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Heidelbergi Káté 43.
kérdés: Mi további
hasznot veszünk Krisztus kereszten való áldozatából és halálából?
Felelet: Azt, hogy az ı
halálának erejével a mi
ó emberünk ı vele
együtt megfeszíttetik,
megöletik és eltemettetik, hogy a test gonosz
indulatai ne uralkodjanak többé bennünk,
hanem mi magunkat
hálaáldozatul ıneki
szenteljük.
(Róm. 6, 6,7,11;
Kol. 2,12; Róm. 12,1.)

A szeretet nem tőr halasztást. A
kötelességet meg lehet gyızni,
hogy van idıd, ráérsz, nem kell
sietned. A szeretetet azonban
nem lehet ilyen irányban
befolyásolni. Az evangéliumok
híradása szerint a nyugodalom
napjának elmúlásával – amikor
a törvény szabta határok
elhárulnak – Magdalai Mária
odamehetett Jézus sírjához. Akit
a szeretet hajt, az nem bír
tovább várakozni, ez jellemzı a
szeretetbıl fakadó szolgálatra.
A kötelesség abban az órában
még a másik oldalára fordult
volna,
a mikor
Mária már felkelt.
A szeretet kivitte
már az utcára, a
temetıkertbe, mert
látni akarta Urának,
Mesterének
holttestét. Mária
szeretetét még a
halál sem tudta
megdermeszteni.
A szeretet azonban
még nem hit. Amikor Magdalai
Mária meggyızıdött róla, hogy
Jézus teste nincs a sírban, még
nem jutott eszébe, amit İ
mondott, hogy harmadnapon fel
fog támadni. Nem nyíltak meg a
szemei a hit látására, hogy hát
igen, hiszen megmondta és most
bekövetkezett. Mária szíve tele
volt szeretettel Jézus iránt, de

János 20.1–18.

nem volt igazi, valóságos hite az
Úr Jézusban még az üres sír láttán
sem. Úgyhogy – noha a hit
beteljesedik, a reménység valóra
válik és a szeretet pedig soha el
nem fogy, – mégis azt kell
mondanunk, hogy lehet valakinek
szeretet a szívében, s még sem
biztos, hogy van hite is. Mária
szívét is nagy buzgóság főti, de
még nem megismerés szerinti és
nem hitbıl jövı, és ez azonnal ki
is derül, mert ez a hatalmas
buzgóság is megdermed a halállal
való találkozástól. Nem tudja, mit
cselekedjen, merre van a kivezetı
út, és még az sem
nyugtatja meg, ha valaki
hitbeli meggyızıdéssel
tesz neki bizonyságot.
Azt, aki Jézust igazán
szereti, a másik ember
bizonyossága
nem
elégítheti meg. Mert aki
igazán szereti, az
szemtıl szembe való
találkozás után sóvárog,
még
az
angyali
jelenések sem nyugtatják meg.
Mária Jézust akarta látni, vele
akart találkozni.
A szeretetnek azonban még ez a
foka sem hit. Noha Mária
szívében ilyen szeretet volt, mégis
azt mondja, hogy elvitték az én
Uramat, és nem tudom, hogy hová
tették. Még mindig nem azt
mondja, hogy az én Uram
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feltámadt és szeretném tudni, hol
találkozhatnék Vele. Láthat valaki a testi
szemeivel és hallhat valaki a testi füleivel,
és mégis messze van a Lélek szerinti
felismeréstıl.
A lelki felismerés a néven szólítás nyomán
támad. A te nevedet ugyanis senki sem
tudja úgy kimondani, mint İ. A pásztor
nevükön szólítja az İ juhait. Lehetséges,
hogy nem a közismert nevedet mondja. A
néven szólítás által azonban a lélek
megérzi, talán kényszerülten és
önkéntelenül, hogy EZ NEKEM SZÓL,
EZ ÉN VAGYOK. Valami csodálatos
zengés van ebben, amely nem a fülben
cseng vissza, hanem a szív mélyén talál
visszhangra, és megérzi, hogy ez az én
Mesterem, aki megszólított engem.
A hit és a bizonyságtétel alapja az élı
Jézus Krisztussal, mint élı megváltóval
való találkozás.
Beszámolhattak a tanítványok a sírtól
visszatérve a többieknek arról, hogy Jézus
nincs már ott, elmondhatták hőségesen,
amit tapasztaltak, de mennyivel más
lehetett Mária bizonyságtétele, aki
elmondhatta, hogy LÁTTAM AZ URAT,
beszéltem vele.
Szeretett testvérem, hited és szereteted
próbatételeiben csak akkor lehetsz
diadalmas, ha te is elmondhatod, hogy
Jézus az én Uram él, és én találkoztam
Vele!
Sebestyén Gyızı, lelkipásztor
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úsvét után
János 20. 24–29.

Kevesen tudják, hogy a liturgiatörténetben a
húsvét utáni vasárnapot hívják Tamásvasárnapnak. A fenti bibliai rész arról beszél,
hogy Tamás a feltámadás után nincs ott a többi
tanítvánnyal, és ezért a feltámadás lehetséges
voltában elbizonytalanodik. Ez nem róható fel
neki, mert annyira hihetetlennek tőnik, nem
gondolva Isten mindenható voltára, hogy
bizonyára mi magunk is így viselkedtünk volna.
Amikor bizonyosságot nyer, akkor ıszintén
vall: „Én Uram és én Istenem!” Benne van az
ıszinte hitvallás és a megszégyenülés: Tamás,
hogy lehettél ennyire hitetlen.
Az a mondakör, amelyik a Biblia körül alakult
ki úgy tudja, hogy ez a Tamás viszi el Indiába
az evangéliumot. Ma is van Indiában egy
csoportosulás, amelyik magát Tamáskeresztyénnek vallja. A hagyomány szerint ı
maga is mártírhalált halt.
Ez a néhány bevezetı gondolat ébresztette fel
bennem a kíváncsiságot, hogy nekünk húsvét
után hogyan változik meg a magatartásunk.
Sokak számára egy kellemes tavaszi nap, amely
alkalom az eszem-iszomra, a néphagyományok
ápolására, köztük a nagyon is pogány kultuszon
alapuló locsolkodásra, a természet ébredésére –
és aztán vége mindennek. A mai
keresztyénségnek egy vékony kis rétege az,
amelyik a bibliai történetet – benne a
feltámadást is – ıszintén hiszi és vallja.
Nehéz nem Tamásnak lenni egy keresztyén
hitvallástól elidegenült, sıt azt erıvel és
hatalommal tagadó, szabadelvő világban.
Minden azt sugallja, hogy a keresztyénség egy
pogány kultuszokkal keveredı zsidó és nemzsidó mondavilág. Természetesen a pogány
kultuszokból átvett szokások megtalálhatók
keresztyén életgyakorlatunkban, de ezek nem
ronthatnak annyit a mi hitünkön, amennyire azt
a környezetünk szeretné.
Ma már nagyon nehéz lenne a pogány
kultuszokból megmaradt részeket leválasztani
az igazi keresztyén életgyakorlatról, de nem is
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ez a fontos, mert ez a látható egyház minden
hibájával megszőnik majd az idık végén, és
megmarad az üdvözült sereg, tisztán,
Istennek tetszı módon minden sallangtól
mentesen.
Addig pedig annak a felismerésnek kell
felülkerekedni bennünk, ami Tamásban is
megvolt. Merte vállalni hitetlenségét, és
amikor felismerte a feltámadott Jézust, akkor
annál ıszintébb volt a hitvallása.
Sok emberrel találkoztam már, aki egy-egy
alkalommal megmondja, hogy ı is
keresztyén, de neki tessék békét hagyni, mert
ı az ezzel járó áldozatokat nem vállalhatja.
Ilyenkor merül fel az a fontos kérdés, hogy
milyen a mi húsvétunk? Bizony sokszor
látjuk, hogy csak keresztyén mázzal nyakon
öntött „hitvallás erılködés” az egész.
Lesz húsvét után, ezért foglalkoztatott ez a
kérdés, és ezért adom tovább, hogy
elgondolkozhassunk felette. Szabad ma is
Tamásként viselkedni, kételkedni, de Jézus
jelenlétében ıszintén hitet vallani is. Tamás
egy kornak az embere volt, akik hozzánk
hasonlóan a látható dolgokat fogadták el, de
mertek meghajolni is, amikor a számukra
érthetetlen dolgokkal találták magukat
szemben. Akkor sem volt, ma sem
természetes a feltámadás, de elfogadjuk, mert
Isten kijelentette nekünk.
Jézus elsı követıi között sokféle rendő és
rangú ember megtalálható, és így volt az
egyháztörténet folyamán mindvégig, ezek
nem a hogyant kutatták, hanem elfogadták a
miértet. A tudomány mai napig nem tud
elfogadható magyarázatot adni Jézus
feltámadására, mert Isten nem a tudomány
számára adta kutatási területül, hanem a hit
számára elfogadásul, hogy a benne hívıknek
legyen zálogul a mi egyszeri
feltámadásunknak.
Húsvét után Jézus él, hogy mi is élhessünk itt
a földi létben és egyszer majd Nála is az
öröklétben.

