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A láthatatlan Isten láthatóvá lett
„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ı dicsıségét, mint az
Atya egyszülöttjének dicsıségét, telve kegyelemmel és igazsággal.”
János 1,14
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Karácsony ezt jelentette, hogy az
idı felett álló Isten belépett az
emberi történelembe. Az ember a
bőneset miatt képtelenné vált arra,
hogy Istent a maga valójában megismerje és tisztelje. Két véglet
között hánykolódik azóta is: vagy
elvont fogalomként beszél róla,
vagy bálványt farag belıle. Így lett
Istenbıl végsı ok, legfıbb rendezı
elv, vagy pedig ember-, illetve
állatformájú figuraként tisztelt
báb.
A Biblia arról szól, hogy Isten
nem nézte közönyösen ezt az elképesztı nyomorúságot, amivel az ember
Tıle
elszakadva
magának akar kétségbeesetten „istent”
gyártani. De nem
tanácsokat küld utánunk, nem csak beszél – ahogy mi
szoktunk sokszor a
bajba kerülteknek –
hanem kegyelmesen
utánunk
nyúlt,
hogy
kiemeljen
ebbıl a reménytelen állapotból, a
kárhozatból. Karácsonykor Istennek ez

a kegyelmes utánunk nyúlása
történt meg. A Názáreti Jézus
lett az Isten utánunk kinyújtott
keze, akiben a szabadítást készítette el nekünk. İ maga személyesen jött el az İt megsértı
ember után, Jézus emberi testében, hogy emberi nyelven mondja el a szabadulás lehetıségét, és
ilyen emberi testben szenvedje el
a büntetést, amit mi, emberek –
én és te – érdemelnénk jogos
ítéletként.
Aki ezzel a lehetıséggel él, amit
Isten az elsı karácsonykor Jézusban felkínált, annak örök
élete van, az megszabadult a
bőnei kárhoztató terhétıl. Ezt
nevezi a Biblia hitnek. Aki komolyan veszi, amit Isten értünk
tett, amit errıl mond, és eszerint
rendezi be az életét, az hisz.
Ezt a karácsonyi örömhírt fogalmazta meg János ilyen különös
módon: „Az Ige testté lett.” Az
ı görög mőveltségő olvasói számára így volt ez a legérthetıbb,
ugyanakkor a legmeghökkentıbb,
hogy Isten az ember Jézus Krisztusban láthatóvá vált. Ez a megfogalmazás közvetítette legjobban azt az igazságot, hogy Isten
Személy, nem fogalom, eszme,
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elv, szobor, kép vagy faragvány, hanem élı
személy. És ez az Isten végtelenül szeret
minket, annak ellenére, ahogy viselkedtünk
vele, és úgy döntött, hogy visszaadja, ismét
odaajándékozza nekünk az elveszített Életet.
Emiatt İ maga, a láthatatlan Isten utánunk
jött, hogy utat készítsen haza, és hogy
meghívjon minket az Életbe. Jézusban
helyreállította a kapcsolatot, visszavezetve
az embert az ı Urához.
Ezt jelenti János örömujjongása: „mi láttuk
az İ dicsıségét…” Itt Isten dicsıségérıl
beszél, amit ember nem láthat, nem képes
elviselni, és János mégis azt mondja: mi láttuk! Egészen materialisztikusan tapasztaltuk
Isten jelenlétét, valóságát, dicsıségét; olyan
mértékben átalakítva Jézusban, hogy az nekünk, bőnös embereknek is elviselhetı legyen. Aki İbenne hisz, az él, és hinni azt
jelenti, hogy komolyan veszem, hogy valóban elszakadtam Istentıl; fáj nekem, hogy
ezzel vétkeztem ellene, végre tisztán látom, hogy nem tudok magamon segíteni,
ezért elfogadom a felém készített utat, a
meghívást, azt az ajándékot, amit a karácsonykor emberré lett Krisztusban kínál
nekem. Aki így újra élı kapcsolatba kerül
Istennel, az visszakerült Hozzá. Visszakapta
az elveszített pozíciót, azt, akivé Isten az
embert teremtette. Ezért történt karácsony,
így lett a láthatatlan Isten láthatóvá, ez az
egész csodának a célja.
Szeretett Testvérem!
A te számodra is egyedül ettıl függ, hogy
életnek nevezhetı-e az a néhány évtized, amit
itt a Földön eltöltesz, hogy túléled-e a halálodat, hogy tied-e az örök élet, hogy ezt elhiszed-e. Meglátod-e az Isten dicsıségét, és az
emberré lett Jézus Krisztusban felismered-e
az Isten Fiát, a hozzád küldött szabadítót!
Kívánom, és 2008 karácsonyán kérem, hogy
meglásd te is a láthatatlan, de teéretted is
testté lett Istent!
Sebestyén Gyızı, lelkipásztor
örömHíRlap
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Lukátsi Vilma:

