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Kiáltó Szó

A TATABÁNYA–BÁNHIDAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET IDŐSZAKOS LAPJA
Szeretett Testvéreim!
„amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte
Fiát…” (Galata 4,4) A karácsonyban Isten
kezdeményezőkészségét
szemlélhetjük.
Ő
küldte el a Fiát akkor, amikor Ő jónak látta,
hogy az ember ne legyen egyedül. Isteni társat
kapott az ember a társtalanságában, földi
magányában. Ma az ember még inkább átéli ezt
a magányt, ezért még inkább szüksége van
Jézusra, akiben: VELÜNK AZ ISTEN. Az
ember társtalanságát és istenkeresését mutatja
mindaz, ahogy a karácsonyhoz viszonyul.
Tudatosan, de még inkább tudatlanul másolja le
mindazt, ami a Bibliában körülövezi Jézus
születését. Figyeljünk ezek közül néhányra! 1.
A karácsony a fény ünnepe lett. Az ember nem
szereti a sötétséget, és vágyik a világosság után.
A pásztorokat nagy fényesség vette körül, de az
később eltűnt. Az igazi világosság maga Jézus,
tehát a fényözön a Világ Világossága utáni
vágyakozást fejezi ki. 2. Próbáljuk a karácsonyt
a család ünnepévé tenni. De talán nem
gondolunk bele, hogy ez azért van, mert József
és Mária kapcsolatát Jézus megszületése
teljesítette ki. Ő általa lettek igazi családdá. 3.
Az ember igyekszik ilyenkor haza menni,
otthon lenni. Akkor is mindenkinek a maga
városába kellett mennie. Az ősi otthon-keresés,
hazatalálás fejeződik ki ebben. Istenben találhat
otthonra a szív. 4. A karácsony a befogadás
ünnepe, talán azért is, mert Jézust nem fogadták
be a vendégfogadó házba, és az ember így akar
vezekelni, de vágyik arra, hogy az Isten őt is
befogadja. 5. Leginkább az ajándékozás
domborodik ki a karácsonyban.

A bölcsek aranyat, tömjént és mirhát adtak. Az
ember érzi, hogy adni kell, a sok-sok „kapni”
helyett, mert Isten egykor nekünk adta a
legdrágábbat. 6. Ilyenkor a köszöntések
különböző formái tömegesen záporoznak
egymás felé. Talán azért, mert egykor az
angyalok is köszöntötték a félelmes szívű
pásztorokat, és vágyunk a jó hír, az öröm üzenet
után. 7. Mondták már a karácsonyt a béke
ünnepének is. Legalább erre a néhány napra
béküljünk meg egymással! Az örök isteni
megbékélést próbálja leutánozni az ember, de
tudjuk, hogy az nem csak néhány napra szól. 8.
A jövés-menés, egymás meglátogatása is mutat
valamire. A nagy meglátogatást imitálja az
ember. Egymással próbálja betölteni az űrt,
amit pedig csak az tud betölteni, aki
meglátogatott bennünket. 9. Templomba járás.
Ilyenkor
sokan
eljönnek,
az
ünnepi
istentiszteletekre. A nagyon mélyen meghúzódó
isten-keresés tör a felszínre, amit aztán ismét el
lehet nyomni egy évre. Talán kitűnik,
testvéreim ezekből, hogy bármit is teszünk,
vagy próbálunk a Karácsonyhoz kapcsolni,
azzal csak annak adunk kifejezést, hogy
szükségünk van Istenre. Az az ember pedig, aki
már megtalálta Őt, tudatosan fog arra törekedni,
hogy az élete, így az ünneplése is Isten iránti
szeretetét, háláját és a hozzá való tartozását
fejezze ki.
Kívánok a testvéreknek hitben megélt és átélt
ünneplést!
Szilágyi Sándor lelkipásztor

Kedves Testvéreim!
Immáron hagyományosnak is mondhatjuk, hogy nagy ünnepeinkkor összeállítunk egy kibővített
K
Kiiáállttóó SSzzóó –t. Azért tesszük ezt, mert reménykedünk abban, hogy az egész éves rohanás után így
ünnepekkor egy kicsit lenyugszunk, elcsendesedünk, s jut időnk az olvasásra, elmélkedésre. Mivel
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Református Egyházunkban az idén új presbitériumokat választottak, és ez a mi gyülekezetünkben sem
volt másképpen, ebben az ünnepi számban új, választott vezetőink is bemutatkoznak.
Testvéreink Istennek való hálával mesélik el Krisztusban élt életüket, elhívásukat, hitvallásukat,
tervezett szolgálatukat,. Reményeink szerint ezután már ismerősként, bizalommal fordulhatunk
feléjük, kérhetjük támogatásukat, sőt ajánlhatjuk fel mi is segítségünket. Természetesen ebben a
számban is olvashattok verseket, beszámolókat, ünnepi gondolatokat, és bizonyságtételeket. Együtt
ünnepelhetjük és magasztalhatjuk Jézust, aki a földre született a mi megváltásunkért. Fogadjátok
olyan szeretettel ezt a lapot, mint ahogy mi készítettük Nektek. Áldás és békesség Istentől!
a szerkesztő
Gyökössy Endre: Szeretlek… mert szeretlek
Az a g a p é nem értékel. Azaz: szeretlek, mert szeretlek. Úgy szeretlek, amint, s ahogy vagy.
Szeretlek, mert téged „kaptalak”, hogy szeresselek. Nos, téged szeretlek akkor is, ha éppen nem vagy
felettébb szeretetre méltó. Szeretlek annak ellenére, hogy…, és addig szeretlek, amíg újra azzá leszel,
akinek megszerettelek, s ha nem akkor is tovább szeretlek. Társam lettél, mert megszerettelek, és mert
társam vagy, téged szeretlek, mert nem tudlak nem szertni – Mindez benne lüktet az a g a p é b a n
Hadd kíséreljem meg elsorjázni a Nagy Szerelem-Szeretet teljes egységének színeit! a kicsiben
gyakorolt nagy szerelem-szeretetet:
1. Tapintat. A meglátás és meg nem látás művészete ez.
2. Türelem. Ő más, Ő másként reagál, én mégis szeretem.
3. Figyelem. Nem azt figyelem, hol hagyta fedetlenül a szívét, hogy odanyilazzak. Egy-egy szál virág,
de nem a sírjára, még az életében.
4. Áldozat. Egész lényemből, időmből, pénzemből a másikért. Akár a vállvetve élés hűségét is
mondhatnám.
5. Átlátszóság. Nincs mit takargatnom. Bár még ilyen vagyok. (Nem pedig: már ilyen vagyok, vedd
tudomásul. Ez a totális elmeszesedés önvallomása)
6. Megbocsátás. A felejtés és az elfelejtés készsége. Nincs összegyűjtött harag, mert az már
gyülÖLet.
7. Derű és humor. Távolságot teremtenek attól, ami fáj, és feloldanak.
Jogosan felvetheti valaki a kérdést: van ilyen szerelmes-szeretet a valóságban, amely sokkal inkább
páros műalkotás már, mint biológikum?
Nos: van! de ahogy a boldog népeknek nincs történetük, a boldog párkapcsolatoknak sincs. Nem
kiáltoznak, nem panaszkodnak, nem sikoltoznak, nem válnak, tehát nem látszanak „csak” vannak…
Egy óra hosszat szeretni – állati dolog,
Egy évig szeretni – emberi dolog,
Egy egész életen át szeretni – angyali dolog,
Egy életen át egyet szeretni – isteni dolog
(Lacordaire)

Kedves Atyánk!
Add, hogy a szeretet egyre jobban gazdagodjék bennünk, hogy tudjunk kezdeményezni, és el is tudjuk
fogadni. Köszönjük, hogy szüntelenül elfogadod a szeretetünket! Most is. Köszönjük, hogy megtalálsz
bennünk életünk mélyén, kiemelsz, magadhoz ölelsz, és csak annyit kérdezel: Szeretsz-e engem?
Uram ugye tudod, hogy szeretünk Téged? Köszönjük, hogy ennyi elég! Köszönjük, hogy adhatunk
szívünkből, időnkből, szeretetünkből – még ez is olyan kevés, hiszen Te az egész életedet adtad a mi
életünkért. Áldunk és imádunk, Urunk, Istenünk Téged, Aki előbb szerettél bennünket! Ámen.
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Bódás János: NE VESZTEGELJ!
Hozzád pásztorok és bölcsek
meghódolni jöttek
s gyönyörködtek… Örvend a szív
minden újszülöttnek.
Kedves vagy te, ahogy anyád
dajkál mosolyogva.
Mintha tested harmatos, friss
virágszirom volna.
S milliók, kik éj s nap csak a
testért robotolnak,
ma lélekben jászolodhoz
elzarándokolnak.

Látlak mennybe emelkedni
megdicsőült testben,
s tudom: tiéd a hatalom
földön és a mennyben.

De én ennél messzebb látok:
látom a Keresztet,
melyre értem áldozatként
durván felszegeztek.

Ezért van jó békességem,
neved ezért áldom,
nekem már nem Kisded vagy, de
Megváltóm s Királyom!
*
Ünnepelj, de ne vesztegelj
ott a jászol mellett.
Azt ismerd meg, kiben minden
ígéret betellett!

Látom a vért, mely a sötét
bűnt tisztára mossa,
s látom a nagy követ a zárt
sírról félredobva.