Bizonyságtétel
Életem nehéz idıszakában – rövid habozás
után –, éltem a váratlanul felajánlott
lehetıséggel, és egy kedves ismerıssel nıi
héten vettem részt Biatorbágyon.
Nagy várakozással indultam, sok
kérdésemre itt reméltem választ kapni.
Öröm töltött el, amikor bemutatkozáskor
ezt az igét kaptam: „Jézus hozzájuk lépett
és így szólt: Nékem adatott minden
hatalom mennyen és földön”. Máté 28,18.
Ez az ige a hét kezdetén már megerısítést
adott. A tékozló fiú példázata volt a téma.
Ismertem már a történetet, de nagyon sokat
tanultam az igehirdetésekbıl.
Délutánonként szó volt a bocsánatkérésrıl
és a megbocsátásról. A tékozló fiú
hazatérése alapján értettem meg életemre
nézve, hogy engem is hazavár az Atya. Az
Atyához hív Jézus Krisztus a szívemre
hatva!
Még aznap este volt egy hosszú
beszélgetésem az egyik elıadóval, aki
megerısített és segített imádságával az
utolsó lépés megtételében.
A hét úrvacsoravétellel fejezıdött be, így
lélekben tisztán, Jézus Krisztus
gyermekeként térhettem haza, de még
hosszú az út és keskeny, és sok a
tanulnivaló.
Bojsza Adrienn

H

itünk megvallása

Március 15–17-ig a konfirmandus
csapattal Berekfürdın voltunk a Református
Konferencia-központban egy „csapatformáló
tréningen”. 15-én reggel 9-kor a templom elıl
indultunk a Tiszteletes úrral, Neuwirth Tibor
teológussal és Németh Pál kántor úrral.
Ebédre értünk oda. Ebéd után énekkel és
áhítattal folytattuk a napot, majd rövid
megbeszélés után mindenki választhatott,
hogy a fürdıbe megy vagy a szálláson marad
Kalmár Sándor biliárdozni, csocsózni, pingpongozni,
örömHíRlap
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sakkozni, beszélgetni.
A fürdırıl sajnos nem
írhatok, mert kedv
híján egyik nap sem
mentem, inkább a
szálláson maradtam a
többiekkel.
A strandolók vacsorára
érkeztek. A vacsora utáni rövid pihenést
követıen ismét egy áhítat következett, ami
után filmet néztünk (szigorúan a témához
kapcsolódót)! Az este maradék részét játékkal
töltöttük, és a fél 11-es zsíroskenyérutóvacsora után zuhanyozni és aludni
mentünk (mellesleg jegyzem meg, hogy a
lányok mindkét nap kifürödték a meleg
vizet)!
Másnap reggel 8-kor lett volna az ébresztı,
de fél 8-kor már mindenki biliárdozott. A
délelıtti áhítatot Tibor tartotta. Ezen a napon
kaptunk egy lapot, amit azóta is ırzök. Egy
rész Pál 2. Korinthusbeliekhez írt levelébıl:
„Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés
az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.” (2 Kor.
5, 17.) Ez itt a lényeg, hogy ezen a hétvégén,
ezen a napon megértve és magunkhoz véve
Isten üzenetét újjá teremtıdjünk Krisztusban.
„Mert İ mondja: A kegyelem idején
meghallgattalak, és az üdvösség napján
megsegítettelek. Íme most van a kegyelem
ideje! Íme most van az üdvösség napja!” (2
Kor. 6, 2.) Nekem mindenképp megerısítést
jelentett, hogy annak éljek, aki értem is
meghalt és feltámadt, és meggyızıdésem,
hogy nem csak az én, de a többiek életében is
örömHíRlap
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jelentıségteljes,
fontos szerepe volt
ennek az együtt
eltöltött hétvégének.
A nap többi részét
is elcsendesedve
töltöttük. A nap
zárásaként
este
összeültünk
a
társalgóban és beszélgettünk.
A következı reggel volt az
utolsó áhítat, amikor
imádságban is megerısítettük
azt, amirıl az egész
hosszúhétvége is szólt, hogy
elkötelezzük magunkat
Krisztus mellett, és neki adjuk
az életünket. „Ímé az ajtó elıtt
állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én
szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek
ahhoz és vele vacsorálok és ı
énvelem” (Jel.3,20.)
Fehér Boldizsár
Bartal Klári: A Megváltó és a nép
Mártíromságtól fénylik orcád,
Vagyonod csak az égi ország,
De köntösödre sorsot vetnek
És ácsolják már a kereszted.
Irigylik hited és az álmod
S hogy ígértél egy más világot.
Nem vágynak ık az égi szóra,
Igényük sincs a szépre, jóra,
S mert mertél náluk különb lenni,
Ezt nem képesek elfeledni.
Szemedben fájón ég a bánat,
S míg hirdeted, hogy van bocsánat,
Elıtted készek ölre menni,
A Júdás-pénzen összeveszni
S hogy halálodat látva látják,
Hát mindezt bıszen letagadják.
Győlölni tudnak, nem szeretni
(Nem változik itt soha semmi).
S Te lenézel a keresztfáról
És véded ıket minden vádtól.

