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A kı el van hengerítve
„…az Úr angyala leszállt a mennyből, odament,
elhengerítette a követ, és leült rá.” Máté ev. 28,2.
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Amikor húsvét reggelén az aszszonyok napkeltekor a sírhoz
mentek azzal a vággyal, hogy
Jézus testét megkenjék, azzal a
nehéz kérdéssel szembesültek,
hogy egy nagy nehéz kı fogja
akadályozni ıket. „Ki hengeríti
el nekünk a követ a sírbolt bejáratától?”
Ez a kérdés az egész világmindenség szomorú kérdése, ebben a
kérdésben egyesül az egész emberiség legnagyobb közös sóhaja.
A teljes boldogság útjában fekszik egy nagy sziklatömb. Milyen hatalom képes elmozdítani a
torlaszt és világosságra hozni
újra az életet és megadni a halhatatlanságot. Nemzedék - nemzedéket temet el egymás után, a
halál hatalmával naponként találkozunk. Elhengerítheti-e valaki
is ezt a követ? Kell
létezni egy útnak, ami
kivezet a sírból!
Van-e válasz a kérdésre?
Ezek az asszonyok
választ kaptak a feltámadás reggelén. Jönnek a sírhoz – a sír
üres – Krisztus feltámadt. Itt a felelet a
kérdésedre.

Hagyd, hogy az elhengerített kı
prédikáljon ezen a húsvéton neked.
Az elhengerített kı szemmel láthatólag egy elmozdított sírboltajtó. A halál háza egy nagy kıvel
volt biztosítva, de az angyal Isten
parancsára elhengerítette és az
Élet Fejedelme kijött. A kapu
nem csak kitárva, de a sarkaiból
is ki van dobva, a halál ısi börtöne kapu nélkül maradt, nem lehet
bezárni. Ettıl fogva megváltozott
a sír természete, nem fogház többé. A halál Isten gyermekére nézve nem a bőn büntetése már, hanem pihenésre térés. Jézus a kereszthalálával eltörölte a bőneinket, amely eddig a halál hatalmában, sötétségben tartott. Ha ezt
hittel elfogadod, akkor a halál
többé számodra sem ijesztı börtön, a pokol tornáca, hanem a
menny kapuja. Akkor senki sem
tarthat bezárva, hiszen számodra
is megnyílt az ajtó.
Az a kı egy fölemelt gyızelmi
jel. Régen nagy köveket raktak
egymásra vagy oszlopot állítottak
a diadalok helyén. Ez a kı a halál
és pokol hatalmai felett aratott,
örök Krisztusi gyızelem emléke.
Az ellenség már azt hitte, megsemmisítette, kárörvendve nézte
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a gyolcsba tekert testet Arimáthiai József
sírjában. Az ısi kígyó ugyan megmarta a
sarkát a kereszten, de a feltámadás reggelén
Jézus a fejére taposott. Igen, az a kı gyızedelmi jel és İ ezt értünk vívta ki.
Így nézzünk ma erre a kıre: Itt az én Uram
legyızte a halált, és az İ nevében én is
gyızelmi koszorút nyerek.
„Teljes a diadal a halál fölött!” 1. Kor.
15,54.
Sebestyén Gyızı lelkipásztor

HEIDELBERGI KÁTÉ
XVII. ÚRNAPJA.
45. K.: Mit használ nekünk Krisztus feltámadása?
F.: Elıször is: legyızte feltámadásával a
halált, hogy részeseivé tehessen bennünket annak az igazságnak, melyet halálával
szerzett meg számunkra.
Másodszor: új életre támaszt az İ ereje
által minket is.
Harmadszor: Krisztus feltámadása biztos
záloga a mi idvességes feltámadásunknak.
Róm. 4:25; 1. Kor. 15:20-22; Róm. 6:4-8;
Ef. 2:4-5; 1. Pét. 1:3.

B

izonyságtétel

Tavasz van, Húsvét közeledtén a
feltámadásra készülünk. Új élet ébred a természetben Istent dicsıítve és új élet
ébredt bennem Jézus Krisztust megismerve.
Néhány napja úgy adta Isten, hogy a tomboló vihar egy elhagyatott útszakaszon ért váratlanul. Egymagam haladtam az egyébként
alig tízperces útszakaszon, félelmetes volt a
vadul táncoló, recsegı, ropogó fák árnyékában, a zengı ég alatt, bırig ázva, nekifeszülve a nagy fergetegnek. Ijesztı volt és felemelı egyben, megtapasztalva kicsinységemet, de bízva a menekülésben, mert már nem
voltam egyedül.
örömHíRlap
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Füle Lajos - Az eltemethetetlen
Temették ólom-csüggedésbe,
hitetlenség rongyába rakva
a félelem sivatagába
Harmadnapon feltámadott!
Temették tornyos templomokba,
szertartások gyolcsai közé,
imákból készült szemfedıje.
Harmadnapon feltámadott!
Temették ideológiákba,
tagadás útszéli árkába,
tudomány sziklái alá.
Harmadnapon feltámadott!
Temették gyilkos hitvitákba,
szent háborúk szennyes vizébe,
sötét élet-cáfolatokba.
Harmadnapon feltámadott!
Temetgetik ma is... Hiába.
Nem rejti el se föld, se ég már,
szív bőne, vagy ész érve, semmi,
mert Ő MAGA AZ ÉLET !

