
TESTVÉRI KÖRLEVÉL

„ÉN KÉREM AZ ATYÁT, ÉS MÁS VIGASZTALÓT ÁD NÉKTEK,
HOGY VELETEK MARADJON MINDÖRÖKKÉ.”

GRAFIKA: SIMON A.

VIGASZTALÓ 2021/4

Karácsony és a kétféle Isten-gyermekség

 „Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé le-
gyenek, mindazokat, akik hisznek az Ő nevében; akik nem test akaratából, hanem 
Istentől születtek” (Jn 1, 12-13)

	 Egy	kedves	ismerősöm	mesélte	örömmel,	és	mégis	szomorúan:	„Két	fiam	van,	de	
annyira	különböző	velük	a	kapcsolatom.	Az	egyikkel	jól	vagyok.	Megosztja	velem	min-
den	gondját,	sokat	találkozunk	és	szinte	jó	barátok	vagyunk.	Kapcsolatunk	mély	és	har-
monikus,	mert	értjük	és	szeretjük	egymást.	A	másik	fiam	azonban	egészen	más	úton	jár.	
Úgy	építi	a	házát	és	egész	életét	is,	hogy	meg	sem	kérdez	engem.	Pedig	műszaki	vég-
zettségem	van,	s	bizony	lenne	néhány	jó	ötletem	számára	is.	Azonban	valahogy	hiányzik	
részéről	az	igazi	bizalom,	és	sajnos	már	megromlott	a	viszonya	másokkal	is.”

	 A	Biblia	szerint	Istennek	is	kétféle	gyermeke	van.	Egyfelől	minden	megszületett	em-
ber	 Isten	gyermeke,	mert	teremtettsége	folytán	még	a	bűneset	után	 is	némileg	 Isten	
képét	viseli	(Jak	3,9).	Másfelől	nagy	kérdés,	hogy	Istennek	hány	igazán	engedelmes	és	
Őt	viszontszerető	gyermeke	él	világunkban?	Olyan	gyermeke,	aki	elfogadja	és	szívből	
szereti	az	Atyát?



	 Az	első	karácsony	Isten	azon	nagy	vállalkozása	volt,	hogy	atyai	érzületét	új	módon	
hozta	el	számunkra.	Szava	és	szeretete	az	Ő	Fiában	testté	lett	a	karácsonyi	szent	ese-
ményben.	Tehát	 Isten	 lefordította	Önmagát	számunkra.	Először	Mária	méhébe,	aztán	
egy	szegényes	jászolba,	majd	végül	gonosz	kezekbe	került	értünk.

	 Pünkösd	óta	azonban	a	Te	szívedben	is	otthonra	lelhet	Jézus:	„Akik pedig befogad-
ták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisz-
nek az Ő nevében; akik nem test akaratából, hanem Istentől születtek” (Jn 1, 12-13).	Te	
vajon	Isten	gyermekei	között	melyik	csoportba	tartozol?

	 Szívből	kívánom	a	kedves	Olvasónak,	hogy	a	mostani	karácsony	ünnepe	az	igaz	is-
tenfiúság	elnyerésének	ideje	lehessen	mindnyájunknak.	A	pásztorok	egykor	ezt	mond-
ták:	„Menjünk	el	mind	Betlehembe…”	A	mi	Betlehemünk	ma	az	istentiszteleti	közösség,	
Isten	írott	szava,	a	segítségünkre	szoruló	embertárs,	de	az	úrvacsorai	közösség	is.

Dr. Tatai István
hatvani református lelkipásztor

 Isten dicsőítése

	 Mikor	még	„kezdő”	voltam	a	tolókocsis	életmódban,	akkor	történt	meg	ez	velem.	
Már	a	szeretetotthonban	voltam,	itt,	a	szülőhelyemen,	Vaján.	Éppen	az	ágyamhoz	men-
tem	a	szobámban	a	tolókocsimmal.	Ott	volt	a	sok	vezeték	és	hozzá	még	az	én	katéterem	
is,	amelynek	hosszú	a	csöve.	Meg	is	történt	a	baj.	Összegabalyodtak,	mire	én,	mint	egy	
méregzsák	 csak	dúltam-fúltam,	mérgelődtem.	De	 rögtön	 jött	a	 gondolat:	Miért	mér-
gelődök,	miért	nem	magasztalom	inkább	az	Urat?	Ahogyan	az	Ige	is	mondja:	„Minden-
ben hálákat adjatok!” (1Thessz 5,18a).	Elkezdtem	hát	dicsőíteni	az	Urat,	de	megírom	
őszintén,	fogcsikorgatva.	Ahogy	viszont	kitartóan	dicsőítettem	és	magasztaltam	Istent:	
a	szavaim	visszahatottak	rám.	Először	nyugalom	töltött	be,	aztán	öröm.	Boldogan	ma-
gasztaltam	 volna	 tovább	 az	Urat,	 de	most	már	 az	 összegabalyodott	huzalokat	 kellett	
kibogoznom,	amit	nagy	békességben	meg	is	tettem.	Dicsőség	az	Úrnak!