5
Nıi csendesnap
ezek
a
tényezık
jobban
befolyásolják,
mint
ıi csendesnap
általában a férfiakat, példával élve, ha a férfi
„Inkább száz fiú, mint egy lány” – ül le újságot olvasni, ı sokkal inkább bele tud
hangzott el egy édesapa szájából a keserő mélyedni és függetleníteni tudja magát a
vád, miután az ötödik kis utód is leányként közben zajló családi élettıl, mint a feleség,
jött világra a várva várt fiú helyett. A akinek ki van hegyezve minden érzékszerve,
kislányban késıbb az gyökeredzett meg, hogy felismerje és elrendezze a
hogy már az elsı elvárásnak sem felelt meg. másodpercenként feltáruló kisebb nagyobb
Pedig az elvárások tılünk és felılünk csak problémákat. Ha számba vesszük az
szaporodnak az életünk során onnantól elvárásokat, és mellé rakjuk a maximális
kezdve, hogy „miért nem sír fel már ez a teljesítıképességünket, egyértelmően
gyermek?” a földrıl való elköltözésünkig.
felismerjük, hogy messze elmaradunk az
Az elvárások és megfelelések témaköre járta ideális állapottól.
át a tavaszi nıi csendesnap egészét, ami az Akkor hogyan kezeljük ezt az irreális, állandó
istentisztelettel kezdıdött, majd egy elıadás feszültséget okozó problémát?
következett
Mikoliczné
V i r á g Talán a két végletes megoldással kezdeném.
tolmácsolásával, végül Dr. Szabóné Vörös Van, akinek az az életcélja, hogy
Katalin bizonyságtétele zárta a délelıtti mindenkinek megfeleljen, és erre teszi fel az
programot, amelyen keresztül a mindennapi életét. Sokszor nem is vesszük észre, hogy mi
valóság részleteibe költözött az addigi is belesodródunk ebbe, és ez hajt minket
elméleti ismeret. A fenséges ebéd egyik lépésrıl a másikra. Az ilyen ember a
feltálalásakor a máskor ezidıtájban mások tetszéséért tesz meg mindent, és a
serénykedı nıtestvérek helyet foglaltak, tılük nyert pozitív visszajelzés adja az erıt a
megtöltve a gyülekezeti házban levı összes következı teljesítendı feladathoz. Ez az
termet, és a férfiak szolgálták fel a ember az, aki „meg akarja nyerni az egész
finomabbnál finomabb falatokat. Az ebédet világot”. Valóban nagy teljesítményekre
az együttgondolkodás követte a kiscsoportos képes, sokan felnézhetnek rá, hogy milyen
beszélgetés keretén belül, majd a záró áhítat munkabíró képessége van, de az összes erejét
ebbe fekteti bele. Hihetetlen szeretetéhség áll
keretezte ezt a nagyon építı és áldott napot.
A mondanivaló oly sok volt, hogy a háttérben, amit tulajdonképpen meg akar,
legszívesebben lemásolnám az ott mi is sokszor meg akarunk vásárolni. A
elhangzottakat, de mivel a keret szőkebb, így szeretetért, megbecsülésért, kedvességért,
nem pontról pontra haladva, hanem inkább elismerésért végezzük dolgainkat. E mögött a
egy összefoglalást adva szeretném gondolkodás mögött a teljesítmény-fizetség
gondolata áll. Én megteszem, amit elvárnak,
megosztani az olvasókkal élményeinket.
Mindannyian beláthatjuk és felismerjük, hogy és várom az „erıt”, ami tovább lendít a nehéz
az elvárások és a megfelelés küzdelme küzdelmekben. Csakhogy a teljesítményt
áthálózzák, és egyéntıl függıen kétféleképpen lehet értékelni: vagy elismerés,
meghatározzák az életünket. Úgy is el lehet vagy elutasítás a válasz. Hogyan megy
képzelni, mint két állandóan a szemünk elıtt tovább az az ember, akit csak az elismerés
lebegı lajstrom, ahol az egyikre a mitılünk éltet? Mit kezd az elutasítással, mit kezd a
elvárt dolgok vannak felírva (családi, kudarccal? Mindannyian követünk el hibákat
munkahelyi, iskolai, gyülekezeti stb.), a és azoknak következményük van. Sıt sokszor
másikra a mi elvárásaink másoktól és a jó teljesítményünknek nem a várt elismerés
magunktól, ami sokszor a legmagasabb a következménye, hanem irigység,
mérce. Az is bizonyított, hogy a nıi nemet piszkálódás, fúrás, akadályoztatás. Hogyan
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dolgozza fel ezt az ilyen ember? Dühös lesz
önmagára és a környezetére, megkeseredik,
lázad, hogy ı nem ezt érdemli, depressziós
lesz, aki nem lát kiutat, mint az a tudós, aki
nem kapta meg a várt elismerést egy
nagyszabású munkájáért, ami úgy látszik az
életet jelentette számára, mert utána már
ahhoz sem volt kedve. Elismerhetjük, hogy
ez az út nem az örömteli életre vezet, pedig
mindannyian arra vágyunk.
A másik véglet a gyakran filmekben
megjelenített, a világ által ajánlott „kisétálok
a kényelmetlen helyzetekbıl” megoldás. Ha
nem felel meg a házasság vagy a
gyereknevelés, hát otthagyom az egészet és
túlteszem magam rajta. Másik, könnyebb utat
keresek.
Sajnos
egyre
inkább
észrevesszük,
különösen a jelenlegi
generációban, hogy
ha valami nem
tetszik, túl nagyok az
elvárások, nehéz
teljesíteni, akkor szó
nélkül otthagyja az
egészet, legyen az
család,
iskola,
munkahely vagy akár
barát. Kisétálhatunk csak az érzelmeinkkel,
csak lelkileg a nehéz helyzetekbıl a
sértıdéseinkkel, lelki elszigetelıdéssel,
amikor a környezetünkkel már csak
szemrehányó pillantásokkal tartjuk a
kapcsolatot, mert a keserőség és sértıdöttség
tud már csak a felszínre törni.
Mi keresztyének mit teszünk, amikor
rájövünk, hogy nem tudunk eleget tenni,
különösen Istennek nem? Elcsüggedünk és
depresszióba esünk? Áltatjuk magunkat, hogy
azért valamit mégis csak tettünk, legalábbis
többet, mint a másik, és így képmutató
hívıkké válunk?
Valóban így kell történnie? Megoldás az,
hogy az emberektıl várunk el mindent, és
magunktól várjuk még mindig az életünk
örömHíRlap
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rendezését? Miért teszünk úgy, mintha nem
lenne valaki, aki feltétel nélkül szeret? Miért
várjuk ezt az emberektıl, amikor tudjuk,
hogy nem tılük kaphatjuk meg ezt a pluszt?
Annyi tragikus életet láthattunk, akik valóban
„megnyerték a világot”, mert annyira
sikeresek és népszerőek voltak, de mi
hasznuk volt belıle, ha a saját lelkükben
pedig kárt vallottak? Nem találták meg azt az
örök és tiszta forrást, aki feltétel nélkül adja
az İ szeretetét. Mi pedig tudhatjuk az
örömhírt, hogy Isten rendíthetetlenül szeret,
nem a teljesítményünktıl függ az İ szeretete.
De akkor mitıl függ? Mit tudok én tenni,
hogy elnyerjem a szeretetét, és ha tenni
tudok, akkor elrontani is – gondolkodunk mi
ilyen logikusan, de
emberi módon. De itt
találjuk a fı üzenetet,
ami
mindenkor
elıttünk kell, hogy
álljon: nem mi vagyunk
az
oka
az
İ
szeretetének, hanem
Jézus. „Isten Jézus
érdeméért szeret és
elfogadott, és Isten
Jézus érdeméért áld
meg. Bármit teszel is
ezután, nem fog jobban vagy kevésbé
szeretni. A Jézus Krisztuson keresztül adott
kegyelem által szeret.” (Jerry Bridges:
Kegyelem) Semmit sem tehetek azért, hogy
jobban szeressen, nem tudok többet dolgozni
az áldásaiért.
Ezért válik az a hívı szabaddá a teljesítmény
kényszerétıl, aki alázatosan beismeri, hogy
nem tud eleget tenni mindennek, de Isten
kegyelmét és hő szeretetét elfogadja. Isten azt
kéri, hogy ne az embereknek adjuk a
szívünket, hanem İneki. Nála van a legjobb
helyen. Azért tegyük a dolgainkat, mert İt
szeretjük, és mert İ szeret minket. Ez az
egyetlen kifogyhatatlan forrás. Ha igazán az
İ kezében van az életünk, akkor İ formál át
minket megtanítva, hogy mi a helyes rend, mi
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a fontos és kevésbé az, és mindvégig
tudhatjuk, hogy Isten helyezett
minket abba a környezetbe,
kapcsolatokba, ahol vagyunk, de nem
egyedül kell helytállnunk, hanem İ
segít nekünk. Az érzés, hogy kevesek
vagyunk, nem a csüggedésbe kell
hogy hajtson bennünket, hanem
Jézushoz igazi alázattal, aki mindenre
elég. És mindig tudhatjuk, hogy İ ki
tudja pótolni a mi hiányosságainkat.
Neuwirthné Juhász Anna

