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Kedves Olvasóink!
Szeretetteljes karácsonyi ünneplést kívánunk a már
megérkezett és még eljövendő Jézussal!
A Lámpás szerkesztői csapata

TANÍTÁS

Van-e hely szívedben Jézus számára?
(Lk 2,14)

Az evangélikus és a baptista testvérekkel közös
istentisztelettel véget értek a Hatvani
Református Egyházközség emlékévhez
kapcsolódó programjai.

Gyülekezetünk augusztus végi kirándulása
Füleken és Losoncon.

Akinek van füle, hallja!
címmel napközis tábort szerveztünk 60
gyermeknek, Jézus példázatain keresztül
igyekeztünk megismertetni Isten Országát.

Lukács evangéliumának karácsonyi eseménye évről-évre szívet
melengető történet. Isten szeretetének tüze hatja át. Szükség is van rá!
Napjaink magukat keresztyénnek valló társadalmai hanyatlanak. Szól
az ökológia és a nemzeti identitás vészharangja, de nem zengi túl az
individualizmus és a liberalizmus (az egyén és a szabadság
eszméinek) harsogását. Isten Fia számára már megint nincs hely
sokak házában, szívében – az emberek többsége ma sem túl
fogadóképes, ha Jézusról van szó. Pedig éppen emiatt veszít sokat az
ember.Az angyali üzenet magában foglalva közli a hármas lényeget:
1. „Dicsőség a magasságban Istennek”
Nem az embernek, nem az egyénnek, nem a tudománynak, nem az
észnek, nem az önmegvalósításnak, hanem a Teremtőnek, Aki eljött,
hogy megoldást nyújtson minden bajra. Mindazoknak, akik vágyják ezt
az isteni gyógyírt, meg kell tanulniuk újra dicsőséget adni Istennek!
Úgy, ahogy az agg Simeon tette – felismerve és elismerve az Urat,
betelve jelenlétével.
2. „és a földön békesség”
Az angyalok által említett békesség egy olyan állapot, amikor az
ember Isten jelenlétében élheti meg az életét: elrejtettségben,
biztonságban, kiegyensúlyozottan – minden körülmény közepette. Ezt
adja Jézus Krisztus, Isten Fia a Benne bízó ember számára (Jn 14,27).
Békességben élni – erre vágyik a szíve mélyén minden ember. A
különbség csak abban mutatkozik meg, hogy honnan várjuk, miből
merítjük békességünket.
A világból nyert békesség egyrészt nem tartós, másrészt sok nem
kívánt hozadéka van, de a legnagyobb baja az, hogy nem ad
megoldást az alap-bajra: kibékítetlen marad az ember Istennel. Ez
nyomja rá a bélyegét a kapcsolataira, a világban betöltendő helyére és
az énképére. A Jézus által nyújtott békesség mindezek pozitív
ellentéte: Krisztus helyreállítja az elromlott kapcsolatot Istennel, nem
kárhoztat Isten a bűneinkért, és bűneink sem vádolnak Isten előtt (Róm
5,1-2). Megtaláljuk a helyünket, teremtettségünk értelmét és célját,
helyreáll önértékelésünk.
3. „és az emberekhez jóakarat”
Jézus földi küldetése Isten emberek iránti jó tetszésének kifejezése
és megváltói műve. Ez az Evangélium, a Jó Hír, mely által Krisztusban
megajándékozottakká, bűneinktől megváltottakká, titkainak ismerőivé
válunk (Ef 1,5-10).
Mindezekhez nem kell más, csak az, hogy befogadjuk az Urat.
Adventünk, karácsonyunk nagy kérdése, hogy van-e a szívünkben
Jézus számára hely? Legyünk Isten kegyelmes akaratának elfogadói,
hogy meg tudja elégíteni életünket Jézusban.
Pádár Zoltán
beosztott lelkipásztor
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Oravecz-Nagy Lia: Jézus eljött erre a Földre, hogy
megváltson minket a bűneinkből. Ő képes
megszabadítani népét, hiszen nincs olyan lánc, ami
az Ő nevére össze nem törne. Nincs olyan sötétség,
amit Jézus ne tudna világossággá fordítani és nincs
olyan üres szív, amit Isten az Ő szeretetével be ne
tudna tölteni. Isten adta a Fiút és adta a döntés
lehetőségét is. Tőled függ, hogy kitartasz-e mellette
és bízol-e benne. Hagyd magad mögött a múltat,
tekints előre Jézussal! Így lépdelsz Hozzá az
örökkévalóság felé!

