek és játszom is
egyszerre!) Első Úrvacsora vételben is itt volt
részem Szegeden, természetesen két szín alatt,
ahogy Jézus Krisztus Urunk tanította. Még ma

is csilingel a pohár száján az üveg
remegésemtől, amikor segíthetek a Tisztelendő
Úrnak kitöltögetni „Jézus Urunk vérét”.
Ezeknek az élményeknek kapcsán egy csendes
percben megszólított Urunk, hogy pótoljam
ifjúkori mulasztásomat.
Megkérdeztem a Tisztelendő Urat, hogy
konfirmálhatok-e? Csodák-csodájára, igenlő
választ kaptam. A 45. születésnapomra, 2005
karácsonyára életem legszebb ajándékát
kaptam. Vallást tehettem társaim előtt hitemről
(néhány hónap felkészülés után)! A
meghatódottságtól
el-elcsukló
hangon
válaszolhattam a Heidelbergi Káté kérdéseire.
Igazi megtérésem is talán ekkor kezdődött. A
prédikációk bűvöletében eljutottam odáig,
hogy egy este, amikor már elcsendesedett a
zárka, imádkozni kezdtem, és azon vettem
észre magam, hogy életem legnagyobb terhét
tettem le Urunk elé. Könnyeimet nyeldesve
kértem Istenünk bocsánatát, amiért egy gyenge
pillanatomban arra ragadtattam magam, hogy
rendelkezzem egy ember élete felett, holott
világosan meg van írva, hogy az ítéletet
egyedül Jézus Krisztusnak adta Istenünk.
Végtelen nyomorultnak éreztem magam.
Fájdalmasan hasított belém, hogy kioltottam
egy ember életét! Bocsánatot kértem
Istenünktől,
amiért
eddig
(tudatosan)
gyilkosságot
mondtam,
amikor
a
bűncselekményemről kérdeztek. Azóta is
fájdalom hasít belém, de már ki tudom
mondani: emberölés.
Reggel szomorúan, de óriási könnyebbséggel
ébredtem. Azóta vallom: jó így az Úrral
közösségben élni. Azóta tudom észrevenni a
fűszálak között megbúvó kis virágocskát,
csodálatos muzsikaként élvezni a reggeli
madárcsicsergést, észrevenni tavasz kezdetén a
halványan kizöldülő ágakat, és nagyon örülni
minden kis apróságnak, hiszen tudom, hogy
minden jó adományok felülről, Urunktól
jönnek. Ámen.
Egyedül Istené a dicsőség! Soli Deo gloria!

17. oldal

Az énekkar karácsony délutánján így dicsőíti az Urat:
„Örvendj, világ az Úr eljött! Fogadd a nagy Királyt! Szíved kitárd, várd készen Őt! És zengj most
glóriát, Zengj ég, föld, glóriát, És zengj, és zengj most glóriát!”

JÉZUS PANASZA
Ti Mesternek hívtok - és nem kérdeztek
engem.
Útnak neveztek - és nem jártok rajtam.
Világosságnak hívtok - és nem néztek rám.
Életnek neveztek - és nem kerestek engem.
Bölcsnek hívtok - és nem követtek engem.
Hatalmasnak neveztek - és nem kértek engem.
Irgalmasnak hívtok - és nem bíztok bennem.
Igazságosnak neveztek - és nem féltek tőlem...
...Ha egyszer örökre elvesztek - ne okoljatok
engem!
Énekkari próba

(A lübecki Krisztus-szobor felirata)

És az énekkar folytatja:
„Jézus az Úr, a Megváltó! Harsogjon énekünk! Patak és rét, hegy, völgy bérc, tó, Zengd hát ma
örömünk, Zengd ma nagy örömünk, Zengd hát, zengd hát nagy örömünk!”