Hitet, reményt, békességet,
üdvösséget úgy hoz,
ha eljutsz a kisdedtől a
győzelmes Krisztushoz!
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KEGYELEMBŐL, HIT ÁLTAL
(Esti áhítat a balatonfüredi gyülekezeti hétvégén, Perjési Attila szolgálata)
Lekció: Ef 2,1-10
Textus: Ef 2,8-9
Kedves Testvéreim!
Mai igénkben három olyan kulcsszó is
szerepel, melyek alapvetően meghatározzák
egész
keresztény életünket:
kegyelem,
üdvösség, hit. Gyakran használjuk ezeket a
kifejezéseket, és mint szavainkkal általában,
ezekkel is előfordulhat, hogy elsekélyesednek.
Próbáljunk egy kicsit ezeknek a fogalmaknak a
mélyére hatolni és összefüggéseiket is feltárni,
hogy újra felragyoghassanak előttünk, és
megerősödhessünk Istenünk üzenetében.
A kegyelem az igazságszolgáltatás szava.
Kegyelemre annak van szüksége, aki ítélet alatt
van, bűne méltó büntetését szenvedi. Nem
szabadulhat börtönéből, hacsak kegyelmet nem
kap. Kegyelmet viszont nem gyakorolhat bárki,
csak az, akinek erre joga van. Ez pedig
rendszerint az adott ország vezető hatalmi
pozícióját betöltő valaki, pl. az elnök lehet.
Nagyon pontosan írja le ez a szó minden ember
Istennel szembeni helyzetét: valamennyien úgy
születünk, hogy kegyelemre szorult bűnösök
vagyunk. A bűn börtönében ülünk, és semmi
esélyünk arra, hogy egyszer is meglássuk Isten
szabad egét, ha Ő nem ad nekünk kegyelmet. Ő
azonban elküldte Fiát, aki meghalt a mi
bűneinkért és feltámadt megigazulásunkért,
azaz elhozta számunkra Isten felmentő ítéletét,
a kegyelmet. Nyitva van tehát a börtön ajtaja,
ki lehet menni.
Lesújtó dolog, testvéreim hallani: hogy mi
börtöntöltelékek lennénk? Pedig még ennél is
keményebben fogalmaz Isten igéje az 1.
versben: halottnak titulál bennünket. És míg az
elképzelhető, hogy egy fogoly valahogy
kiszabaduljon börtönéből, az viszont már
teljesen világos, hogy egy halott mit sem tud
tenni önmagáért, mindenre teljesen képtelen.
Ilyen mértékben vagyunk képtelenek mi is
mindnyájan arra, hogy Istent megismerjük,
akaratát megértsük és kövessük. Egyedül Ő az,
aki életet lehelhet tagjainkba, hogy ne csupán
vegetáljunk ezen a földön, hanem úgy
élhessünk, ahogy az számára is kedves, végül








pedig, ha eljön az ideje, szemtől szembe is
megláthassuk Őt és dicsérhessük az öröklét
során.
Ez pedig maga az üdvösség: elfoglaljuk azt a
pozíciót, amire Isten szánt bennünket, az Ő
szeretett gyermekeiként élhetünk tovább egy
egészen új életet, amely nem ér véget a
biológiai halállal, ellenkezőleg, kiteljesedik
halálunk után.
De mire való a harmadik szó, a hit? A hit –
ahogy Cseri Kálmántól hallottam – az a
kinyújtott kar, amivel mindezt az ajándékot
elfogadhatjuk és átvehetjük Istentől. A hitünk
által fogadhatjuk el igaznak mindazt, amit
hallanunk sem esik jól, de ha magunkba
tekintünk, és Isten rávilágít egyik-másik
bűnünkre,
lehajtott
fejjel
elismerünk:
szükségünk van szabadításra, szükségünk van a
Szabadítóra, Jézus Krisztusra.
Nagyon fontos ma tisztázni magadban,
Testvérem, hogy van-e már neked ilyen új,
örök életed? Ezt csak te és Isten tudjátok
biztosan. Ha már megkaphattad, örülj neki
szabadon, mint a legnagyobb ajándéknak, amit
ember kaphat, és élj is vele. Ha még
bizonytalan vagy, hagy adjak egy tanácsot,
talán segít, hogy világosabban láss ebben a
kérdésben: Ha úgy látod, hogy amit eddig
hallottál a bűnről, az erős túlzás a te esetedben,
kicsit talán sértőnek is érzed magadra nézve,
akkor nagyon valószínű, hogy még bűneidben
élsz, nem láthattad meg önmagadat Isten
világosságában.
Kérlek, ne habozz, hanem fordulj hozzá most
imádságban, hogy ne hagyjon téged se tovább
egy percre sem a bűnben, hiszen Jézus Krisztus
áldozata elegendő arra, hogy a te bűneidet is
megbocsássa Isten, érted is szenvedett az Úr!
Hála legyen Neki ezért a kimeríthetetlen
szeretetért! Ámen!
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Pocsi Ferenc, Kedves testvérünk levelét adjuk – kívánságának megfelelően - közre. Feri, mivel itthon
nem kapott munkát, 2 hónapja Ausztriában dolgozik, onnan küldte el még novemberben gondolatait,
vergődését, segélykiáltását.
„...Nagyon hiányoztok, a családom és a
családom a Jézusban. Közeledik az év vége, és
mert ma nem kaptam munkát megragadom az
alkalmat és írok nektek, és minden testvérnek,
mindannyiunk okulására.
Kedves Testvéreim a Jézus Urunkban! Jön az
év vége, közeledik a karácsony és lassan
összeírhatjuk magunkban, milyen volt az idei
év. Kinek nyugodt, kinek nehéz próbákkal teli,
kinek nagy fájdalmakkal, kinek nagy
szabadítással. Az UR vezet minket, és bizony
akad olyan feladat, amelynek sokszor kell
nekiinduljunk, hogy megtaláljuk a helyes utat.
Végtelen az Ur türelme és szeretete. Mi
vagyunk kicsik, és nehezen értjük mire akar
tanítani. Az egyik legfontosabb lecke, amire a
Szentírás sokszor int minket, az a könyörület és
az irgalom. Sokunk számára nehéz volt az idei
év és még nincs vége. Sok tragikus dolog
történik körülöttünk, és van, ami megérint, van
amit nem értünk, és olyan is van, ami hidegen
hagy bennünket. Minden tanítás ellenére, nem
mindig ismerjük fel, mikor kinek, hogyan
tudunk segíteni. Jó szóval, vagy egy szelet
kenyérrel. Én magam sokat köszönhetek a
gyülekezetnek, mert mindkettővel segített,
amikor bajba kerültem.
Megtérésem előtti életemből nagy terhet
hordozok, és csak az Atya tud segíteni, a
szabadulás útját megtalálni. Távol szakadtam a
családomtól és testvéreimtől a Jézusban, és
ráadásul ez még sem hozta el számomra a
felszabadulást. Most is naponként tölti ki rám
kegyelmét az Atya, és kedves testvéreim ne
mondjátok, hogy ez a legnagyobb csoda, ami
velünk történhet.
Valóban csodálatos, de
nagyon
próbára
teszi
emberi
felfogóképességünket, hogy nem láthatjuk a
holnapot.
Kérlek, gondolkozzatok el ezen, és ne
ítélkezzetek, mert akik látjátok a holnapot, nem

I

tudjátok milyen félelmetes napról napra az
Isten irgalmára bíznunk magunkat. Biztos
vannak a testvérek közt olyanok, akik pontosan
értik, amiről beszélek. Közeledik a karácsony
és mind, akik a Jézus Urunkat vallják, kicsit
másképp élik meg akkor is, ha nincsenek ennek
tudatában. A tavalyi karácsonyunk olyan
békességgel és nyugalommal telt el mire évek
óta nem volt példa. Sok ismerősöm
panaszkodott az ünnepek után, mert az
ünnepük rosszul alakult és nincsenek tisztában
azzal, hogy a világi ünneplésnek nem sok köze
van az UNNEP-hez. Valaki azt mondta, hogy
örül a karácsonynak, mert a karácsony
szelleme van az emberekben, és türelmesebbek
egymáshoz, mint évközben.
És most érkeztem el a mondanivalóhoz;
Kedves testvéreim, ne feledkezzünk el az
irgalomról egész évben, mert lehetnek a
környezetünkben, akinek pont arra a szelet
kenyérre van szüksége, ami talán azért nem jut
el hozzá, mert nem meri kérni, vagy ha kéri,
nem vesszük komolyan, hogy tényleg akkora
bajban van.
Sajnos én is voltam ekkora bajban, és csak
Isten tudja, mikor leszek kinn belőle.
Szabad időmet az Írások olvasásával töltöm,
onnan van erőm a másnapokhoz, és amikor
előveszem a jegyzeteimet, amiket írtam a
megtérésem óta, bizony meglep, hogy a kezdeti
közlékenységem mintha megfakult volna :
„amit súgok nektek a háztetőkről kiáltsátok” ennek hatására éreztem, hogy a nagy ünnepre
való készülődés közepette megírjam ezt az
üzenetet: irgalmat kérek, és nem áldozatot!
Kívánok minden testvéremnek Istentől áldott
boldog és nyugodalmas, szeretetben töltött
ünnepeket a Krisztus Urunk békéjével a
lelkében. Ámen.”

rgalmas Istenem! Szeretném, ha látszana hitem a mindennapokban. Nem kérkedő életvitelre
gondolok, hanem alázatos és szeretetteljes, szelíd cselekedetekre, hiszen ezekkel dicsőítelek igazán.
Tudom, hogy családtagjaimnak, munkatársaimnak, barátaimnak is arra van szüksége, hogy én Téged
mutassalak fel nekik életemben, szavaimban, tetteimben. Gyakran nem sikerül, de ha mégis,
köszönöm Neked! Jézusért! Ámen
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Barangolás az Ószövetségben
- Nem érted a sok háborút és okait az Ószövetségi írásokban?
- "Túl véresnek és brutálisnak" találod a leírt harcokat?
- Miért mondja mégis az UR Jézus, hogy ezek az Írások (a törvény és a próféták) róla tesznek
bizonyságot?
- Tudod-e kapásból, hogy Saul vagy Sámson élt-e előbb, vagy Bábel tornya esetleg Noé bárkája épülte korábban?
Egy páratlan alkalom, hogy játékosan, kérdezve-beszélgetve, mégis tisztelettel keressünk választ ezekre és még sok más kérdésre,
jókedvvel, tanulva!