KARÁCSONYI GONDOLATOK

Örömhír
Több mint kétezer évvel ezelőtt Isten így adta
hírül, hogy elküldi értünk egyszülött fiát a földre:

Molnár-Juhász Dóra: Jézus megszületése elhozta
nekünk
az
örömhírt. Isten
megígérte
már
ószövetségi népének is: ha megtartják az Úr
parancsolatait, akkor a föld minden népe fölé emeli.
A föld valamennyi népe megláthatja benned is, hogy
Te Isten gyermeke vagy. Még az ellenségeid is
elmenekülnek előled. Rád száll Ábrahám minden
áldása és végigkíséri életedet, akár az otthonodban
akár a munkahelyeden. Áldott lesz a hely, ahol
megjelensz, áldott lesz a kezed munkája, áldott
leszel, bármerre jársz (5Mózes 28,1-14).
Kaphatunk ettől többet? Az Úr a legtöbbet adta
nekünk Jézus Krisztusban, mert annyira szeret
minket. Nekünk mindezért annyi dolgunk van, hogy
Őt dicsőítsük, az Úr törvényei szerint éljünk és
hirdessük az evangéliumot.

„És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta
őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt
rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne
féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek,
amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született
ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városába”
(Lk 2, 9-11).
Ma, 2017-ben is találkozhatunk Isten küldöttjeivel
(angyal szó jelentése), sőt mi magunk is azzá
válunk, amikor megtért szívvel Jézust kezdjük
követni. Hiszen ekkor nem csak vágyunk lesz,
hanem feladatunk is, hogy hirdessük Isten
kegyelmét: hogy Jézus Krisztus ma is megszülethet
az arra várakozó szívben.
Kedves Testvérem!
Halld meg hát a következő üzenetekben Isten
hangját, és indulj el a pásztorok bátorságával, hogy
te is saját magad tapasztald meg, amit hallottál! Az
alábbi sorokban testvéreink mondják el karácsonyi
üzeneteiket sötétedő világunkban:

Majer Hajnal: Mi
az én reménységem?
A napokban a Galata levelet olvastuk: ”Tudjuk, hogy
az ember nem a törvény cselekedetei által igazul
meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által” (Gal
2,16). A törvény betartására képtelen vagyok,
egyetlen lehetőségem a Jézus Krisztusban való hit!
Az Atya jól ismer bennünket, mégis annyira szeret,
hogy a legdrágábbat: az Ő egyszülött Fiát küldte el
erre a földre, hogy magára vegye az én összes
bűnömet. Egyedül az Ő kegyelméből élek! Az Úr
Jézus értem és érted született! Ha szeretnéd ezt
megtapasztalni, akkor kérd, hogy a te szívedben is
megszülessen Jézus ezen a karácsonyon!

Niklné Szabó Alíz: Emberek! Van élet a halál után!
Ezért
nem
mindegy,
hol
töltöd
el
az
örökkévalóságod: a mennyben vagy a pokolban.
Ezek valóságos helyek! A poklot az Úr nem
embernek készítette, mégis sokan haladnak felé.
A megoldás, ha az életed odaszánod a
Megváltódnak, Jézus Krisztusnak! Ő az egyetlen,
aki megmenthet a pusztulástól. Ami pedig a földi
életed illeti, teljesen más ember lehetsz! Ahogyan
lépdelsz hited útján az Úrral, úgy megtalálod a
küldetésed,
megtelsz
szeretettel
és
megelégedettséggel, függetlenül a körülményeidtől.
Kibontogathatod Isten neked szánt ajándékait,
melyekkel immár örömmel és hálaadással
szolgálhatsz mások felé.
Az Úr lesz a te pajzsod, gyógyítód, aki gondot
visel rólad, sőt a legjobb barátod is! Tudsz vele
beszélgetni is, mert megtanulod hallani a hangját:
megkülönböztetni más hangoktól vagy a saját
gondolataidtól.
És, hogy ennek ellenére lesznek-e gondjaid még a
földi életben? Sajnos, igen! De az Úr mindegyikből
felemel majd, csak menj tovább Vele!
Kedves Olvasó, kívánom, hogy keresd meg az Úr
csillagát: Jézust, a fényes Hajnalcsillagot, és fogadd
el az örök életet, melyet ingyen kínál annak, aki
bűnbánattal és hittel közelít Hozzá! Tudod, ez az
áldozat neked ingyenes, de Jézus Krisztus a
vérével és életével fizetett: Érted is!