„Életem kútja, örök örömem,/ Fény a sötétben csak Te vagy nekem.
Hallod imám, és bármi fenyeget,/ Nem hagy
el engem, tart a Te kezed.”
Harmincnyolc évesen, 2007 ıszén fogadtam
Jézust a szívembe, s azóta boldogabb az életem. Túl késın… mondhatom, hisz ha hamarabb történik, mennyi nehézséget elkerülhettem volna. Éppen idıben, mondja vigasztalón kedves lelkészem, hiszen, ha Isten is úgy
akarja, még szolgálhatok eleget. Hiszem,
hogy Mennyei Atyámnak szándéka szerint
történik, ha nem kapunk mindent olcsón,
készen. Hitünkért, gondolatainkért meg kell
küzdenünk, idı kell, hogy letisztuljanak,
ülepedjenek.
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Nagyváradon születtem, tizennyolc éves
koromig éltem ott. Édesanyámtól, aki katolikus, kaptam a hit morzsáit, az Isten szeretetét. Annyit adott, amennyi volt neki, hálás
vagyok érte. Édesapám református, ezért
lettem én is az. Az apai nagymamám akaratát teljesítve konfirmáltam, de valójában nem
volt tudatos az akkori bizonyságtételem.
Gyermekkoromban sokszor foglalkoztatott
Isten, a hozzá főzıdı viszonyom, gyermeki
alázattal imádkoztam hozzá. Imáimat nem
tanultam, néma párbeszéd volt inkább, fıként magam és családtagjaim körül forogtak
és utólag visszatekintve nagyon önzıek voltak. Számtalan kérdés
merült fel bennem és
maradt megválaszolatlanul, mert nem tettem fel
ıket senkinek.
Jött a kamaszkor, az élet
sodrában egyre távolabb
kerültem Istentıl. A lét,
a halál, a halál utáni
történések átgondolása
kellemetlenül hatottak
rám. Elhesegettem ıket,
bevált (bevált?) a struccpolitika.
A pubertás önmagában
is megrázó folyamat,
alighogy kikecmeregtem belıle, tizennyolc
évesen jött az életembe egy nagy változás. A
történelem úgy hozta, hogy szülıföldemrıl
tömegesen elvándoroltak a magyarajkú emberek, fıként fiatalok. Én is úgy határoztam,
hogy útra kelek, vágytam arra, hogy a mindennapokat anyanyelvemen élhessem, magyar nyelven tanulhassak. Ekkor már mellettem volt jelenlegi férjem is, aki hozzám hasonlóan gondolkozott. A szüleim középkorú
fejjel és kisöcsémmel karjukon velünk tartottak minden anyagi javukat hátrahagyva. Saját sorsukat is reménytelennek érezték és
minket sem akartak magunkra hagyni. Sokszor gondolkodtam azon, hogy ha hitünk
erıs lett volna, és egy megtartó közösség
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tagjai lettünk volna, akkor vajon megtesszük
-e ezt az utólag vakmerınek tőnı lépést, az
elvándorlást.
Ebben az idıben nem ismertem még Jézust,
de azóta is hálás vagyok, mert már látom,
hogy mindig ott állt mellettem. Rengeteg
segítıkész emberrel találkoztam akkoriban,
és visszatekintve csodálattal fedezem fel az
isteni vezetés egy-egy megnyilvánuló jelét.
Egy ilyet ragadok ki most, ez pedig a pályaválasztásom. Nem volt tervezett, általam
nem, hogy védını legyek. Hogy az lettem,
az Isten kegyelmes ajándéka.
Újraeszmélésem gyermekeim kapcsán történt. Kisfiamat várva
majd mindvégig feküdnöm kellett, nagyon
akartam ıt. Örökös
félelemben teltek a
várandósságom napjai,
s a baj akkor tetızött,
amikor megszületett.
Nem felejtem el a pillanatot, amikor közölték,
hogy nem hozhatják az
elsı szoptatásra. Lélekszakadt rohanás az intenzív osztályra, gyermekem a lélegeztetı
gépre kapcsolva, az
orvos reménytelen, lemondó pillantása mind
az emlékezetembe égett. Az azt követı napokat elkeseredett zokogásban, az önkívületig
imádkozva töltöttem. Jöttek a szavak, fogadalmak, nem tudom hogyan, de meghallgatásra találtak. Gyermekem állapota rohamosan javult, néhány nap múlva már szoptathattam és haza is mehettünk a harmadik héten. Otthon a jeges rémület oldódni kezdett.
Istenhez kötıdı kapcsolatom fıként félelemmel teli hálán alapult. Fontosnak tartottam,
hogy megkereszteljük fiamat, de még nem
láttam e lépés valódi jelentıségét. Amint
kisfiam cseperedett és látszólag minden a
helyére került, hitem úgy hervadt, kopott.
Öt és fél évvel elsı gyermekünk megszületéörömHíRlap
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se után ismét kisbabát terveztünk férjemmel.
Megint csak mi terveztünk, és önteltségem
nem ismert határokat. A kislányunkkal kapcsolatban megismétlıdött minden. Igaz, nem
lebegett élet-halál között, de hónapokig orvostól orvosig szaladgáltunk, mert nem találták megfelelınek a fejlıdését. Az elsı év
keservesen telt remény és reménytelenség
között vergıdve. Férjem
és családom erıs támasz
volt, bíztattak, amikor
kétségbe estem. Kishitő
voltam. A bőn fogalma
ekkortájt fogalmazódott
meg bennem, sokszor
vádoltam önmagam. Az
„Áldott Orvos” akkor is
mellettem állt, mindig
jött egy gyógyító gondolat, egy kijózanító élethelyzet. Hálát adok
azért, hogy megszülettek és annyi örömet
okoztak már eddig is
nekünk!
„Fiam, ne vesd meg az
Úrnak fenyítését, se meg
ne lankadj, ha İ dorgál téged; Mert akit
szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig
mindent, akit fiává fogad.” Zsid. 12,5-6.
Kislányunkat már tudatosabban vittem keresztvíz alá, de ostobaságom miatt ismét
megrekedt hitbéli életem. Az Úr azonban
nem hagyja elveszni egyetlen bárányát sem,
utánam nyúlt. Eszköze Sebestyén Julianna
lelkipásztorom volt, aki levélben hívott,
hogy vegyek részt az éppen induló babamama klub alkalmain. Alkalom? Nem is
ismertem a szó jelentését. Védınıi, buzgó
tenniakarással mentem oda, s nagy volt a
döbbenet, amikor közös imádságba, éneklésbe csöppentem. Idegen volt számomra hangosan kimondani Istenhez főzıdı gondolataimat, nem is tettem. Figyeltem, hallgattam.
Az elhangzott Igék szívemig hatoltak, sokszor rejtegettem kibuggyanó könnyemet,
örömHíRlap
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befelé zokogtam. Mélyen sebzett, bezárkózott, örömtelen ember voltam. Megindult
bennem egy áldott folyamat, a Szentlélek
megkezdte munkáját.
„Hadd vigadjak és örüljek a te kegyelmednek, a miért meglátod nyomorúságomat és
megismered háborúságokban lelkemet.”
Zsolt. 31,8.
Vergıdtem sokszor, megszokott életem és a felkínált között. A közösségben mindig újratöltıdtem
hittel. Jézus, bár mellettem
állt, még mindig nem ismertem İt.
Utólag tekintve eddigi
életem
egy
szeretetspirálhoz hasonlíthatom,
ahol Jézus áll középen és
én körbekeringve egyre
közeledtem hozzá. Megtérésem folyamata 2007
utolsó nıi óráján kezdıdött, amikor végre hangosan is kimondtam, miért
vagyok hálás az Úrnak. A
nyár már ennek jegyében
telt, gondolataim folyton Isten, Jézus és a
Szentlélek körül jártak. Éreztem, hogy az Úr
szeret engem, meghallgat és megbocsájt.
Jézus kopogását egy ıszi napon hallottam
meg. Sok áhítatos istentisztelet után, azon a
vasárnapon készületlenül mentem templomba. Már a megelızı héten sem tudtam meghallgatni az evangelizációt, az Úrvacsoráról
pedig megfeledkeztem. Ima közben megcsörrent a telefonom (amit máskor sosem
viszek magammal), megsemmisülten rohantam ki, hogy elhallgattassam. A baba-mama
szobában kerestem menedéket, ahol a képernyın követtem a szertartás eseményeit. Tudtam, hogy nem járulok az úrasztalához az
elızmények miatt és abban sem voltam biztos, hogy egyáltalán már méltó vagyok-e rá.
Tudatlanságomtól és készületlenségemtıl
porig alázva, összetörve vártam, hogy elme-
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hessek. Az utolsó pillanatban hallottam meg
a hívó szót, Jézus Krisztusét, megváltómét,
aki értem is halált halt, és aki a legméltatlanabbak mellé állt sokszor. Villámcsapásként
hasított belém, hogy İ hívott és én nem
mentem, az alkalmat most elszalasztottam.
Fuldokoltam, megfosztottnak, árulónak éreztem magam.
Felkerestem drága lelkészemet, aki meghallgatott és útbaigazított. Jó volt megvallani
tudatlanságomat, együtt imádkozni Isten
szabad ege alatt. Az azt követı napokban
megvallottam bőneimet Szabadítómnak,
csak úgy áradtak nagy botlásaim, a rég elfeledettek és a még éppen csírázóak. Megszabadultam a tehertıl, határtalan boldogságot
éreztem. A következı Úrvacsorára már készülve, hálás szívvel mehettem.
„Én ugyan azt gondoltam ijedtemben: Elvettettem szemeid elıl; de mégis meghallgattad
esedezéseim szavát, mikor kiáltottam hozzád.” Zsolt. 31,23.
Átalakultam, megváltoztam, másként látom
a világot. Az életemen még sok az alakítanivaló, az ismereteimen a gyarapítanivaló.
Kérem a jó Istent, formáljon engem az İ
akarata szerint. Igámat megosztva Jézus
Krisztussal újra élek és terheim könnyen
viselhetık. Hálát adok az Úrnak a rögös
útért, elfogadom, amit nekem szán és kérem,
hogy Igéje váljék „élı vízzé” bennem, melylyel szolgálhatok másoknak!
„Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensım
az ı szent nevét!” Zsolt. 103,1.
Tasiné Lányi Annamária

