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A TATABÁNYA–BÁNHIDAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET IDŐSZAKOS LAPJA

Szeretett Testvéreim!
Karácsony ünnepéhez közeledve, most is a legnehezebb az elcsendesedés. Pedig éppen erre van a
legnagyobb szükségünk. A csendre. Ne féljünk a csendtől, sőt keressük a csend alkalmait,
lehetőségeit. Még az istentisztelet sem pótolja a csendet. A csendet csak a csend adhatja meg. Ha
kizárjuk a külső zajokat és csak úgy figyelünk, felfelé. A csendet meg kell teremteni, az nem lesz
magától. Érdemes félrevonulni, a külső zajokat is kizárni, és várni. Várni, hogy megszólaljon, az Ő
halk és szelíd hangján. „Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten!” Zsolt.46,11
Áldott, békés és csendes Karácsonyt kívánok a testvéreknek!
Szilágyi Sándor
lelkipásztor
ABBAN NYILVÁNUL MEG AZ ISTEN
SZERETETE
IRÁNTUNK,
HOGY
EGYSZÜLÖTT FIÁT KÜLDTE EL ISTEN A
VILÁGBA,HOGY ÉLJÜNK ŐÁLTALA.
1Ján.4,9
Karácsony… fenyőfa, pislákoló gyertyafény,
csillogó díszgömbök, finom ételek, ajándék.
Mindezek meddig tartanak? Meddig ámítanak el
varázslatukkal? Talán egy-két napig? Lehet, hogy
még tovább is. Akárhogyan is nézzük, előbb-utóbb
csonkig leég, a gyertya, a díszgömbök elveszítik
csillogásukat, elfogynak a finom ételek az
ünnepnapokkal együtt. Minden ”döcög” tovább a
régi kerékvágásban? Vagy a fenyőillat mögött
felfedezted a Karácsony lényegét? Számodra ez
döntő kérdés, sokkal komolyabb, mint gondolnád.
Karácsony - Jézus születésének az ünnepe. De mi
is a lényeg tulajdonképpen? Az, hogy észrevedd,
ráébredj arra, hogy a te teremtő Istened szeret.
JÉZUS SZÜLETÉSE ISTEN KINYILVÁNÍTOTT
SZERETETE. Határtalan ez a szeretet, hiszen
egyszülött Fiát küldte el, hogy életünk legyen.
Feláldozta egyetlen Fiát érted és értem. Azért,
hogy már itt a földön tartalmas életet élhessünk.
Lépj ki a „döcögő” élet kerékvágásából. Jézus
földre jöttével egy új utat nyitott számodra.
Személyes találkozásra vágyik veled! Számunkra
Jézus Krisztus Isten felbecsülhetetlen ajándéka.
Ingyen kegyelemből adta Őt a világnak. Ézsaiás
így jövendölt felőle: ”Származik egy vesszőszál
Isai törzsökéből, s gyökereiből egy virágszál
nevekedik.” /Ézs.11:1 / Növekedett kedvességben

Isten és az emberek előtt. Azután jött a minden
értelmet felülhaladó szenvedése, a golgotai
keresztáldozat. Mindez azért történt, mert SZERET
AZ ISTEN!
Van egy kolosszális örömhírem: Jézus
diadalmaskodott a Sátán felett! A pokol minden
hatalmát legyőzte, hogy örök életünk legyen. Így
írja János apostol a Jelenések könyvében: „Imé
győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán Dávid
gyökere…” - aki maga az örök Isten Fia, az Úr
Jézus.
Kívánom, hogy szívedben gyúljanak lángra
a szeretet gyertyái, Jézus iránt és soha ne
lobbanjanak el, mint a fenyőfa gyertyái!
Kis-evangélium
Van Isten!
Szeret az Isten!
Eljött hozzánk az Isten!
Megbocsát az Isten!
Hazavár az Isten!
Szabó Gizella

Konok ima.
Ha elengedem a kezed,
zuhanok mély verembe.
Ha feledem a neved,
fejemet a bűnbe verem be.
Lágyítsd, Uram, a „szamarat”,
mert kemény a feje.
Konok benne az akarat,
és páncél a szíve.