HA…
Messzebbről, mint
a napkeleti bölcsek,
s fáradtabban,
mint a pásztorok
érkezünk el
karácsonyainkhoz,
titok marad
titoknak a titok?
...ott vagyunk már
lépéstelen közelben,
valahonnan
szűrődik az ének:
„Békesség az
embernek a földön,
és dicsőség
dicsőség
dicsőség
a menny Istenének.”

L

egyetek annak okáért követıi az
Istennek, mint szeretett gyermekek.
Efézus 5,1

Mikor az elsı csoportos beszélgetésen feltették a kérdést, miért jöttem el Berekfürdıre,
mit várok ettıl az egy héttıl – hirtelen nem
is tudtam a választ. Két éve voltam elıször
itt, most másodjára. Sem lelkileg, sem testileg nem éreztem magam megfáradtnak, sıt,
telve volt szívem Isten iránti hálával, Aki a
sok, kiadós, folyamatos feladatok közt megtartott, erıt adott, fáradtságban felfrissített.
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Csodálatos, le nem írható érzés Isten gyermekének lenni, de sajnos tapasztalatból tudom,
hogy nagyon gyorsan, szinte észrevétlenül el
lehet távolodni. Elég a világ zajában épp csak
egy kicsit megmártózni…
Aztán elsı este a kapott Igét olvasva derősen
állapítottam meg ismét: Uram, valóban Te
mindent tudsz, te tudod mi az én szükségem,
ami szívem mélyén kimondatlanul lapul, Te
fogalmazod meg helyettem, és Te teszed tudatossá bennem. „Legyetek annak okáért
követıi az Istennek, mint szeretett gyermekek.” (Ef. 5,1) Hogyan lehetek Isten hőséges
követıje? Hogyan maradhatok meg Krisztusban? Igen, erre a lelki fegyverkezésre, útravalóra vágytam…
A válasz hét közben az elıadásokon, csoportos beszélgetéseken, a
kántor úr vezette közös éneklésekben, baráti beszélgetéseken lassan
kibontakozott elıttem.
Délelıttönként Sebestyén Gyızı
lelkipásztorunk tartott elıadást az
óember és az újember harcáról.
Világossá vált: én magam nem tudom felvenni a küzdelmet az óemberemmel. Az ÖRÖMHÍR az, hogy Jézus ezt már megtette helyettem. „Tudván azt, hogy a mi óemberünk ı
vele megfeszíttetett, hogy megerıtelenüljön a
bőnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a
bőnnek: Mert aki meghalt, felszabadult a bőn
alól.” (Róma 6,6–7) A szabadulás Isten munkája, a szentség a feltámadás öröksége, és
ennek „birtokbavétele” egy egész életen át
tart. Az óemberrel szemben új fegyvert kell
alkalmaznom; Krisztus új teremtménnyé tett,
de az új teremtményrıl nekem kell lehúzni a
leplet. Nekem kell érvényesíteni a jogot,
hogy tulajdonommá legyen, amit Krisztusban
Istentıl kaptam. Mindezt engedelmességgel,
teherhordással, a saját keresztem felvételével
tehetem meg. Igen ám, csak éppen ebben
bukom el – naponta hányszor is?! Az
ÖRÖMHÍR az, hogy Isten Szentlelke segít,
sıt hordozza terhemet, viszi keresztemet, de
nekem hálaadással és hittel kell mindezt kér-