A reggeli imádság határozza meg a napot.
Az elpazarolt idı, amely miatt
szégyenkezünk, a kísértések, melyekben
elesünk, a rendetlenség és az illetlenség
a gondolatainkban és a többi ember iránti
bánásmódunkban gyakran az elhanyagolt
reggeli imádság következményei.
Dietrich Bonhoeffer

M
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esszirıl jöttem...
… jó helyre érkeztem

Szeretném röviden megosztani másokkal,
hogyan jutottam el oda, hogy befogadtam
Jézust a szívembe.
A szüleim még kiskoromban elváltak. Az
apai nagypapám lelkész volt Debrecenben,
apám testvérének férje szintén lelkész volt;
apám több unokatestvére is lelkész. A válás
természetesen nagyon megviselte anyámat –
mi az apám családjáról sok jót nem hallottunk, szinte csak azt, hogy ilyenek ezek a
„papi” családok, bort isznak, és vizet prédikálnak. Szerintem apám családjának szinte
az összes bőnét tudom, megfőszerezve azzal,
hogy még „ráadásul papok”! A családból
hozott múltam tehát az, hogy a vallás az,
aminek nincs értelme, sıt inkább még káros
is.
2005-ben elhatároztam, hogy megkereszteljük a gyerekeinket. Az elsı beszélgetésemen
Sebestyén Julianna lelkésznıvel nagyon
izgultam, mit fog szólni ı és a gyülekezet, ha
kiderül, hogy valójában nem sok közöm van
a valláshoz, a templomhoz, a Bibliához és
még az alapvetı ismereteim is rendkívül
hiányosak. Aztán meghívást kaptam a Babamama klubba, ahol én rögtön leszögeztem,
hogy nem fogok énekelni, imádkozni meg
pláne nem. Nagy meglepetésemre, ennek
ellenére szeretettel fogadtak. Ezek után, amikor tehettem, mindig mentem az ilyen alkalmakra. Elindult bennem valami, de akkoriban még keményen, fıleg észérvekkel, nagyon ellenálltam.
2007 januárjában történt valami, amitıl úgy
gondoltam, összedılt az életem. A tragédiám
napján, számomra is érthetetlen módon, két
embert hívtam fel telefonon kétségbeesetten,
a barátnımet és a lelkészemet. Azért volt
furcsa, hogy ıt is felhívtam, mert mi akkor
még „csak” a Baba-mama klubban beszéltünk, tulajdonképpen az ismerıs kategóriában volt nálam.
Most már tudom, hogy ez a tragédia
örömHíRlap
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(próbatétel) indított el engem végleg Jézus
felé.
Amikor elıször elmentem beszélgetni a
lelkészlakba (késıbb rájöttem, ezt hívják
lelkigondozásnak) több, mint egy órán át
beszélgettünk, a végén a lelkésznım elıvette a Bibliát, felolvasott belıle – pontosan
már nem tudom, melyik részt – de a lényegre emlékszem: az igazi Boldogság akkor jön
el számomra, ha a szívembe fogadom Jézust
és engedem, hogy İ irányítsa az életem.
Akkor még azt gondoltam jó-jó, de honnan
fogom tudni, hogy ez mikor lesz és „csak
úgy” el lehet-e jutni eddig. Igazából úgy
gondoltam, velem semmi nem fog történni,
pláne olyan nem, hogy én az Úr kezébe adjam magam, akkor meg minek ezen sokáig
gondolkozni.
A következı fél év úgy telt, hogy jártam
lelkigondozásra, olvastam azokat a könyveket és cikkeket, amiket a lelkésznımtıl kaptam és próbáltam lelkileg a „víz felett” maradni. Ez nem sikerült teljesen, szépen lassan depressziós lettem, egyre mélyebbre
kerültem és nem tudtam, tulajdonképpen
minek is élek én, hiszen olyan jól „elvan”
mindenki nélkülem,
sıt talán azzal teszek a
legjobbat, ha nem vagyok. Úgy éreztem,
annyi lelki terhet kaptam, hogy már nem
bírom.
Nyáron elmentünk
Balatonfenyvesre, a
családi hétre. Most
már tudom, hogy azért,
mert az Úr akarta. Engem nagyon megérintettek belülrıl az alkalmak, soha nem hittem volna, hogy ennyire
összeszorul a gyomrom, a szívem egy-egy
Ige hallatán. Az volt az érzésem, mintha az
egész hetet személyesen nekem, értem
„írták” volna. Lassan megértettem, nem
vagyok egyedül. Jézus szeret engem! İ az
én bőneimért is meghalt. Rájöttem, hogy
örömHíRlap
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letehetem, megvallhatom a bőneimet (de
csak a saját bőneimet!). A szívemig hatolt,
hogy neki így is kellek, İ nem fog elhagyni,
İ az, aki mindig szeretni fog. Az emberekben lehet csalódni, de Jézus mindig mellettem lesz. Csütörtök éjjel volt és én magamban sorra vettem a bőneimet, úgy gondoltam, hogy az az egyetlen helyes, ha a Jézus
által mutatott úton élek tovább. Furcsa, felszabadulásféle érzés, boldogság, nyugalom
fogott el. A péntek reggeli alkalom elıtt ott
sírtam a terem ajtaja elıtt a lelkésznımmel
(én talán az apám temetésén sírtam csak
mások elıtt) és rádöbbentem, hogy elızı
este, amikor magamban imádkoztam és
számba vettem bőneimet, az az érzés, amit
akkor éreztem, valójában az maga az újjászületés, a megtérés.
Akkor pénteken azt hittem, most már minden szép és jó lesz, hiszen itt van nekem
Jézus. Ez azért nem ilyen könnyő. Jöttek és
jönnek ezután is próbatételek. Attól, hogy
megtértem, a depresszióm nem múlt el hirtelen. Viszont már nem vagyok egyedül, velem van Jézus Krisztus. A depressziómra az
a legjobb orvosság, ha imádkozom.
Az új életem az egész
családra hatással volt.
Leventét (a legnagyobb
gyermekem), már áthoztam a református
óvodába és természetes
volt, hogy az Ökumenikus Iskolában kezdi
tanulmányait. A középsı gyermekemnél már
nem is merült fel másik
óvoda kérdése, csak a
gyülekezet „Száz Juhocska” óvodája.
A berekfürdıi csendeshétre való elmenetelünk – családostól, habár a legkisebbet, aki
1.5 éves, otthon hagytuk – már nem volt
kérdés és csodálatos élmény volt. A párom –
akit azelıtt nem lehetett rávenni, hogy jöjjön
el velem a templomba – most már örömmel
jön istentiszteletre. Az ıszi evangelizációs
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hét minden napján ott tudtunk lenni együtt,
pedig nem volt egyszerő megszervezni. Az
Úr azt akarta, hogy ott legyünk és végighallgassuk, ezért aztán minden akadály elhárult
elılünk.
Nagyon jó érzés, hogy az esti imádkozások a
családunkban természetessé váltak. A kedvenc esti mesék: a „Fehérke”, „Egy kis szív
története” – ez utóbbit már kb. 50-szer elolvastam, de még mindig nem elég a gyermekeimnek. Este, amikor a gyerekek már ágyban vannak, megbeszéljük a nap dolgait.
Átgondoljuk, mi az, amiért hálát adhatunk az
Úrnak, mi az, amit kérni szeretnénk, ki az,
kik azok, akikért imádkozni kellene.
Hálás vagyok az Úrnak, hogy új életet ajándékozott nekem és ezzel együtt a családomnak is. Most már csak azt nem értem, hogyan
lehet élni az Úr nélkül, illetve hálás vagyok,
hogy ennyi év után nekem megadatott ez az
élet.
Az evangelizációs hét dalának refrénjével
zárom történetem, amiben minden benne
van: „Bízz és engedj, légy csak engedelmes.
Bízva hő Jézusodban. Boldog életed lesz.”
Dr. Horváth Hajnalka
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érfiórák