Csaba Zoltán
ZÁKEUS
Lekció: Jézus bement Jerikóba. Ott élt egy Zákeus nevű gazdag fővámszedő. Az az ember igyekezett Jézust
látni, de a sokaság miatt nem tudta meglátni, mert kistermetű volt. Azért előre futott és föllépett egy eper
(fügefára), hogy lássa őt, mert ott kellett elmennie. Jézus amikor arra a helyre ért, föltekintett és azt
mondotta néki: Zákeus, gyorsan jöjj le mert nékem ma a Te házadnál kell megszállnom. Nékem ma a Te
házadnál kell maradnom. Akkor gyorsan leszállt és örömmel befogadta őt. Mindenki, aki ezt látta zúgolódott
és azt mondta: Bűnös emberhez ment be. Zákeus pedi elő állván így szólt az Úrnak: Uram, íme
vagyonomnak felét a szegényeknek adom és ha valakitől valamit patvarkodással, zsarolással elvettem,
négyszer annyit adok helyette. Jézus azt mondotta neki: Ma lett üdvössége ennek a háznak. Mert az
embernek fia azért jött, hogy megkeresse, megtartsa és üdvözítse az elveszettet. (Lukács evangéliuma 19:1-10)
Textus: Mert az embernek fia azért jött, hogy megkeresse, megtartsa és üdvözítse az elveszettet.
(Lukács evangéliuma 19:10)

Mindenek előtt hálát adok Istennek azért, hogy
mióta nyugdíjasként (21 éve) Tatabányán élünk,
ebben a Bánhidai gyülekezetben lelki otthont
találtunk,
ahol
sok-sok
alkalommal,
igehirdetéssel, szolgálhattunk feleségemmel
együtt. Hálát adok az én URamnak, azért, hogy
bizonyságot
tehettem
előttetek,
kedves
Testvéreim, az én megváltó Jézusomról, és arról
a sok csodáról, amellyel megajándékozott.
Bevezetésül szeretném felidézni Luther Márton
mindenkor érvényes szavait: "Az ige hirdetője
mindig úgy készüljön imádkozva egy-egy
szolgálatra, hogy ez az utolsó alkalom, ez az
utolsó lehetőség amikor elmondhatom Isten
szavának üzenetét.
Ma egy olyan bibliai történetet és ige üzenetét
szeretném megfogalmazni, amit minden nap
egyszerre egy időben látok és hallok. Hogyan
történhet mindez? Elmondom.

