soíOitos

Alapítva:

A.D.2004

AD. 2005

4

4
4

{BÉKESSÉG NÉKTEK 4
agy ovac81

e orma t u 8

evangéliuma

t 88z 101 gy az ozseg

irleve e

2019. KARÁCSONY

1 ,23 és Lukács evanqáliuma

2 ,8.

laton ezekkel a szavakkal hirdette meq Jézus születését:

»Íme, a
méhében, fiút szol, aklt Immanuelnek neveznek, ami
aztjelentl: Velünk az Isten". Megdöbbentő az, hogy az első emberek, akik
megkérdőjelezték Isten igéjének kijelentését, a szűztől születés csodáJát, az épp szolgálatban levő vallási vezetők voltak. A farizeusok azt
mondták Jézusnak, János Jegyezte ezt fel: »Mi nem paráznaságból születtänk..," Jén.8,41. Célzásuk mindenki számára világossá lett. Jézus nem
mondhatta azt Józsefre, hogy „Ő az édesapám". Nem akarták, mi sem akarjuk, tudjuk érteni: Jézusnak emberré kellett szałetnie, hogy meghalhasson és megválthasson minden embert és Istennek kellett lennie,
hogy kimondhassa: »Aki hisz énbennem az nem megy az ítéletre, ha
nem már 6tment a halálból az életre" Minden élet magból születik, az emberi élet ls. Isten veti az Ő szavának madét és akinek
a szívébe hull és ott megfogan, annak más lesz az élete. Mi tes-

ti apától fogantunk, ezért a bűneset következményerajtunk
van. Akár hlsszOk, vaw tudomásul vesszök ezt a tényt, akár
nem. Az Ószövetség ír arról, hogy az Istennekfeláldozott
báránynak fogyatkozás nélkül valónak kellett lennie. Születésľrendellenesség, sérülés, hiba nélküli kälsővel. Mivel Jézus
nem Ádám testi leszármazottja, hanem a Szentlélek által fogant
Mária méhében, így a bűneset következménye alól ls mentes volt.
Megtörte a bűneset átörök16dését, egyszer s mindenkorra. János
nem véletlenül írja mikor Jézust megkeresztelte:„ĺme az Isten B6rónya, aki elveszl a világ bűnét" 1,29. Lukács pedig azt írJa: Mlut6n eleitől fogva mindennek pontosan utánajártam, sodóban megírtam ne.
ked,...hogy megtudd a kétségtelen valóságot azokról a dolgokról, ame'yekrŐl tanítóst kaptál.
Isten angyala Jelentette ki Mária fogantatásét
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Máté 1,20.József elfogadta azt, amiben Isten vezette
Máté 1,24.
Et.
tsébet, Márta rokona hasonló kijelentést kapott. Lukács
1,41-42.
Lukács
nem volt ott. de
nem cáfolta ezek valódiságát.
még éltek Senki
meg,
kereste
őket
vett)k
azok
beszélt a Jézus
kik Igen. Az apostol
eseményekről. Ott voltak még
életével
Lukács
mezőn
betlehemi
szólított
a
meg angyal. mellett a
torok ls, akiket
hogyan Jelent Lukács ls
az evangélium 2. fejezetének
meg az égi
dött, és azt mondta: »Ne féljetek, hirdetek néktek nagy
örömet,
amely
egész nép örömelesz; Odvözítő született, aki az Űr Krisztus,
a
Dávid
sában.A pedig ez lesz számotokra: Találtok egy kisgyermeket,
aki
Ffátvafekszik a jászolban. A pásztorok az akkori társadalom
számkivetett.
Jel voltak. Nem volt megbecsOlésOk, amit kockára kellett
tenn10k a Jó
hír
miatt.Volt azonbanalázatos szívük, nyitott gondolkodásuk
feltétlen
voltak
arra, hogy Jézus
gyermekl hitok. Ezért
szOletésénekelső
tanúi
legyenek. Be lehet menni ma is Betlehemben a születés
templomén
át a
barlangba,ahol Jézus született, de a születés helyét Jelölő
szimbolikuse
csak akkor láthatja meg bárki, ha mélyen
meghajtjaa fejét.
Az ajtónyRásolyan alacsony, hogy ott állva senki nem tud
tony Időnkénttérdre kell esni, hogy meglássuk az Isten bemennl.Biigazi
nek munkáját csodáit és szeretetből fakadó cselekedeteit. arcát,kezéMinden úgy
történtazon estén, amikor Jézus megszületett, ahogyan
azt Isten előre
megmondtaa próféták által. Semmi nem történt véletlenül
vagy az
rendetmegkerülve. Vagyis minden igaz, pontosan úgy, ahogyan isteni
azt Isten
előremegmondta.Aki ezt komolyan veszi és komolyan hlszl,
annaknem
lesz más, hanem az élete, az új, hívő életeis.
csaka