Petrovicsné Andi: Egy dal jutott eszembe, amit a
családi karácsonyra tanulunk a gyerekekkel: "Új
csillag tűnt fel Betlehemben, a reménység
hajnalcsillaga. Jézus, az Istenből lett ember a
magasságos Isten szent Fia."
Megszületett a reménység hajnalcsillaga, hogy
megmutassa nekünk, van még igaz, feltételek
nélküli szeretet, örök barátság, és Isten minden
körülményed
ellenére
felajánlja
neked
a
megbocsátást és az örök életet. Nem vagyok a
szavak embere, de nagyon hálás vagyok Istennek,
hogy amikor bizonyságot kell tenni, vagy tanítani a
gyerekeket gyerekórán, mindig velem van és
megáld!
Nagy Zsuzsanna
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BIZONYSÁGTÉTEL

ReforMaraton 500

Három gyermek-sztori
Miről árulkodik a fagyi?

Gyülekezetünk is bejelentkezett
a ReforMaraton 500 programba,
mely célul tűzte ki a Luther Márton
által publikált 95 tétel újra
kihelyezését 500 óra alatt 500
templom
ajtajára.Sokat
imádkoztunk, hogy ezt az alkalmat
használja fel az ÚR az Ő nevének
felemelésére és megdicsőülésére.

Egy áldott gyermekorvos sorai között olvastam
egyszer: „Az anya a gyermeke első számú
hitoktatója”. Ezt én is így hiszem. Tanulom is tenni.
Sokat beszélek Isten dolgairól, de sajnos eléggé
harcol a gonosz oldal is a gyerekeinkért.
Néhány hete szülinap volt, fagyizás a családdal.
Megakadt a szemem a fagyizóban az egyik
elnevezésen: az ördög csókja. Szóvá is tettem a
gyerekek között: elmagyarázva nekik, hogy az
életben is mindig ilyen finom csomagolásban
történik a kísértés. Hazafelé sétálva a legkisebb
gyermekünk megszólalt: „Anya, ha nagy leszek,
fagylaltos leszek, és ha még akkor te megleszel,
készíteni fogok egy olyan fagyit, aminek az lesz a
neve, hogy az Isten csókja - a te kedvedért”!

Örömünkre szolgált, hogy sokan részt
vettek a közös tervezésben és a
kivitelezésben, így az október 10-i napra
minden készen állt: ifjaktól a vénekig,
tőlünk és más gyülekezetekből is nagy
sokaság jelent meg a DISZI előtti
parkolóban, ahonnét futva vittük a
kinyomtatott
95
tételt
és
egyéni
imádságainkat templomunkig. A város
vezetőségéből is jelen voltak az alkalmon
és a médiában is helyet kaptunk.

Jézus itt van
Nézzétek az arcokat! Pedig csak egy kisfiú mond
verset Jézusról a templomban. Történetesen most
az
enyém.
Büszke
vagyok
rájuk sokszor a
sport
miatt:
megosztom
az
érmeket,
eredményeket,
ahogy
tesszük
sokan
a
közösségi
oldalakon.
Megállunk,
időzünk ezekben az örömökben szülőként. Ez a
fajta öröm azonban mulandó.
Megállított a szombati istentiszteleten ez a
pillanat: ahogyan egy kisgyermek beszél az Isten
dolgairól – hogyan is hat rá és környezetére az
üzenet. Még érzékeny, még tud hinni.„Engedjétek
hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el
tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa” –
mondja Jézus.
És mit is mond Dani? Egy történet tőle: Korán
érkeztünk
egy
alkalommal
a
templomba
istentiszteletre. Ricsi előrefutott, bekukkantott az
ajtón, majd hátraszólt: „Anya, még nincs itt senki!”
Követte Dani, aki benézett és szintén hátraszólt:
„Nem baj anya, de legalább Jézus itt van!”
Igen, itt van. Él! Velünk lesz a világ végezetéig. Akik
találkozni akarnak Vele, azoknak ilyen lesz az arca,
mint a képen a gyerekeknek, bármin mennek is
keresztül. Szabad a döntés, szabad az akarat. Ez
sosem erőszak, Jézus jön, szeretettel és szelíden!