Két szobás lakásunkban a falon több kép, illetve
festmény van. A hálószobánkban a fekvőhelyünk
felett Szántó Piroska neves festőművésznek egy
híres képe van. A képen fekete hátérrel ezüstös,
aranyos színekkel egy hatalmas fa, amelynek
sűrű lombjai között egy megbújó embert, ebben
két nagyon szomorú, vágyakozó szemet
láthatunk. Ez Zákeus! A középpontjában, fehér
ruhában, aranyos fénnyel körülvéve Jézus áll, aki
felfelé mutat és szólítja és hívja Zákeust.
Én minden reggel, amikor felébredek, és a képre
nézek magam előtt látom az egész történetet, és
hallom Jézus ismert szavait: "MA NÉKEM A TE
HÁZADNÁL KELL MARADNOM... MERT
AZÉRT JÖTT AZ EMBERNEK FIA, HOGY
MEGKERESSE,
MEGTARTSA
ÉS
ÜDVÖZÍTSE AZ ELVESZETTET"
A Bibliát magyarázó teológusok azt mondják,
hogy ez a történet és ez az ige lehetne, akár a
Lukács szerinti evangélium summázata.
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Én ezt a gondolatot tovább folytatom és
mondom, hogy ez a történet, illetve mai
alapigénk mind a négy evangélium, de
továbbmenve, az egész ÚJSZÖVETSÉG, a teljes
BIBLIA EVANGÉLIUMÁNAK összefoglalása
lehetne.
Ezek után hallgassuk a történetet:
KI EZ A ZÁKEUS?
Az van a Bibliában, hogy kis termetű ember.
Valóban termete kicsi volt,de nagy bűnökkel
megterhelt valaki, hiszen az ott lévő sokaság
kórusban kiáltozta, hogy BŰNÖS ember. Azután
így folytatódik a róla szóló beszámoló, mert,
hogy gazdag volt és fővámszedő. Gazdagságát,
pénzét, ahogyan ezt ő is bevallotta,
patvarkodással,
azaz
csalással
erőszakos
fenyegetésekkel szerezte és ezzel sokak életét
megrabolta, teljesen kifosztotta, tönkre tette. A
kivetett, beszedett adó nagy részét kívánságainak
kielégítésére költhette. Tobzódva élhetett, mint a
példázatbeli tékozló fiú. Mindent megvehetett,
amit megkívánt, de mindenki elfordult tőle, senki
nem állt szóba vele, mindenki megvetette és
mindenki gyűlölte. Ezek egyre inkább
megterhelték és elszomorították Zákeust.
Szeretett volna nagyon szeretett volna ettől a
lelki tehertől megszabadulni, de nem tudott, mert
az istene a pénz volt. Ez a teher űzte, hajtotta fel
a fügefára, amikor meghallotta, hogy Jézus
Jerikóba jön. Arra gondolt, ha nem is tudna
beszélni Jézussal, de legalább láthassa ki az,
hiszen olyan sokat hallott már Róla. Máté, akit
Jézus a vámszedők asztalától hívott el tanítványai
közé, ismerőse, munkatársa, sőt beosztottja
lehetett a fővámszedő Zákeusnak...
Ha pedig Máté beszélt Jézusról Zákeusnak, akkor
egészen biztos, hogy elmondhatta azt is, hogy ő
látta, amikor Jézus minden testi és lelki beteget
meggyógyított, akit hozzá vittek, aki hozzá ment,
aki nála kereste a gyógyulást. Minden bizonnyal
elmondta azokat a szavakat, amelyeket Jézus
mondott (és Máté le is írt). "JÖJJETEK
ÉNHOZZÁM
MINDNYÁJAN,
AKIK
MEGFÁRADTAOK ÉS MEG VAGYTOK
TERHELVE ÉN NYUGALMAT ADOK
NEKTEK".
MEGNYUGVÁS AZ IGAZI ÖRÖM: erre
vágyott Zákeus.
Én tudom, hogy nagyon sokszor ez hiányzik
neked is az életedből... Jézustól pedig ezt