nem Tıle, vagyis radikális keresztyénnek kell
lennem.
Esténként Tariska Zoltán lelkipásztor elıadásait „Miért bízhatunk Istenben?” címmel hallgatva mindez tovább erısödött bennem: Isten
a Kıszikla, megbízható, az egész életet rá
lehet építeni. Az újjáteremtett ember az ı Fia,
Jézus alapján áll, aki megtart. Ha engedek
szavának, és rábízom magam, gyızelmem
van.
Most, ahogy írom e sorokat, ámulattal és hálával nézek Isten gondoskodó szeretetére. Alig
telt el pár hét, s máris hányszor volt szükségem a Berekfürdın kapott útravalóra! Hányszor volt szükségem a figyelmeztetı szóra:
„Legyetek követıi Istennek…” és a
folytatásra: „…mint szeretett gyermekek”. Igen, Isten túláradó szeretete kíséri életemet, de azt is tapasztalom, ha nem adom tovább e szeretetet, mint állóvíz poshad meg
bennem.
A szeretetnek, a gyülekezeti közösségnek a megélésére nemcsak lehetıség volt Berekfürdın, hanem meg is valósult. A hitben járás útján mindnyájan másutt
tartunk: ki elırébb, ki most vagy nemrég tért
erre az útra, ki megtorpant rajta. Öröm volt
látni s átélni azt a tapintatos szeretetet, ahogy
lelkészeink és gyülekezeti testvéreink terelgették a közösség tagjait a keskeny úton. Számomra külön öröm volt jobban megismerni a
gyülekezet tagjait, akikkel vasárnaponként
vagy más alkalommal nincs idı beszélgetni,
esetleg sokakat csak látásból ismertem eddig.
A berekfürdıi csendeshét és más hasonló,
Isten jelenlétében együtt töltött alkalmak kiválóak arra, hogy gyülekezeti közösségünk tagjaiként épüljünk, és magunk is építı tagjaivá
váljunk közösségünknek.
Gyönyörő ısz volt Berekfürdın, de a legszebb
és legfontosabb az, hogy Isten kegyelmébıl
nem csak egy hétig tarthat, hanem egész évben!
Makovics Erika Anna
– A berekfürdıi hét anyaga megjelent CD-n,
iratterjesztésünkben kapható. –

örömHíRlap
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Presbiteri csendesnap

gyházmegyei presbiteri
találkozó

Változatos esıjáró technikákat bemutatva, ki
szökellve, ki nagyokat lépve vagy megfontoltan az esernyı alá bújva érkezett november utolsó, esıs szombatján az egyházmegyei presbiteri találkozóra. Néhány presbitertársammal mint vendég„látók” fogadtuk a
parókia egyik külsı szeglete alá bújva az
érkezı testvéreket, tessékelve ıket a nagyterem felé egy kis teázgatásra vagy
sütimajszolásra. Kellemes gulyásleves illat
szökött át a gondosan csukott ajtók mögül a
tábori konyhává átalakított alagsori helyiségek egyikébıl, és kísérte egy darabon a
templomba indulókat.
Tea, süti, gulyásleves! Egy világi rendezvényen ez már a csúcspontot jelentené. Nekünk, hívı keresztyén embereknek viszont a
mélypontot, ha csak ennyirıl szólna egy
presbiteri találkozó.
Igen tápláló lelki étkeztetésünket lelkészünk,
Sebestyén Gyızı kezdte az elénk adott
1Péter 1,13–16 igeverseivel: „Hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is
szentek legyetek teljes életetekben.”
A hívı ember életére, akit Jézus elhívott a
szolgálatra, különös súllyal nehezedik ez az
ige, hiszen az életünk minden területérıl
szól. Felismerhetıek vagyunk-e mint Jézust
követık a mindennapi életben, s merünk-e
úgy viselkedni, ahogy Jézus kéri, vagy csak
amolyan vasárnapi hívık vagyunk, akik hazafelé átlépve a templomajtót, csúsznak viszsza a különbözı bőnökkel kirakott (fényesre
csiszolt) világi nyomvályúba? Egyáltalán
Isten a gazdád, vagy az emberek használnak
és a bőn? – hangzottak a kérdések, és talán
kicsit mindenkit a templompadokba nyomtak
és gondolkodásra késztettek.
Sipos Bulcsú szadai lelkész, esperesjelölt
elıadásában rávilágított többek között szintén a szentség szükségességére (3Mózes 11,
44–45) az egyház, a nemzet életében, és a
örömHíRlap
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reformáció fontosságára, ami lelki ébredéssel
és misszióval kell, hogy együtt járjon az egyházon belül és kívül, hogy megakadályozható legyen a magyar társadalom hanyatlása.
Valamint az elhívás fontosságáról is szó
esett, mivel nem mi választjuk Jézust, hanem
İ az, aki választ minket és hív el szolgálatra.
Ha valaki hallja az elhívó szót, azt el kell
fogadni és az ige vezetése alatt engedelmesen szolgálni a tisztaság, becsület és a tisztesség megtartásával. A szent Istennek nem
lehetnek szentségtelen hírnökei.
A kemény és komoly gondolatokat, amiket
kaptunk az ige fényében Sipos Bulcsútól
helyhiány miatt csak így, néhány fıbb mondatban tudtam bemutatni.
Majd Matyó Lajos zsámbéki lelkész következett, aki vidám bevezetıvel kezdte korreferátumát, reklámok hitelességét firtatva, és
néhány példát felhozott, mi minden ostoba
hazugságot kapunk vidám formába öntve
nap mint nap (sajnos komoly formába öntötteket is bıven) különbözı csatornákon keresztül.
A hiteles keresztyén élet szent, és szentség
nélkül nem láthatjuk meg az Urat (Zsid. 12,
14). A test kívánságai állandóan a lélek ellen
törekednek (Gal. 5,16–25), de ha Jézus és az
ige vezetése alatt állunk, védettek vagyunk.
Bukásainkban is Jézust kell keresnünk bocsánatért, és erıt kérve a folytatáshoz.
Majd felvetıdött a nap négy alapkérdése,
ami körül forogtak a kis csoportokban történt
beszélgetések, úgy mint: szentség a családi
életben, a munkahelyen, az adózásban és a
közlekedésben.
A kiváló babgulyással való személyes találkozás és elfogyasztása után újra a templomban folytatódott a program a csoportok beszámolóival. Megfogalmazódott: a hétköznapi életünk szentségben történı megéléséhez
feltétlen fontos az igével való napi kapcsolat,
és imádsággal, szeretettel kell fordulni a
családtagok és a munkatársak felé. Valamint
adózásunkban ugyanaz a lelkület vezéreljen
minket, keresve, mi kedves a mi Urunknak.
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Bizonyságtétel