Felemelő érzés volt megemlékezni egy korszakot
meghatározó eseményről és megtapasztalni, hogy
az ÚR ma is jelen van az egyházakban és
gyülekezetünkben. Szinte tapintható volt a
Szentlélek jelenléte. Huszonhatan olvastuk föl és
szögeztük is ki kéréseinket. Hiszem, hogy mindezek
a szívből jött imádságok az ÚR előtt vannak és
tervez még egy új reformációt, amelyben nekünk is
van szerepünk.
Tóth László
gondnok
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Mennyei cipő

Az Ige iránt immár egyre jobban megnyílt az én
elmém is: úgy éreztem, mintha csak nekem írták
volna a Bibliát, mintha mindig a mi élethelyzetünkről
lenne benne szó.
Tavaly nyáron egyre jobban éreztem Isten
vonzását, ezért egyre többet akartam hallani Isten
Igéjéből. Egy szombati alkalommal ezt a hívást
nagyon erősen éltem meg. Másnap a Tiszteletes
hirdette, hogy lehet még jelentkezni konfirmációs
oktatásra. Így kapva kaptam az alkalmon,
jelentkeztem a kurzusra. A tanulási időszak alatt
hitem megerősödött, és mikor éreztem a Lélek
hívását, meg is tértem az Úr Jézushoz. Azóta
tapasztalom gyógyító erejét, védő szárnyát és
szeretetét.
Kerekharaszt – Hatvan
Balla Marianna

Hogy terjed az evangélium, a jó hír? Szombat
este elsétáltunk "rendetlenkedni" a gyerekekkel.
Chips és kóla volt a menü. A büfé mellett
találkoztunk keresztyén testvérekkel, lett is ebből
nagy szaladgálás és betontömbről ugrálás lefelé. A
cipők ezt nehezen viselik. Végül a hazafelé egy
pompázatos cica hívogatta az egyik bokorhoz az
aprónépet, ahol éppen egy volt kolléganő
kertészkedett. A gyerekek a cicát, a kolléganő a
feslett cipőt látta meg. Nem habozott, hozott nekünk
a sajátjukból egy feleslegeset, ami tökéletesen a
lábra illett. Megjegyeztem a gyerekeknek: "Látjátok,
Isten gondoskodik a szükségeinkről!" Pár nap múlva
megcsörrent a telefonom. A nagymami telefonált,
aki rendszeresen hozza haza az óvodából a
gyermekemet, most az új cipőben. Majd örömmel
mesélte, hogy mit mondott neki az unokája: "Mama,
ez a cipő a mennyből jött!" - remélhetőleg ezt már
minden ovis is tudja...

Miért jó keresztyénnek lenni?
2017. július 8-án Sástón jártunk. Gyülekezeti
kirándulásunk
kérdése
ez
volt:
Miért
jó
keresztyénnek lenni?
Számomra azért jó keresztyénnek lenni, mert így
a legjobban tudok segíteni embertársaimnak. A
Mindenható Istent kérhetjük meg, hogy segítsen,
akármiről is legyen szó, hiszen az Ő neve: ,,Vagyok,
aki vagyok", tehát Ő mindig és mindenhol jelen van,
legyen szükségünk vigasztalásra, erőre vagy
bátorításra.
Amikor segítő szándékunkban már tehetetlenek
vagyunk. legyen szó akár testi
vagy lelki
végállapotú
betegségről
is,
nekünk
keresztyéneknek, akkor sincs "vége" állapot, mert
Isten segítségét kérhetjük. Imáinkra válaszolva Ő
meg is mutatja szeretetét és hatalmát!
Sástói kirándulásunkon Zoli megosztott egy
"repülős-ejtőernyős" képet. Arra jutottam, hogy az
alvókat különböző
képpen
kell
felébreszteni
zuhanó
életünkben:
némelyek
már
egy szelíd hangra
vagy simogatásra
is
felébrednek,
másoknak
szörnyű
hangú
csörgős óra kell,
hogy felriadjanak.Na és ott vannak azok, akik
szundi módra állítják be telefonjukat, hogy még
visszaaludhassanak.
Igyekszem az evangéliumot hirdetni. Sajnos azt
tapasztalom, hogy az ördög ma olyan szintű
altatókat vet be, hogy a simogató ébresztő szó már
nagyon keveseknél hat. Közben a világ zaja is olyan
erős,
hogy
számos
embertársunk
lelkileg
hallássérült lett, így nekünk, már a Lélek zúgó szél
erejéért kell imádkoznunk, hogy felébredjenek Isten
hívására. Úgy látom, hogy a Lélek szelíd hangja
csak ezután következhet, amikor már megtérve, a
megszentelődés útján oda tudunk figyelni az Úr
hangjára – Jézus segítségével!
Szeretettel, Nagyné Zsuzsi