megkaphatjuk, úgy, mint Zákeus, akit amikor
Jézus néven szólított: "Zákeus gyere le, ma
nékem a te házadnál kell maradnom!" ezek a
jézusi szavak egy soha nem remélt örömmel
töltötték
el.
ÖRÖMMEL
FOGADTA
BEFOGADTA JÉZUST.
JÉZUS BEFOGADÁSÁNAK ÖRÖME: igénk
első üzenete ez.
1. Zákeusnak eddig csak testi örömei voltak én
ezeket nem nevezné örömnek, inkább azt
mondanám tovatűnő élvezetek ezek. De most
megtapasztalta,
átélte,
mi
az
EVANGÉLIUMI, az Istentől kapott igazi
öröm. Ez a soha el nem múló ÖRÖM.
ÖRÜLJETEK AZ ÚRBAN... MINDENKOR
ÖRÜLJETEK! ezt kaphatod meg, ezt
nyerhetjük el mindannyian, ha fogadjuk, ha
befogadjuk Jézust.
AKI
BEFOGADTA
JÉZUST
AZZAL
MINDÖRÖKRE VELE MARAD: ez igénk
második üzenete.
2. Zákeussal együtt ment Jézus, hogy
megszálljon nála, hogy vele maradjon. Most
visszaemlékezem az ébredési időkre, az
1948-49-es évekre, amikor sokszor énekeltük,
"Ó ne félj ne rettegj és veled vagyok... az ÚR
így ígérte ezt meg, nm leszek soha magam".
Ha befogadtad Jézust, ezt a felemelő érzést
szívedben hordozhatod, mert Jézus nem hagy
el soha, veled marad. Mielőtt mennybe ment
volna, összegyűjtötte az övéit, az Ő
tanítványai és ezek voltak utolsó szavai:
"ÍMÉ ÉN VELETEK VAGYOK MINDEN
NAPON" Ezzel kapcsolatban eszembe jutott
egy felejthetetlen élményem. Mielőtt
teológiára jelentkeztem volna sok helyen
dolgoztam.
Édesanyámtól
elvették
a
nyugdíját, nekem el kellett menni dolgozni,
sok helyen próbálkoztam, míg végre
megtaláltam az igazi munkahelyemet: az
erdőrendezési
intézet
segédmunkása
(figuránsa) lettem két évig. A munkám az
volt, a vértesi, pilis, bakonyi erdőkben, hogy
dombon fel, dombon le sietve sokszor futva
vittem a 3-4 méteres mérőrudat, a mérnök a
rúd alapján bemérte, lerajzolta a kiirtott, a
betelepítendő terület három éves tervét. Nem
fáradtam el, mert az erdők csendje olyan volt
számomra, mint a templom csendje. Nem
szól hozzám senki, nem beszélgettem
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senkivel, csak az én URammal, Jézussal. A
futva végzett munka eredménye képen, szinte
minden héten csütörtökön estére elvégeztük a
kiszabott, előírt normát. A mérnök hazament,
és a műszerekre és személyes dolgainkra
vigyázni az egyik figuráns - kettő közül az
önként vállalkozó - ott maradt, legtöbbször
én. Egyik ilyen pihenő vasárnapon a
lakhelyünktől néhány száz méterre lent a
völgyben csörgedező patakban fürödtem,
amikor megláttam, hogy fiatal fiúk
közelednek. Odaérve köszöntöttek és
elmondták, hogy ők a kelenföldi gyülekezet
ifjúságának
tagjai...
De
izgatottan
kérdezgették, hogy: "Te ki vagy, hogy kerülsz
ide? Mi már két órája jövünk az erdei úton,
de sehol egy üdülőt, egy vadászházat, vagy
kunyhót nem láttunk. Senkivel nem
találkoztunk. Hol van a te sátrad?" "Én nem
sátorban lakom" - válaszoltam "Hát csak nem
a fatetején mint a vadember? (valamikor)"kérdezte az egyik, és ez nagy derültséget
váltott ki. "Nem! Nem találtátok el" mondtam.
Gyertek
megmutatom!"
Felmentünk a dombon és az erdő szélén
megálltunk a lakhelyem előtt, amelyre ki volt
írva: VIKTOR KUNYHÓ. "Itt lakom,
gyertek be!" Hosszan elbeszélgettünk, és
mielőtt elköszöntek, az egyik megkérdezte:
"De mondd már meg nekünk végre, nincs
benned semmi nyugtalanság, aggódás,
félelem? Ha valami történne egyedül vagy,
nem szólhatsz senkinek." "Én nem vagyok
egyedül"válaszoltam.
"Hogy-hogy",
lepődtek meg, "csak nincs itt valaki más is?"
"De bizony van! Mióta megszólított Jézus, én
az Övé vagyok. Ő mindig velem van. Minden
reggel imádságban hálát adok mindenért,
azután kérem, adjon erőt, erősítse meg
hitemet, reménységemet... és Ő válaszol a
Bibliából a napi igében, ami mindenre
megoldást ad." Megöleltük egymást és
távoztak. Csak akkor azt nem tudtam, hogy
ennek a csoportnak az egyik tagja lelkész
lesz. Bóka András, aki vagy tíz évvel ezelőtt,
mint a Baranyai Egyházmegye esperese ment
nyugdíjba. A rendszerváltás után, Ő írt egy
oldalas cikket a magyar Nemzetben, ezzel a
címmel: VAD EMBER, és leírta az erdei
találkozásunkat az ott történteket, a
bizonyságtételemet. A lényege az volt, hogy