Elvárások-megfelelések
nıi elvárások
Széjjeljártam a világban,
S nagynak szépnek láttam azt,
Ah, de engem minden vágyam,
Tıle mégis elszakaszt.
Láttam embert, ó de hányat!
Élni évet év után
Mind hogy fut, hogy jön, megy, fárad,
Élte munka, gond csupán
Boldogságot, tisztességet
Láttam, mennyi szív keres
Ah, de mind a bőnbe téved
Mind oly árva oly üres.
Van boldogság félretéve
Számodra te árva szív
Vár reád az égi béke
Van ki nyugalomra hív.
Ez a dallammal kísért bizonyságtétel
Eleonóráé. İ egy francia hercegnı volt.
Hol vannak ma már hercegnık? Segítek,
hogy meglásd. Állj meg tükröd elıtt. Nézz
bele! Hogy nem egy hercegnı, akit látsz?
Dehogynem, hiszen úgy élsz! Olyan
elvárásokkal, mint egy hercegi család sarja:
nekem, hozzám, értem, velem, minden
általam és körülöttem forog. Én pedig a világ
körül. Megfelelni a világi-emberi
elvárásoknak, ezért mindent megteszek, lótok
-futok, jövök-megyek, fáradozok, és…

várom, elvárom az elismerést. Csakhogy
akik körülöttem élnek, azok is csupa ilyen
elvárásokkal, megfelelésekkel élnek. Ezért
miközben „boldogságot, tisztességet”
keresek, mindig „bőnbe tévedek”, mert nem
kapom meg a környezetemtıl, amit elvárok:
az elismerést. „Az életem gond csupán, a
szívem árva és üres!” Illetve megtelik
váddal, indulattal, győlölettel.
Kérlek, nézz még egyszer a tükörbe, és
ıszinte szívvel kérdezd meg: így akarsz „élni
évet év után”? Ha a válaszod nem, újra
segítek, hogy belenézhess egy másik tükörbe
– az Ige tükrébe.
Jézus mondja: „Jöjjetek énhozzám
mindnyájan, akik megfáradtatok és meg
vagytok terhelve, és én megnyugvást adok
tinéktek.”. Micsoda örömhír hangzott
Sebestyén
Júlia
tiszteletesnı
igehirdetésében! Van Valaki, akihez mehetsz
így, amint vagy! De hangzik tovább a Máté
16,26-ban „Mert mit használ az embernek,
ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig
kárt vall?”
Ha már belefáradtál a képmutatásba, hogy
mindig csak a szép arcodat mutatod mások
elvárásának és a saját elvárásaidnak
megfelelıen, akkor kiálts Istenhez, mondd,
hogy már csak Neked akarok megfelelni. İ
azt mondja: adjad fiam a szívedet nekem! Ha
már nem az emberek szavát vagy saját
elképzeléseidet akarod, kell-e neked Isten
szava? Akkor jöjj és hallgasd! İ a Vele való
csendességben szól hozzád.
Itt voltál-e a csendes napon? Ha igen,
örömHíRlap
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hallottad İt, ha nem, akkor
elmulasztottál egy lehetıséget, hogy
Isten elmondhassa, hogy İ milyennek
lát téged, mit szeretne adni Neked, az
igéiben pedig elmondja, hogy mi az İ
elvárása tıled.
Neked vannak elvárásaid Istentıl? Mik azok?
Hogyan mondod el Neki? Tudod-e, hogy a
Teremtı Isten élı, beszélı isten? Fia, Jézus
Krisztus által szólt hozzánk, majd
Szentlelkétıl ihletve leíratta a Bibliában
mindazt, amit mondani akar nekünk.
Eleonóra azt mondta, hogy „minden vágyam
Tıle mégis elszakaszt”. Tudod miért? Mert
egyáltalán nem biztos, hogy Isten terve
ugyanaz, mint a te terveid. Az İ országába
vagy te is hivatalos, ami örök. Te pedig e
mú la n dó , v e s ze ndı , lá ts z a t- é le te t
csiszolgatod, foltozgatod?
Mikolicz Gyuláné péceli testvérünk
bizonyságtételében tette föl a kérdést: mit
eredményez a siker? Van öröm, hálaadás
bennünk? Ki mennyire elégedett? Mit vált ki
másokból az én igyekezetem, eredményem?
Egy ünnepi ebéd elkészítésébıl, ami kétnapi
lótás-futásomba kerül, hogy mindenki
elvárásának eleget téve végre asztalhoz
ülünk, és csak egyetlen megállapítás hangzik
el: sótartó nincs? Az egészbıl csak a
hiányosságot vették észre. Érdemes
erıfeszítést tenni? Hát, ha hálát, elismerést
várok, akkor nem.
Dr. Szabóné Vörös Katalin igéje így szólt:
„Ti tehát legyetek tökéletesek, mint ahogy
mennyei Atyátok tökéletes.” (Máté 5,48) – ezt
örömHíRlap
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Jézus mondja tanítványaink. Mi pedig tudjuk,
hogy tökéletes ember nincs. Mi az én
lehetıségem? Mi motivál, hogy magamra
vegyem az elvárásokat? Ha az íratlan
szabályoknak eleget teszek, elismerést kapok,
ha nem, elutasítást. Mindig mindent nem
tudok megtenni. Valamit elhagyva tudom a
másik dolgot megtenni. Kell tehát egy
értékrend, ami meghatározza az életemet.
Mint láttuk, a világ értékrendje bőnbe visz.
Marad Isten értékrendje, ami tökéletességre
vezet. Ehhez viszont egy tökéletes személy
kell, akiben én elrejtızhetem, ıt behívva,
beengedve a szívembe, az életembe, általa az
Atya tökéletesnek lát. İ Jézus Krisztus, aki
elénk élte azt az életet, ami kedves az Atya
elıtt. Engedelmes volt az Atyának, és
mindenkit szeretett. Így adta az életét a bőnös
emberért. Értem. Érted.
Ezért hálás szívvel és nagy örömmel szánom
az İ ügyének az életemet, az İ elvárásait
tartva szemem elıtt.
Így tudom ıszintén énekelni és elmondani
Neked is:
„Oh van béke, tiszta, áldott,
Melyben lelked megpihen
Ott a golgotán találod
Jézus drága vériben.”
Bollók Margit
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Házaspári alkalmak