Bucsuné Kuti Marietta

Parakletos hét és a konfirmációm
Csak néhány hónapja indultam el a hit útján.
Szüleim egykor úgy gondolták, hogy nincs
szükségem Istenre. Amikor azonban nagyobb
lettem,
nagymamáim
egymástól
függetlenül
beszéltek nekem az Úrról és a keresztségről. Tíz
éves lehettem már, amikor az egyik azt mondta:
˝Legalább a Miatyánkot tanuld meg és imádkozz!˝,
a másik pedig:˝Isten nélkül nem lehet élni!˝ Akkor
még nem értettem, mit is akarnak tőlem, de a magot
már így is elvetették a szívembe.
Egy nyári reggelen különös módon hallottam Isten
szavát, de nem fordítottam rá nagy figyelmet.
Amikor egy fiúra pillantottam, egy hang ezt mondta:
˝Ő lesz majd életed párja!˝ Négy évre rá meg is
ismerkedtünk egymással. Az út a házasságig kicsit
göröngyös volt, de közös életünk kezdetén
megígértem férjemnek: ha gyakorolni szeretné
vallását, és leendő gyermekeinket is ebben a
szellemben szeretné nevelni, akkor én támogatom
ebben.
Mikor Kerekharasztra költöztünk, ezt az
ígéretemet tartva, vasárnaponként mindannyian
elmentünk a református istentiszteletre. Aztán egy
késő őszi délutánon meglátogatott minket
lelkipásztorunk. Ekkor hallottunk
a Parakletos
családi hétről. Balázs egyből rávágta, hogy mi is
megyünk.
Mikor a látogatásnak vége lett, kicsit kérdőre is
vontam férjemet: hogy mégis hova gondolt? Hiszen
kismama voltam a legkisebb lányunkkal. A válasza
ez volt: ,,Majd megoldjuk”. Ott Mátraházán történt
meg az első nagy csoda életemben. A férjem
megtért és egy új ember lett. A Lélek – ahogy a
konfirmációs órán tanultuk – új életet teremtett
benne. Az Úr sok rossz szokásától szabadította
meg. Ezután még gyakrabban jártunk a
gyülekezetbe.
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Hitvallásom
Egy munkahelyi továbbképzésen vettem részt,
amelyet a szociális területen dolgozóknak tartottak.
Első napon a bemutatkozás során a tréner
mindenkitől megkérdezte, hogy hová utazna el
szíve szerint. Elmondtam, hogy visszamennék a
Szentföldre, ahol tavaly voltunk a gyülekezettől egy
17 fős csoporttal.
Megosztottam velük élményeim kis töredékét: mi
mindenben volt részem az utazás során Eilattól
Jeruzsálemig, a Vörös-tengerben való fürdőzéstől a
Jordánig. Beszéltem a felemelő dicsőítő éneklésről
a Sírkertben és Jézus csodáinak színhelyén.
Szóltam megérintő sétáinkról: miként haladtunk a
ViaDolorosán, hogyan imádkoztunk a Siratófalnál,
mit éltünk át a Gecsemáné kertben. Bizony,
szeretnék oda visszamenni s megnézni még sok
más bibliai helyet, ahol Jézus járt, de abban az egy
hétben nem volt rá lehetőség.
Megosztottam érzéseimet a lenyűgöző szépségű
pusztával kapcsolatban is, amelyhez foghatóval én
még soha nem találkoztam. Szóltam arról a mély
érintésről is, amit ott kaptam, és azóta is hordozok
magamban. Beszéltem az átélt békéről és
nyugalomról, amit csak a Szentlélek jelenléte
adhatott.
A Szentlélek a bizonyságtételemben erőteljesen
jelen volt. – Trénerünk, hangosan is kimondta:
„Nézzétek csak: ahogy Mónika beszélt, világosság
vette körül! Beragyogta a fényesség az egész
helyet, ahol ül!”
Ahogyan egymás után bemutatkoztunk, egy másik
személy is megvallotta hitét, többször is
hangsúlyozva: ha a nehéz időkben ő nem fordult
volna
Isten
felé,
akkor
ma
nem
a
Szeretetszolgálatnál dolgozna, s nem lenne sem
felesége sem kisgyermeke.
Voltak a csoportban ellenhangok is. Most annak
örülök, hogy a Szentlélek bátorságot adott a
vallástételre. Ezért már sokat imádkoztam korábban
is, de most kérésem meghallgatásra talált.Mindenki
magával vitte a derűt és a jókedvet, amiben
részesülhettünk ezen alkalommal. Hálásak vagyunk
érte.