aki befogadja Jézust, azzal mindig vele
marad.
Zákeus történetének harmadik üzenete, hogy AKI
JÉZUST BEFOGADJA ÚJ ÉLETET NYER, és
bűnvallást, vallomást tesz.
3. Hallgassátok Zákeus vallomását az új életről:
"VAGYONOMNAK
A
FELÉT
A
SZEGÉNYEKNEK
ADOM,
ÉS
HA
VALAKITŐL
PATVARKODÁSSAL
VALAMIT ELVETTEM NÉGY ANNYIT
ADOK HELYÉBE" Bizony ezek a szavak
arról szólnak, hogy Zákeus, miután Jézus
megszólította és ő Jézust befogadta, más
emberré lett. Aki eddig csak mindig elvett,
most mindenét odaadja. Ha találkoztál
Jézussal, az azt jelenti, hogy ELTŰNIK
ITTEN A RÉGI ÉS KEZDHETSZ ÚJ
ÉLETET. Ez a megtérés. Augustinusról, talán
jobban ismeritek, ha azt mondom, Szent
Ágostonról tudjuk, hogy édesanyja Mónika
harminc évig imádkozott azért, hogy ismerje
meg Jézust, mivel istentelen, kicsapongó,
züllött életet élt, de amikor befogadta Jézust,
új életet kezdet. Met a szokott úton
mosolyogva, amikor megszólította egy
parázna nő, Augustinus gyere be hozzám,
Augusztinus rázta a fejét, de tovább hangzott
a hívogatás: Gyere be, az vagyok aki tegnap
voltam. Erre Augustinus így válaszolt:DE ÉN
MÁR NEM VAGYOK, AKI TEGNAP
VOLTAM, ÉN JÉZUSÉ VAGYOK. Ez a
megtéré ez az új élet. Zákeus vallomása is
erről beszél, hogy már nem az, aki tegnap
volt. Ezt várja tőlünk is a megváltó URunk
Jézus. Az ilyen vallomásra azt mondta, azt
mondja Jézus: "MA LETT ÜDVÖSSÉGE
ENNEK A HÁZNAK". Nem az épületre
mondja ezt Jézus, hanem ma lett üdvössége
ZÁKEUSNAK ÉS HÁZA NÉPÉNEK. Más
helyen így olvashatjuk ezt a Bibliában
"HIGGY JÉZUS KRISZTUSBAN ÉS
ÜDVÖZÜLSZ MIND TE, MIND A TE
HÁZAD NÉPE".
Igénk
befejező
üzenetét
szeretném
megfogalmazni: Azért jött az EMBERNEK FIA,
HOGY ÜDVÖZÍTSE AZ ELVESZETTET. A
bűneset óta elveszített az ember az örök életet AZ
ÜDVÖSSÉGET, az Istennel való, személyes
beszélgető kapcsolatát. A bűn büntetése az lett,
hogy az embernek meg kell halnia a
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megsemmisítő halál által, ámde Isten érthetetlen
szeretet az Ő kegyelme által Isten emberré lett
Jézusban. És Isten a BÍRÓ magára vette az Ő
fiában a bűnt, az én a te, mindnyájunknak
megérdemelt büntetését. Véresre ostorozták,
rettenetes kínok közt meghalt a Golgotai
kereszten. De mert Istennek ereje lakozott benne,
mert az Emberfia Isten fia volt, a halált
feltámadásával legyőzte, és aki ezt hittel
elfogadja, az üdvözül "mert úgy szerette Isten a
világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki
hisz ŐBENNE, EL NE VESSZEN, HANEM
ÖRÖK ÉLETE LEGYEN. Aki ezt hiszi, annak
az életében visszaáll az Istennel a személyes,
beszélgető kapcsolata, annak örök élete,
ÜDVÖSSÉGE van.
Füle Lajos a Futás című versében így fogalmazza
ezt meg: FUT AZ ISTEN AZ EMBER UTÁN.
Ezt én is vallom, de azt hiszem, amit a tékozló fiú
példázatában olvasunk. Az atyai ház után
vágyakozó hazafele tartó fiút MIKOR MÉG
TÁVOL VOLT MEGLÁTTA ŐT AZ ATYJA,
ELÉBE FUTVÁN MEGÖLELTE ŐT ÉS EZT
MONDOTTA: EZ AZ ÉN FIAM, AKI
ELVESZETT ÉS MEGTALÁLTATOTT.
Fut az Isten utánad, fut az Isten elébed. Engedd,
hogy átöleljen végre, hogy átöleljen újra, az Ő

kegyelmes, üdvösséget, örök életet, békességet
adó szeretetével. Azzal szeretném befejezni
igehirdetésemet, amivel minden Istentisztelet
kezdődik:
"KEGYELEM
NÉKTEK
ÉS
BÉKESSÉG ISTENTŐL A MI ATYÁNKTÓL
ÉS
A
MI
URUNKTÓL
JÉZUS
KRISZTUSTÓL!"
Ámen.
Elhangzott: 2014. augusztus 17-én