Nem emlékszem, mikor is kezdıdött,
de legalább 6 éve, hogy minden hónap
elsı keddjén este a férfiakat várjuk a gyülekezetbe.
Nincs olyan kérdés az életünkben, ahol ne
lenne szükségünk egy biztos válaszra. Olyanok vagyunk, akik egyszer így gondoljuk –
és másszor úgy, egyik pillanatban ezt akarjuk – és lehet, teljesen ellentétes lesz akár
egy fél óra múlva. Ilyenek vagyunk, hallunk
valamit, hat ránk valami és ide-oda változik
a gondolat, az akarat, akármennyire voltunk
biztosak – mégsem maradt az.
Minden férfi felelıs, alapvetı szerepe van,
hogy áldás lesz, vagy pusztulás a családban.
Életbevágóan fontos kérdéseket beszélünk át

az Ige alapján, mint gyermeknevelés, férj
szerepe, munkahely, szerepünk, elhívás.
Mindig sajnálom, ha nem tudok elmenni,
mert tudom, nagyon fontos dolgokról maradtam le. Szeretek ott lenni ezeken az alkalmakon – Isten jelen van, Szentlelkével vezeti a
beszélgetést és mindig világosabb lesz egy
nagyon fontos részlet életünk egy-egy területén.
Nagyon jó az is, hogy nincs akadálya az
ıszinteségnek, tulajdonképpen nincs ismeretlen kérdés, Igei válaszokat keresünk mindenre. Az alkalmak - a kérdéskörhöz tartozó
- Igei áhítattal kezdıdnek és valaki mindig
felkészül, kigyőjtve a vonatkozó válaszokat,
majd csoportosan is - egymás tapasztalata,
hite által épülünk, végül imaközösséggel
zárul, hálaadással, kérésekkel - mindig van
mit kérni. Sok mindent kell elvégeznie bennünk, hogy alkalmassá válhassunk a nekünk
szánt felelıs szerep betöltésére.
Tarcza Sándor
Füle Lajos - Az szóljon
Az szóljon, akit megmosott a Vér,
az vallja: JÉZUST így követni jó!
Bizonyságtétel nélkül mit sem ér
a misszió.

P

resbiteri imaközösség

„Akarom azért, hogy imádkozzanak a
férfiak minden helyen, tiszta kezeket
emelvén föl…” 1. Tim. 2,8.
Presbiter testvéreimmel együtt minden hónapban egyszer egy külön imaórára gyülekezünk, mert valami többre vágyunk, mint amit
mi tehetünk. Valami fentrıl valóra, valami
egészen másra, mint amit a világ ad. Istennek különös gondja van a gyülekezetünkre,
számtalanszor megcsodálhatjuk, mikor életjelt ad Magáról és tényleg dicsekedhetünk
Vele.
örömHíRlap
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Mindannyian tudjuk, a gyülekezet az Övé,
ahol gondja van az Övéire, megépíti, újjáteremti népét és igazán jót akar adni nekünk.
Minden szó, ami Tıle származik jót épít,
változtat, teremt egy új természetet bennünk, szabadít és magához vonz.
Állunk Isten elıtt – és tudjuk, hogy látja a
szívünk legmélyét is. Rá van szükségünk.
Minden döntésben, minden programban –
hogy bizonyságai legyünk annak, hogy İ
tényleg létezik.
Hálás a szívünk, hogy jöhetünk Hozzá, tudjuk, hogy meghallgat, érti minden problémánkat és nem kételkedünk a válaszában,
vezetésében.
Nagyon világos számunkra, hogy életbevágóan fontos a gyülekezetünk – nem csak
nekünk, akik jöhetünk – hanem azoknak is,
akik majd jönni fognak. Az elsı igehirdetés
alapigéje jut eszembe sokszor – Légy hő
mindhalálig – és szeretném úgy érteni, hogy
a „legyen” szava az nem felszólítás, hanem
döntés Tıle. A „Legyen” szavára egy világ
állt elı a semmibıl. Ez ad felszabadulást, ez
ad békességet – hogy nem versengés, vagy
aggódás, vagy félelem van a szívünkben –
hanem egy biztos remény.
Ezeken az alkalmainkon mindig valami
fontos témakörben állunk a mi Urunk elé.
Legyen bennünk szeretet, legyen meg az İ
akarata, mutassa meg magát hatalmasan,
találjanak Rá minél többen, lehessünk menedékvár a világból idemenekülteknek, az
ébredés, józanodás helye – Szentlelke hatalmasan munkálkodjon. Mindig sokat kérünk,
nem keveset – Nagy Istenünk van, Mindenható. Szeretném bátorítani a testvéreket is –
imádkozzanak, örüljenek, hogy meghallgat minket, nem a
levegıbe beszélünk,
hanem ahhoz, aki
mindenkinél jobban
szeret és jól hall.
Tarcza Sándor
örömHíRlap
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iért szeretek
nıi órára járni?