Templomban
Csak ültem, csak ültem
templomban a padban.
Bibliám nyitottam,
olvastam magamban.
Majd énekeltünk,
hangunk magasan rebegett.
Felettünk a hang,
mint angyalszárny lebegett.
Együtt ültem sok emberrel
körbe ülve szeretettel.
Bárányné Zsuzsi

SZÓRVÁNYAINK ÜZENETE

Még hetvenhétszer is
Várakozva az orvosi rendelőben, egy régen látott
ismerős fiatal párral beszélgettem. Érdeklődtem
hogylétük felől és a családról. A feleség nagy
szomorúan mondta el, hogy a szülei 33 év
házasság után elváltak. Az édesanya szerelmes lett
egy jóval fiatalabb férfiba. Mindent otthagyott
(3 gyermeket, házat, kocsit), és albérletbe költözött
az új szerelmével.
Azonban csak kb. egy évig tartó fellángolás volt
mindez: a férfi faképnél hagyta. Az édesanya
ezután nem tudott hova menni. Lánya és veje
azonban megbocsátott az anyának, sőt négy
gyermekük mellé még őt is befogadták, így most
velük él.
Egy édesanyának ne bocsájtanék meg? – tette fel
a kérdést a fiatalasszony. S idézte a Bibliát: „Ekkor
hozzámenvén Péter, mondá: hányszor lehet az én
atyámfiának
ellenem
vétkezni,
és
néki
megbocsátanom? Még hétszer is? Mondá neki
Jézus: Nem mondom néked, hogy még hétszer is,
hanem még hetvenhétszer is ” (Máté 18, 20-21).

Bánkutiné Földi Mónika

Reformációi közös szórvány istentisztelet a pásztói
Evangelikus templomban.

Sándor Judit
Pásztó
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Remény a kilátástalanságban

Húsz év imaórai szolgálat margójára

Az elmúlt időszak nagy feladata számomra a
szakdolgozat megírása volt. Nagyon sok munkát és
időt fektettem az elkészítésbe, mégis úgy éreztem,
hogy nem haladok elég gyorsan. A határidő
közeledtével kezdett elhatalmasodni rajtam a
reménytelenség, hogy nem fogom tudni befejezni.
Mikor a kétségbeesés közepette majdnem
elfelejtettem a legfontosabb és legegyszerűbb
segélykiáltást, az Úr figyelmeztetett. „Nagy az ereje
az igaz ember buzgó könyörgésének.” (Jak 5,16b)
Ettől kezdve állandóan ezért imádkoztam, és Isten
meghallgatott: a határidő napján leadtam a
dolgozatom.
Magasztalom az Úr Jézus nevét, és hálát adok
neki, amiért megkönyörült rajtam és tudatosította
bennem újra az imádság valódi erejét! Legyen
minden dicsőség az Övé!

„Én vagyok az Úr, minden élőnek az Istene. Van-e
számomra lehetetlen?” (Jer 32,27)
1997 októberében tértünk meg, Isten csodája által
szinte egy időben férjemmel. Isten Lelke nagyon
rövid idő alatt kimunkálta bennem az imádkozás
lehetőségének és kötelességének fontosságát.
Az imaóra a misszionárius testvérek segítségével
indult el Bátonyterenyén heti egy alkalommal. Húsz
év távlatából visszatekintve sokféle imaszolgálati
lehetőséget tanított meg nekünk Isten. Délutáni és
hajnali imaórák, imaséták, csendes és hangos
csoportos imádságok váltották egymást a
gyülekezetben. Sohasem voltak a testvérek nagy
számban jelen az imaalkalmakon.
Kezdetben a misszionárius testvérekkel együtt
imádkoztunk, majd később, amikor letelt az ő
szolgálati idejük, legtöbbször Kanalics Gábor
testvéremmel őriztük az imalángot. Hétről-hétre
összejöttünk, és a hűséges társ, Jézus Krisztus
mindig velünk volt. A gyülekezet lassan
„kicserélődött” körülöttünk: a már megtérésünkkor is
igen idős testvérek sorban elmentek, de mégsem
fogytunk el, mert Isten új megtérőkkel gazdagítatta
közösségünket. Isten kegyelméből mostanában
sem egyedül vagyok az imaórán. Gábor bácsi már
csak nagyon ritkán tud eljönni az imaszolgálatba, de
ahogyan ő idősödött és kezdett elmaradozni, úgy
kezdte felvenni helyette ezt a szolgálatot Tardi
Marika testvérem. A hűséges társ, Jézus pedig
most is velünk van. Imában hordozzuk a
gyülekezetet, annak alkalmait, a városunkat. Isten
pedig néhány hete jónak látta, hogy megerősítsen a
fenti Ige szavaival. Ezért tovább imádkozunk, mert
az Úr számára semmi sem lehetetlen!