Komoróczy István

Gondolatszilánkok

Akkor	tudod	a	másikat	is	szeretni,	ha	magadat	is	szereted.

Nem	tudod	megérteni	sem	a	másikat	igazából,	ha	magaddal	szemben	nem	vagy	megértő.	
Hiszen	–	mint	mondjuk	is	sokszor	–	mindannyian	magunkból	indulunk	ki.

Ha	elfogadod	magad	és	szeretni	is	tudod	magad,	az	békességet	teremt	nemcsak	ben-
ned,	hanem	magad	körül	is.

Komoróczy István

 A hívő ember mindennapi elköteleződésére – szent legyek!

	 Szeretett	apósommal,	Madarász	Lajossal	történt	az	alábbi	eset.	Hite	és	keresztyén	
gyülekezeti	szolgálata	miatt	tanári	állásból	elbocsátottak	és	sok	keresgélés	után	alkal-
mazták	egy	irodában.

	 Egy	nap	telefonon	keresték	a	főnökét.	Ő	nem	akart	a	telefonhoz	menni	és	azt	mondta:	
„Lajoskám	mondjad	azt,	hogy	nem	vagyok	 itt!”	Apósom	ezt	mondta	a	 telefonálónak:	
„Azt	mondja	hogy	nincs	itt!”	A	főnöke	dühösen	rendre	utasította:	„Lajoskám,	ne	szen-
teskedjél!”.	Apósom	azt	válaszolta:	„Én	nem	szenteskedem,	én	szent	vagyok.”

	 Erre	az	elköteleződésére	az	ő	hű	és	szent	Istene	hatalmazta	fel	az	1Pét	1,16	alapján:		
„Szentek legyetek, mert én szent vagyok!”

„Hanem a miképen szent az, a ki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetek-
ben.” (1Pét1,15)

Kiss Péter
Miskolc
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 Isten gondviselése a tanulásban

	 Az	utolsó	szakmai	végzettségem	megszerzésekor	megfogadtam,	hogy	már	csak	ak-
kor	tanulok,	ha	arra	Isten	indít,	ha	az	az	Ő	dicsőségét	szolgálja.	Hiszem,	hogy	ez	történt	
meg	az	idén.

	 Május	vége	felé	„véletlenül”	rátaláltam	egy	lelkigondozói	képzésre	a	Pünkösdi	Teo-
lógiai	 Főiskolán.	Már	egy	 ideje	kerestem	 ilyen	képzéseket,	de	mind	 teológiai	 végzett-
séghez	volt	kötve.	Itt,	a	PTF-en	van	rá	lehetőség,	hogy	elkezdje	az	ember	a	képzést	ilyen	
végzettség	nélkül	és	a	képzés	közben	elvégezzen	egy	teológia	alapképzést.	Ez	nagyon	
szimpatikusnak	tűnt,	így	elkezdtem	a	jelentkezési	folyamatot.	Kb.	3-4	napon	volt	a	hatá-
ridő	előtt,	így	be	tudtam	szerezni	a	szükséges	iratokat.	Július	elején	megvolt	a	személyes	
felvételi	elbeszélgetés	a	leendő	tanáraimmal,	akik	nagyon	szimpatikusnak	tűntek.	Még	
azon	a	héten	jelezték,	hogy	felvételt	nyertem,	hála	Istennek.

	 Július	19-én	eltört	a	lábam,	amiről	már	írtam	korábban.	Hálás	voltam,	hogy	ez	nyá-
ron	történt,	így	nem	akadályozta	a	tanulást.	Sőt	volt	sok	szabadidőm	és	elkezdhettem	
ismerkedni	a	tananyaggal.

	 Szeptember	15-től	három	hétig	az	egyik	miskolci	kórház	rehabilitációs	osztályán	fe-
küdtem	a	lábtörésem	miatt.	A	bent	töltött	idő	alatt	sok	szabadidőm	is	volt,	így	az	iskolai	
dolgokkal	 is	 tudtam	haladni,	előre	dolgozhattam,	aminek	most	nagy	hasznát	veszem.	
Nagyon	jó	olyan	főiskolán	tanulni,	ahol	az	órát	egy	Bibliai	rész	felolvasásával,	vagy	egy	
imával,	vagy	egy	áhítattal	kezdjük!