ıi óra – férjekkel

Varga Róbert lelkipásztor testvérünk a
pasaréti gyülekezetbıl az elmúlt fél
évben két alkalommal is vendégeskedett
gyülekezetünkben, egy-egy pénteki nıi óra
keretén belül folytatott lelkigondozói munkát
házaspárok számára kapcsolatuk útvesztıirıl.
Elıször 2006. október 27-én „Szerepek a
keresztyén családban” címmel hallgathattuk
tartalmas elıadását, majd ígéretéhez
híven ismét eljött hozzánk 2007.
március 30-án, hogy a házasságon
belüli szexuális élet kérdéseirıl
beszéljen nekünk rendkívüli
ıszinteséggel és végtelen humorral.
Jó volt látni, hogy korosztálytól
függetlenül sokakat vonzott a téma,
és lelkesen vettek részt ezeken az
alkalmakon, ahol gyakorlati
útmutatást és bibliai vezetést kaphattunk soksok kérdésünkre.
A házasság szereztetésérıl az 1 Mózes 2-ben
olvashatunk: Isten maga alkotta. Nem Ádám
találta ki, Isten mondta ki, hogy nem jó az
embernek egyedül. Isten akarta, hogy boldog,
kiegyensúlyozott, tartalmas legyen ez a
kapcsolat – ez a mi indulatunkból lehetetlen,
de tenni tudunk érte. Sokan nem hiszik el,
hogy Isten meg tudja áldani a 10–20 éves
házasságokat is, sıt újra szerelmessé teheti a
házastársakat. Pedig Isten szándéka, hogy
újra és újra szeressük egymást.
A szerelmi háromszögtıl a kegyelmi
háromszög ment meg minket, melynek
csúcsa az Isten, a távolságok pedig egyenlık.
Ha ebben él az ember, akkor nem tekintget
kifelé, nem akar kilépni belıle. Ahhoz, hogy
ez mőködjön, kell, hogy ott legyen
szívünkben az akarat, hogy én változzak és
segítsek a másiknak is változni, de ne a saját
képemre akarjam a másikat formálni.
A házasság egy folyamatosan épülı ház (a
házasság szóban ugye ott van a ’ház’), amely
sosem készül el. Fontosak a ház jellemzıi, de
az alap a legfontosabb. A Lukács 6, 47–49.
szerint le kell ásni az alapokhoz, kell a mély,
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jó alap a házépítéshez. A házasságban lelki,
testi, anyagi és szellemi közös jövıépítés
kezdıdik el. Jézus Krisztus az alap, és aki
Isten nélkül építkezik, az alap nélkül
építkezik, ahogy a bolond ember sem sziklára
épít.
Már ott rontják el sokan, hogy nem kérdezik
meg Istent: ki is illik hozzám? Ádámnak
egyik állat sem lehetett a párja az
édenkertben, Évában azonban
felismerte a hozzá illı társat. A héber
szókép is ezt fejezi ki: az ’Is’ szó azt
jelenti férfi, az ’Isa’ ebbıl képzett –
ahogy Isten a férfiból „képezte” a
nıt. Olyan társ kell, aki teljesen
betölt, különben az ember nyitott
marad valaki másra. Sokan felszínes
tényezık alapján házasodnak, de ez
nem lehet tartós alap.
Mi is az asszonyok és a férfiak feladatköre a
házasságban? A Szentírás szerint a nı a szív,
a férfi a fej. A család feje Krisztusban hit
által a férfi, aki számadással és
felelısségvállalással tartozik Krisztusnak, aki
a férj „fınöke”. A férfi feje a nınek:
miközben megbeszéli a dolgokat feleségével,
ı hozza a döntést – ha az asszonynak nincs
feje, ott fejetlenség lesz. A nıket nem a
család vezetésére teremtette Isten, s a két
feladatot nem lehet egyszerre vállalni: a nı
nem lehet egyszerre fej és szív is. Jó példa
erre az a férj, aki úgy jellemezte szomorúan a
feleségét, hogy az egy házisárkány. S vajon
miért is nıtt annyi feje annak a sárkánynak?
A férj tudott-e fej lenni a családban, vagy a
feleségének kellett fejet növeszteni, nem is
egyet? A nık olyan férfiakra vágynak, akinek
neki lehet támaszkodni, de nem dılnek el
mindketten.
Elıadónk rámutatott arra: egyre inkább
apátlan társadalomban élünk; otthon, az
óvodában, az iskolában is leginkább nık
dolgoznak, a gyermekek nem rendelkeznek
apaképpel, modellel, amit el lehetne tanulni.
Ez az egyik oka a terjedı
homoszexualitásnak is, a fiúk elnıiesednek,
örömHíRlap
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mert nincs példaképük. Keményen hangzott
az ítélet: amikor a férfi válni készül és
otthagyja gyermekeit, olyan, mintha megölné
ıket.
A Szentírásban Isten azért adja a korlátokat,
hogy védjen minket. Ha valaki Krisztus
Jézusban jár, korlátozott életet él. Aki
házasságot köt, korlátokat vállal fel. Egy férfi
és egy nı életre szóló közösségérıl van szó.
Ti is úgy szeressétek egymást, ahogy én
szerettelek titeket – mondja Krisztus. Ez
érvényes akkor is, ha az egyik fél nem hívı.
Isten képessé tesz elfogadni a társamat úgy,
ahogy van – s ha még nincs, ki kell várni a
megfelelıt: „mindennek elrendelt ideje van”.
Az Efézus 5, 21-tıl olvashatunk a házastársak
elrendelt szerepeirıl. Az asszonyok
engedelmeskedjenek férjüknek, mint az
Úrnak, a férfiak pedig úgy szeressék
feleségüket, mint Krisztus az egyházat, aki az
életét adta érte. Mit jelent az engedelmesség
az asszonyoknak? Nem szolgaságot és
alávetettséget, hogy kiszolgálja a férj minden
akaratát, nem minden jó terv feladását, de el
kell fogadnia, hogy Isten a férjen keresztül
akarja vezetni a családot, vállalnia kell, hogy
Istennek engedelmeskedik és a férjének is, és
kérnie kell Istent, hogy tegye a férjét fejjé. Ha
a férj betölti a fej szerepét, jó döntéseket hoz
majd Krisztusban, s akkor a feleség is szív
tud lenni (nem indul be a „sárkányosodás”).
Ha az asszony nem fölé / alá / mögé-, hanem
mellérendelt társ lesz – egyenlı az Isten színe
elıtt, de más feladattal – és engedelmeskedik
férjének, azt az Úr megáldja, és a férj szívét
is ki tudja nyitni Isten. Feleségek, akik
szeretnétek, hogy férjetek az Úrhoz közel
kerüljön: ebben rejlik a megoldás! A szelíd és
engedelmes feleség tudja megnyerni férjét
Krisztusnak (ld. 1 Péter 3).
Az emberfeletti dolgok specialistája az Isten.
Amirıl azt hisszük, hogy lehetetlen – nem
tudok szív vagy fej lenni – arra İ képes, csak
kérni kell. Isten segít nekünk, hogy be tudjuk
tölteni a szerepünket. Mit is jelent mindez a
gyakorlatban? A férj kezében van az
örömHíRlap
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irányítás, ı igazgatja a családot, ı mondja ki
az utolsó szót, de nem neki kell mindent
csinálni. A feleség adja magát szívesen
férjének, táplálja, gondoskodjon róla és a
családról. A férje beszélgessen vele, vezesse
szeretetteljesen. Az 1 Timóteus 3,4-bıl
kiderül: példát mutat az a férfi, aki jól
igazgatja családját és gyermekeit. Ilyen az
igazi vezetı, s az ilyet követik. A férj szabja
magát Jézushoz, aki azzal bizonyította
tökéletes férfiasságát, hogy életét adta
szeretteiért.
Nem azért házasodnak az emberek, hogy
önmagukat megvalósítsák. Megpróbálhatjuk
ezt tenni, de az katasztrófába torkollik. Isten
együtt akar felépíteni minket. Társunkon
keresztül is munkálkodik bennünk,
figyelmeztet, szól hozzánk. Ápoljuk hát ezt a
kapcsolatot! A szeretet cselekedetekben
nyilvánul meg. Gyakoroljuk! Ahogy azt
Varga Róberttıl tanultuk: végezzünk
„tervszerő megelızı karbantartást” – mint
ahogy az autónk állapotát sem hagyjuk
leépülni, ugyanúgy ne hagyjuk, hogy ez
történjen a házasságunkkal.
Fogadalmat tettünk: vele tőrök, vele
szenvedek, hőtlenül el nem hagyom. Mi, akik
már túl vagyunk ezen, újra el tudjuk-e
mondani a fogadalom szövegét esküvıkön az
ifjú párokkal csendben, megfogva férjünk
vagy feleségünk kezét?...
Talán kényesebb és arcpirítóbb témát vetett
terítékre Varga Róbert a második elıadáson,
de ez nem tartott vissza senkit attól, hogy
ismét vagy most elıször eljöjjön, s legalább
annyian, ha nem többen győltünk össze, mint
az elsı alkalommal.
Ott van-e Isten egy szerelmeskedı házaspár
ágya mellett? – hangzott máris az elsı és nem
utolsó zavarba ejtı kérdés. Jézus azt ígérte,
velünk van minden nap a világ végezetéig;
nem csak akkor, amikor baj van, hanem
akkor is, amikor gyermekei élvezik a nekik
adott ajándékokat. Az Énekek éneke
bizonyítja, hogy a Biblia igenli a testi
szerelmet. A házasság Isten ajándéka:
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szeretetközösség, szolgáló és testi közösség
is. Egyiket sem lehet kivenni ebbıl, különben
nem mőködik rendesen.
A házasság olyan, mint egy rakéta, amit több
hajtóerı is mozgat, s az egyik legalapvetıbb
ezek közül a szexus, azaz a nemi kapcsolat.
Ez idıvel, ahogy öregszünk leválik a
rakétáról, elhasználódik (bár nem feltétlenül).
E felett van az erosz, ami a szexussal
szemben nem levetkıztet, hanem betakar,
elfed, ez egyfajta óvó szeretet, szerelem.
Ezután a filia, azaz az emberi, baráti szeretet
következik, de a legfontosabb és
legközpontibb az agapé, az isteni szeretet,
amikor le tudok mondani a saját igényeimrıl,
jogaimról a másikért – ez az Isten nélküli
házasságokból hiányzik. Mindegyik szeretettípus elkophat, elromolhat, ebben a
sorrendben, ám ha Isten szeretete fogja össze
a házasságot, akkor az megújulhat ismét –
mint ha a fának (házasság) jó gyökere van,
akkor a virág (szex), a levelek (erotika) és az
ágak (filia) is elpusztulhatnak, a gyökérrıl
(agapé) a hajszálgyökerek (hit) segítségével
újra kihajthat a fa.
A szex kényes kérdés, nem szívesen
beszélünk róla. Ez egyrészt köszönhetı a
történelmi egyházi hagyománynak, amely
igyekezett minél jobban elnyomni,
szégyenletesnek beállítani. De ahogy a labdát
is minél jobban le akarjuk nyomni a víz alá,
annál nagyobb a felhajtó erı, úgy ez a kérdés
is felszínre tör. Tisztában kell lennünk vele,
hogy a szexuális öröm is Istentıl származik,
İ teremtette így, s a nemi kapcsolat nem csak
a szaporodást szolgálja.
A nemiség olyan, mint a tőz, ami a
cserépkályhában égve melengetı és éltet adó,
de ha erdıtőz lesz belıle, akkor pusztító erı.
A szexualitással ugyanúgy vissza lehet élni,
mint Isten más ajándékaival, ha nem jól élnek
vele, akkor lemeztelenít és lealjasít,
gondoljunk csak a meztelenséggel való
reklámozásra a médiában, és egyáltalán a mai
világ szexuális szabadosságára, a gyakori
partnerváltogatás divatjára.
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A Biblia azt mondja, hogy a férj és a feleség
nem ura a maga testének, és ne fosszák meg
magukat egymástól, csak az imádság miatt
(1 Kor.7). Vagyis nem csak élhetünk vele a
házasságon belül, de „kötelességünk” is élni
vele, egymás örömére. Önkényesen
visszatartani, a másikat zsarolni vele, vagy
ellenkezıleg, a másik testét használni nem
lehet. Rohanó életünkben minıségi idıt,
figyelmet és alkalmat kell szánni egymásra.
Bár a valóság nagyon messze lehet egy
romantikus regény elképzeléseitıl (talán
nem áll rendelkezésünkre a kandallótőz és az
üres kastély), attól még egy kis szervezéssel
meg lehet teremteni a feltételeket a meghitt
együttlétre.
Tisztában kell lennünk a férfiak és nık
közötti különbségekkel: a férfiak inkább testi
beállítottságúak, a részletekre, a látványra
érzékenyebbek, gyorsan reagálnak,
célratörıek és kezdeményezık, tiszteletre,
csodálatra vágynak; a nık a kapcsolat
egészére koncentrálnak, az érintésre
reagálnak, lassú a reakciójuk, a hozzáállás és
a szavak többet jelentenek számukra,
megértésre és szeretetre vágynak és inkább
válaszolnak a kezdeményezésre – ezek a
különbségek
természetünktıl,
teremtettségünktıl fogva jellemzıek ránk, és
meg kell tanulnunk egymással így bánni a
harmonikus testi-lelki kapcsolat érdekében.
Elıadónk számtalan lelkigondozói
beszélgetés alapján azt a következtetést
vonta le: sokszor a szexuális életben rejlı ki
nem mondott problémák okozzák a
házasságokban a törést. Rengeteg gyakorlati
példa és személyes jó tanács hangzott el, ami
nem csak megnevettetett, de reménységet is
nyújthat minden házaspárnak, hogy „a
szeretet mindent elfedez”.
Szabóné F. Gabriella