Pádár Fanni

Szórvány istentisztelet jobbágyi gyülekezeti ház.

Pádárné Hajdu Judit

„Ezért mondom nektek: ne aggódjatok
életetekért”
(Mt 6,25)
Augusztus végén kiderült, hogy nem vettek fel a
kollégiumba, pedig nagyon számítottam rá. Nagyon
el voltam keseredve és szomorú is voltam.
Elkezdtem aggodalmaskodni, hogyan fogom így
befejezni az utolsó évemet a főiskolán.
Ezután megálltam és gondolkodtam. Isten azt
tanítja nekünk, hogy ne aggodalmaskodjunk a
holnap miatt. Így imádkozni kezdtem, és az ő
kezébe tettem a lakhatásomat. Nem csak én, de
nagyon sokan imádkoztak értem, ezúton köszönöm
nekik. De legfőképpen Istennek köszönöm, hogy
októberben sikerült egy nagyon szuper kollégiumba
beköltöznöm, ami három percre van az iskolámtól.
Ismét megmutatta az Úr, hogy számára nincs
lehetetlen, és ha az Ő kezeibe tesszük magunkat,
teljes szívvel és lélekkel bízunk Őbenne, akkor
gondot visel ránk.Dicsőség az Úrnak!

Szórvány csendesnap Bátonyterenyén

Kovács Enikő, Bátonyterenye
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MISSZIÓI TÖRTÉNET

Teljes fordulat
Egy koreai egyetemi tanár megtéréséről szeretnék
mesélni. Lee Junk-Hunnak hívják, jelenleg az ulsani
egyetemen tanít. Ő olyan személy volt, aki nagyon
ellenállt a keresztyénségnek. Úgy gondolta, hogy a
keresztyénség a társadalom számára csupán egy
„ruhamoly”:
fölösleges,
és
az
embereket
hazugsággal csábítja el. Ő magát igaznak tartotta
és igazságot akart szolgáltatni a társadalom
számára. Ezért még jobban igyekezett a
keresztyénség ellen dolgozni. Létre hozott egy
olyan csoportot, amely az egyház pusztításáért
tevékenykedett. Például: korábban voltak nagy
hirdető táblák az autópályák mellett. Rájuk volt írva:
„Isten szeret téged!” Ez a csoport azt állította, hogy
ezekkel is sértik az emberi jogokat. Végül ők
nyertek és eltüntették ezeket a táblákat.
Ez a csoport egy nagy munkára is vállalkozott:
egy törvényt akartak létrehozatni, hogy az állami
intézményekben dolgozók ne szólhassanak Istenről,
sőt a Bibliáról sem. S ha ezt megszegi valaki, akkor
el kell hagynia a munkahelyét, sőt akár
börtönbüntetést is kaphat. Ez azt jelentette, hogy
főleg az iskolákban a hívő tanárok többé nem
beszélhetnek az evangéliumról.Lee azért dolgozott,
hogy még erősebb törvény szülessen az egyház
ellen.
Közben eljárt a buddhista templomba is, ahol
tanult és gondolkodott több napon át. Azonban ott
nem tudott dolgozni. Amikor bement a templomba,
fájt a feje, és amikor kijött onnan, akkor nem fájt.
Többször is próbálkozott bemenni a templomba, de
az eset csak megismétlődött.
Végül hazajött. Pihenni akart. Leült a kanapéra és
bekapcsolta a tévét. Gyakran nézte a keresztény
csatornákat, hogy hibákat keressen az egyházban.
Éppen egy prédikációt látott, amiben azt mondta a
lelkész, hogy mindenki bűnös, mindenkinek
bűnbánatot kell tartania és meg kell térnie Istenhez.
Ez a mondat feldühítette, és valami gúnyos
megjegyzést akart tenni. Amikor ezt az ajkán is
kiakarta ejteni, hirtelen valami erő a földre sújtotta.
Mintha villám csapott volna rá, kiterült, és a nyelve
is megbénult: nem tudott beszélni. Abban a
pillanatban rájött, hogy ő is bűnös, és van Isten, aki
a Teremtő. Azon gondolkodott, hogy ha most
meghalna, nem tudna semmit felhozni védelmében
Isten előtt, mert ő is bűnös.
Ezen a napon megtért. Ettől kezdve teljesen
megváltozott az élete. A gúnyolódóból Jézus
hűséges katonája lett. Ma nagyon sok helyen
bizonyságot tesz és tanít.Harcol egy olyan ideológia
ellen, amely az emberi jogsértés címen védi a
homoszexuálisokat, de a mögöttes céljuk a
keresztyénség rombolása.