	 Sokféle	dolgot	tanulunk,	amiért	hálás	vagyok	az	Úrnak.	Mivel	az	első	év	alapozó	kép-
zés,	ezért	főleg	teológiai	tárgyakat	hallgatok.	Vigyázni	kell	azonban	ezekkel	a	tárgyakkal,	
mert	sok	olyan	módszert,	kutatást	tanulunk,	ami	megingathatja	az	ember	hitét.	Például	
irodalmi	módszerekkel	hogyan	 lehet	osztályozni	a	Bibliai	 történeteket,	amiben	benne	
van	az	is,	hogy	a	Teremtés	az	olyan,	mint	egy	mítosz.	Sokszor	imádkozom	az	Úrhoz,	hogy	
őrizze	meg	a	hitemet	és	adjon	bölcsességet,	mit	hagyjak	meg	és	mit	vessek	el	ezekből	a	
módszerekből.

	 Vannak	azonban	nagyon	hasznos	dolgok	is,	amelyek	segítenek	abban,	hogy	jobban	
megértsem	a	Bibliát.	Ilyen	például	a	történelem.	Az	Ó	és	Újszövetség	között	400	év	telt	
el.	Erről	az	intertestamentális	(szövetségek	közötti)	korról	nem	tudósít	a	Biblia,	a	törté-
nelem	segít	megérteni	a	római	birodalom	felépítését,	működését,	amibe	belecsöppe-
nünk	a	Máté	evangéliumában.

Azt	is	tanuljuk,	hogy	akkor	és	ott	mit	jelentettek	a	leírt	dolgok	pl.	az	Úr	Jézus	példázatai,	
ami	nekünk	már	nem	annyira	egyértelmű.	Pl.	abban	az	időben	a	só	azért	veszíthette	el	
a	sózó	képességét,	mert	az	nem	tiszta	asztali	só	volt,	hanem	a	Holt-tengerből	vették	ki	a	
sót	is	tartalmazó	kőzetet,	ami	egy	idő	után	már	nem	tudott	sózni	és	ezért	kellett	kidobni.	

	 Nehéz	a	sok	beadandó	dolgozat	tudományos	megírása.	Több	szakirodalmat	kell	elol-
vasni	és	ezt	véleményezni.	Teológiai	előképzettség	nélkül	ezt	nekem	nehéz	megtennem.	
Továbbá	távol	állnak	tőlem	az	elméleti	dolgok,	sokkal	inkább	gyakorlatias	ember	vagyok.	

	 Minden	 felsőfokú	 végzettséget	 adó	 képzés	 során	 van	 olyan	 dolog,	 amit	meg	 kell	
tanulni	és	nem	fogjuk	azt	használni.	Azért	is	szoktam	imádkozni,	hogy	adjon	az	Úr	erőt	
és	kitartást	ezekhez,	lebegjen	a	végcél	a	szemem	előtt,	a	lelkigondozói	képzés	megszer-
zése,	amivel	majd	tudok	másoknak	segíteni.

	 A	legélvezetesebb	tantárgyam	a	homiletika	speciális,	ahol	azt	tanuljuk,	hogyan	lehet	
a	posztmodern	ember	számára	igét	hirdetni.	Itt	megélhetem	az	Istentől	kapott	kreativi-
tásomat.	Ilyenkor	egy	adott	igeszakasszal	kapcsolatosan	Isten	mintha	lediktálná,	hogyan	
mondjak	majd	el	egy	történetet;	pl.	Zákeus	történetét	hogyan	helyezzem	el	a	mai	mo-
dern	világba.	Hiszem,	hogy	ezt	majd	fel	tudom	használni	a	Bibliakörön,	amikor	a	gyere-
keket	tanítom.

	 Egy	dolgot	azonban	nem	szabad	elfelejtenem!	Hajlamos	vagyok	minden	szabadidő-
met	a	 tanulásra	 felhasználni.	Nagyon	oda	kell	figyelnem	 Isten	 indítására,	mert	 lehet,	
hogy	egy	email	megírása	egy	testvér	részére,	vagy	egy	telefonhívás	 jobban	építi	az	Ő	
országát,	mint	hogy	éppen	házit	írjak.