Borsos Sándor nyugalmazott lelkipásztor igehirdetésének bevezető szavaiban azt akarta elmondani,
hogy ez a vasárnapi igehirdetése a gyülekezetben, életének 87.-ik esztendejében, erőtlensége és
megromlott egészségi állapota miatt, istentiszteleti szolgálatainak befejező alkalma volt.
Isten áldja meg szolgálataiért drága Testvérünket! Adjon az Úr még sok más szolgálati lehetőséget,
fohászra összetett kezeket, imádkozó szavakat, erőt az erőtlenségében!
Füredi kép
Korán keltem itt Füreden,
és mint mindig,
Te itt voltál velem.
Kint a teraszon reggel hétkor,
Te benned gyönyörködtem,
a balatoni csodás napfelkeltekor.
Köszönöm néked ezt a kegyet,
hogy megmutattad dicsőséged!
Szóljon érte e szent kegyelet.

Csaba Zoltán

Angol tábor
Az elmúlt nyár augusztusában egy nagyon
vidám programban lehetett részük az angolt
tanulni vágyó gyermekeknek. A Szentírás
Szövetség néhány fiatal tagja angol anyanyelvű
önkéntesekkel szervezte a tábort, ahol
gyülekezetünk tagjai is kivehették részüket a
munkából. Közel ötven résztvevőnek biztosította
a gyülekezet a helyszínt, ahol előadások,
csoportos
angol
oktatások,
kiscsoportos
beszélgetések, vetélkedők, reggeli torna és
énektanulás zajlott. Szervezőink szállása a
gyülekezeti házban volt. Az ellátásunkról a
parókia
konyháján
egész
napos
konyhaszolgálatban
néhány
testvérnő

6. oldal

gondoskodott. Megbecsülésük jeleként mindig
nagy
élvezettel
fogyasztottuk
főztjüket!
Reggelitől az uzsonnáig volt minden, ami 'szem,
szájnak ingere'.
Az angol tábor fő mondani valója az evangélium
volt. Erről szóltak az előadások színjátékai, a
megtanult
bibliai
idézetek,
énekek,
bizonyságtételek és kiscsoportos beszélgetések,
persze ezek közül némelyek angolul.
A gyermekek nagy örömmel és
tevékenyen vettek részt a programokban, még az
angolt is szívesen tanulták, igaz némi jutalom
reményében. Ez sem maradt el, mivel a
szervezők a verseny eredményétől függetlenül
minden résztvevőnek ajándékot adtak. Ezek a
mulandó nyalánkságok azt a reménységet fejezik
ki, hogy a gyermekek szívében valamikor az
igazi, maradandó ajándék is megszületik, Jézus
Krisztus.
A visszajelzések alapján a gyerekeknek
legjobban a színjáték, a fiatalos légkör, a
vetélkedők és az angol anyanyelvűekkel való
ismerkedés tetszett. Ezen még mi idősebb
gyülekezeti szolgálók sem tudtunk rontani, sőt
bátran vállaltuk a lendületes eseményekben való
részvételt. Bevallom, én a hét végére teljesen
elfáradtam.

Várhatóan jövő év július végén a
Szentírás Szövetség ismételten megszervezi a
tábort, ami ellen a gyermekeknek bizonyára nem
lesz kifogása. Remélem, hogy a gyülekezet
továbbra is támogatni fogja a missziónak e
területét!
Nagy Norbert

Új énekesfüzet

félredobva
azt,
ami
évszázadokon
keresztül áldott kincsévé vált református
egyházunknak. A most útjára bocsátott
énekesfüzet ezek szem előtt tartásával
készült.
Úgy
válogattuk össze az
énekanyagot, hogy az idősebb nemzedék
számára is énekelhető, de a fiatalabbak
által
is
kedvelt
énekekből
álljon.
Igyekeztünk a magyaros dallamvilágból is
meríteni, de beemeltünk olyan énekeket is,
amelyek angolszász nyelvterületről és
egyházi
kultúrából
származnak.
A
kánonok
pedig
az
éneklésünk
technikájának fejlődését segítik majd a
maguk
változatosságával.
Egyszerű
formája, szerkesztése pedig nem vonja
majd el figyelmünket a lényegről. Ezzel
nem a meglévő, vagy a későbbi református
énekeskönyvünket
akarjuk
kiváltani,
hanem szeretnénk a meglévő mellétenni
egy olyan énekanyagot, amely enged a
bibliai
és
reformátori
„szüntelen
megújulás” gondolatának.