Istentől áldott békés anne ket boldo
évet kívánunkmindenkinek
VargaRóbert lelkipásztor, családja és a gyałekezet presbitériuma
A cikk írására készülve kellemes karácsonyi jazzt hallgatok.De mászenétkell
keresnem,mert nem jönnek azok a gondolatok, amelyekremostszükség
van:
a
Händel Messiására váltok... Bizony a zene, az ének is Isten ajándéka,szinte
leggyorsabb útja, hogy Istenhez emelkedjen a lelktink, ha jól élünk,és nem
visszaélünk vele. Novemberben a gyülekezet kórusával háromnagyszolgálatonis
a
részt vehettünk. Két nagyszabású koncertet adtunk november23-án
közel180
nagykovácsi Öregiskolában, illetve 24-én a csodálatos Nádor-teremben
énekeltünkazotthon
fős közönség előtt. 29-én a hűvösvölgyi Gyermekotthonban
40
mintegy
ünnepségen
rendezett
fennállásának 90. évfordulója alkalmából
bizonyosanmegtapasztaltuk
Egészen
előtt.
hozzátartozó
nevelő,
gyermek és 20
hangulatúkoncertek
és
lelkületű
jó
azt, hogy Isten kipótolta a hiányosságainkat:
voltszámomramár
fontosabb
sokkal
az egészet.
lehettek mindezek. A földi sikernél azonban
meg
éljük
hogyan
a felkészülés során is az, hogy közösségként

Ahogyan az is, hogy az
énekünkből menjen ót az üzenet: "Méltó a megöletett
B6rdny, hogy övé
legyen az erő és a gazdagsóg, a bölcsesség és a hatalom.' a

* tisztesség, a
dicsőség és oz óldósl" Jelenések könyve 5,2 Hogy miért? Azért, mert

az Űr Jézus Istenként vállalta,
hogy emberré is lesz és engedelmes lesz a
kereszthalálig, hogy mi újra kapcsolatba
kerülhessíink Istennel és élhessĹink

általa. Nem csak a záró kórusban
volt ez az Orenet megfogalmazvo: lényegében
minden énekänknek ez a
központi üzenete függetlenül attól, hogy a
csodálatosnak teremtett természet
fölötti ámulatunk, hálaadásunk az Istentől
kapott sok gazdagságért, a Tőle
való vigasztalásért, könyörgésünk a jelenlétéérta
nehéz helyzetekben is, vagy egyenesen
Krisztus második visszajövetelét várva
szólalt meg az üzenet a kóruson
keresztül. Jó, hogy ebben a gazdag repertoárban
mindenki megtaláihatta art az egy sort,
ami neki különösen szóit. Az enyém ez
volt: »Vdlasztott néped, amint egyre
áldod, tűrelmesen viselve bűneit."Nagy
örömmel töltött el, hogy a nagykovácsi koncerten kötöttönk lehetett Cseresznye
Albert, a hetveni református lelkipásztor, aki feleségévelvezeti azt a fogyatékkal
élők napközi otthonát, amelyet a gyülekezet
és a közönségünkismét tárnogatott
adományával. Ők is azt mondták el, amit mindig hallok kárpátaljaiaktól: nekik,
Kárpátalján a rendkívül nehéz helyzetben mégis óriási öröm és talán az a tudat
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adja a legtöbbet, hogy mi, itt az anyaországbannem felejtkezĺinkel róluklA 4
nádor•termi koncertünkön a református ráckeresztúri Fiatalkorúak Drogtaépiás

Otthona, vagyis a „Tinirehab" részére gyűjtottük
az adományokat. Ide

bármilyen döbbenetes is, de —8-12-14
éves gyermekek kerülnek be. A velük való 4
eddigi találkozásaim után, azt hiszem,
biztonsággal leírhatom: aki olyan helyzetbe
kerül, hogy drogelvonó kúrára szorul
gyermekként, az nem önszántából került

ilyen helyzetbe. Annál nagyobb öröm volt
számunkra az egyik szabadult

Tinirehabos bizonyságtételét hallgatni a koncerten: őt is
az úr Jézus szabadította 4