	 Fontos	a	tanulás	és	a	taníthatóság,	kedves	testvérek,	de	e	miatt	ne	hanyagoljuk	el	
a	személyes	kapcsolatot	az	Úrral	és	tegyük	meg	azt,	amire	az	Úr	indít!	„… ha minden 
titkot ismerek is, és minden bölcsesség birtokában vagyok…, szeretet pedig nincs ben-
nem: semmi vagyok.” (1Kor 13,2) hiszen „Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek 
egymást, ahogyan én szerettelek titeket.” (Jn 15,12)

Lévai Szilvia
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 Különleges ősz Mátraházán

	 A	pandémia	miatt,	 a	 többször	megváltoztatott	 találkozási	 időpontok	után	elérke-
zett	a	várva-várt	októberi	nap,	amikor	végre	megpillanthattuk	egymást!	Most	többen	
jöhettünk	össze,	mint	egy	évvel	ezelőtt,	páran	„igazoltan”	voltak	távol,	és	félénken	már	
megöleltük	egymást	a	régen	nem	látott	Testvérekkel.

	 Nagy	szeretettel	gondoltunk	az	otthon	maradottakra,	a	kárpátaljai	határon	túl	élők-
re,	de	már	új	határon	túli	Testvérekkel	is	gyarapodhattunk,	mert	Erdélyen	kívül,	Felvi-
dékről	is	érkeztek	a	konferenciára.

	 Témánk	a	„Elköteleződés, és az elkötelezettség”	volt,	ami	a	mindennapi	életünkben	
is	nagy	kihívás,	de	itt	most	elsősorban	a	lelki	élet,	és	a	gyülekezet	szempontjaiból	szed-
tük	csokorba	azokat	a	területeket	melyekben	érintettek	vagyunk.

	 Nyolc	területen	kaptuk	meg	a	szolgáló	lelkészektől	a	kérdéseket,	melyek	tartalmas	
beszélgetések	alapjai	voltak	a	kiscsoportokban,	de	sokkal	jelentősebb	feladatnak	bizo-
nyult,	hogy	a	megtapasztalásokat	a	mindennapi	életünkben	milyen	módon	tudjuk	to-
vábbadni,	és	beépíteni	a	napi	gyakorlatba:

 1). Jézus elköteleződése! 

	 a).	Jézus	közösséget	vállalt	az	emberrel.

	 b).	Ő	bűntelen	volt,	de	mégis	magára	vette	a	mi	bűneinket.

	 c).	Jézus	az	Isten	Fia,	valóságos	Ember	volt,	elfogadta	hűséggel,	engedelmeséggel	
	 a	küldetését.	

 2). Elköteleződés Isten felé!

	 Dániel	és	társai	elköteleződése	példaként	jelent	meg	előttünk,	hogy	hamarabb	kell
	 felkészülni	a	bajokra,	mint	amikor	lecsapnak.

	 a).	Mi	is	tudjuk,	hogy	kihez	tartozunk?

	 b).	Az	elköteleződés	kicsi	dolgokban	kezdődik.	/megtérés/	Le	tudom-e	tenni
	 életemet?	Az	Isten	szerető	nép	felbátorodik	az	utolsó	időben,	és	nyílt	színvallást
	 kell	tennie.	

	 c).	Isten	fölötte	áll	mindennek.	Dániel	és	társai	ismerték	az	Urat,	nem	csak	a
	 törvényeit.	A	tüzes	kemencében	is	szabadon	járkálhattak,	mert	nem	ők,	hanem
	 a	kötelékeik	égtek	el.

 3). A bábák elköteleződése!

	 Mózes	életben	maradása	földi	segítőként	a	bábáknak	köszönhető.	Isten	mindig
	 közbe	lép,	hogy	az	Ő	akarata	valósuljon	meg.

	 a).	A	Bibliában	a	születéstörténetek	mindig	jeles	eseményekhez	kapcsolódnak.

	 b).	A	bábák	félték	Istent,	nem	engedelmeskedtek	a	fáraó	parancsának.
	 A	hívő	lét	24	órás	szolgálat.

	 c).	A	szülés	körüli	munkájukban	jobban	megismerhették	az	Urat,	az	élet	Urát,
	 Aki	ott	lesz	minden	szellemi	és	lelki	szülésnél	is.

	 A	szívünkben	ott	a	hála,	a	mi	lelki	„bábáinkért”,	akik	hordoztak	bennünket	a	kereső
	 hívő	lét	kezdetén,	és	segítettek	a	megértés	folyamatában,	ami	bennünket	is	indít,
	 hogy	mi	is	bábák	legyünk.	Kell	az	új	ébredés:	a	bábaképző.