A közlekedéssel kapcsolatban egy ismerıs
presbiter testvér véleményét emelném ki,
amely szerint: „A halacskát sok esetben nem
a gépkocsi hátuljára kéne ragasztani, hanem
a kormánykerékkürt gombjára, hogy jusson
akkor is eszembe, ki az én Uram, amikor
indulatosan nyúlnék hozzá.”
A záró áhítat igei üzenetét Fónagy Miklós
leköszönı esperes úr hirdette. Az ı megszólalásában az igei tartalmat az 1Tim. 6,12
verse adta, ami a hívı ember legszebb harcáról, a hit harcáról szól. Ennek tükrében tárt
elénk különbözı élethelyzeteket az Isten
nélküli életrıl, a napi ige hiányáról, zátonyra
jutott emberi életekrıl és ezek végzetes következményeirıl. Merjük rábízni életünket
Krisztusra, s úgy lesz hiteles hívı, gyümölcstermı életünk, ami az örök életre visz
minket.
Hálásak vagyunk, hogy lehet egy nap alatt
nagyon sok értéket kapni, ami visszacseng az
ember fülében hónapok vagy évek múlva is.
És köszönet a sok dolgos kéznek, akik munkájukkal dicsérték az Urat, és úgy segítették
e nap áldottá, emlékezetessé tételét.
Ifj. Elek István
Ne csak naptár szerint
Új esztendı… De csak naptár szerint,
hogyha a bőn, a megtőrt régi mind
velünk marad: kitartott csüggedés,
ápolt közöny, megszólás, nem kevés
irígykedés, jólfésült káröröm,
parázna szem, fullánk nyelv, vádözön
mások felé, kaparcsik vágy, bután
leplezgetett hajsza a pénz után.
De ronda mind, de ó, de rothadó!
Takarja be lehulló tiszta hó,
fedezze el MEGVÁLTÓNK vére mind!
Lehessen új – ne csak naptár szerint.
Füle Lajos
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Sok évnyi keresés után, négy
évvel ezelıtt szólított meg Isten engem. Imáimban kértem İt, tisztítsa meg a
lelkemet a bőnöktıl, és irányítsa İ az életem. Ennek köszönhetıen kerültem Fótra,
ahol a református gyülekezet életébe bekapcsolódva Isten közelében, hitemet erısítve
kívántam élni mindennapjaimat. Elfogadtam
İt megváltómnak. Egy év után letettem bőneimet, megszabadított indulataimtól, leszoktam a cigarettáról. Az İ általa kapott
lelki békesség járta át a szívemet, ez adott
élı reménységet.
Azonban a sok munka, a megélhetésért való
hajsza hatására gyakran elmaradt az igeolvasás, a templomban való alkalmakra járás.
Éreztem, úrrá lesz rajtam a fáradtság, és hiányos a hívı életem. Csak gondolatban fogalmazódott meg, hogy valamelyik másodállásomat abbahagyjam. Ekkor Isten megállított.
Mellkasi fájdalmak, rosszullétek mindennaposak lettek, a munkámat nem tudtam elvégezni. Az orvos megállapította, hogy szívbeteg vagyok, és sürgısen mőtétre van szükség, különben meghalok. Féltem a haláltól,
aggódtam, hogyan lesz tovább. Hívı testvéreimmel megosztottam gondjaimat, tılük
nagyok sok bátorítást kaptam, szeretetet, jó
szót, lelki támaszt.
A mőtét elıtt felhívott lelkipásztorom, és egy
igét olvasott fel, ami éppen arra a napra
szólt: „Minden gondotokat İreá vessétek,
mert néki gondja van rátok.” 1 Péter 5,7.
Éreztem, hogy igéje által megszólít engem
az Úr. Hívı testvéreim és az Ige adtak erısítést. „Nem hagylak el, sem el nem távozom
tıled. Ne félj, én veled vagyok, megáldalak
téged.” 1 Mózes 26, 24. Ezek után érezhetı
volt Isten jelenléte, megszőntek félelmeim,
és tudtam imádkozni, hogy tartson meg engem, és ırizzen engem az Úr. A mőtıhöz
vezetı folyosón tudtam ıszintén azt mondani, hogy Uram, te velem vagy, nem félek
semmitıl.
örömHíRlap
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Mindenféle komplikáció nélkül sikerült a mőtét, a
harmadik nap már a folyosón sétálhattam. Hálás a
szívem, Uram, hogy meghallgattad imáimat, hogy
a nehéz napokban is mindvégig mellettem voltál.
Hálás vagyok azért, hogy megállítottál, és meggyógyítottál, visszaadtad egészségemet, hívı életemet.
Köszönöm hívı testvéreim támogatását, hogy oly
sokan imádkoztak értem, a sok segítséget (anyagit,
lelkit), hogy annyian meglátogattak a kórházban
és hazaérkezésem után itthon is. Nagy öröm, és
Istennek hála, hogy most bizonyságot tehetek.
Drága Istenem, köszönöm, hogy munkálkodsz az
életünkben, és elvégzed, amit szükségesnek látsz,
ezáltal érezhetjük jelenléted, és ebben az a jó,
hogy nem nekünk kell irányítani az életünket, hiszen Te jól tudod, mire van szükségünk. Tiéd a
dicsıség, a hatalom mindörökké. Az Úr áldjon
meg mindenkit, és legyen ırizı pásztora!
Ormenisan Mónika
Szenvedés prése
Ha megérted a szenvedés présének
mélységesen mély jelentıségét,
akkor olaj ömlik ki a környezetedre…
Mert csak az vigasztalhat meg másokat,
aki maga is vigasztalást kapott.
Mert csak az emelhet fel elesetteket,
akit már egyszer felemeltek
s átöleltek az átszegzett kezek…
Hagyd, hogy az Isten keze erısen
nyugodjék életed felett.
Leleszi Balázs Károly
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P