Minden hónapban egyszer elhangzik templomunkban az istentisztelet végén, a hirdetések között a hívogatás: pénteken 17 órától
nıi órát tartunk. Ma már – Istennek hála –
egyre több nıtestvérem nevében is mondhatom, nagyon várjuk ezeket az alkalmakat,
készülünk rá, hívogatjuk egymást hét közben. Míg mi együtt vagyunk, kisgyermekeinkre kedves asszonytestvérek vigyáznak,
ezúton is köszönjük hőséges, megbízható
szolgálatukat.
A nıi óra elıdje gyülekezetünkben a fiatalasszony-óra volt. Ezek az együttlétek is nagyon sokat jelentettek számunkra, sokat
épültünk, tanultunk általuk. Bizony sok-sok
hétköznapi kérdésünkben, éppen megélt
családi gondjainkban, konkrét helyzetünkben jelentettek segítséget. Jellegénél fogva
azonban csak egy szők réteget hívogatott: a
fiatal, kisgyermekes, házasságban élı testvéreket. Szerettük volna, hogy ezek az alkalmak nyitottak legyenek minden nıi korosztály számára - családi állapottól függetlenül,
hiszen Isten Igéje mindenkihez szól. Szerettük volna, hogy ezekbe az áldott beszélgetésekbe mások is bekapcsolódhassanak.
De hát miért is olyan jók ezek az alkalmak,
miért jó nekünk minden hónapban összejönni?
Tiszteletes asszony jóvoltából olyan témák
kerülnek a középpontba, amelyek mindannyiunkat érintenek, érdekelnek. Beszélgettünk már - többek között - a szeretetrıl,
az indulatainkról, a miértjeinkrıl, közösségünkrıl Istennel - az imádságról. Jó ilyenkor
átgondolnunk, átbeszélnünk, hogyan éljük
meg ezeket a dolgokat.
- Milyen szeretettel forduljak mások felé,
hogyan szeretem jól a másik embert?
- Hogyan kezeljem az indulataimat? Hogyan
találhatok békességet a legnehezebb helyzetekben is?
- Hogyan gondolkodom, mi van a szívem-
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ben akkor, ha olyan dolgok történnek velem,
a családommal, amelyeket nem értek? Isten
büntetésének érzem, vagy Rá tudok bízni
mindent és hiszem: „akik Istent szeretik,
minden javukra van” Róma 8,28.
- Milyen közösségem van Jézus Krisztussal?
Van-e egyáltalán? Hogyan imádkozzak? Mi
az akadálya, a feltétele a szívbıl jövı imádságnak? Milyen áldások kísérhetik az imádságaimat?
Nagyon jó a nıi órán tapasztalható ıszinte
légkör. Hogy nem kell úgy csinálnom, mintha minden rendben lenne, mindent tudnék,
vagy mindent jól csinálnék. Sokat erısödünk
egymás meghallgatása által is. A legfontosabb azonban Isten jelenléte. Minden kérdésben az İ Igéje tanít és vezet tovább minket,
elkísér a hétköznapokba is. Munkálja a szívünkben, hogy egyre szorosabb, igazi, élı
kapcsolatunk legyen Jézussal.
Bizony elıfordult velem, hogy olyan fáradt
és levert voltam péntek délutánra, hogy semmi kedvem nem volt már kimozdulni otthonról. Férjem rábeszélésére mégis összeszedtem magam és olyan boldogan, felüdülve,
megerısödve mentem haza, hogy csak hálát
adhattam az Úrnak ezért az alkalomért, az İ
szaváért és szeretetéért, mellyel itt is körülvett.
Szeretem a nıi órát az egymással való közösségért, szeretetkapcsolatért is. Jó, hogy
vannak, akik gondjainkat, örömeinket is
megismerve gondolnak ránk, imádkoznak
értünk és én is ugyanígy imádkozhatom értük. Összetartozunk - mert Isten Igéje összeköt minket -, de ebbe a közösségbe szeretettel és szívesen várunk bárkit.
Szeretettel hívogatok most is minden kedves
nıtestvért, hogy minden hónap harmadik
péntek délutánján Isten elıtt legyünk együtt
és az Általa számunkra is elkészített alkalmakat ne mulasszuk el, hiszen Igéjében ezt
ígéri: „Mert ahol ketten vagy hárman egybegyőlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük:” Máté 18,20.
Neuwirth Tiborné

Átszegzett kezednek köszönöm
Jézusom, a te irgalmas kezed
Megkötözték, keresztre szegezték!
Hogyan simogatta a gyermekeket,
Érintette leprások sebes testét,
Osztott az éhezôknek kenyeret,
Intett csendet szeleknek és haboknak…
Látásra nyitotta a vak szemet,
És életre keltette a halottat.
De csodatévô, irgalmas kezed
Megkötözötten és átszegezetten
A legcselekvôbb, a leghatalmasabb!
Bûn rabjai ujjonganak: „Szabad lettem!”
Hogy a bilincs ezer darabra tört,
Kitárulhatott átkos börtönöm,
S szabaddá tettél boldog szolgálatra:
Megkötözött, keresztre szegezett
Kezednek köszönöm!
Túrmezei Erzsébet

Jézus Krisztus mondja:
Maradjatok meg az én szeretetemben!
János 15,9.
Az öröm
ujjongó szeretet
A békesség
nyugvó szeretet
A türelem
hordozó szeretet
A kedvesség
sugárzó szeretet
A jóság
közlı, együttérzı szeretet
A hit
bizakodó szeretet
A szelídség
megértı szeretet
Az önmegtartóztatás lemondó szeretet
A szerénység
önzetlen szeretet
A hőség
kitartó szeretet
Eva von Tiele-Winkler

örömHíRlap
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M

2008. HÚSVÉT

iért jár(j)unk
IFI órákra?

„Ma, ha az ı szavát halljátok, meg
ne keményítsétek a ti szíveiteket”… szólt Szerintem fontos az emberek életében, ha
Isten Igéje február 29-én - e különleges na- tudhatják, hogy tartoznak valahova. Mindpon -, amikor az elmúl években konfirmált azok, akik ifjúsági órára járunk, elmondhatifisekkel tartottunk egy kicsit különlegesebb juk, hogy tartozunk egy közösségbe.
Ráadásul olyan közösségbe, ahol meghallifjúsági órát.
Ezt az órát egy kis játékkal kezdtük, majd gatnak bennünket, elmondhatjuk problémáelcsendesedvén Németh Pál kántor úrral inkat, kétségeinket és problémáinkra segítséénekeltünk néhány ifjúsági éneket, amellyel get, kétségeinkre válaszokat kaphatunk.
ráhangolódtunk az igei mondanivalóra, Persze nem elhanyagolható az IFI kötetlemelyrıl Sebestyén Gyızı tiszteletes úr tett nebb része sem, a filmklubok és egyéb más
bizonyságot. Az igei mondanivaló mellett csoportos foglalkozások. Jól jönnek néha az
elhangzott egy felszólítás és egy kérdés is: ilyen órák is kikapcsolódásképp, amik persze nagyon jó hangulatban zajlanak le.
Ez a te napod! Mit kezdesz vele?
Errıl a kérdésrıl és az elhangzott Igérıl Itt rengeteg problémánkra kaphatunk segítséget, akár megoldást
beszélgetve eszmélis. Mások elmondott
hettünk rá arra, hogy
VÁRUNK MINDEN PÉNTEKEN
bizonyságtételeibıl,
ez a négyévenkénti
19.0019.00-KOR
tapasztalataiból is sok
egy nap, vagy bárkövetkeztetést le lehet
mely másik nap az
AZ IFJÚSÁGI ÓRÁINKON!
vonni.
életünkben mennyire
Példaképp hadd hozfontos, és hogy min- március 28. Tekints az égre!
zak fel egy személyes
den napot Istennel április 4. Filmklub
példát. Régóta foglalaz İ fényében - keláprilis 11. Én is vagány akarok
koztat a hit „kérdése”,
lene, hogy eltöltsünk,
lenni!
nem tudtam elfogadés hogy engednünk
ni, hogy úgy fogadjak
kellene, hogy Isten
április 18. Becsszóra!
el valamit, hogy nem
formálja
kemény
április 25. A stressz
láthatom azt.
szívünket!
május 2. Filmklub
Mondjuk úgy, hogy a
Tiszteletes úr még
május 9. Pünkösdi elıkészítı
„Hiszem, ha látom”
beszélt arról is, hogy
Isten gyermekeinek
minden nap meg kell újulniuk, meg kell
erısíteni a szövetséget Istennel, mert nem a
múlttal, a múlt dolgaival kell foglalkozni,
hanem a mára és a holnapra kell a hangsúlyt
fektetni, mert Isten a megújult emberekre
építi egyházát.
Az igei mondanivaló után egy kis sütemény
és tea mellett beszélgettünk az est hátralévı
részében.
Olyan jó volt hallani ezen a „plusz” napon
is Isten Igéjét, és megtapasztalni, hogy az ı
szeretete soha el nem fogy.
Gy. P.
örömHíRlap