0-tol 120 éves korig lehet jelentkezni. E kihívásnak a 0 -13 éves korosztály
eleget tett és bemutatta ( a tanév végén emlékszel?), hogy mit tud, mutasd
meg, hogy érdekel, és Te is meg tudod csinálni! Most miénk a pálya 14 120 eves korosztály!
Mikor? Jövő év során március- április táján a Keresztkérdések sorozat után, heti 1 alkalommal valószínűleg csütörtökönként. Még
emlékeztetni foglak úgyis!

Ugye még jókor szóltam, és nem csinálsz akkorra más programot? Nagyon számitok rád, szeretettel
hívlak és várlak, hogy együtt hagyjuk magunkat megszólítani Istentől - az Ószövetség által.
Tóth Tamás túrvezető

BEZÁRT AJTÓK
…minden ajtót bezártak
már:
éj van, alszik Betlehem,
szállás nélkül csak két
ember
megy fáradtan, csendesen,
megy fáradtan, csendesen…
Egy útszéli istállóban
pislákol a mécsvilág…
– nem oltotta el a gazda?
Az apró fény messze lát,
hívogatóan föl-föllobban,
mintha szólna: – jöjjetek!
Van friss széna, korsóban
víz,
tegyétek le terhetek!

Kívül a fák összesúgnak:
– Ott benn történt valami!
Amiről az egész világ
fog majd egyszer hallani!

Messze kint a nyájak mellett
hírt kaptak a pásztorok:
ének csendült a magasból,
zengte száz angyal-torok…

A jászolban gyermek
fekszik!
Édesanyja ráhajol,
…nyár illat árad feléje
a szénaszálak alól…
Szelíd tehén párás szája
leheli rá melegét…
A korsó víz friss forrásból
hozta a csorgás neszét…
bezárt szívek, bezárt ajtók,
fösvény álmú emberek:
ott a boldog istállóban
Isten Fia szendereg!

Napkeletről jó ideje
indult egy kis karaván,
a csillag jelét követve
ide is értek talán…
A csillag megállt az égen!
Kialudt a mécsvilág,
hivatását betöltötte,
mert más Fény jött most a
földre:
Isten küldte szent Fiát!
Isten küldte szent Fiát!
(Lukátsi Vilma)

Kevesebbel rendelkezünk, mint akik e földön békét, jólétet, szabadságot, és igazságot ígérnek??
Semmiképpen! Nekünk összehasonlíthatatlanul több van!!! Nekünk adatott Az, aki egyedül képes e
világ minden szükségét és vágyait kielégíteni, problémáit megoldani a maga kirendelt idejében. Ezért
a mi örömüzenetünk ma is így hangzik: „Üdvözítő született ma nektek a Megváltó, a Király, a
Békesség Fejedelme.”
Fogadd be Őt, s akkor őbenne minden a tied, - most és mindörökké. Ámen!
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Testvérek! Már a szerkesztői bevezetésben jeleztük, hogy ebben az ünnepi számban megismerhetjük
gyülekezetünk új presbitériumát. Íme, a 14 (Bibliai szám!!!) gyülekezeti vezető bemutatkozása:

A
AB
Báánnhhiiddaaii R
Reeffoorrm
mááttuuss G
Gyyüülleekkeezzeett PPrreessbbiittéérriiuum
maa 22001122 -- 22001188
Ablonczy Dániel, gondnok
1969 nyarán kerültünk párommal Tatabányára, a Kispest-Rózsa-téri
gyülekezetből. Édesapám kérése szerint bejelentkeztünk a Tatabánya-Bánhidai
közösségbe, amelynek akkor Bátky Miklós volt a lelkipásztora. Öt lakhelyünket is
„kinőttük”, míg a hatodik költözésünk az általunk épített, bánhidai családi házban,
1982 decemberében lett végleges, és tart a mai napig. 1976-ban választottak
presbiterré, 1986-ban gondnokká, s a gyülekezet ismét megtisztelt bizalmával.
Itt nőtt fel hat gyermekünk, s lettek mindannyian diplomások, majd megházasodva, sok-sok unokával
örvendeztettek meg minket. Párom tanított, majd önkormányzati képviselője lett Bánhidának, s benne
a „gyülekezetnek.”
1991-ig a Tatabányai Szénbányáknál dolgoztam, ezt követően pedig egy vállalkozást alapítottunk,
amelyet Bánhidaplast Kft-nek neveznek, s az óta ez a munkahelyem.
Civil és lelki életünk minden része „Bánhidáról” szólt, s szól mai napig. Nagy örömünkre,
képviselhettük Isten ügyét, imádkozva és dolgozva a gyülekezetért, Báthky Miklós, Németh Dávid,
Németh Tamás, Borsos Sándor, Miklós Ádám és Szilágyi Sándor lelkipásztorokkal és feleségeikkel,
ill. a mindenkori presbitériummal.
Bátky Ida
„Ha visszanézek a megtett útra,
Mit jártam eddig beléd fogódzva.
A szívem hálás, magasztal Téged,
Köszönök mindent, Jézus, Tenéked!”
Ezek a sorok jutottak eszembe, amikor megpróbálom felsorolni azt a „mindent”, amiért tele a szívem
hálával. Először is hálás vagyok, hogy Jézus Krisztus meghalt értem a Golgotán, hogy bűnömet mind
eltörölje, és minden gyarlóságom ellenére kíséri lépteimet. Hálás vagyok, hogy 1957. szeptember 15én átléphettem ennek a templomnak a küszöbét, akkor érkeztünk édesapám, Bátky Miklós
beiktatására. A gyülekezeti terem ajtaja felett „Isten hozott” felirattal fogadtak bennünket. Akkor is, és
azóta sokszor megköszöntük testvéreimmel együtt, hogy Ő hozott ide minket. „Annak, Jézusnak,
növekednie kell, nékem pedig alább szállanom” – ez az ige kísérte végig édesapám és hűséges
segítőtársa, édesanyám szolgálatát. Hálás vagyok azért is, hogy az: „első a gyülekezet, második a
család” – szellemében nőhettünk fel, és ezt vihettük tovább testvéreimmel együtt. Én is az ő
szolgálatukat szeretném folytatni presbiterként ebben a gyülekezetben, amelyet otthonomnak érzek,
tagjait családtagjaimnak, testvéreimnek tekintem, és imádságban hordozom. 38 évi postai oktatói
munka után nyugdíjasként is örömmel végzem a kántori szolgálatot. Hálás vagyok, amikor oda
ülhetek az orgonához, és minden istentisztelet előtt eljátszhatom az: „itt van szívem, neked adom,
Uram”- kezdetű éneket. Ezzel a vággyal azért könyörgöm, és a testvéreimet is arra kérem, hogy
hordozzanak bennünket imádságban, hogy az elkövetkező hat évben is a Pásztor hangjára figyelve
tudjuk az elveszettet megkeresni, az eltévedtet visszaterelni, a sérültet bekötözni, a gyengét erősíteni
és az erősre vigyázni.
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Fábián Dénes
Az Istennek Szentlelke indított arra, hogy 1986-ban családommal együtt
átköltöztünk Marosvásárhelyről Tatabányára. Miután megtekintettem leendő
munkahelyemet, első dolgom volt az Imádságnak házát keresni. Azóta is tagja
vagyok a Bánhidai gyülekezetnek. 1991-től vagyok presbiter, s Isten kegyelméből,
immáron ötödik ciklusomat kezdem el.
Már nyugdíjas éveimet töltöm, és visszatekintve látom, hogy bár az eltelt húsz évben volt öröm, és
sok nehézség is, az ÚR mindvégig erőt adott az elviseléséhez.
A gyülekezetben eltöltött idő során adottságaimhoz, erőmhöz mérten próbáltam elsősorban az Istent,
és így a lelkészeimet, a gyülekezetet szolgálni. Ma már fizikailag, gerincműtétem miatt kevesebbet
tudok tenni, ezt a hiányosságot a lelkiek terén próbálom pótolni.
Bár a református egyháznak, mióta az eszemet tudom, tagja vagyok, mégis Istennek átadott életet
megtérésem, 2008-óta élek, amikor megérintett egy igehirdetésen elhangzott mondat - „kedves
testvérem itt vagy a templomban, de a szíved… a szíved nincs itt.” - ami engem mélységesen
elgondolkodtatott.
Hálával telt szívvel kívánom folytatni presbiteri munkámat, a szolgálatot, tudásom szerint lelkiekben
segíteni a lelkészt, testvérlátogatással-, diakóniával-, az önként vállalt kölcsönpénztár felelős
működtetésével a gyülekezetet. Az ÚR kegyelméből szolgálhatok az énekkarban is, így dicsőítve az Ő
nevét. És ami a legnagyobb Isten hűsége után, hű férje, szerető és segítő társa igyekszem lenni
presbiter társamnak, ez év decemberétől feleségemnek.
Rácsodálkozva Isten kegyelmére, még idekívánkozik kedves igém: „Ezért tehát nem azé, aki akarja,
és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.”(Róm 9:16)
Fábián-Lukács Judit (tosjutka)
„A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha
meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel,
leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben.”
Bár 1998. szeptembere óta vagyok a Bánhidai Gyülekezet tagja, születni mégis
később, csak 2007. novemberében születtem meg Berekfürdőn, egy lelkigondozói héten. Ekkor adtam
át életem irányítását Jézusnak. 10 éves gyülekezeti tagként, 2008 Pünkösdkor konfirmáltam, és
katolikus születésűként, ekkor tettem bizonyságot a gyülekezet előtt református hitem mellett.
Krisztus 2009-ben az őszi evangelizáción tett bizonyságtételem után hívott el munkatársának. Azóta
vagyok imádkozó, szolgáló, szerető tanítványa. Vezetem gyülekezetünkben a Keresztény Filmklubot,
az egyedülállók Páratlan alkalmát, kirándulásokat szervezek a hittanos gyerekeknek, csoportvezetője
voltam (és reményeim szerint leszek) a Kereszt Kérdések sorozatnak, alkalmanként igemagyarázattal
szolgálom a vasárnapi bibliaórát, szerkesztem a Kiáltó Szó különszámait, tagja vagyok a gyülekezeti
énekkarnak és a missziói bizottságnak.
Szolgálataimat az Isten megajándékozta, hiszen 11 éves egyedüllét után szerető társat adott mellém.
Presbitertársammal idén decembertől, már mint férj és feleség járjuk az utat együtt és dicsőítjük,
szolgáljuk az URat.
Nagy hálával köszönöm meg azt a bizalmat, amellyel gyülekezetem az elkövetkező 6 évre
presbiternek választott. Ezt a bizalmat igyekszem viszonozni azzal, hogy folytatom a szolgálatokat a
korábbi alkalmakon, amelyek mellett részt kívánok venni a lelkigondozásban, a gyülekezeti
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misszióban, a kapcsolatépítésben-ápolásban a két tatabányai református gyülekezet között, és minden
olyan területen, ahova még URam állít.
Konfirmációm alkalmával is elmondott, és azóta vezérelvként szívemben lévő igével fogadom, hogy
gyülekezetem hű elöljárója leszek, azaz „..egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig
előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus
Jézusban adott jutalmáért.” (Fil 3:14)
Dr Kádár György
Dr. Kádár Györgynek hívnak, 1970.07.12. születtem, református családban
nevelkedtem. 1995 óta dolgozom orvosként, előbb belgyógyász, kardiológusként a
Megyei Kórházban, majd 2010. április 1-től főállásban Dr. Sassi Endre presbiter
társam háziorvosi körzetét vettem át, mellékállásban továbbra is a Megyei
Kardiológián dolgozom.
Nős vagyok feleségem dr. Nagy Katalin orvos, 3 gyermeket nevelünk Bálintot, Zsombort és Kata
Boglárkát.
Urunk teológus testvérem indíttatására 1992-ben, egyetemista koromban szólított meg, azóta próbálok
több-kevesebb sikerrel – a keskeny úton járni és erőm szerint Őt szolgálni. Református
gyülekezetünknek 1998 óta vagyok tagja, 1999-2005. között presbiteri tisztséget töltöttem be, majd
ezt – elsősorban a munkámból fakadó idő és energiahiány miatt- később nem vállaltam.
Életemben az elsődleges szolgálat mindig is a hivatásom volt (és lesz is, úgy gondolom), emberek
gyógyítása testi és lelki vonatkozásban is.
Mint újra megválasztott presbiter hitem és erőm szerint igyekszem gyülekezetünk lelki és „testi”
épülését szolgálni, Isten tervét megvalósítani saját és környezetem életében.
Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek a megtisztelő bizalmat és szeretetet, aki erre a
tisztségre jelölt, igyekszem hitem és Istentől kapott képességeim szerint megszolgálni azt.