Kedves Gyerekek!
Szerettek ajándékot kapni?
Micsoda buta kérdés ez! – gondolhatjátok most magatokban. Ki nem szeret ajándékot kapni? Bizony,
mindannyian szeretünk. Ez a vágy minden ember szívében ott van: jó volna megszerezni mindent,
amit csak szeretnénk.
Sokan a karácsonyt is azért várják, mert tudják, hogy ilyenkor kisebb-nagyobb ajándékot kapnak
szüleiktől, nagyszüleiktől, rokonaiktól. Izgatottan bontogatjuk a csillogó karácsonyfa alatt rejtőző
csomagokat, hátha a várva várt autópálya, vagy a legújabb számítógépes játék, esetleg egy hercegnős
mesekönyv bukkan elő belőlük. Boldogságtól sugárzó arccal szaladunk szüleinkhez megköszönni az
ajándékokat. De egyvalamiről ne feledkezzünk meg! A legeslegnagyobb, felbecsülhetetlen értékű
ajándékot Istentől kaptuk: az Úr Jézus Krisztust. Hogy Ő miért ajándék a mi számunkra? Mert aki
Jézust a szívébe fogadja, annak az Ő halála árán örök élete van. Hát nem csodálatos? Örökké fogunk
élni Istennel!
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen.”
A következő oldalak, - drága gyerekek -, nektek szólnak, a K
Kiiáállttóó SSzzóó ajándékait olvashatjátok,
színezhetitek. Kérlek benneteket, hogy az elkészült képeket, a rejtvény megfejtését a gyermek
istentiszteleten, vagy a hittanórán adjátok oda Lázás Zsuzsi néninek, jutalom vár rátok.
a szerkesztő

18. oldal

A két harang
Egyszer régen, talán több mint száz esztendővel ezelőtt, az egyik kis falu tornyában lakott egy harang.
Úgy hívták Bim-Bam. Fényes bronzból készült, szépen csillogott-villogott, a hangja pedig messze
zengett:
Bim-bam, bim-bam!
Sok dolga volt. Vasárnap reggelenként ezt harangozta:
Bim-bam, bim-bam.
A vasárnap Isten napja,
Gyertek, gyertek a templomba!
Mivel Bim-Bam fent lakott a toronyban, belátta az egész falut, de még a határt is. Azt is észrevette,
amikor a nap delelőre ért, pont a templomtorony fölé. Ilyenkor így hívogatta az embereket:
Bim-bam, bim-bam.
Pihenés, kész az ebéd!
Egy meleg júliusi délutánon Bim-Bam vette észre a magasból, hogy felgyulladt a határban az egyik
szénaboglya. Azonnal riasztotta a falu lakóit:
Bim-bam, bim-bam!
Tűz van, tűz van!
Teltek múltak a nyarak, a telek. Sok-sok esztendő telt el. Bim-Bam ruhája már nem csillogott olyan
szép fényesen, mint újkorában. Hangja mélyebb, ércesebben zengő lett, de a falu lakói nagyon
kedvelték.
Egy szeptember eleji verőfényes napon új lakó költözött a templomtoronyba. Ő volt Csingi-Ling, a kis
harang. Frissen öntött szoknyácskáján csak úgy táncolt a napsugár. Hangja magasan csilingelő, vidám
volt:
Csingi-lingi, csingi-lingi.
-Én nagyon fontos harang vagyok ám! Iskolába hívogatom a gyerekeket. – dicsekedett el öregebb
társának. Valóban: amikor Csingi-Ling megszólalt, vidáman csivitelő gyermekek indultak faluszerte a
templom mellett lévő iskolába.
A napok egyre hűvösebbek lettek. A novemberi szél már az összes levelet lecibálta a fákról. Mire a
december bekopogtatott, már csak a fenyők pompáztak zölden. Eltűntek az utcákról a sétáló,
beszélgető emberek, a gyerekek is vacogósan siettek reggelente az iskolába. A kicsi harang délután
sem gyönyörködhetett a kicsinyek vidám játékában. Az emberek behúzódtak házaikba. Csingi-Ling is
fázósan didergett a hideg szélben fent a templomtoronyban. Most találkozott először a dermesztő
téllel. Vacogva próbált bekukucskálni a házak világos ablakain. Kereste a szívének oly kedves
gyerekeket.
- Mi ez a nagy sürgés-forgás odabent a házakban? – érdeklődött Bim-Bamtól.
- Figyelj, csak figyelj!- szólt az öreg harang.
Csingi-Ling hol az egyik, hol a másik ablakon kukucskált be. Egyszer csak észrevette, hogy az
asztalokon koszorúk állnak, gyertyákkal. A szobákba feldíszített fenyőfák költöztek, s valami furcsa
várakozás érződött a levegőben.