meg és segíti, hogy azon az úton
járjon tovább, amelyre a Tinirehabon

megtanították: örömmel és magáért felelősségetvállalva. Ákos bizonyságtételét 4
hallgatva mindenki bizonyosságot nyert, hogy nagyon jó helyre megy az
adománya.A fenti két koncerttől megdöbbentőbb élményt már csak a
hűvösvölgyi Gyermekotthonban töltött egy óra jelentett számunkra. Sajnos 4
betegség és egyéb dolgok okán ezen már nem tudott mindenki részt venni a
kórusból, de Isten így is megáldotta a jelenlétünketés odaszánásunkatezen az
ünnepségen, ami az Otthon 90. éve való fennállására lett rendezve. Ezek a
gyermekek a családjaikból lettek kiemelve, mert ott olyan rossz körülmények

között lennének a legkülönfélébb indokból. Sajnos az Otthonban sem a legjobbak

a lehetőségeik. A pasaréti fiatalokkal évekig jártam ide hozzájuk szolgálni és
kórust is számtalanszor vittem ide, sok éneket megtanítottamnekik. Öröm és
hatalmas dolog volt, hogy most is be lehetett őket a két áltatunk vitt énekbe 4
vonni: ez nálunk nem magától értetődő. Sőt, a végén ők kérték. hogv a már szinte

Jézus.. cfmű éneket is énekeljük el együtt, amit
slágernek számító Tüzed, Uram,
Ezeknek a gyermekeknek mindenkitől
jobban
sokan fejből is tudnak közülük.
amely
szeretetére,
odahaJoIt
a
hozzánk, de amit
szöbégük van Istennek arra
másoknak. Itt nem az énekünk
bizony áttatunk,emberek által is ad
volt a
Jelenlétünk,
odafordulásunk, elfogadásunk
legnagyobb szolgálat, hanem a
szükségük. Azt gondolom, hogy
feléjük, mert erre van a legnagyobb
mindhárom
hordozni,
mert
Isten
imádságban
mindenütt munkálkodik.
hetystfnttovább kelt
Az Ľk külön öröm, ha ebben a munkában, ebben a szolgálatban minket is
használhat...Maradjunk erre alkalmasak! Tariska Mória Magdolna

akórus
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Isten kegyelméből 2019. november 23-án és 24-én egy csodálatos
eseménynek lehetett részese a Nagykovácsi Református Kórus,
Tariska Mária Magdolna karnagy vezetésével. A nagykovácsi Öregiskolában és a Vakok Intézetében adtunk jótékonysági koncertet,
hogy a befolyó összeggel a kárpátaljai Hetven Református Gyülekezete áltat fenntartott fogyatékos gyermekek otthonának működését
segítsük, illetve a Rákoskeresztúri drog rehabilitációs misszió csendeshetelnek megvalósulását támogassuk. A koncertet megelőzet egy főpróba, november 16-án, amit a Piliscsabai evangélikus misszió otthon
templomában tartottunk. Az összejövetel jó hangulatban, nagy fegyelmezettségben folyt. Annak ellenére, hogy Magdus súlyosan lebetegedett
és szinte beszélni is alig bírt, nemhogy énekelni, sikerült átvennünkaz öszszes darabot és megtanulni a még hiányzó részeket. A november23-ai
koncertre nagy izgalommal mentünk, a közel 80 fős közönség nagy szeretettel fogadta az énekeket, sokan dalra fakadtak és velünk énekelték
az énekeket. A repertoár elég tág volt. Az Offbeat többek között jazz,
pop slágereket énekelt népdalokkal és karácsonyi énekekkel megspékelve,
úgymint: Java Jive kubai életérzéssel, Butte.•fly6 szólamban, pataki diákok
Bartók szlovák népdal, Kodály esti dal, The first Noel, Let it snow...Aszünet
után kezdetét vette a két kórus éneklése, ami sokak szerint nagy erejű és
élelkileg megérlntő volt. Főleg John Rutter amerikai komponista műveit
klarinéttalkísért
nekeltäk Istent dicsőítő darabokkal együtt. Jazzes stílusú,
szentek bevonulnak,
örömzenével kezdtük: When the saints.../Amikor a
következtek,mint a Lookto
szem, száj tátva marad./ Majd líraibb darabok
emlékére írt. Ezutánaz Áldás,
the day, amit Rutter egy rákkal küzdő barátja
azt
A dicsőítő dalok képviselték
ami Herry angol herceg esküvőjére íródott.
élünk át.
teremtett világ előtt állva
által
Isten
az
amit
érzöletet,
lelkületet,
a
egy csodás darabja,a
zenekar
dicsőítő
A koncertet a Hillsong amerikai
a szívünk,ha bármit átadHálás
zárta.
Bárány
Worthy is the lamb (Méltó a
Krisztus napa mi Urunk Jézus
amivel
jóságból,
hattunk abból az örömből,
dicsőség!
egyedül övé minden
Legyen
minket.
ról-napra eláraszt

Mata Imola
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ne felejtsd el tanításomat, és
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parancsaimat őrIzze

meg a szíved...és Ő ewengetni fogJa
ösvényedet:
PÉLDAOESZĚDEX 3,
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William Cooper fru•.

halászatról szóló könyv, airt
tovább' .KňuetUk tehdt,

a

z

ipz

hd mhtt.'