Laukovics Gyula
Mélyen tisztelt Bánhidai Gyülekezet!
Laukovics Gyula vagyok. 1957-ben az erdélyi Alsórákoson születtem. A bánhidai
gyülekezet rendszeres templomlátogató tagja 2004 májusától vagyok. Előtte a
Sepsiszentgyörgyi III. Református Gyülekezet tagja, presbitere és gondnoka
voltam. Tevékenyen vettem részt az ottani templom felépítésében. Jó
reménységgel vagyok, hogy megválasztásom esetén itt is építhetem a hit erejéből
a gyülekezet közötti kapcsolatot, és a Lélek templomát. Hittel, reménnyel, szeretettel Isten áldása
legyen a gyülekezeten, és a presbiterek munkáján!
Lázárné Zsuzsa
1951. május 15.-én születtem Nyíregyházán, szüleim ötödik gyermekeként.
Édesapámat református lelkészként büntetésből egy szabolcsi kisfaluba helyezték,
ahol ott is maradt 40 évig. Vallásos nevelésben részesültem, de személyes
Megváltómnak csak felnőtt fejjel vallottam meg Jézus Krisztust. Őt azóta is
egyre jobban szeretem, és szeretném az egész életemet neki szentelni, hiszen, amit
én tehetek az Ő dicsőségére semmi, ahhoz képest, amit Ő tett értem.
40 évi házasság után az idén vesztettem el a férjemet, akivel együtt két gyermeket neveltünk fel.
Mostanában sokat olvasom Jézus főpapi imáját, és ez a rész nagyon sokat mond nekem: „Én
megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát amelyet RÁM BÍZTÁL…”
(János 17,4)
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Ha majd egyszer az Úr Jézus előtt fogok állni, szeretném legalább eldadogni hogy: Uram remélem
egy kicsit elvégeztem abból, amit rám bíztál…
Így szeretném elkezdeni presbiteri SZOLGÁLATOMAT.
Füle Lajos
Presbiterek
Kinek a lelke vágyik a fényre,
kinek kenyere az Úr Igéje,
és kenyeréből másnak is szel,
- az presbiter.

Ki könyörögni sohase restell,
ki úgy van ott a gyülekezetben,
mint aki szolgál, mert van mivel,
- az presbiter.

Kinek van szeme a más bajára,
kinek van füle a más jajára,
s tennivalóit így méri fel,
- az presbiter.

Kinek a templom kegyelem háza,
otthon van benne maga s családja,
bár mindenütt az Urra figyel,
- az presbiter.

Ki másnak vermét sohasem ássa,
Aki hitét örömmel megvallja,
aki keresztjét nem teszi másra, mint presbiter, mégha nem is rangja,
s a mások terhét így veszi fel,
mert kedves élet Isten előtt,
- az presbiter.
Ki megáldja, megszenteli Őt.

Mészáros Gyula
1948-ban születtem, nyugdíjas vegyipari-gépész és munkavédelmi mérnök vagyok.
A gyülekezetnek – családommal együtt – 1990-től vagyok a tagja.
A Presbitérium munkájában 2000-től veszek részt, ahol először kisebb
részfeladatok – 2003. tavaszán a Templom tűzvédelmi utasítását készítettem el –
megoldásában vettem részt. 2004. év végén felkértek a jegyzői munka végzésére,
melyet akkor elvállaltam.
2006. januárban, az akkor megbízott Presbitérium jegyzőnek választott meg. A jegyző feladatát a
jövőben is vállalom, - erre az új Presbitérium már felkért, valamint az ujjá alakuló építési bizottság –
szakmai ismereteimet és tapasztalataimat hasznosítva – munkájába is részt vennék, továbbá
jogszabályi változások miatt a Presbiteri Tűzvédelmi Utasítást ismét elkészíteném.
Perjési Attila
57 éves gépészmérnök vagyok. Istenünk hívását 1993-ban értettem meg és
fogadtam el. 1994-től vagyok a tagja a gyülekezetnek. Felnőttként konfirmáltam
1996-ban. Ugyanebben az évben választottak meg első ízben presbiternek.
Vágytam arra, hogy Isten iránti hálámat a gyülekezet szolgálatával fejezzem ki, így
az Ő elhívásaként értékeltem a történteket. Ami eddigi szolgálatomat illeti, részt
vettem Alapítványunk létrehozásában, valamint a Gyülekezeti Kölcsönpénztár
megalapításában és működtetésében is. Feleségemmel és más testvéreinkkel közösen indítottuk el a
gyülekezeti könyvterjesztést. Ennek pozitív lelki tapasztalatai indítottak arra, hogy 2003-ban
Keresztény Könyvesboltot nyissunk a városban. 2008-ban feleségemmel együtt teológusi diplomát
szereztünk a Baptista Teológiai Akadémián. Ettől az évtől kezdődően vezetem a szerdai bibliaórát a
Könyvesboltban, szükség szerint pedig más igeszolgálatokat is végzek (Kereszt-kérdések, gyülekezeti
hétvégék, stb.). 2009 óta egy testvérünkkel közösen gondozom Gyülekezetünk honlapját.
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Legfontosabb feladatomnak azt látom, hogy segítsek testvéreimnek megerősödni Isten elhívásában,
valamint kijelentésének, a Szentírásnak az önálló értelmezésében és tanulmányozásában.
Gyülekezetünk akkor töltheti be helyét városunkban, ha tagjai újjászületett és identitásukban biztos
keresztyének. Ehhez szükséges Isten igéjének pontos és alapos ismerete. Az újonnan megválasztott
presbitériumban igyekszem a szolgálati területek helyzetének felmérésében, fejlesztésében, a missziói
munka szervezésében közreműködni.