örömHíRlap
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A

Óvoda

kik „juhocskáinkat”
terelgetik...

Fiunk hat éves múlt, negyedik
éve jár a Száz Juhocska
Református Óvodába. A
beszoktatás nagyon könnyő
volt, és azóta nem tudok olyan késın menni
érte délután, hogy ne így fogadna: „Jaj
Anya, miért jöttél ilyen korán!” Nagyon jó
érzés úgy végezni a munkám, hogy tudom,
közben jó helyen van a gyermekem,
szeretik, jóra nevelik, és jól érzi magát
abban a kis közösségben.
A Száz Juhocska Óvoda családias, nagyon
jó a kapcsolat a pedagógusok és a szülık
között. Ennek a jó kapcsolatnak a
kialakítását sokféle óvodán kívüli közös
programmal, ünnepekkel, adventi
alkalmakkal, kirándulással segítik. Jó
alkalom az egymás megismerésére, közös
játékra és áhítatra a gyülekezet által
szervezett családi nap is. Ebben a nagyszerő
légkörben a szülık között sok barátság
szövıdött.
Gyermekeink óvodavasárnapok alkalmával
istentiszteleteken vesznek részt
gyülekezetünkben. Emlékszem, mikor 2001
-ben fiunkat néhány hónaposan keresztelték,
akkor is egy ilyen alkalom volt a
templomban, anyák napja és
óvodavasárnap. Mint fiatal anyuka,
elérzékenyülve hallgattam az óvodások
énekét és az igeverseket. Arra gondoltam,
milyen jó lenne, ha a mi gyermekünk is
majd ebbe az óvodába járhatna. Milyen
nagy segítség lenne ez a keresztelıi
fogadalomtétel teljesítéséhez, gyermekünk
hitben történı neveléséhez. Aztán elrepült
hat év, és már sokadik alkalommal
hallgathatta a gyülekezet, és velük együtt mi
szülık is az óvodások bizonyságtételét,
köztük a mi nagycsoportos fiunkat is, aki
boldogan, fennhangon énekelte társaival:
,,Fel barátim drága Jézus zászlaja alatt...” és
hogy „Fenn a Menny egy boldog hely...”, és
mondták az óvónénikkel együtt Isten Igéjét:
örömHíRlap
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„Akinek van füle, hallja meg, mit mond a
Lélek a gyülekezetnek! Aki gyız, annak enni
adok az élet fájáról, amely az Isten
paradicsomában van.” Jel 2,7. „Aki gyız,
annak megadom, hogy velem együtt üljön az
én trónusomon; mint ahogy én is gyıztem, és
Atyámmal együtt ülök az İ trónusán.” Jel
3,21.
Nem csak az óvodavasárnapokon, de az
óvodai életben és a nevelık munkájában is
Isten Igéje, a keresztyén értékrend és erkölcs
érvényesül. Munkájukat áthatja a szeretet,
gondviselés, odafigyelés. A kívülálló is
megérzi: jó keresztyének között lenni. Jó ebbe
az óvodába bemenni. Jó Száz Juhocska-ovis
szülınek lenni!
Fiunk ısztıl iskolába megy. Nagyon szomorú
lennék, ha meg kellene válnom ettıl a kis
családtól, de hála Istennek kislányunk ısszel
kezdi az óvodát, és számunkra nem kérdés,
hogy hová írassuk. Így, ha Isten is úgy akarja,
még négy évig járhatunk (gyermekünk és mi
is) ebbe a közösségbe. Isten áldja meg az
óvónık, dajkák és valamennyi dolgozó
munkáját és a gyülekezet támogató segítségét!
Kruppiné Fekete Ilona

B

aba-mama klub
kicsit másképp, mint máshol

Kéthetente győlünk össze, mi kismamák és
kisbabáink a gyülekezeti ház alagsorában. A
szívemet én már szerdán „ünneplıbe”
öltöztetem, amikor a csütörtöki alkalomra a
süteményt készítem.
Istennek hála szép számmal vagyunk együtt
ezeken a délelıttökön, kivéve, ha valamiféle
bacilus tizedeli a csapatot. A klub általában
kötetlen beszélgetéssel indul, a gyerekek
játszanak, falatoznak a finomabbnál
finomabb sütikbıl, mi, anyukák meg egy
kicsit csevegünk, kiengedjük a heti gızt,
megpihenünk.
Ezután következik egy rövid, közös áhítat,
egy-egy szép zsoltár, ének megtanulása
Tóthné Pálúr Anna gitáros kíséretével.
Tiszteletes asszonyunk minden héten
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Baba-Mama klub

gazdagít bennünket egy bibliai igeszakasz
megmagyarázásával.
Ezután az Igéhez kapcsolódva kötetlen
beszélgetés kezdıdik, amiben – mivel
egymás között vagyunk – mindenki
vállalhatja véleményét, ıszintén kérdezhet.
Olyan jó és áldott érzés Jézus Krisztust
magunk között tudni, hagyni, hogy formálja
gondolatainkat, irányítsa a beszélgetést.
Jó egymás között átbeszélni örömeinket,
rálátni hibáinkra, elgondolkodni azon, mi
Isten célja életünkben.
Gyermekeinkre önzetlen asszonytestvérek
figyelnek, így lehetıségünk van arra, hogy
anélkül tudjunk a Biblia szavára figyelni,
hogy csöpögı orrocskákat törölgetnénk, kis
cipıcskéket kötögetnénk.
Tiszteletes asszony szinte minden
alkalommal gondoskodik rólunk egy kis
irodalommal is, amit hazavihetünk egy újság,
egy cikk formájában. Így ezeket az alkalmak
között otthon olvasgatva (én a hőtıre
szoktam mágnessel kitenni), elénekelve a
tanult éneket adhatunk hálát Istennek ezekért
a tartalmas délelıttökért, az Igéért,
gyermekeinkért, a bontakozó barátságokért,
azért, hogy egymást támogatva épülhetünk
hitünkben.
Szeretettel látunk minden „új” kismamát
köztünk, aki szeretne tartalmasan és
kellemesen tölteni egy-egy délelıttöt az Ige
áldott közelségében.
Horváthné H. Krisztina