Vendégségben Dél-koreai gyülekezetben

TANÍTÁS

Gondolatok az igazságról
Hűség. Az Ószövetségben az igazság kifejezése
mindenek előtt a szövetséghez való hűséget jelenti.
A héber igazság (émét) szó elsődlegesen azt jelenti,
hogy valami szilárd, biztos, hitelre méltó. Például az
igaz béke: tartós békét jelent, vagy az igaz ösvény
olyan út, amely biztosan célba vezet, mint Jézus
Krisztus.
Magatartás. Isten igazsága: népe érdekében történő
beavatkozásával kapcsolatos, például szövetségek
és ígéretek formájában. Isten igazsággal esküdött
Dávidnak, hogy mindörökké megáll a királyi trónja.
Amikor ezt az esküt igaznak hívja, ezzel egyben
törhetetlenségét fejezi ki. Tehát ez a hűség Isten
alapvető magatartása a szövetséggel kapcsolatban.
Isten igazsága jelenti az Ő szavát és a törvényét is.
Az ember igazsága is hasonló ehhez: a hűség
alapvető magatartását jelenti.
A megtartott szó és Ige. Az Újszövetségben Pál így
fejezi ki Isten igazságát: Isten hűséges ígéreteihez.
A 2Kor 1,18 szerint a hűséges Isten ígéreteinek
Krisztus az igen-je. Továbbá az apostol
ellentétpárokat állít fel, így az erkölcsi igazságot
szembefordítja az igazságtalansággal. Ennek
megfelelően a szeretet soha
nem örül a
hamissággal, de együtt örül az igazsággal (1Kor
13,6).
Jézus személye. Az apostolok igehirdetésének
tárgya nem valami elvont tan, hanem magának
Krisztusnak a személye volt. Tehát Krisztus az
igazság, akit az egyház hirdet, tehát nem valami
gnosztikus értelembe vett égi lény, hanem a

Bokyeung és Yelin
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történelem értünk meghalt és feltámadott Jézusa:
az igazság Jézusban van! A törvényt Mózes
közvetítette, a kegyelem és az igazság azonban
Jézus Krisztus által jött hozzánk, mert vele és
benne jelent meg a teljes és végleges
kinyilatkoztatás.
A Szentlélek. Az igazság Lelke: Jézus a Parakletost
küldte el, hogy tanúságot tegyen Krisztusról és
megértesse az Ő igazságát. Az egyház számára a
Szentlélek az igazság tanúja (Tertullianus).

Tatai Zoltán

HIVOGATÓ
KÉPRIPORT
December 10-én vasárnap 16:00-kor
templomunkban
„Adventi készülődés a léleknek is”.
Vendégünk lesz a Cédrus színház, majd városi
rendezvény keretében gyertyagyújtás történik a
Kossuth téren 18:00-kor.

Szabadkán jártunk
November 19-én a szabadkai református
gyülekezet vendégei lehettünk. A lelkészházaspár:
Harangozó László és felesége Gyöngyike
szeretettel fogadtak bennünket. Az igehirdetés, a
dalok és bizonyságtételek a megtérésről és az új
életről szóltak. Reméljük, hogy az első találkozást
majd egy elmélyülő barátság fogja követni. A
magyarországi
csapat
tagjai
voltak:
Jang
BoKyeung, Rózsahegyi Barnabás, Tatai Zoltán és
e sorok írója.
Dr. Tatai István

December 23-án szombaton 16:00-kor
templomunkban
családi-szórvány karácsonyt tartunk.
Autóbusz indul:
Bátonyterenyéről 14:30-kor, majd megáll
Taron
14:40-kor,
Pásztón
14:45-kor,
Jobbágyinál
14:55-kor.
A szórványokban a szokott rend szerint lesznek
az ünnepi istentiszteletek:
Ecséden
20-án 15:00-kor;
Petőfibányán
17-én 15:00-kor;
Heréden
24-én 8:30-kor;
Bátonyterenyén 25-én 11:00-kor;
Jobbágyiban
25-én 15:00-kor;
Taron
25-én 16:30-kor;
Pásztón
25-én 15:00-kor;
Apcon
25-én 16:30-kor;
Szirákon
26-án 10:00-kor;
Hatvani ünnepi istentiszteleteink:
24-én délelőtt 10-kor és Szentestén este 6-kor;
Karácsony mindkét napján 10-kor;
31-én délelőtt 10-kor és Óév este 6-kor
Újév napján 10-kor
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