Dr.Sassi Endre
Dr. Sassi Endre vagyok, jelenleg 66 éves. Másfél éve nyugdíjas, addig
háziorvosként dolgoztam. Egy Tisza parti kis faluban nőttem fel. Az édesapám,
majd később bátyám volt az ottani gyülekezet gondnoka. A helyi lelkész vitt el
1963-ban egy csendes hétre Biatorbágyra, ahol felismerve Isten előtti elveszett
állapotomat, elfogadtam Jézus Krisztust személyes Megváltómnak. Mindig
feladatomnak tudtam az evangélium hirdetését.
Amikor a Budapesti Református Teológia levelező tagozatán beindult a képzés, azonnal jelentkeztem
és elvégeztem.
Hosszú időbe telt, amíg Isten elvégezte bennem, hogy Jézus Krisztus váltságának végső célja az, hogy
Őt engedjem szolgálni rajtam és általam. Nem az számít, hogy én mit akarok tenni érte, hanem az,
hogy Ő mit akar tenni általam.
Jelenleg úgy vélem a gyülekezet missziói munkájában tudnék hasznos lenni, de ezt Istenre bízom.
Selymes György
Áldás, Békesség!
A nevem Selymes György Tamás. 1977. 05. 19.-én születtem Győrben. 1979-ben
kereszteltek meg a bánhidai református templomban, így itthon érzem magam. A
magvető példája is igaz rám: Mk 4,26-29 Jézus ezt is mondta: "Úgy van az Isten
országa, mint amikor az ember elvetette a magot a földbe, azután alszik és felkel,
éjjel és nappal: a mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja, hogyan. Magától terem a föld, először zöld
sarjat, azután kalászt, azután érett magot a kalászban. Amikor pedig a termés engedi, azonnal
nekiereszti a sarlót, mert itt az aratás.”
2006-ban szólt hozzám Isten igéje, és az óta Jézus Krisztust befogadtam a szívembe. Feleségemmel
együtt 2011-ben konfirmáltam. Gyermekeinkkel közösen járunk istentiszteletre, és a fiatal házasok
körében is oszlopos tagok vagyunk. Három gyermekünket az Úrban neveljük. Megtanultam, hogy
nem könnyű a keskeny úton járni, de minden erőnkkel azon vagyunk, hogy ezen az úton maradjunk.
A presbiteri jelölést azért fogadtam el, mert szeretnék segíteni a gyermekek körüli munkában, és
amivel megbíznak hittel és imádsággal igyekszem teljesíteni. Végül, ami szép zárszó lehet: amilyen
mértékben árad szét bennünk Jézus lénye, élete és Igéje, olyan mértékben tűnnek el régi bűneink, és
terem életünk újat és jót. Ámen
Szikszai Balázs
Dr. Szikszai Balázs vagyok, 1977. május 15-én születtem. Kecskeméten nőttem
fel. Egészségügyi Szakközépiskolából kerültem a Szegedi Orvostudományi
Egyetemre, mely nemcsak a tanulás éveit jelentette számomra, de ez idő alatt
munkálta ki az Úr a hitemet is. Péntekenként Kecskeméten jártam a református
ifjúsági gyülekezetbe, ahol 1998-ban megismertem későbbi feleségemet. 2000ben konfirmáltam, házasságkötésünk előtt.
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Három gyermekünk született, Réka 10, Dávid 9 és Hanna 7 éves. Kezdetben mentőorvosként, majd a
Kecskeméti Repülőkórház Baleseti Sebészeti Osztályán rezidensként dolgoztam, végül a helyi
rendőrségre kerültem az Egészségügyi Osztályra. Egy munkahelyi felkérésnek eleget téve költöztünk
2008-ban Tatabányára. Kezdetben nem értettük Isten tervét hitéletünkre vonatkozóan, de hamarosan
megláttuk, hogy Ő itt akar használni bennünket. Mára már sajátunknak érezzünk ezt a gyülekezetet,
gyermekeink is új barátokat szereztek itt, az alkalmakra úgy jövünk, mintha haza járnánk.
Elfoglaltságaim miatt a presbiteri felkérésre sokáig nemet mondtam, de az utolsó pillanatban az Úr
győzött meg Igéjével: „Szolgáljátok az Urat félelemmel” Zsolt.2:11.
A Szilágyi lelkész pár szemléletével tudok azonosulni, így remélem, sikeresen fogunk majd együtt
dolgozni a gyülekezet építési munkáiban. Támogatnám, hogy a templommal szomszédos telken a
közeljövőben elkezdődő építkezéssel egy időben kialakításra kerüljön egy gépkocsi parkoló az
udvarában, mert az autóval érkezők jelenleg nehezen találnak megfelelő helyet vasárnap a templom
előtt. A kisebb gyermekekre vigyázó asszonyok lemaradnak az istentiszteletről, ezért javasolnám,
hogy – mivel a lehetőségek adottak – képes, vagy legalább hangos közvetítést kapjanak a lenti
teremben ők is vasárnaponként. A gyerekek örömére és a vigyázók munkájának könnyítésére jó lenne
egy játszóteret is kialakítani fiatal férfitestvéreimmel együtt. Régóta terveink között szerepel, hogy amikor végre elkészül - saját otthonunkban szeretnénk házi bibliakört és egyéb alkalmakat tartani.
Varga László
1948 nyarán Alcsúton tértem meg ifjúsági evangelizáción. 1958-ban, a
bányamérnöki diploma megszerzése után a Tatabányai Szénbányák alkalmazottja
lettem.. Innen mentem nyugdíjba 60 évesen, 1994-ben. Itt Tatabányán 1960-tól az
óvárosi gyülekezet presbitere voltam1998-ig, majd 2000-től a bánhidai gyülekezet
presbitere. 78 és 98 között az óvárosi gyülekezet gondnoki tisztét is betöltöttem.
’961-ben megnősültem. Egy fiam és egy lányom született.
Mindkettőnél egy-egy fiúunoka, Márk és Izsák. Most 77 évesen még érzek magamban annyi erőt,
hogy vállaljam ezt a szolgálatot egy újabb ciklusra, Krisztus Urunk segítségével!
Vida Éva
1952. augusztus 1-jén Tatabányán születtem. Édesanyám Etén született, 4
gyermekes, református szegényparasztok gyermekeként. Ő háztartásbeli volt.
Édesapám 9 gyermekes nagyon szegény családból származott. Mi hárman voltunk
testvérek. Édesanyám kérésére mindhármunkat református vallásra kereszteltek.
Kiskorunkban édesanyám tanított imádkozni bennünket, de ezek elmaradtak
lassanként, mert apám nagyon ellene volt a vallásnak.
Édesapám nehéz természete ellenére minket igazi hazaszeretetre tanított Apám elég sokat ivott, így a
családi életünk nem volt éppen rendezett, habár anyagilag nem nélkülöztünk, inkább a családi béke
hiányzott. Gyors- és Gépíró Iskolába jelentkeztem. A József Attila Megyei Könyvtárral szemben
laktunk, felvettek nyári munkára, majd két év múlva felvettek véglegesen. 1968-2011-ig dolgoztam megszakítás nélkül - itt, innen kerültem nyugdíjba. 1972-ben férjhez mentem, három gyermekünk
született. 23 év után férjem hazaköltözött az édesanyjához. Másként akart élni. Szabadabban,
kötöttségek nélkül. 1998-ban, 51 évesen meghalt.
Nehéz időszak következett, nem tudtam az egyedülléttel mit kezdeni. Szombat-vasárnap dolgoztam,
másodállásban, de lassan-lassan kezdtem úgy érezni, hogy mindez hiábavaló. Az értékrendem
megváltozott. Korábban sem volt személy szerint nekem fontos a pénz, de a család miatt sok
pluszmunkát végeztem.
A hit felé közeledésemet olyan könyveknek köszönhetem, amelyeket mély hittel élő emberek írtak.
Csendességre vágytam. Így közeledtem az Úr felé. Több csalódáson keresztülmentem. Becsaptak.
Több éven keresztül szégyelltem jelentkezni a templomban. Mit szólnak az emberek, hogy ilyen