Egy új énekesfüzet van készülőben, melyet
remélhetőleg
januárban
vehet
a
gyülekezet használatba. Az alábbiakban
olvashatjuk a lelkipásztori előszót.
Az éneklés Isten népe életében fontos
helyet foglal el. Elsősorban azért, mert
maga az ige bíztat bennünket arra, hogy
énekeljünk zsoltárokat, lelki énekeket,
dicséreteket. Meg azért is, mert a közös
éneklés egybeköt bennünket, az ének
dallamában, szövegében egyszerre kérünk,
adunk hálát, vagy éppen dicsőítjük
Istenünket. Amikor Istennek Istenről
énekelünk, imádkozunk, aminek az
eredménye
lehet
a
még
mélyebb
megnyugvás. De ha az imádságainkban
keresnünk
kell
a
megújulást,
és
őrizkednünk kell a megszokottságtól, úgy
az éneklésünkben is keresnünk kell az új
utakat és lehetőségeket, nem elfeledve és
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Énekesfüzetünket használhatjuk majd
családi istentiszteleteinken, táborokban,
bibliaórákon, egyéni vagy közösségi
alkalmainkon. Bízunk abban, hogy ez a kis
füzet egy ideig jól fogja szolgálni
gyülekezetünket,
és
Istenünknek
a
jótetszését.
A
gyülekezet
nevében
szeretnék köszönetet mondani Dr. Almási
Kálmán testvérünknek, aki a kották
megszerkesztését, az anyag végső formába
öntését egyedül végezte. Ugyanakkor
köszönjük
Tatabánya
város

önkormányzatának,
hogy
támogatták
pályázatunkat, hogy ez a füzet igényes és
szép
formában
megjelenhetett
a
templomunk
fennállásának
75.
évfordulóján.
Áldjad lelkem az Urat!
2014 adventjén áldáskívánással:
Szilágyi Sándor
lelkipásztor

Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a
kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.
Mt. 19:14
Ima:
„Uram, köszönöm, hogy a mai nap is felvirradt ránk a te kegyelmedből. Hálás vagyok, hogy magam
és szeretteim felett tudhatom a te óvó, áldó kezed. Köszönöm, hogy a legkisebbektől az idősekig,
mindannyian fontosak vagyunk neked. Imádkozom a gyermekekért, unokákért, a kicsinyekért.
Olyan jó lenne, ha a Benned való hit és bizalom boldogsága már ifjú koruktól az övék lehetne.
Bocsásd meg, mikor bármi más programot, eseményt fontosabbnak tartunk annál, mint a Te
megismerésedet hittanórákon, vasárnapi iskolákon, vagy keresztény alkalmakon! Bocsásd meg azt
is, amikor rossz példát mutatunk nekik azzal, hogy nem bízunk benned eléggé, és engedetlenek
vagyunk a Te szavad iránt!
Kérünk, adj áldozatkész, hű tanítókat az oktatásukra! Nekik pedig figyelő füleket, értelmet és
engedelmes szívet! Áldd meg és óvd meg őket a gonosztól – kérünk! A mi Urunk Jézus Krisztus
nevében” Ámen.
Tóth Tamás imádsága

Ő felé
Hiába gyűjtesz földi kincseket,
Egyszer mindennek vége lesz.
Egy, ami örök és végtelen,
Amit ajándékba ad Istened.
Ha hiszed és kéred Őt, és
Az öröklét felé haladsz, az
Megmarad!
Rózsáné Irénke
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Szeretethimnusz karácsonyra (Pál apostol alapján)
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 benne szeretet, nem vagyok egyéb,
mint szakácsnő.
Ha a szegénykonyhában segédkezem, az
öregek otthonában karácsonyi énekeket, 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 videojátékok tönkre mennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak, de a szeretet
ajándéka megmarad.

A szeretet soha el nem múlik!
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