aul Gerhardt
és egyik ismert éneke

Itt állok jászolod felett,
ó Jézus, üdvösségem.
Elhoztam mindenem Neked,
amit Te adtál nékem:
Ó vedd én lelkem, szellemem,
én szívem, testem, életem,
hadd szolgáljon csak Téged!
Nem éltem még e föld színén,
Te értem megszülettél.
Még rólad mit sem tudtam én:
tulajdonoddá tettél.
Még meg sem formált szent kezed,
már elválasztál engemet,
hogy légy enyém örökre!
Vak éj s halál sötét ölén
Te lettél napvilágom.
Új élet áradott belém,
felmérhetetlen áron.
Ó nap, hit fényét hoztad el,
szerelmed lobbantotta fel,
s mily drága lett sugárod!
A lelkem rád néz boldogan,
s nem bír betelni véled,
egy mérhetetlen vágya van,
míg így imádhat Téged:
Bár volna oly mély értelem,
s mint tenger oly nagy én szívem,
mely felfoghatná lényed!
Ez egyre ó hadd kérjelek,
és erre bízva várok:
hogy töltsd be mindig szívemet,
ó Jézus, bárhol járok,
hogy jászlad s otthonod legyen,
királya légy, ki szüntelen
békéjét, üdvét adja!

örömHíRlap
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Itt állok jászolod felett...

Ez az ének nem versenyezhet népszerőségben és kedveltségben az olyan karácsonyi
énekekkel, mint a „Csendes éj...” vagy az
„Ó, jöjjetek hívek ma lelki nagy örömmel...”.
Az emberek ugyanis nem szívesen veszik
tudomásul, hogy „Vak éj s halál sötét ölén...”
vagy „Ó vedd én lelkem, szellemem, én szívem, testem, életem…” – azaz mindenemet,
mint ahogy Paul Gerhardt írta. Mert ha
mindenemet odaadom, ha teljesen kiszolgáltatom magam valakinek, hol marad
akkor az önrendelkezési jogom?
A gyerekek még képesek erre. İk még feltétel nélkül rá tudják bízni magukat arra, akit
szeretnek. Ilyen gyermeki bizalommal viseltetett Paul Gerhardt az Úr iránt, és ez nyilvánult meg ebben az énekben is. Énekei egyszerő, ıszinte hitrıl tanúskodnak. Bízott
abban, hogy Isten az ı életét is a lehetı legjobb végre fogja vinni, pedig élete minden
volt, csak éppen nem gondtalan.
1607. március 12-én született Gräfenhainichenben (Szászországban). Már igen korán
szembe kellett néznie a szenvedéssel és a
halállal is. 1619-ben meghalt az apja, két
évvel késıbb elveszítette anyját is. A halál
akkor mindennapos vendég volt Németországban. 1618 óta tombolt a Harmincéves
Háború. Wittenbergben, ahol Gerhardt 1628tól kezdve teológiát tanult, 1637-ben több
mint 2600 ember halt meg a háború, éhínség
és pestisjárvány következtében. Ugyanebben
az évben pusztult el Gerhardt szülıvárosa és
szülıi háza, és halt meg fivére egész családjával együtt.
A teológia elvégzése után csak 41 éves korában kapta meg elsı lelkészi állását. 1651–
1657-ig volt lelkész Mittenwalde-ban, egy
Berlin melletti kisvárosban. 1655-ben feleségül vette a nála 16 évvel fiatalabb Anna Maria Berthold-ot. Noha igen szerény, sokszor
ínséges körülmények közt élt – a városka
szegény lakói sem magukat, sem lelkészüket
nem tudták kellıképpen ellátni földi javakkal
– mégis azt mondhatjuk, hogy életének ezek
a legszebb évei, amelyekben számos éneket
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szerzett.
1657 májusában Paul Gerhardt harmadik
diakónusként a berlini Szt. Nikolai templomba került. Viszályba keveredett a brandenburgi választófejedelemmel, Frigyes Vilmossal. Gerhardtot elbocsátották állásából, és