19. oldal

Amikor az est leszállt, az adventi koszorúkon fellobbantak a gyertyák, a karácsonyfákon felszikráztak
a csillagszórók. A templom tornyában pedig egyszerre szólalt meg a két harang. Békességgel,
örömmel zengtek:
Bim-bam, csingi-ling!
Bim-bam, csingi-ling!
A családokban a felnőttek és a gyerekek mosolyogva néztek egymásra, s így biztatták a torony lakóit:
Karácsonyi harangok,
Vígan harangozzatok!
Hadd tudják meg mindenütt,
Jézus Krisztus földre jött!
És most következzen a rejtvény - a megfejtés, amit Zsuzsi néninek oda kell adnotok, a középső
világos oszlopba került betűkből kialakult fogalom:
D
1.

Aranyszínűre festve a karácsonyfa dísze

2.

Napkeletről érkeztek a csillag nyomában

3.

„Üdvözítő született ma néktek, aki az Úr ………, a Dávid
városában”( Lukács 2:11)

4.

Bátor ember, aki nagy tettet hajt végre

5.

Itt született az Úr Jézus

6.

Keresztelő János Édesanyja

7.

János evangélium 1:1 -ben 3x fordul elő

8.

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,
hogy aki….. Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen”
(János 3:16)

9.

Jézus földi édesapja

10.

Az Úr angyala megjelent nekik Jézusszületése éjszakáján

11.

„A….pedig az lesz számotokra:találtok egy kisgyermeket, aki
bepólyálva fekszik a jászolban” (Luk ács 2:12)

12.

…evangéliuma (a Biblia egyik könyve)

13.

Az ígéret földje

14.

Jézus születéséről híres város

15.

Amikor beszélgetünk Istennel

          
Csillagfényes éjszakán angyalszózat hangzik,
Betlehemnek pusztáján, hol pásztor nép tanyázik:
Pásztorok ne féljetek, vígan örvendezzetek,
Mert földre jött, kit elküldött az Úr, az Isten néktek,
A ti üdvösségtek.

20. oldal

És itt van ez a csodálatos kis betlehem, a kis Jézussal a jászolban. Szinezzétek ki a rajzot, és ezt is
jutassátok el Zsuzsa néninek!

Hideg jászol szalmáján égi gyermek alszik,
Körülötte szállásán halk ének szava hangzik.
Imádják a pásztorok, tiszta szívű jámborok,
Örvendeznek, hálát zengnek az Úr nagy jó voltáért,
Egyszülött fiáért.
Menjünk mi is jászlához örvendező szívvel,
Boruljunk le lábához, mély hódolattal, hittel!
Isten Ő és Megváltó, Atyánál közbenjáró.
Nem félelmes: nyájas, kedves kisgyermek jött ma hozzánk,
Bíztatón mosolyog ránk.
Testvéreim!
AK
Kiiáállttóó SSzzóó karácsonyi összeállításának végén, remélve, hogy mindenki talált kedvére való, érdekes,
melengető történetet, verset, írást, szerzőtársaim nevében is hadd kívánjak áldott, békés karácsonyi
ünnepeket, és hitben, egészségben, áldásokban gazdag új esztendőt, testvéri szeretettel a szerkesztő:
Tós Jutka
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