13. oldal

korban kezdek ide járni. Nem ismerem a szokásokat, énekeket, ki fognak nevetni, vagy esetleg
képmutatónak neveznek. 2008-ban elektronikus levelet írtam Szilágyi Sándornak, és ő egy órán belül
válaszolt, szeretettel vár beszélgetésre. Majd kiugrott a szívem, amikor elmentem erre a beszélgetésre.
Felkészített konfirmálásra, 2009-ben konfirmáltam. Úgy érzem, óriási változás ment végbe az
életemben, hogy Jézus Krisztust Megváltómnak tekintem. Hogy rájöttem, milyen porszem vagyok, a
gőg és büszkeség lassan lekopik az emberről, és ez által olyan megnyugvást és derűt kaptam, amire
korábban nem is gondoltam, hogy elérhető. Amikor csak lehet, jövök az Istentiszteletekre, és a
gyülekezeti alkalmakra. Beléptem a gyülekezet kórusába. Ez nekem rendkívüli örömet jelent. Nagyon
szeretek énekelni és így dicsérni az Urat.
Nagyon meghatódtam, amikor lelkészeim közölték, hogy presbiternek jelöltek. A mai napig
meghatódottságot érzek emiatt. Megválasztásom esetén a legnagyobb alázattal szeretném ezt a
gyülekezetet szolgálni, amely engem szeretettel befogadott. A leginkább szívemhez közelálló feladat,
hogy gyermekekre vigyázzak, de szívesen segítek fizikai munkával akár a templomban, akár az új
gyülekezeti házban. Valamint szívesen látogatok meg olyan embereket, akik rászorulnak segítségre.
Bármit vállalok, amire az Úr erőt ad és tehetséget, valamint időt a sok unokám mellett.
Kérem Isten áldását a lelkészeimre, akik felkészítettek az Istenhez vezető útra, és valamennyi Kedves
Testvéremre!
És Presbitereink a következő szavakkal tettek fogadalmat:

Én, ………………………………………… a Szentháromság Isten előtt fogadom, hogy
a tisztségemmel járó kötelességeket és feladatokat Isten dicsőségére, egyházunk
épülésére és népünk javára, a Magyarországi Református Egyház rendjében,
szolgálatként teljesíteni igyekszem. Isten legyen nékem segítségül ebben. Ámen !

Rózsáné Irénke: A TÉT
Uram, ha néha elfelejtelek,
Te elém hozod bűnömet.
Köszönöm, hogy nem engeded,
Naponta imámba foglalt
Szent neved elfelejtenem.
Ha majd eléd állhatok, és Te
Megkérdezed, mivel telt földi életem?
Uram, akkor mit mondok majd Neked?
Ha kutatom, mit előhoz az emlékezet,
Bizony, hálátlan bűnös gyermeked.
Kérlek Téged, vezess engemet,
Hogy nyomodban járjak szüntelen!
Legyen az út könnyű, vagy nehéz,
Mindig azt tegyem, amire kérsz,
Hisz mindezért örök életem a tét.
Ne engedd Uram, hogy újra
Visszacsússzak a szennybe, porba!
Segíts biztosan járnom a keskeny úton,
Ha botlok, szent karodba hullnom!
Én rég kezedbe tettem életem.
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… és folytatódott a „Keresztkérdések”
Mint arról a pünkösdi különszámunkban
már beszámoltunk, ez év februárban indult
el egy előadás és beszélgetés sorozat
„Keresztkérdések” címmel, melyre azok
jelentkezését
vártuk,
akik
többet
szeretnének megtudni Jézus Krisztusról, a
megváltásról, a keresztről.
A sorozat tíz alkalomból állt. Az utolsó
összejövetelen
a
résztvevők
lelkes
csapata
elhatározta,
hogy
havonta
találkozzunk.
Ezeknek az alkalmaknak a célja az eddigi
ismeretek
elmélyítése
volt.
A
Keresztkérdések sorozatban az elején
arról beszélgettünk, hogy kicsoda Jézus
Krisztus? Ő Isten Fia.
Most a folytatásban azt néztük meg
tüzetesebben, hogy mit mond Jézus
magáról? Ő Istennek mondta magát, Vele
egyenlő, aki Őt hallgatja, Istent hallgatja.
Majd Krisztus jellemét boncolgattuk a
lábmosás történetén keresztül. Ez a példa
azt mutatta meg, hogy Isten országa
hatalmi struktúrájában a legmagasabb
rang a szolgáé. Jézus szolgál nekünk,
mindannyiunknak. Nekem is szolgálnom
kell, de tudnunk kell, hogy a mi
szolgálatunkban is Jézus szolgál.
Aztán
újra
foglalkoztunk
Krisztus
feltámadásával. A korabeli dokumentumok

–bibliai és Biblián kívüli – iratok igazolják
feltámadását és cáfoltuk a feltámadás
ellen felhozott elméleteket.
Nem alaptalan a mi hitünk. Jézus Krisztus
valóban
feltámadt
és
ez
biztos
reménységünk
az
örök
életre
vonatkozóan.
Beszélgettünk
újra
a
kereszt
jelentőségéről. A kereszt mindent felülmúló
fontosságát
nem
lehet
elégszer
hangsúlyozni.
A
világtörténelem
legnagyobb eseménye a kereszt. Sokan
mondják mi szükség volt erre, hiszen Isten
a
szeretet,
akkor
Ő
egyszerűen
megbocsáthat. Egy ember megbocsáthat a
barátjának, de ha ez az ember bíróként
kénytelen állni a barátjával szemben,
akkor a törvény szigorával kell eljárni.
Isten szeretet és szeretete végtelen, de
szentsége és igazsága is végtelen. Ezért
Őelőtte bűneink ítéletét nem kerülhetjük el.
De a kereszten maga Jézus Krisztus halt
meg helyettünk, mert bűnné lett értünk.
Közös reménységünk, hogy folytatódnak
ezek a találkozások és újraindul a
Keresztkérdés sorozat is újabb testvéreket
bevonva ebbe a tanulmányozásba.
Imádkozzunk ezekért az alkalmakért, a
hallgatókért és az előadókért.
Dr Sassi Endre az alkalmak előadója