három éven át állás nélkül maradt. Ehhez
járult családi nyomorúsága: öt gyermeke
közül csak egy maradt életben. 1668-ban
meghalt felesége is.
Életének utolsó hét esztendejét az énekköltı
a spreewaldi Lübbenben tölti mint elsı diakónus. Elveszítette legközelebbi hozzátartozóit, munkanélküliség, háborús nyomor,
gazdasági válság, nyomorúságos életkörülmények: nos, mindezek együttvéve inkább
panaszra, mint dalra kellett volna, hogy ösztönözzék. Talán fantaszta lett volna, akit a
földi realitások nem érdekelnek, és a menynyei szférákban lebeg? Nos, Paul
Gerhardtnak számos éneke, amelyekben
részletesen leírja a természetet, és mások,
amelyekben ennek a világnak a nyomorúsága szólal meg, ennek ellenkezıjérıl tanúskodnak.
„Nem az határozza meg a sorsunkat, amit
átélünk, hanem az, ahogy átéljük” –
mondja Maria von Ebner Eschenbach, a költını. Paul Gerhardt élete és énekei igazolják
ezt a kijelentést. Tekintetét az Úr Jézusra
emelte, és ezáltal újszerő látást kapott mindarra nézve, aminek jelentısége van az életben, és ami az igaz boldogságot adja.
„Itt állok jászolod felett…” – egyes szám
elsı személyben van írva, mint Gerhardt
annyi más éneke. Nem teológiai tanokat
akart terjeszteni, hanem személyes istenélményre hívogatni. Csak akinek szíve Isten
lakhelyévé lesz, akinek gondolkodását,
érzését és cselekedeteit a Jézus Krisztusban emberré lett Isten határozza meg, az
érti meg igazán a karácsonyt.
(Agnes Wedell után; megjelent: Vetés és Aratás,
34. évfolyam 4. szám, 1996.)
örömHíRlap
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Agykontroll ↔ Istenhit
„És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem
változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes
akarata.” (Róma 12,2)
„És bıvölködıvé tesz téged az Úr, a te Istened kezeidnek minden munkájában, a te méhednek gyümölcsében, a te barmodnak gyümölcsében és a te földednek gyümölcsében, a
te jódra. Mert hozzád fordul az Úr és öröme
lesz benned a te jódra, a miképen öröme volt
a te atyáidban. Hogyha hallgatsz az Úrnak,
a te Istenednek szavára, megtartván az ı
parancsolatait és rendeléseit, a melyek meg
vannak írva e törvénykönyvben, és ha teljes
szívedbıl és teljes lelkedbıl megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez.” (5Mózes 30, 9–10)
Mielıtt belekezdenék a téma boncolgatásába, egy vallomással tartozom. Életem 32
évébıl 15 évet az agykontroll nevő bálványra pazaroltam, és sajnos csak az utolsó 1,5
évet töltöttem Isten-hitben. De bízom abban,
hogy az Úrnak ezzel is terve volt, remélem,
az én tapasztalataim segítenek abban, hogy
aki istenfélı életet él, ne is gondolkodjék az
agykontroll lehetıségében.
Elsı lépésben lássuk a történelmet, néhány
szó arról, honnan indult az agykontroll:
José Silva a módszer kifejlesztıje, istenfélı,
vallásos ember volt. 1944-ben azért kezdett
el a parapszichológiával foglalkozni, hogy
gyermekeit segíthesse a könnyebb, jobb tanulás megvalósításában. 28 év alatt jutott
oda kísérleteivel (melyeket gyermekein végzett), hogy a nagyközönség elé is kiléphetett
vele. 1966-ban tartotta az elsı tanfolyamot
Laredoban, Texasban.
Ezek alatt az évek alatt többször be akarta
fejezni munkásságát az ıt ért támadások
miatt. Saját elmondása alapján, különbözı,
örömHíRlap