 4). Elköteleződés a családban: 

	 A	napi	élet	hírei	között	egyre	gyakrabban	hallunk	villámáradásokról,	melyhez
	 hasonlítható	a	keresztény	élet.	Elköteleződés	által	megnyerhetem	az	életemet,	ha
	 odakötöztem	magam	Jézushoz.

	 a).	Férfi	és	nő	kapcsolata	a	házasságban:	szaporodjatok,	és	sokasodjatok!
	 A	család	apa,	anya	és	gyerekek.	Isten	kijelentett	akaratát	nem	lehet	felülírni.

	 b).	Engedelmeskedjetek	egymásnak	a	Krisztus	félelmében.	Nem	visz	előre,	ha
	 a	két	akarat	állandóan	egymásnak	feszül.
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	 c).	Minden	férj	kötelessége,	hogy	segítse	a	feleségét	a	megszentelődésben.

	 d).	A	nők	eleve	önálló	családot	akarnak	kialakítani,	létrehozva	a	házasságtestet,
	 de	figyelembe	kell	venni,	hogy	a	férj	méltóságtudatát	erősíti	a	tisztelet.

	 e).	A	gyerekek	engedelmeskedjenek	a	szüleiknek	az	Úrban.

 5). Elköteleződés a házasságban:

	 Jézust	kísértették	a	farizeusok	a	kérdéseikkel:	Szabad-e	az	embernek	elbocsátani	az
	 ő	feleségét?

	 a).	A teremtés rendje most is érvényben van.	Isten	férfivé,	és	nővé	teremtette
	 az	embert.	Lényeg,	hogy	eggyé	váljanak,	egybeszerkesztettek	legyenek,	és
	 vegyék	fel	a	közös	igát.	A	válólevél	egy	kiskapu	volt,	a	keményszívűség	miatt.
	 A	kitaszítottak	védelme	érdekében	rendelte	el	Mózes,	de	nem	szabad	eleve	úgy
	 gondolkodni,	hogy	a	házasság	feladható	lehetőség.

	 b).	Krisztus,	mint	vőlegény,	eljegyez	bennünket	magának	örökre!	Az	elhívottak
	 közössége	pedig	az	eljegyzett	egyház.

	 c).	A	Hós	2,	18-19	Igéjét	szóról-szóra	értelmeztük.	Ítélettel	jegyezlek	el,	mondja
	 	Isten.	Az	adóslevél	Krisztus	keresztjére	van	szegezve.	Mi	is	szeretnénk
	 egérutakat,	mint	Mózes	a	válólevéllel,	de	el	kell	hordoznunk	Isten	igazságos
	 ítéletét.	Az	ítélet	mellett	ott	van	a	hit,	a	kegyelem,	és	az	irgalom,	Isten	ezzel
	 köt	magához	bennünket!	Kezdjünk	el	bízni,	és	viszont	szeretni	Istent!

 6). Elköteleződés a gyülekezetben: 

	 Élő	testvéri	közösség,	bízhatunk,	hogy	Jézus	Krisztus	vére	által	bemehetünk	a	kárpit
	 mögé.	Egy	Lélekkel	itattattunk	meg.	Az	elköteleződésben	benne	van	az
	 engedelmességre	való	vágyás.	Az	talál	gyülekezetet,	aki	nem	a	saját	akaratát
	 akarja	megvalósítani.	Intő	példaként	szolgált,	hogy	a	világ	a	„csomagolásra”	figyel,
	 nem	Krisztus	testének	tagjaira.

	 a).	Hogyan	viselkedik	a	gyülekezet,	ha	egy	tagjával	baj	van?
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	 b).	Merek-e	segítséget	kérni?

	 c).	Tudom-e,	hogy	melyik	tag	vagyok?

	 d).	Én	választom	ki,	vagy	Isten	jelöli	ki	a	helyem	a	gyülekezetben?

	 e).	Melyik	„testrész”	melyikkel	van	kapcsolatban?

	 f).	Lehetek-e	jó	keresztény,	ha	nem	járok	gyülekezetbe?

	 Élő	hit,	melyet	a	gyülekezetben	tudok	először	megvallani.	Feltöltődni	lehet	máshol,	
de	vissza	kell	térni	az	Anyagyülekezetbe,	megerősödve,	hit	által.

Mindennek	ellen	lehet	állni,	kivéve	a	kísértést,	mert	a	Sátán	ott	támad,	ahol	a	legjobban	fáj.	

 7). Mózes elköteleződése a népe mellett: 

	 KÖTÉL,	–	elköteleződés,	a	véglegességet	jelenti.	Az	emberek	általánosságban
	 szeretnek	hozzászólni	dolgokhoz,	de	elköteleződni	nem	szeretnek.