Megértett prédikáció
Egy új-angliai kis gyülekezet egyik vezető testvére felkeresett egy parasztembert aki többszörös
szerencsétlenség miatt nagyon elkeseredett és sorsa ellen hadakozva a gyülekezeti összejövetelekre
sem járt el. A férfi szótlanul fogadta látogatóját és szótlanul ültek mindketten a kandalló előtt.
A kandallóban bükkfahasábok lobogtak. Kis idő múlva a gyülekezeti előljáró kezébe vette a
csípővasat, szó nélkül kivett egy égő hasábot, a tűzből, és a kandalló előtti kőlapra helyezte.
A hasáb füstölgött izzott egy darabig, azután kezdett kialudni.
A két férfi még jó ideig ült szótlanul egymás mellett .A parasztember hirtelen megrázkódott, kezet
nyújtott a testvérnek és így szólt:
--Megértettem a prédikációt. Ami nem marad a tűzben az nem lángol tovább, hanem hamarosan
kialszik, elhidegül. Legközelebb köztetek leszek!
Szeretettel: Lázárné Zsuzsa
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Kedves Testvéreim!
Ezt a bizonyságtételt korábban, esküvőnk második hirdetésekor szerettem volna elmondani nektek, de
akkor, az Istentisztelet keretében erre nem volt lehetőség. Azért írtam le, hogy el tudjátok olvasni,
hogy velem együtt dicsőítsétek az Istent, aki kegyelméből erre lehetőségem adódott.
Ismertek, hiszen 13 éve járok a gyülekezetbe és talán szerettek is, és bíztok bennem, hiszen
presbiternek választottatok.
Ha azt mondom ismertek, arra gondolok, hogy köszönünk egymásnak ha találkozunk, egymásra
mosolygunk, talán váltunk is egy két szót, de vajon tudjátok-e, hogy ki voltam és most ki vagyok
valójában?
Arról a kegyelemről szeretnék most nektek írni, amellyel Isten megszólított, amely elhívott, amely
hosszú éveken keresztül tanított, elnézte botlásaimat, felemet, ha elestem, támogatott, ha
bukdácsoltam az úton, feladatot adott, szolgálatot bízott rám, és most megajándékozott engem.
1998-ban nagyobbik lányom konfirmációja alkalmából találtam rá a gyülekezetre. Életemben először
volt nyitott a fülem a hallásra, bár tudom Jézus többször hívott engem. Ekkor még együtt volt a
családom, de már viharfelhők gyülekeztek házasságom egén. Ebben a halódó kiégett kapcsolatban,
anyagi-, karrier-, és szerelmi kísértések közepette talált rám az Úr, és hívott magához, a közösségbe, gyere itt megnyugvást találsz. Bár jöttem a templomba, talán nem is volt olyan alkalom, amelyen ne
vettem volna részt, Jézus illatát mégsem éreztem még. Vonzott a közösség, hiszen közben elváltam,
nagyobbik lányom is elköltözött otthonról, munkahelyet változtattam, sőt egyéni vállalkozó lettem (a
maga minden szépségével és kínjával) de roppant egyedül voltam. Kifelé mutattam a sikeres
emberarcot, de belülről gyötrődtem, zokogtam, mert láttam emberi kudarcaimat. Nem értettem, ha
templomba járok, ha sokat olvasok Jézusról, próbálom a Bibliát olvasni, kedves vagyok az
emberekhez, becsületesen nevelem a gyermekemet, ha jó ember vagyok, Isten miért nem csillapítja
fájdalmaimat?
2007.-ben Berekfürdőn ébredtem rá a válaszra, mikor olvastam Jézus hívó szavát „Jöjjetek hozzám
mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” az
előadó teremben, hogy én Krisztust addig csak szemléltem, én még nem érkeztem meg hozzá, én még
nem vagyok az Övé. Ezután a felismerés után adtam át életemet Jézusnak.
Bár ezzel sem lett könnyebb az életem, sőt…, mégis tudtam, hogy az Úr velem van, hogy hajam szála
sem görbülhet meg az Ő tudta nélkül, hogy minden rosszat, nyomorúságot az én javamra fog
fordítani, hogy minden feladatot akkor kapok meg, amikor arra már készen állok, amikor elég erős
vagyok a hitben elvégezni azt.
Egészen addig voltam lelkes szótlan tanítványa Jézusnak, amíg 2009 őszén, azt nem mondta az Úr: Beszélj, tegyél bizonyságot arról, gyermekem, tanítványom vagy. Ekkor, az evangelizáció 4. napján
vallottam be a gyülekezetnek, hogy bizony addig én a fára mászott, a kíváncsi, szemlélődő, Jézus
szavait áhító és ivó Zákeus voltam, de már nem tudok tovább hallgatni arról a kegyelemről, hogy az
Úr beköltözött a szívembe, betöltötte életemet. Ettől a bizonyságtételtől kezdve már nem tudtam
tovább hallgatni, Isten küldött a szolgálatba: - higgy, beszélj, cselekedj!
Az életem egyre nehezebbé vált, most már arra is oda kellett figyelnem, hogy hiteles keresztény
legyek. Azt, hogy belülről emésztett az egyedüllét férge, - ekkor már 11 éve voltam elvált – a kisebbik
lányomnak, a munkámnak, a gyülekezetnek éltem – nem nagyon láttátok rajtam, továbbra is
mosolygós, kedves testvéretek voltam.
Amikor tavaly kisebbik lányom Budapestre költözött, egyetemista lett, elemi erővel szakadt rám a
magány. Egy térdre kényszerült, vádaskodásokkal, könnyekkel teli éjszaka után Isten megmutatta,
hogy én soha nem lehetek egyedül, én soha nem lehetek magányos, hiszen a legdrágább, a
legértékesebb van velem minden nap, minden pillanatomban, Jézus Krisztus.
És ekkor küldött el engem, hogy munkatársa legyek, hogy nektek testvéreim mutassam meg milyen
hatalmas, szerető és kegyes Ő. És életemben a csoda is bekövetkezett. Odaszánt életemért,
szolgálataimért, munkámért az Isten megajándékozott. Isten társat adott nekem, olyan szerető,
Istenben hívő, segítő, biztonságot adó társat, amelyet csak Isten adhatott.
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Meg kell vallanom testvérek, hogy ezt a társat én először nem akartam elfogadni. „Fiatalabb-,
tanultabb-, anyagiakban gazdagabb vagyok, jó egzisztenciám van, a vállalkozásommal benne vagyok
az élet sűrűjében, segítem a két lányomat, édesanyámat”, pörgősebb, „menőbb” társat képzeltem el
magamnak, a kísértő sorra vette az összes okot miért ne fogadjam el Isten ajándékát.
És egy újabb átgyötrődött éjszaka után az Úr megkérdezte „ Mi az, amit ne úgy kaptál volna?” Újra
térdre kényszerített az Isten. Én, aki azt hittem, hogy már teljesen az övé vagyok szembesültem
gőgömmel, kivagyiságommal, nagyravágyásommal, becsvágyammal. Április 17.-én vasárnapra
virradóra mondtam ki az Úrnak, hogy elfogadom ajándékát, és közösen elindulunk az általa mutatott
úton.
Azóta minden reggel és minden este egy csoda, amikor egymásra mosolygunk, amikor megfoghatjuk
egymás kezét, amikor együtt olvassuk az igét és együtt imádkozunk, illetve együtt dicsőítjük, együtt
imádjuk az Istent.
Minden napunk hálaadással kezdődik és a sok-sok köszönöm után hálaadással végződik.
Isten lelke e sok-sok csoda mellett, arra indított bennünket, hogy életünket törvényesen is
összekössük. Ezért álltunk ott előttetek december 18.-án „arany vasárnapon”, hogy áldást kérjünk
házasságunkra, elkövetkező életünkre.
Mi már nem tudunk egyes szám első személyben gondolkodni, mi már nem egy, és nem is két ember
vagyunk, hanem egy hármas fonat, amely soha szét nem szakad, soha el nem válik. Az a
bizonyosságunk, hogy az út végén színről-színre találkozunk gazdánkkal, alkotónkkal, megváltónkkal,
aki ezt a köteléket eltervezte és összefonta. Ámen!
Fábián-Lukács Judit
Assisi Szent Ferenc imája:
„Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, ahol gyűlölet lakik, oda szeretet vigyek; ahol sértés, oda
megbocsátást, ahol széthúzás, oda egyetértést. Ahol tévedés, oda igazságot; ahol kétely, oda hitet; ahol
kétségbeesés, oda reményt; ahol szomorúság, oda örömet. Uram, add, hogy inkább én igyekezzek
vigasztalni, mint hogy vigaszt várjak. Inkább én törekedjek másokat megérteni, mint hogy megértést
óhajtsak. Inkább szeressek, mint hogy szeretet igényeljek. Mert önmagunkat elfelejtve találjuk meg
magunkat. Ha megbocsátunk, akkor nyerünk bocsánatot. Ha meghalunk, akkor ébredünk az örök
életre. Ámen"
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SZERETNÉK ÉNEKELNI NÉKED
Szeretnék énekelni Néked,
Uram, nyisd meg ajkamat,
hogy szent legyen mindig az ének,
amely szívemből felfakad.

Szeretném énekelni másnak
hogy Néked énekelni jó,
hogy életünk bús lázadás csak,
míg el nem ér az égi Szó.

Hadd zengjem, el, hogy százszor áldott
keresztednél ki megpihen,
hadd zengjem el, hogy megtalált ott
s békére lelt az én szívem.

Azt zengeni, a Szót a Szódat,
mely életet adott nekem!
Szeretnék énekelni Rólad
halálig engedelmesen.

Szeretnék énekelni Néked
folyton, ameddig itt leszek,
szeretnék hangot adni, szépet,
mikor lelkemhez ér Kezed.
Füle Lajos

Na gyerkőcök, ahogy azt már megszokhattátok a korábbi újságokban , következnek a Ti oldalaitok.
Elő a színes ceruzát, a grafitot, és tessék megfejteni a rejtvényt, kiszínezni a képeket! Olvassátok fel a
kisebb tesóknak a Szent éjszaka történetét, és érezzétek nagyon jól magatokat Jézus szeretetében!

A Szent éjszaka (SELMA LEGERLÖF)
Karácsony napja volt, valamennyien a templomba mentek, csak nagyanyó és én maradtunk odahaza.
Azt hiszem, az egész házban egyedül voltunk. Mi azért nem mehettünk a többiekkel, mert egyikünk
nagyon fiatal volt, a másikunk pedig már nagyon öreg. És mi mind a ketten olyan szomorúak voltunk,
hogy nem mehettünk el a hajnali misére és nem gyönyörködhettünk a sok-sok égő gyertyában. Amint
így egyedül üldögéltünk, elkezdett nagyanya mesélni.
Volt egyszer egy ember - mondta, - aki kiment a sötét éjszakába, hogy tüzet kölcsönözzön. Házrólházra járt és mindenhová bekopogtatott. - Jó emberek segítsetek rajtam! - mondta. - A feleségemnek
gyermeke született és tüzet akarok gyújtani, hogy felmelegítsem őt meg a kisdedet.
De késő éjszaka volt és mindenki mélyen aludt. Senki sem válaszolt. Az ember tehát csak ment,
mendegélt. Végre észrevette, hogy nagy messze valami tűz világol. Abban az irányba vándorolt
tovább és meglátta, hogy a tűz kint a szabadban lobog. Fehér juhnyáj pihent és aludt a tűz körül és egy
öreg pásztor üldögélt ottan és őrizte a nyájat. Mikor az ember, aki tüzet keresett, odaért a juhokhoz,
meglátta, hogy három hatalmas komondor fekszik a pásztor lábánál. Mind a három fölébredt, mikor
arrafelé tartott, kinyitották széles szájukat, mintha ugatni akarnának, de egy hang sem hallatszott. Az
ember látta, hogy a szőrük felborzolódott a hátukon, látta, hogy éles foguk fehéren villogott a
tűzfényben és hogy nekirohannak. Érezte, hogy az egyik a tuba fele harap, a másik meg a keze felé; a
harmadik pedig a torka felé. De mintha a foguk, amikkel harapni szerettek volna, nem
engedelmeskedett volna és így az embert semmi baj nem érte.
Most az ember tovább akart menni, hogy megkapja, amire szüksége van. De a juhok olyan sűrűn
feküdtek egymás hegyén-hátán, hogy nem tudott előre jutni. Ekkor egyszerűen fellépett az állatok
hátára és úgy ment a tűz felé. És egy állat sem ébredt fel, de még csak meg sem mozdult.
Mikor a férfi már közel ért a tűzhöz, a pásztor feltekintett. Öreg, haragos ember volt, barátságtalan és
kemény mindenkivel szemben. Mikor meglátta, hogy az idegen feléje közeledik, felkapta hosszú
hegyes botját, mely mindig a kezében volt, mikor a nyájat őrizte és az idegen felé hajította. A bot
sivítva röpült a vándor felé, de mielőtt eltalálta volna, elkanyarodott tőle és búgva sivított el mellette,
ki a mezőre.