elv alapján gondolkodtam. Majd egyszer egy héten háromszor
is elém került egy Ige. Harmadszor egy IFIn történt, és itt kaptam meg igazán a választ
a kérdéseimre. Ez számomra nagyon jó érzés volt, mert azt hittem sosem kaphatok
magyarázatot kételyeimre, de nem így történt.
Nem múlik el úgy a péntek este, hogy hazatérve ne lennék gazdagabb valamivel.
„A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyızıdés.” Zsid. 11,1.
B. R.
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Szolgálatra felkészülés

átraházáról hazatérve

Mikor megtudtuk a mátraházi
csendeshét idejét, imádkoztunk
feleségemmel az Úrhoz, hogy ha lehetséges
eljuthassunk oda. Elhagyni a világ zaját,
gondjait, Isten Igéjét hallgatni, felkészülni a
feladatra - hiszen küldetésünk van
a világban, ezekkel a vágyakkal
indultunk a hétre. A megértett
Igét, ha tovább adod - a tiéd lesz,
ha hallgatsz róla - elveszíted.
Most röviden az általunk megértett üzenetet szeretnénk továbbadni a kedves olvasónak.
Az Úr felkészít, tanít, hogy szabadok legyünk a bőntıl: „ha a Fiú
megszabadít titeket, valósággal
szabadok lesztek.”
A krisztusi szabadságra van szükségünk, másféle szabadság nincs.
Jézus megszólítja tanítványait, de kérdése
nekünk is szól: „Engemet, embernek fiát,
kinek mondanak az emberek? … Ti pedig
kinek mondotok engem?”
Milyen kegyelmes Jézus, hogy az elsı kérdéssel felkészít bennünket, hogy elgondolkozzunk a második kérdés fontosságán, hogy
ki nekünk Jézus Krisztus.
Boldog ember az, aki Péterrel felelhet a kérdésre: „Te vagy a Krisztus, az élı Istennek
Fia.”
Jézus elmondja, hogy megölik és feltámad,
de Péter nem akarja elhinni Jézus beszédét ezután láthatjuk azt, amikor az ember nem az
Úr Isten dolgaira figyel - megszégyenül!
Az Úr gondoskodik rólunk, elhívja az övéit
csendeshetekre, hitmélyítı alkalmakra, hogy
felkészítsen bennünket a feladatra a misszióban. Feltöltekezve, lejıve a hegyrıl, erıt,
hatalmat és mondanivalót véve a Szentlélektıl, Igéje és imádság által. Jézushoz kell
mennünk minden nap, mert nélküle nincs
bizonyságtételünk a világ számára!
Hatalmat ad a hitetlenség, testi-lelki nyomorúságok fölött. Mert ahol a Jézustól jött Ige

megszólal, ott megtérés, bőnbıl szabadulás,
testi-lelki gyógyulás, bizonyságtételek történnek.
Isten országát kell hirdetni és az İ országához lehet tartozni, amely az a hely, ahol Isten
akarata érvényesül.
Visszatekintve hitetlen, pogány
életemre, szomorúság tölti el szívemet - szörnyő még csak rá gondolni is. Azonban, mióta Jézus
elhívott megtudtam, hogy örök
életem van, megláttam milyen
Isten országa, és el tudom mondani, hogy csodálatos az életem az
Úrral!
A lelki és testi terhekkel megrakottan nem mehetünk az Úr szolgálatába – a misszióba! Ekkor
nem tudunk másról szólni, csak
saját bajainkról. Tegyük le Jézus
elé bajainkat, fájdalmainkat, mert İ általa
felszabadulunk és alkalmassá válunk a bizonyságtételre.
A boldog életben akadályozó dolgainkat,
gondjainkat, terheinket, kérdéseinket tegyük
le imádságban az Úr elé és így menjünk az
Úr szolgálatába.
Horváth József

Pecznyik Pál - Hívogatás
Ne csak olykor-olykor
Lépj be a templomba,
Keresd Isten házát
Gyermekségedtõl fogva!
Halhatatlan lelked
Ne koplaltasd éhen!
Öröme, ha élhet
Mennyei kenyéren.
Lásd meg életedben
Isten szent szándékát,
S fogadd el az üdvöt,
Szíve ajándékát!
örömHíRlap
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Ének-zene

órusunk jelene

Bizony minden egyes mérföldkınél az ember meg-megáll, és ha nem is pihen meg, de számot vet, hogy hol is áll,
merre is megy? Nyugtázza, hogy mi az,
amin már túl van, és mi az, ami még hátra
van. Bizony én olyan földön arathatok, amit
nem én vetettem, nem én szántottam, és
nem én gondoztam. Istennek adok hálát,
hogy Fótra vezérelt. Gyakran megszólal
bennem egy hang: hiszen én erre nem is
vagyok méltó! Ennek ellenére be kell mennem a következı próbákra, mert szeretettel
vár a kórus, és kottát kell osztanom nekik,
és vezetni ıket. Igen vezetni. Gyámoltalanságom ellenére is. Az Úr Igéje bátorít: “De
Isten kegyelmébıl vagyok, ami vagyok, és
hozzám való kegyelme nem lett hiábavaló…” 1. Kor. 15,10
Éppen ezért, amikor errıl a kórusról írok,
akkor elsısorban hozzájuk szólok. Megköszönöm az eddigi sok-sok áldozatos munkájukat: ami azt jelenti, hogy hétrıl-hétre ott
ülnek a próbákon és aktívan, erejüket megfeszítve, szabad idejüket odaszánva dolgoznak keményen és önfeláldozó módon. Másodsorban azokhoz, akik még nem a kórus tagjai, de bízom benne, hogy ott él a szívükben a vágy, hogy egyszer
velünk együtt énekeljenek Isten dicsıségére. Így várunk minden
egyes érdeklıdıt szeretettel, aki szívesen
fáradozik velünk “tudván, hogy a mi munkánk nem hiábavaló az Úrban”. Harmadrészt pedig a gyülekezethez szólok, akik
között otthont találtunk kedves feleségemmel. Akikkel olyan jó együtt tisztelni Istent,
együtt énekelni, zengeni a dicséretét vasárnapról-vasárnapra. Akik szeretettel fogadják
szolgálatainkat, bátorítanak és imádságban
hordozzák életünket.
örömHíRlap
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A Fót-Központi Református Egyházközség
Gárdonyi Zoltán énekkara gyülekezeti énekkar, és ez nagyon jó, hogy így van.
A kórus történetét sokkal jobban tudják a
kedves Testvérek. Én egy bı éve vettem át a
több mint 100 esztendıs múlttal rendelkezı
zenei együttes irányítását. Olyan egyházzenei alkotásokat igyekszünk a mősorunkra
tőzni, amelyeken keresztül nyilvánvalóan
Isten üzenete szól. Elsısorban ünnepi idıszakokhoz igyekeztem olyan könnyebb repertoárt betanítani, amivel a legfontosabb
egyházi ünnepeinken az ünnep lényegi mondanivalója szólalhat meg.
Így szólalt meg elsı fóti karácsonyomon:
Bárdos Lajos: Szent karácsony éjjel; Michael Praetorius: Szép rózsabimbó nyílt ki;
és Csomasz Tóth Kálmán: Csendes éj. Már
ebbıl a mősorválasztásból is kiderül, hogy
számomra nagyon fontos az, hogy valamilyen szempontból a miénk legyen az a zene,
amelyet éneklünk. Bárdos Tanár Úr nem
csak a XX. század egyik legkimagaslóbb
kóruskomponistája, hanem magyarsága és
Istenbe vetett bizodalma
egyaránt
példaértékően
tükrözıdik alkotásaiban.
Csomasz Tóth Kálmánt be
se kell mutatnom. Hiszen
énekeskönyvünk neki köszönheti nem csak a létét,
hanem azt is, hogy kitartó
tudományos igényességgel
véghezvitt
himnológiai
munkássága a XX. század
legjobb énekeskönyvévé érlelte az összes
felekezet között. Harmadiknak hagytam
Michael Praetoriust. İ a régi idık nagy mestere. A 16-17. század fordulóján a német
protestáns zeneirodalom egyik legmarkánsabb alakja volt. Bár ezen mővek nagyobbik
fele már korábban is elıkerültek a kórus
repertoárján, mégis úgy érzem, sokat tanult
nem csak a kórus, hanem én magam is ezeken az aprónak mondható mővészi alkotásokon.
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Ének-zene