	 Elkötelezett	szolga:	Mózes.

	 a).	Mózes	védőbeszédet	tart	Isten	előtt	az	engedetlen	nép	érdekében.

	 b).	Felhívja	Isten	figyelmét,	hogy	gondoljon	esküjére,	amit	Ábrahámnak	és
	 Izsáknak	tett.

	 c).	Azonosul	velük:	össze	vagyunk	kötve	életre-halálra.

	 d).	Bűnbánatra	vezeti	népét.

	 e).	Mózes	új	döntés	elé	állítja	népet.

	 Isten	megengesztelődött	Mózes	elkötelezettsége	láttán.
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 8). Az én elköteleződésem: Ne legyen más Istened!

	 A	10	parancsolat	10	Ige,	nem	társadalmi	jogszabályt	rögzít.	Gyökeres	kérdés:
	 vele	járok-e,	odakötözött	élettel?	Amennyiben	lazítunk	a	kötélen	szabadossá	válunk.	

	 a).	Elcsábítanak-e	idegen	istenek:	pénz,	hiúság,	gond,	hatalomvágy,	értelem,
	 önigazság,	autó,	alkohol,	kártya,	dohány,	szerencsejáték?	A	függőség	az	amikor,
	 	muszáj	elmenni,	megélni,	ezért	fohászkodunk,	hogy	Isten	törje	össze	balga
	 szívünk	bálványait!

	 A	konferencián	megkaptuk	az	iránymutatást,	és	az	útravalót,	és	a	morzsaszedegetésen,
	 csodás	képekben	foglaltuk	össze	a	hét	bőséges	anyagát.

	 1.	Kötél	és	a	gyökér.	Szeretnénk	biztos	gyökerek	lenni,	Jézushoz	szorosan
	 odakötni	magunkat,	de	a	megkötözöttségtől	megszabadulni.

	 2.	Az	elköteleződés	hálót	fon	a	világ	keresztényei	köré.	

	 3.	Isten	népe	úgy	működik,	mint	egy	közlekedőedény,	ha	üres,	ne	legyenek
	 dugulások	benne.

	 4.	Isten	népe	az	eklézsia,	amely	halmazokból	áll	össze:
	 Egyház-gyülekezet-kiscsoport.

	 5.	Együtt	kapunk	áldást.

	 6.	Szépülő	menyasszonyok	legyünk,	takarítsuk	ki	a	bálványainkat,	a	Vőlegény
	 megérkezésére.

	 Nehéz	elválni	a	Testvérektől,	mert	a	hegyen	jó	nekünk	szorosan	egymásba	kapasz-
kodva,	szeretettel	átjárva	lennünk,	de	le	kell	jönni	a	völgybe.	

	 Itthon	az	eklézsia	kisebb	közösségében,	a	helyi	bibliakörünkben	beszámolhattunk	a	
tanultakról,	és	szaporodott	is	a	közösségünk	új-régi	taggal	mindegyikünk	örömére.

	 Műszaki	ember	lévén,	én	a	vizuális	képet	jobban	rögzítem,	de	a	Testvérek	szívéhez	
szólok,	hogy	szoros	kötéllel	kössük	magunkat	Jézushoz,	hogy	kiállhassuk	a	hétköznapok	
viharait.	

	 Szívből	remélem,	hogy	jövőre	újra	találkozhatunk	a	hegyen!

	 Áldott	adventi	készülődést,	várakozást	kívánok,	a	világ	legcsodálatosabb	születésé-
hez:	Jézuséhoz,	hogy	kiválasztott	gyermekeinek	bábái	lehetünk,	az	Ő	dicsőségére.

Madarász Edit
Óbuda

Az alábbi két bizonyságtételt a hatvani lámpás újságból vettük át.
Körkérdésünk: Hogyan szól ma Isten?

 Vigasztalással

	 Egy	szombati	Istentisztelet	alkalmával	ezt	a	kérdést	kapta	a	gyülekezet:	Hogyan	szól	
hozzád	Isten?	Ezt	bizony	nehéz	elmagyarázni	olyan	embernek,	aki	nem	tapasztalja.

	 Áldottnak	érzem	magam,	mert	több	csatornán	keresztül	is	megtapasztalhattam	az	
Úr	vigaszát	az	elmúlt	egy	évben.	Gondolati	síkon	nem	egyszer	kaptam	gyógyírt jelentő 
dalt.	Máskor,	Biblia olvasása	közben	egy	igei	szakasz	kapott	hangsúlyt	bennem,	ami	tá-
maszt	nyújtott	elkeseredésemben.