Matsuzaki
élet&en,nakjobb- mondta
oldalAn

nos szemedéllyela lelkekmgmentese iránt
Elmondhatô, bcw evangébsta
de sohasem ate

olvasta

akbr neEm is a

halAsznon • ř&gtette,és
20 kilós halat fogott h. Ez csodának számított
Ingan

került a tô aljára János evangťliumAnak ket
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példánya?Kťsőbb}hgai mgtudta,
bocan.
át annak örömet, boc
Krisztushoz ',ezessen.
A
Meidzsi-brban
a
kPán
Bibliatársulat
'ész
Ea nem azért
mert hiányzott belőle a kitartás
kpŔnban terjesztetteaz evangéliumotHidq fo•
az Ige hirdetésében,hiszen
esten ét ott állt
utcasarkon Komatsu váróséban, beszéľ,ea rne- adtatäsban reszesalt Az emberek-az Lsten&a
gó16 idewt
tanották'.
eJépa&,
váltás örömhíréről. Bátorítólett
ha valah mások
babonából feltették otthonaikban a báb*
mqŔIl és hallgat rá.
senh nem állt
Jó lett npk polcaira, mert nllásos könyvnektartották.
WIna, ha valamelyikbresztyén menette áll,
Azon a nyáron hatalmas AradAsokpuszdtottaL
bizonysápt Senh nem Ette
es
Házakat es álläokat sodort el a
Ezer napig semmi, csak az emberek csúfoDodása,
amint elhaladtak és azt mondták rá, hoc
őrültje". Ezek lgtôbben
'toltak, es a vá-

ms 48 templomának valamelyikétlátogatták
De az 1012. estén valaki megállt hallpmi. Az a

személy

tá',oli lámpaoszlop árnyékában ánt,

szelyfenyeFtetttbanekbr a csasdr m*alt
Ar±r erre macarázatot Eresek, soun »azisEzert
kôny'et"
tenekrőlgólô

boy mqsemmisltsek.

nem épttek el, azokatec nap faládába

es bedobták a bó legmélyö részébe AzutAn az
sóval mgtiszűtottAk az őse polcaä,
a papok újból megszentelt&
gäista lázba jön. Valaki végre mgAllt. A hallgató
múltával a láda elrothadt,es az
nemcsak megállt:visszatett a
tíz esten Iiumok kisz6r6dtak a tó feneure
is, minden alkalommal ec kicsit közelebbAztán
kettőt a hál$ávaL
Matsuzah megtudta,
hbják, es a
Amint HOOi továbbohasta az evan#liumĹ
kilométer täolságban levő Kizu falubana.
u üzenet ełerte a sďet. Aztán

MaĽuzü nem tudta mernondani u életk)rát,a
sötét'Olt.Az 'ennnemétvag a
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Amint megismerkedtek,
kibontakozottev

történet. Miért ment oda HOBi a biciEijen,
hallgassa ezt a magányos prédikátort?
Tél 'dt, amibr Hopi és néhány barátja kiment
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halászni, puszta szóra.kozásból.Semmit nem fe

4

tak, és Hogai Eveteläel mindnyájanhazatértek.

HoŔtól Isten ätobatos Űüának történetet!
u első 0QrĽse a több
Ez a fiatal halág

Hopi tenni akart ec újabb próbálkozást, ezért mint ezer estén •át tartó prédikálásnak Kes&b
benne hal,
a hálót és behĎzta.Nem
kis ctil&zet oszlopává lett k@matsubrat
bele, ban,esjó
példánya
Et
átázott
de
tettKrisztust$l*szen a
aminek ez 'Olt a címe János evangéliuma.Azt lálái& »Merta mi
gondolta, hou•biztosan erdebs könyvek,ezéit Jutoűel
haĽm emel,

kis melletta csónak21,6äz
&zdteobamAJános
bu,és találomra
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„Krisztus bolondja" Komatsuban van, odament
tehát, hogy meghallgassa a pré&AlAsát.Nűben
oda',ezethetteőt
Matsuzakinak,
öröme
és
hoc
hallpthatta
a bűnösök Megváltójához,

&

Vess&k a nőt a

4
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4
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(ITaz 1,5).

±Un,

ut nndolta,hoc ezbiztosan
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