Virágvasárnap egy élı református szerzı
kánonjával színesíthettük az istentiszteletet:
Draskóczy Balázs - Ím bevonul Jézus.
Nagyhéten J. S. Bach egyik korálja csendülhetett fel. Húsvét ünnepén pedig nem csak a
jól megszokott Magyar Misét énekelhettük
Kodály Zoltán tollából, hanem Melchior
Vulpius egy örvendezı hangvételő korálját is. İ Praetoriusnak
nem csak kortársa volt, de a
protestáns zeneirodalom egyik
legnagyobb alakjaként tisztelhetjük mindkettıjüket.
Gárdonyi Zoltán: Pünkösdi
dicsérete a következı nagy ünnepen fıénekként hangzott el. A
szerzı nem csak kórusunk névadója, hanem a magyar Bibliai
próza elsı és egyben leghitelesebb megzenésítıje is.
A második fóti karácsonyomra
egyetlen opusszal bıvítettük a
kínálatot: Osváth Viktor: Krisztus dicsérete.
A kecskeméti zeneszerzı sok-sok szép alkotással ajándékozta meg nem csak az ottani
református gyülekezet kórusát, hanem egész
magyar református egyházunkat is.
Látják tehát a testvérek, hogy az eddig énekelt darabok két zenetörténeti korszakba
sorolhatóak: ezek pedig - a reformáció korának zenéje, illetve a XX. századi magyar
zene. Rendhagyó módon került bele repertoárunkba egy romantikus alkotás (Robert
Schumann: Szólj hozzám Jézus), valamint a
reformáció kora elıtti Jacobus Clemens
non Papa: Zengjen az Úrnak hálaszó illetve
Johann Walter: Isten igéje kısziklám. Mind
a két zeneszerzı korábban élt, mint az eddig
tárgyalt német protestáns szerzık. Walter
nem csak barátja volt Luther-nek, de egyben
zenei tanácsadója is. Jacobus Clemens pedig
nagyjából kortársa, de németalföldön. Ez a
reneszánsz kor a kórus irodalom virágkora és
egyben csúcsa is. Amely kórus ezzel a klaszszikus vokálpolifóniával megbirkózik, annak
számára megvalósíthatóvá válik a legmoder-
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nebb zenei irányzatok bármelyike. Ezért a
következı célként elsısorban Goudimel-t,
mint a genfi zsoltárok legnevesebb feldolgozóját látom, valamint hosszú távon Palestrina-t és Lassus-t, akik a reneszánsz zene két
legnagyobb összefoglaló mestere.
Távlati tervem: a mai zenét szeretném közelebb hozni a kórushoz. Míg a
reneszánsz zene megismerése
elsısorban szakmai szempontból
fontos, addig a mai zene megismerése sokkal inkább lelki szükséglet a számomra. Bár tudom,
hogy ismerve kortárs zenei helyzetünket jogos ellenszenv ébredhet most az olvasóban, mégis úgy
vélem, hogy a mában élve a mai
problémákkal kell megküzdenünk. A mai kor lelkülete vesz
bennünket körül, és ma kell feldolgoznunk mai élményeket a
világban. Úgy gondolom, hogy
akkor mai eszközökkel is kifejezhetjük érzésinket és gondolatainkat. Hisz a mi kórusunk
a ma emberének énekel. A mai szíveknek
kell átadni Krisztus üzenetét. Én úgy hiszem,
hogy meg lehet találni azokat az eszközöket,
és lehetıségeket, amik talán sokkal jobban
segítségére lehetnek a mai gyülekezetünknek, mint bármilyen másik zenetörténeti
korszak. Hisz a legritkább esetben fordul elı,
hogy a szószéken a lelkész Kálvin János
prédikációját olvassa fel. Persze tisztelem és
szeretem elıdeink munkáját, de “énekeljetek
az Úrnak új éneket”! Eddig ugyan még egy
zeneszerzıtıl se kérdeztem meg, hogy volna
-e kedve kórusunk számára komponálni,
mégis be kell vallanom, hogy ez hosszú távon fontos célom! Hiszen korábban is természetes gyakorlat volt ez a kórus életében.
Remélem, újra feleleveníthetjük eme szép
hagyományt.
Megköszönve figyelmüket, Isten gazdag
áldását kívánom!
Németh Pál kántor-karnagy
örömHíRlap

14

Vers

Ne akarj kereszteden könnyíteni!
Kemény a harc, nehéz a kereszt terhe.
Nem bírom már! – sóhajtod csüggedezve.
De tarts ki! Egyszer meglátod, megérted,
hogy a keresztre miért volt szükséged.

2008. HÚSVÉT

„Olyan súlyos keresztet cipelek.
Jobb, ha belıle lefőrészelek”
– mondja magában.
„De jó, hogy megtettem!
Sokkal könnyebb!”
– sóhajt elégedetten.

Vándor roskad le az útszél kövére.
Bot a kezében. Bárcsak célhoz érne!
De nem megy tovább! Hogyan érje el,
ha olyan nehéz terheket cipel?

Siet tovább. Mindjárt elfogy az út,
s eléri a ragyogó gyöngykaput.
Ó, már csak egy patak választja el!
JönJön-megy a partján, hídra mégse lel.
De hirtelen eszébe jut keresztje:

Amikor indult, erıs volt és boldog.
Azóta annyi minden összeomlott.
Magára maradt. Szép napoknak vége.
Keserves, árva lesz az öregsége.
Szívében ott a kérdés szüntelen:
Mért lett ilyen az út, én Istenem?!
Ahogy így töpreng, kicsordul a könnye,
és leperdül az útszéli göröngyre.