	 Bizony	mind	e	közben	engem	is	használt	az	Úr	mások	vigasztalásában.	Bizony	elő-
fordult,	 hogy	hétköznapi	 teendőim	közepette	elfelejtettem,	mire	 kért	 Isten,	de	addig	
éreztem nyugtalanságot,	míg	meg	nem	tettem.

Hálás	vagyok	az	Úrnak,	hogy	megtartott	az	elmúlt	évben.

Balla Marianna
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 Hogyan szól Isten?

	 Az	ÚR	személyesen	nekem	szóló	szavát	és	annak	megértését	mindig	valóságos	cso-
dának	tartom.	Ez	teljes	egészében	kegyelem,	melyet	nem	lehet	kiérdemelni,	vagy	más	
módon	 kierőszakolni.	 Amit	 én	 tehetek:	 elcsendesült,	 imádságos	 lélekkel	 és	 gyermeki	
hittel	várakozom.	Bizonyos	vagyok	abban,	hogy	előbb-utóbb	valamilyen	módon	szólni	
fog	az	ÚR.	Hívő	életem	során	az	ÚR	többféle	kommunikációs	csatornán	keresztül	szólt	
és	indított	valamire,	vagy	ellenkezőleg,	állított	meg	valamiben.

	 Leggyakrabban	a	szent,	elkülönített	időket	–	gyülekezeti	alkalmakat	és	egyéni	csen-
dességeimet	–	használja	az	ÚR	arra,	hogy	szóljon	hozzám.	Ezek	a	megtapasztalások	szin-
te	mindig	az	igéhez	és	imához	kötődnek.	Jövök	az	ÚR	elé	a	csapongó	gondolataimmal	
és	az	ezekhez	kapcsolódó	kesze-kusza	érzésekkel.	A	jelenlétében	lecsendesül	a	lelkem,	
mint	kicsi	gyermek	apja	ölében.	Még	ha	nem	is	hallok	valami	személyes	szót,	sokszor	
már	az	is	elég,	hogy	a	jelenlétében	tudhatom	magam.	Azután	egyszer	csak	jön	egy	gon-
dolat,	melyről	tudom,	hogy	nem	az	én	gondolatom.	„Bizony a ti gondolataitok nem az 
én gondolataim, és a ti útjaitok nem az én útjaim – így szól az Úr” (Ézs 55,8).	Érzékelhető	
a	különbözőség	az	én	logikámból	adódó	következtetések	és	a	Szentlélek	által,	kívülről	
kapott	gondolatok	között.	Tőle	kapom	az	ismeretet	Isten	országáról,	annak	titkairól	és	
törvényszerűségeiről.	 Ennek	mindig	 van	 az	 én	 aktuális	 élethelyzetemre	 vonatkozóan	
gyakorlati	következménye.

	 Tapasztalataim	szerint	az	ÚR	gyakran	kétszer-háromszor	is	megerősíti	szavát.	Példá-
ul	az	egyéni	csendességeimben	megértett	üzenet	elhangzik	rövid	időn	belül	egy	igehir-
detésben	is,	vagy	a	több	helyről	olvasott	igehelyekből	ugyanaz	a	gondolat	válik	hangsú-
lyossá.

	 Fontosnak	tartom	a	megértett	üzenet	leírását	egy	kis	füzetkébe,	hogy	az	még	job-
ban	rögzüljön,	mivel	a	sok-sok	impulzus,	mely	napközben	ér,	könnyen	felülírja	Isten	sza-
vát	a	lelkemben.

	 A	megértett	 üzenet	másokkal	 való	megosztása	 szintén	 további	 bizonyosságot	 ad	
számomra.	Ha	az	ÚR	szavával	vigasztalok,	bátorítok,	esetleg	intek	testvéreket	vagy	nem	
hívőket,	egészen	más	hatást	 tudok	kiváltani	a	diakóniai	szolgálatomban	és	privát	éle-
temben,	mint	amikor	csak	a	magamét	mondom.

Tóth Zoltán

HÍREINK

Kálvin téri alkalmainkat a járványhelyzetre való tekintettel, személyes részvétellel 
nem tudjuk megtartani. Lelkigondozói beszélgetés lehetséges dr. Vassné Baki Ilonával. 

Hívható hétfő délelőtt a +36 30 680-7972-es telefonszámon.

*

A	Parakletos	Alapítvány	lelkipásztori közössége	folytatva	lelki	elöljáróinak	példáját,	
rendszeressé	tette	a	havonta	tartott	lelki	közösség,	imaalkalom	gyakorlását.	