Jézussal kapcsolatos történések, álmok
stb. vezették ıt
vissza minden
alkalommal.
Végül végigvitte kutatásait. De amikor a
módszer kikerült a „mőhelybıl”, azonnal
„istenteleníteni” kellett, hiszen ez a nagyobb
néptömegek számára emészthetetlen lett
volna, az egyház egyébként már akkor is
elutasította ténykedését. Ahogy nıtt a háttérszervezet, és kutatások indultak, a módszer
egyre inkább a tudományos tényeké lett.
Mára minden be van bizonyítva, hatásmechanizmusa feltérképezve, hatásosságát bizonyítottnak tekintik. Én ezzel nem szeretnék vitatkozni, a 15 év alatt láttam jót és
rosszat is. Bár sikertelenséget talán többet.
De én inkább az elvi hátteret szeretném kibontani, megmutatni.
Az agykontroll alapelve és a további kutatások iránya is, hogy minél hatékonyabban
tudjuk saját agyunkat, a saját magunk
által meghatározott irányba (és sokszor a
saját magunk által meghatározott módon is)
befolyásolni. Ezzel segítve a problémáink
megoldását, a gyógyulás elısegítését stb. És
mi ebben a probléma? – kérdezhetik a testvérek. Erre a válaszom az, hogy a saját akarat.
Nem Istenben bízva, hittel keresve, cselekedve az İ akaratát élünk, hanem a saját kezünkbe akarjuk ragadni az irányítást, mi
akarjuk kontroll alatt tartani az eseményeket.
És ez nem Isten szerint való.
„Az Urat, a ti Isteneteket kövessétek, és ıt
féljétek, és az ı parancsolatait tartsátok
meg, és az ı szavára hallgassatok, ıt tiszteljétek, és ı hozzá ragaszkodjatok. Te azért
térj meg, és hallgass az Úr szavára, és teljesítsd minden parancsolatát, a melyeket én e
mai napon parancsolok néked.” (5Mózes
13,4)
Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy José
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Agykontroll ↔ Istenhit