A túlsó partra az most híd lehetne.
Jaj, nem ér át! Hiába próbálgatja:
hiányzik a lefőrészelt darabja.
„Mit tettem?” – kiált kétségbeesetten.
„Most a cél közelében kell elvesznem,
mert keresztemet nehéznek találtam!”
S ott áll a parton keserő önvádban.

Aztán elcsendesedik. LehetLehet-e
ilyen csüggedt, ha Isten gyermeke?
Magasba emeli tekintetét.
Ott majd megérti, amit itt nem ért.
Fogja botját, és indul vánszorogva,
mintha a domboldalon kunyhó volna!
Odaér. Bemegy. Fáradtan lefekszik.
Elég volt már a vándorlásból estig.
Soká eltöpreng még bajon, hiányon,
míg végre lassan elnyomja az álom.
S magát álmában is vándornak látja,
útban a távol mennyei hazába.
A mennyei város ragyog feléje.
Oda igyekszik, siet, hogy elérje.
Kezében vándorbot, vállán keresztje.
Vállára azt maga Isten helyezte.
Siet örömmel. Föl! Elıre! Föl!
A messzi cél, mint csillag tündököl.
Hıség tikkasztja. Keresztje teher.
Útközben néha pihennie kell.
Kedves ház kínál pihenést neki.
Súlyos keresztjét ott leteheti.
S ahogy továbbindulna, mit vesz észre?
Tekintete ráesik egy főrészre.

örömHíRlap

Azután új vándort lát közeledni,
s mert keresztjébıl nem hiányzik semmi,
mint hídon, boldogan indulhat rajta,
hogy átjusson békén a túlsó partra.
„Rálépek én is!” Reménykedni kezd:
az ismeretlen, idegen kereszt
hátha átsegíti. Rálép, de reccsen
lába alatt. „Jaj, Istenem, elvesztem!
Uram segíts!” Így sikolt, és felébred.
Még a földön van. Elıtte az élet.
Csak álom volt a kín, a döbbenet.
„Megváltó Uram, köszönöm Neked!
Keresztemet Te adtad, ó, ne engedd,
hogy egy darabot is lefőrészeljek!
Amilyennek adtad, olyan legyen!
Te vezetsz át a szenvedéseken.
A Te kereszted szerzett üdvösséget,
de mivel az enyémet is kimérted,
Te adj erıt és kegyelmet nekem,
hordozni mindhalálig csendesen!”

15

Imatémák
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Anyakönyvi híreink
Keresztelık – Osztozunk a gyermekáldást kapott családok örömében:
Sillingi Péter – Sillingi Sándor és Bajnóczi Krisztina gyermeke
Sillingi Sándor – Sillingi Sándor és Bajnóczi Krisztina gyermeke
Dürge Balázs – Dürge József és Kovács Tímea gyermeke
Martos Léna Mandula – Martos Árpád Álmos és Tóth Emese gyermeke
Kelemen Petra – Kelemen Zoltán és Kelemen Andrea gyermeke

2008.
2008.
2008.
2008.
2008.

február 9.
február 9.
február 17.
február 24.
március 16.

2008.
2008.
2008.
2008.
2008.
2008.
2008.
2008.
2008.

január 10.
január 18.
január 23.
február 6.
február 8.
február 11.
február 26.
február 29.
március 7.

Temetések – Az Úr vigasztalását kérjük a megszomorodott szívőeknek:
Czira Gézáné Gergály Irén (58)
Fót, Táncsics M. köz 11.
Döményi István (67)
Fót, III-as Zugló 2.
Nagy László (45)
Bp., 1041 Rózsa út 56. I/10
Jeremiás Sándorné Nagy Erzsébet (82) Bp., Andrássy út 72.
Szőcs Csaba (32)
Fót, Bacsó Béla út 22.
Nyúka István (84)
Fót, Kemény G. út 22.
Kiss János (86)
Fót, 48-as Ifjúsági utca 5.
Cseri Erzsébet (74)
Fót, Czuczor út 12.
Kırösi Zoltán (38)
Dunakeszi, Erkel F. út 10/a

GYÜLEKEZETI TÁBOROZÁS

BALATONFENYVESEN
2008. július 21-26-ig.
Szeretettel hívjuk a gyülekezet kicsinyeit és nagyjait egyaránt
az idén is megszervezésre kerülı gyülekezeti táborozásra!
A Református Üdülınek nagyszerő sportpályái, saját strandja,
saját konyhája van. A vendégek 4-6 ágyas szobákban kapnak elhelyezést,
2 szobához tartozik egy fürdıszoba. Szállás és napi háromszori étkezés biztosított.
Jelentkezés a lelkészi hivatalban istentisztelet elıtt vagy után személyesen,
vagy telefonon: 06-27/632-540 ill. mobilon: 06-30/638-47-23

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













Isten közösségformáló munkájáért gyülekezeteinkben;
Urunk minden munkásáért, aki nehézségben van;
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 kisalagi gyülekezet testi-lelki épüléséért;
egyházunk és egyéni lelki életünk megújulásért;
a missziói munkákért;
a gyászolókért, a megkeseredett szívőekért;
a magyar népért, országunk jövıjéért, vezetıiért.
örömHíRlap

16

Hirdetések

örömHÍRlap
A Fót-Központi Református
Egyházközség Folyóirata
Felelıs szerkesztı:
Sebestyén Gyızı lelkipásztor
Cím: 2151 Fót, Károlyi István út 1.
Tel: (27) 632 540
Fax: (27) 632 540
Honlap: www.fotiref.com
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 Újkenyér
alkalmából jelenik meg.
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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
18.30
17.00

Baba-mama klub
Férfióra
Nıióra

 Ünnepi alkalmaink 
Március 30. 10.00 Egyházmegyei nıi csendesnap
Április
6. 15.00 Körzetgazdák alkalma
20. 15.00 Hittanosok és szüleik
szeretetvendégsége
Május
4. 10.00 Konfirmáció
5. 17.00 Óvodások anyák napi köszöntıje
5-9. 19.00 Ökumenikus bőnbánati hét
10. 10.00 Pünkösd, konfirmandusok és
jubilánsok fogadalomtétele,
úrvacsorás istentisztelet
11. 10.00 Pünkösdhétfı, úrvacsorás
istentisztelet

email: oromhirlap@fotiref.com
A lapot önkéntes adományokból
tartjuk fenn.

MEGHÍVÓ
NİI CSENDESNAPRA
2008. március 30. vasárnap 1000 - 1600

FELHÍVÁS!

Téma: A HELYES ÖNÉRTÉKELÉS
(azaz talentumaink felismerése és
Isten akarata szerinti használata)

Elérkezett a 2007. év
adóbevallásának ideje,
éljünk törvény adta
lehetıségünkkel és
ajánljuk fel adónk 1+1%-át:

Elıadó: Dr. Holtay Margit
(Magyar Belmisszió Biatorbágy)

Fóti Református Alapítvány

19186890-1-13
Bizonyságtevı: Cséki Gyızıné Marika (Budapest)
Református Egyház
SZERETETTEL VÁRUNK
MINDEN NİTESTVÉRÜNKET!
örömHíRlap
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