Minden hónap első keddjén 19.30-20.30 óra között – a járványügyi korlátozó intézke-
dések visszavonásáig	–	az online térben	várjuk	azokat	a	lelkipásztorokat,	akik	fon-
tosnak	tartják,	hogy	gyülekezeti	szolgálatuk	megújulásához,	megerősítéséhez	Isten	

Szentlelkének	segítségét	kérjék.

Aki	szeretne	csatlakozni	az	alkalomhoz,	jelezze	

Magyarné	Balogh	Erzsébetnek	a	+36	30	567-6345-ös	telefonszámon
vagy	a	mbaloghe@gmai.com	–	mail	címen,	és	elküldi	a	csatlakozáshoz	szükséges	linket.

„Az Isten lélek: és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.” Jn 4,24

*

KÖNYVAJÁNLÓ

Dr. Tatai István: SZENTNEK NEVEZIK, avagy advent meccshangulatban 

Amikor	a	Parakletos	Könyvesház	hirdetésében	megláttam,	hogy	megjelent	szeretett	lel-
kipásztorunk	legújabb,	immáron	ötödik	könyve,	alig	vártam,	hogy	olvashassam.	

Szentnek	nevezik,	avagy	advent	meccshangulatban.	Bátorító	üzenetek	az	Úr	érkezéséről	

Már	a	címe	is	figyelem	felkeltő.	De	hogy	jön	ide	egy	focimeccs?
Nos,	már	az	első	oldalon	kiderül,	milyen	egy	“futballhuligán”	találkozása	a	kisdeddel.
A	könyv	sok	csodás	adventi	igehirdetést	tartalmaz	Dr.	Tatai	István	tőle	megszokott,	ki-
tűnő	stílusában.	Tanításaiban	mindig	megismerhetjük	a	korra	jellemző	tudnivalókat	is,	
érdekes	történetekkel	fűszerezve.
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Régi	szép	időket	idézett	fel	bennem	ez	a	könyv,	a	szórványlátogatásokat,	amikor	vasár-
naponként	volt,	hogy	három	igehirdetést	is	hallhattunk.	

	 Ajánlom	e	könyvet	az	elkövetkező	időszakra.

	 Adja	az	ÚR,	hogy	igazi	adventünk	legyen,	hogy	ne	járjunk	úgy,	mint	az	a	házaspár	az	
utolsó	oldalon...

Fonyódiné Judit

 Részlet a könyvből:

 „Nem szerettem volna József helyében lenni a jegyessége idején! A názáreti vőle-
gény egy fiatal ácsmester volt.

 ...

 Az eljegyzés jogilag már házassági szerződésnek számított. Egy menyasszony nem 
léphetett ki a mátkaságból, csak elbocsátó levéllel. Ha pedig egy másik férfival létesített 
nemi kapcsolatot, az olyan súlyos törvénybe ütköző cselekedet volt, amely akár megkö-
vezéssel járhatott.

 Ebből a háttréből szemlélve József számára döbbenetes megrázkódtatás lehetett, 
amikor menyasszonyáról kitudódott, hogy gyermeket vár. Nyilván első hallásra nehezen 
tudta feldolgozni jegyese beszámolóját a rejtélyes angyali jelenésről, ezért alaposan át 
kellett gondolnia, hogy mitévő is legyen. Ebben a vergődési folyamatban rajzolódik ki 
ennek a férfinak különleges jelleme, amely szavak nélkül is egy irgalmas és erős férfi 
képét tárja elénk. József három dologban rendkívül jó volt.”

	 Így	 kezdődik	 József	 története,	 akiről	méltatlanul	 kevés	 szó	 esik,	 szinte	 csak	 a	 ka-
rácsonyi	események	kapcsán	emlékezünk	rá.	Pedig	személye,	Istennel	való	különleges	
kapcsolata,	rendkívüli	engedelmessége	mindenkor	példát	adhat	számunkra.

	 Elgondolkodtató,	hogy	József	helyzeténél	egyszerűbb	körülmények	között	sem	va-
gyunk	képesek	Isten	szavának	engedelmeskedni,	 így	aztán	megesik,	hogy	nem	jutunk	
előbbre	a	hit	útján.

	 Bátorító	József	történetében	az	is,	hogy	Isten	megoldásai	mennyire	túlmutatnak	a	
mi	elképzeléseinken,	gondolatvilágunkon,	 törvényeskedő	vagy	éppen	 jószándékú	em-
beri	magatartásunkon.	

	 Olvassuk	a	tanításokat	nyitott	szívvel!

Rózsahegyi Emőke
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