18. oldal

Most odalépett az ember a pásztorhoz és így szólt hozzá: Jó ember, segíts rajtam és adj kölcsön egy
kis parazsat! A feleségemnek gyermeke született és tüzet kell raknom, hogy felmelegítsem őt meg a
kisdedet.
A pásztor a legszívesebben nemet mondott volna, de azután a kutyákra gondolt, melyek nem harapták
meg az idegent, meg a juhokra, melyek nem ugrottak föl és végül a botjára, mely nem akarta eltalálni,
bizony megfélelmedett és nem merte megtagadni tőle, amit kért.
- Végy csak, amennyi kell! - mondta az idegennek. A tűz már éppen kialvóban volt. Nem volt ott már
sem darabfa, sem gally, csak nagy halom zsarátnok, az idegennek pedig nem volt sem tűzlapátja, sem
serpenyője, amiben a parazsat elvihette volna. A pásztor jól látta ezt és azért újból biztatta: - Végy
csak amennyi tetszik! - és már előre örült annak, hogy az idegen úgy sem fog tudni tüzet vinni
magával.
Az ember azonban lehajolt és puszta kezével néhány parazsat kapart elő a hamuból és azt a köpenyébe
takargatta. Es a parázs sem a kezét nem égette meg, mikor hozzányalt, sem a köpenyét, amiben úgy
vitte, mintha csak dió vagy alma lett volna.
-Mikor a pásztor, aki gonosz és haragos ember volt, mindezt látta, akkor nagyon elcsodálkozott: Micsoda éjszaka lehet ez, hogy a kutyák nem harapnak, a juhok nem félnek, a botom nem talál és tűz
nem éget? Visszahívta az idegent és ezt kérdezte tőle: - Minő éjszaka ez? És hogy van az, hogy
mindenek olyan kegyesek hozzád? Erre az idegen így felelt: - Én nem mondhatom meg Néked, ha
magad nem látod! - És azzal tovább sietett, hogy minél előbb tüzet rakhasson és felmelegítse a
feleségét és a kisdedet.
A pásztor azonban úgy gondolta, hogy nem téveszti el a szem elől ezt az embert, míg meg nem tudja,
hogy mit is jelentsenek mindezek. Fölszedelőzködött tehát és utána ment, míg el nem jutott oda, ahol
az lakott. Ekkor látta a pásztor, hogy az idegennek még csak kunyhója sincsen, hanem csak egy
szikla-barlangban feküdt a felesége és a gyermeke és ott semmi más nem volt a hideg sivár
kőfalaknál.
A pásztor úgy gondolta, hogy a szegény ártatlan
csecsemő halálra fázik a barlangban és bár keményszívű ember volt, mégis ellágyult és segíteni akart a
gyermeken. Leoldozta hát válláról a hátizsákját és
elővett belőle egy puha, fehér báránybőrt, odaadta az
idegennek és azt mondta, hogy takarja be vele az alvó
kisdedet. De alig hogy megmutatta, hogy ő is tud
jószívű lenni, a szemei egyszerre fölnyíltak és olyant
látott, amit eddig nem láthatott és olyant hallott, amit
eddig nem hallhatott. Látta, hogy ezüstszárnyú kis
angyalkák állanak sűrűn körülötte és mindegyikének
hárfa van a kezében, és mindegyik hangosan énekelte,
hogy ma született nékünk a Megváltó, aki a világot feloldja bűneiből. Most aztán megértette, hogy
miért volt ma éjszaka minden olyan vidám és hogy miért nem akart rosszat tenni senki sem. De
nemcsak a pásztor körül voltak angyalok, hanem angyalokat látott, ahová csak tekintett. Ott ültek bent
a barlangban, ott ültek kint a hegyen és ott lebegtek fent az égben. Csapatostól jöttek és mentek, de
mindannyiszor megálltak és megnézték egy pillanatra a kisdedet.
Oly nagy öröm, vigasság, ének és zene volt a sötét éjszakában, aminőt ő eddig soha sem látott. Úgy
megörült, hogy felnyíltak szemei, térdre borult és úgy adott hálát az Istennek.
Midőn idáig jutott el nagyanya, felsóhajtott és így szólt: - És amit ez a pásztor látott, azt mi is
megláthatjuk, mert az angyalok minden karácsony éjjel fent lebegnek az égben, csak észre kell
vennünk őket. Majd kezét a fejemre téve, így szólt nagyanyám: - Emlékezz erre vissza, mert ez igaz,
mint ahogy én látlak téged és te látsz engem. És nem a gyertyáktól, nem a lámpáktól függ, nem a
holdvilágtól, avagy a napfénytől függ, hanem az a legfontosabb, hogy olyan szemünk legyen, amely
rneglátja az Úr dicsőségét!

19. oldal

Ugye, hallod szavam?
Karácsony van! Kisjézusom,
ugye, hallod szavam?
Segíts nekem, hogy még jobban
ismerhessem magam!
Segíts, hogy a testvéremnek
jó testvére legyek,
szeretetem tőled kapjam,
és hogy szeressenek!
Segíts, hogy a szüleimnek
jó gyermeke legyek,
Megérthessem a világot
és az embereket!
Karácsony van, Kisjézusom!
Téged ünnepelünk.
Hit, a béke s a szeretet
legyen mindig velünk!
Tóthárpád Ferenc:

20. oldal

A hűség jutalma
Egy gazdag ember munkásokat toborzott.
Azzal a feladattal bízta meg őket, hogy az
udvarán lévő kútból húzzák fel a vizet, és egy
vesszőkosárba öntsék. Külön kérése még az
volt , hogy a munkát gondosan és hűségesen
végezzék mindaddig míg a kútból a víz ki nem
fogy.
A
munkások
összesúgtak,
és
megállapodtak egymás között, hogy ezt nem
vállalják. Azt mondták a megbízónak:
- Mi minden munkát nagyon szívesen
elvégzünk különösen ha jól megfizetik. De ez
annyira értelmetlen munkának látszik, hogy
nem vállaljuk. Keresünk valami hasznosabb
munkát. S választ sem várva otthagyták. Az
egyik munkás viszont másként gondolkodott:
- Ha a munkát elvégzem a fizetést megkapom.
Ha a munkaadóm nem találja értelmetlennek
ezt a munkát és még ráadásul fizetést is ad ,
akkor én elvállalom. A gondolatot tett
követte,és csak húzta, húzta a vizet hűségesen
és kitartóan. De mi történt???

Az utolsó vödörrel, amelynek vize már nagyon
zavaros és iszapos volt, valami más is felkerült.
Amikor kiöntötte a vesszőkosárba a vizet
előtűnt egy nagyon értékes csodaszép gyémánt
ékszer.
A gazdag ember nagyon megörült, mert
megkerült az elveszett ékszer. Most értette meg
a munkás, hogy miért kellett vesszőkosárba
öntenie a vizet és nem a veteményre, ami talán
hasznosabbnak tűnt volna. Ráadásul a bérén
felül még külön jutalomban is részesült.
A mi Urunk szintén hűséges munkásokat keres.
A munka néha értelmetlennek látszik, mert
nem látunk eredményt. Sokszor nem értjük,
hogy miért is kell ezt, vagy azt tenni. Ez a kis
történet emlékeztessen bennünket a hűségre.
Ne feledjük el Jézus Krisztus ígéretét: Légy hű
mindhalálig és neked adom az élet koronáját.
(Jelenések 2:10.)

    
Szikszai Béni: KARÁCSONY UTÁN
Nem gyújtottunk gyertyát karácsonykor, fát sem állítottunk.
Az éjszaka csendje áradt szét,
és a csendben Isten beszélt. Kérdezett:
Van-e szívetekben igazi szeretet, vagy csak szeretet-csomag?
Van-e szívetekben igazi világosság, vagy csak gyertyafény? Csak hallgattam a csendből kizengő
szózatot, ahogy repült a világ fölött s újra és újra kérdezett.
Sok fénylő gyertya közt szórakoztak az emberek. Nem hallották. És az Úr, Akit ünnepeltek,
elhúzódott az ablak mögül, majd halkan távozott, mert Ő, a Világosság, a gyertyafényben magára
maradt.
Kedves Testvéreim!
Az idei karácsonyi K
Kiiáállttóó SSzzóó összeállításának végén, mit is kérhetnék újra, csak azt, amelyet tavaly is
kértem, hogy mindenki találjon kedves, érdekes, melengető történetet, verset, írást, amely meghittebbé
teszi a 2011. év utolsó-, vagy az új, 2012. év első napjait. Szerzőtársaim nevében is hadd kívánjak
áldott, békés, Istennel töltött karácsonyi ünnepeket, és hitben, egészségben, áldásokban gazdag
újesztendőt, testvéri szeretettel a szerkesztő:
Fábián-Lukács Judit (tosjutka)
Templomunk – gyülekezetünk utolérhetőségei: 2800. Tatabánya, Árpád út 1. Oldalunk az interneten: www.refbanhida.hu,
Elektronikus postafiókunk: parokia@refbanhida.hu; Telefonjaink: 06 34 333 577 és lelkészünké: 06 30 37 30 036