Tollas Tibor: Hozsanna húsvét
Hozsanna húsvét! Künn a tavasz száll,
Sziklasírodból föltámadtál
És csodát műveltél megint.
Puszta földünk virággá ébred,
Sok zsenge ág zsoltárt zeng néked,
Jézus, naparcod rámtekint.
Hozsanna húsvét! Hitünk sója,
Bénák, betegek gyógyítója
Fénypallosodtól a halál
Sötét szárnyával éjbe rebben,
Szétáradsz bennem győzhetetlen,
Romlandó testem talpra áll!
S futnék a fénynél sebesebben,
Húsvét tüzét a holt lelkekben
Gyújtani elvesző úton.
Hírül adni a beteg, fáradt
Társaknak újuló csodádat. Hozsanna Néked Jézusom!

Az Úr legyen elıtted, hogy a jó utat mutassa
neked.
Az Úr legyen melletted, hogy téged karjába zárjon
és megvédjen.
Az Úr legyen mögötted, hogy megvédjen a
Gonosz cselvetésétıl.
Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha leesel.
Az Úr legyen tebenned, hogy megvigasztaljon, ha
szomorú vagy.
Az Úr legyen körülötted, hogy megvédjen, ha
mások rád rontanak.
Az Úr legyen fölötted, hogy megáldjon téged.
Így áldjon meg téged a jóságos Isten, ma, holnap
és minden idıben. Ámen.
Szent Patrik kódexbeli áldás (IV. század)

örömHíRlap
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Bizonyságtétel

Játék az élettel?!
Vallásos családban nevelkedtem, jártam templomba, hittanra, konfirmáltam Takaró tiszteletes úrnál. Majd
megszakadt a kapcsolatom az Úrral, bekerültem a gépezetbe, ahol az Úr már csak kívülről követte tetteim. Elkerültem külföldre, megnősültem, született gyermekünk.
Hazajöttem és pár év múlva elváltunk. Újból megnősültem, mert egyedül nehéz. Születtek gyermekeink, három,
aranyosak. Boldogok voltunk, de voltak viták, civódások.
És jött a vérem, amit már régen valaki átkódolt. Dolgoztam és éltem a magam külön kis életét. Adtam a családomnak magamból mindig egy keveset, de a nagyobb
részt magam kényére használtam, úgy véltem, nekem ez
jár. Sok munka, nagy élet.
Közben az Úr szólítgatott, óvott – egy balesetnél megmentette az életem. Tudtomra adta, szükség van rám
még itt. Éreztem, de csak tudomást vettem Róla. Fótra
költöztünk, gyermekeinket az Ökumenikus Iskolába írattuk. Feleségem megkeresztelkedett a református hitben,
konfirmált. Kért, könyörgött: gyere, most már együtt
mehetünk az Úr házába tanulni, változni, példát mutatni gyerekeinknek. Nem! Bűnös életem tárháza csökkent
ugyan – most már tudom: kis bűn-nagy bűn, mind bűn,
jutalma halál. Ittam.
Egyre jobban kezdtem érezni az évek során, hogy Valaki
figyel! Próbál beavatkozni az életembe, irányít, vezet.
Elmentünk Berekfürdőre feleségemmel. Jó volt, szép
volt, de újból erőre kaptam, nem használt az intelem.
Jártam templomba, alkalmakra, de az Urat nem engedtem túl közel magamhoz. Csak ki akartam használni
atyai szeretetét – én, a velejéig gonosz ember.
Elhagytam megszeretett gyülekezetemet, és ettől kezdve
valami nagyon-nagyon hiányzott! Begubóztam, és mint
a sün, tüskékkel vettem körül magam. És megint az Úr
atyai szeretete dolgozott. Valaki száján újból megszólított: Attila, gyere Biatorbágyra, az kell neked! Zsörtölődtem, de egyre jobban vártam a napot. És eljött 2007.
február 11.
Biatorbágy – sok éhes lelkű ember. Mind várt, vágyott
valamire. Éreztem: valami közelít felém, belém. Kezdtem
ráébredni, az Úr munkálkodik bennem. Lelkemet az Úr
üressé tette, Igéjén keresztül kezdett formálni, szívem
egyre jobban nyílt Felé. Rájöttem, eddig lelki halott voltam. Nem voltam türelmes, alázatos és a bocsánatkérés
sem ment. Ő tudta, és küldte az igés lapot: Zsoltárok
25,9. Az alázatosokat igazságosan vezeti, és az Ő útjára
tanítja az alázatosokat.
Tanultam: a probléma oka az Ego. Más központot kell
keresni – Istent! De csak Jézus Krisztuson keresztül.

örömHíRlap
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Nagy hatása van a gyülekezetnek: aki elmarad a gyülekezetből, annak kimarad Jézus az életéből. Eltékozlom Isten
áldásait. Ha kételkedünk, Jézusnak arra is van megoldása.
Ján.20, 19–29. Létét bizonyítékokkal támasztja alá. Hányszor kerülgetem még Jézust? Pedig Ő annyira szeret, hogy
elveszi kételyeinket és bizonyítja, csak Reá tudunk építeni,
benne lehetünk boldogok. Ő a megtartó! A világ gonosz,
ott elveszünk – ha Őt elfogadjuk, boldogok és örök életűek
leszünk. Ha Ő bennem van, akkor az ördög már nem tud a
természetem felett uralkodni.
Napközben, esténként sokat beszélgettünk egymással.
Mindig arra jutottunk: jól megkaptuk! Egyre jobban erőt
vett rajtam az érzés, hogy valakivel beszélnem kell. Valakit
kiszemeltem, de az Úr ezt látta! Nem választottamat, hanem akit Ő kiválasztott, annak a szívére helyezett engem.
Én megrettentem: van idő, várok. Isten válasza rögtön
megérkezett az emberi szájon keresztül: NEM! Most és itt,
Ővele! Féltem, izgultam, és Ő jött.
Hogyan lettem az Úré? Meg kellett tanulnom Jézustól: hát
ezért vagy itt, ezt vártad! Hogy szelíd és alázatos legyek,
ha meg akarok térni, le akarom tenni a terheimet, rendbe
akarom tenni az életemet – akkor tennem kell valamit! És
eljött ez a pillanat is. Végre egyszer az Úr örömére teszek
valamit! Elfogadtam ajándékát, Szentlelke által.
Hárman voltunk: Jézus Krisztus, én és Krett Józsi bácsi.
Nehéz volt. Jézus a kereszten szenvedve értem, bűneimért.
Lába elé letettem bűneim, megvallottam. Olyanná váltam,
mint a kisgyermek. Ő megígérte, ha elfogadom megváltómnak és leteszem bűneimet, Ő megtart, táplál, gondomat viseli. Könnyebb lettem, felszabadultam! Ezután is sokat beszéltem szobatársammal, többiekkel és fiatal, szintén megtért testvéremmel.
Hazajöttem Biatorbágyról. Boldog voltam, vagyok! Családom és a gyülekezet kutakodva, kíváncsian vártak. Én beszámoltam, mindenki örült a bennem végbement változásnak. Köszönet az Úrnak! Családommal kezd jobb lenni a
kapcsolat. Csendesebb, alázatosabb lettem, érzem a Szentlélek munkáját. Boldog voltam, ahogy a gyülekezet reagált.
Úgy érzem, most kezdenek befogadni mint „kistestvért”.
Sok bűnt követtem el ellenük is, és ezért bocsánatot kérek
tőlük. Szeretnék bocsánatot kérni családomtól, munkatársaimtól, és tudom, hogy sokan vannak még, akiket megbántottam.
Bízom a Szentlélek erejében, hogy ezentúl beszédemben,
tetteimben tükröződik Jézus Krisztus megváltó és megtartó
ereje. Ne csak mondjam, más vegye észre a változást.
Rájöttem, megkaptam a választ: az élet nem játék. Az Úrtól van, kegyelméből! Ránk bízta, úgy mint családunkat és
sok mást. Nem szabad eljátszanom.
Ottó Attila
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Gyülekezeti élet
Anyakönyvi híreink 2007. elsı negyedév, Húsvétig

Keresztelık – Osztozunk a gyermekáldást kapott családok örömében:
Schrik Alexandra – Schrik Gyula és Szecskó Erzsébet gyermeke
Sebestyén Zente – Sebestyén Gyızı és Ács Szabó Julianna gyermeke

március 11.
március 18.

Felnıttkeresztség:
Virágh Viktor

február 24.

„Mert aki megnyer engem, nyert életet, és szerzett az Úrtól jóakaratot.” Példabeszédek 8,35.
Temetések – Az Úr vigasztalását kérjük a megszomorodott szívőeknek:
Kalmár Sándor (87)
özv. Tóth Istvánné Forgács Barbara (81)
Novák Lászlóné Cseri Zsófia (76)
özv. Sziráki Istvánné Fáb Erzsébet (83)
Cselıtei János (79)
Sz. Kalmár István (86)
Rádóczki Jánosné Beszteri Zsófia (92)
Bíró Pálné Horváth Zsuzsanna (82)
Agárdi Nagy Józsefné Kalmár Erzsébet (79)
Kokas János (72)
özv. Újvári Sándorné Hódi Julianna (82)
Dobos Józsefné Kóródi Terézia (60)
Gódor Györgyné Szabi Zsuzsanna (79)
Lieb Ferencné Gida Anna (64)
Tóth Mihály (75)
Trenkai Jánosné Kovács Julianna (77)
Forgács Sándor (62)
Lázár Lajosné Sillingi Lídia (94)
Dadasev Gyuláné Bokros Julianna (62)

Fót,
Fót,
Fót,
Fót,

Virág u. 2.
Beniczky köz 4.
Rákóczy u. 31.
Liget u. 11.

Fót, Eötvös u. 15.
Vác, Burgundi út
Dunakeszi, Iskola u. 5.
Fót, Szent Benedek u. 34.
Fót, Tessedik S. u. 37.
Fót, Kemény u. 23.
Fót, Kossuth L. u. 36.
Fót, Dózsa Gy. u. 29.
Fót, Zöldmezı u. 5.
Mogyoród, Galamb u. 5.
Dunakeszi, Honvéd u. 11.
Fót, Kemény G. u. 6.
Fót, Dózsa Gy. u. 8.
Fót, Berda J. u. 9.

január 3.
január 4.
január 11.
január 15.
január 17.
január 18.
február 1.
február 2.
február 5.
február 6.
február 7.
február 8.
február 8.
március 1.
március 14.
március 14.
március 14.
március 27.
március 29.

„Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kısziklája és az én örökségem te vagy, ó
Isten!” Zsolt.73,26

Imádkozzunk—az imádság szolgálat és nagy szükség van rá! Vegyük komolyan!













Isten közösségformáló munkájáért gyülekezeteinkben;
Urunk minden munkásáért;
a szeretetintézményekben végzett munkáért, a szolgálók kitartásáért;
óvodánk épüléséért-építéséért, az ott nevelkedı gyermekekért és a dolgozókért;
a Fóti Ökumenikus Iskoláért és valamennyi egyházi oktatási intézményért;
a gyülekezet vezetıiért, terheik hordozásáért, a gyermekek között végzett szolgálatért;
a gyülekezetben végzett ének-zenei szolgálatokért, énekkaraink jövıjéért, a kántori szolgálatért;
a kisalagi gyülekezet testi-lelki épüléséért;
egyházunk és egyéni lelki életünk megújulásért;
a nyári gyülekezeti táborért és minden csendeshétért, hogy a résztvevık életében Isten elvégezhesse
megújító munkáját;
a gyászolókért, a megkeseredett szívőekért;
a magyar népért, országunk jövıjéért, vezetıiért.
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Hirdetések

örömHÍRlap
A Fót-Központi Református
Egyházközség Folyóirata
Felelıs szerkesztı:
Sebestyén Gyızı lelkipásztor
Cím: 2151 Fót, Károlyi István út 1.
Tel: (27) 358 121
Fax: (27) 358 121
Honlap: www.fotiref.tvn.hu
Hivatali ügyintézés:
szerdán és pénteken
de. 8–12h és du. 14–18h között
valamint istentiszteletek után
Kedves Olvasók! Az Örömhírlapban
szeretnénk minél több olyan írást és
fotót megjelentetni, mely
gyülekezetünk életét, eseményeit
idézi fel. Ehhez kérünk és várunk
észrevételeket, javaslatokat, leveleket
és fényképeket a lelkészi hivatalba és
email-címünkre.
Következı számunk Új kenyér
alkalmából jelenik meg. Lapzárta:
augusztus elsı vasárnapja.

Állandó alkalmaink 
Vasárnap
Szerda
Csütörtök
Péntek

10.00
9.00
18.30
19.00

Gyülekezeti és gyermek-istentisztelet
Bibliaóra
Imaóra
Ifjúsági óra

Kéthetente csütörtökön
Minden hónap elsı keddjén
Minden hónap harmadik péntekén

9.30
18.00
17.00

Baba-mama klub
Férfióra
Nıióra

 Ünnepi és különleges alkalmaink 
Május 6.
Május 13.
Május 20.
Május 21–25.
Május 27–28.
Június 18–19.

10.00 Istentisztelet az édesanyák köszöntésével
10.00 Istentisztelet zenés énekkari szolgálattal
10.00 Konfirmáció
18.00 Ökumenikus bőnbánati hét
10.00 Pünkösdi úrvacsorás istentisztelet
Északpesti Református Egyházmegye
közgyőlése Fóton

KEDVES TESTVÉREK!
Örömmel hirdetjük meg nyárra
GYÜLEKEZETI TÁBORUNKAT
BALATONFENYVESRE
2007. július 16–21-ig.

Ez alkalommal mindnyájan együtt
szeretnénk menni! A Református
A lapot önkéntes
Üdülõnek nagyszerû sportpályái, saját
strandja, saját konyhája van. A
adományokból tartjuk fenn.
vendégek 4-6 ágyas szobákban kapnak
elhelyezést, 2 szobához tartozik egy
fürdõszoba. Szállás és napi háromszori étkezés: 3.700 Ft/fõ/
nap. Gyermekek számára különbözõ kedvezmények!
JELENTKEZÉSEKET a Lelkészi Hivatalban lehet leadni
személyenként egy napi díj
A pénteki ifjúsági órák tematikája 2007. júniusig:
befizetésével folyamatosan, de
legkésõbb június 15-ig.
április 13.
Elıítéletek
Testvérek! Ne szalasszuk el ezt a
április 20.
Isten teremtett világa – felelısek vagyunk-e érte?
nagyszerû alkalmat a közösségben
április 27.
Filmklub
eltölthetõ szabadságra! Tegyünk meg
május 4.
Szülık
mindent azért, hogy ott lehessünk mi
május 11.
Ha Isten jó, miért van annyi szenvedés?
és még sokan mások is!!!
május 18.
Tényleg van értelme hinni?
május 25.
Gyülekezeti alkalom 18 órától
Áldást, békességet kívánva testvéri
június 1.
Filmklub
szeretettel:
E-mail: oromhirlap@tvn.hu

június 8.
június 15.

örömHíRlap

Barátok és barátnık, együttjárás, szex
Imádság

Sebestyén Gyõzõ lelkipásztor