Silva élete végéhez közeledve egyre jobban
érezte, hogy módszere csak akkor lehet teljes, ha abba Istent is „visszahívja”, de ez
nem sikerült neki, a közvélemény nem fogadta el azt, hogy a Mindenható (mert ı így
nevezte tanulmányaiban Istent) részt vegyen
az életében. Az agykontroll szervezet, ragaszkodik a felekezeti függetlenséghez, és
ezzel sokakat megtévesztenek, elhitetik,
hogy Istennek ez ellen nem lehet kifogása.
Ha az eddigiekkel nem lettem volna elég
meggyızı, szeretném több ponton is megmutatni, hogy szerintem mi az, amivel Isten
nem értene egyet, ahol egyértelmően az Igével mennénk szembe. Aztán szeretnék arra
rávilágítani, hogy Isten mekkora és milyen
csodálatos fegyvertárat adott nekünk az agykontroll helyett.
Elöljáróban tisztázzuk, mi a különbség az
AGYKONTROLL és az ISTENHIT között.
AGY: Saját szervünk, mely irányítja gondolkodásunkat és testi funkcióinkat, itt lakozik
„jó” és „rossz” énünk. Agyunkat kémiai
szempontból elsısorban a testi vágyak befolyásolják, ha tudatunk és a Szentlélek nem
tudja kordában tartani, a test kiszolgálását
helyezi elıtérbe. Ez az önzés alapja: nekem
legyen jó. Ezt próbálják tompítani az agykontrollban a „legyen az, ami mindenkinek
jó” kijelentéssel, de ez még mindig nem az,
amit Isten akar.
KONTROLL: Teljes irányítás, ellenırzés,
amikor valamit kontroll alatt tartunk (pl. a
saját életünket), pontosan tudjuk, hogy mit
hogyan és mikor teszünk. De tudjuk-e valójában, és egyfelıl képesek vagyunk-e a számunkra legjobb döntés meghozatalára, másfelıl tudhatjuk-e hogy ez Isten tervével és
akaratával egyezik-e?
AGYKONTROLL: Végeredményben a
saját testi-lelki szükségleteink és kívánságaink általunk meghatározott módon való
kielégítésére
irányuló
mechanizmus,
amelyben minden paramétert mi magunk
akarunk meghatározni. Teljes mértékig
figyelmen kívül hagyva Isten tervét és
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akaratát az életünkre nézve.
ISTEN: A teremtı. İ az, aki akaratával megteremtett mindent és mindannyiunkat, İ az,
aki teremtményeirıl szeretettel, odaadással
és a legnagyobb hozzáértéssel gondoskodik.
İ az, aki tisztában van azzal, miben kell
fejlıdnünk, és miben kell nekünk támogatnunk egy másik teremtményét (szándékos az
általánosítás), hogy élhessen, fejlıdhessen. İ
mindennek a tudója, az irányító.
HIT: Hitnek nevezzük azt az állapotot, amikor anélkül, hogy egy-egy szituációra nézve
a legpontosabb információkat tudnánk, rábízzuk magunkat valaki vagy valami másra.
Elhisszük, hogy az a valaki vagy valami úgy
és azt fogja cselekedni, tanácsolni, ami nekünk is megfelelı. Elfogadjuk azt, hogy mi
magunk sem tudnánk jobban csinálni.
ISTENHIT: Az az állapot, amelyben elfogadjuk Istent annak, ami İ valójában, és
mivel tudjuk és hisszük, hogy İ tökéletes
és mindig a javunkat akarja, hittel elfogadunk tıle mindent. És amikor elfogadtuk
a tıle kapott helyzetet, betegséget, örömet
stb. a következı gondolatunk ez: Uram
mit akarsz, hogy cselekedjem most? Mutasd meg, hogy TE mit szeretnél kihozni
ebbıl a helyzetbıl, és engedd meg, hogy
engedelmességemmel szolgálhassam a TE
dicsıséged.
„Jézus pedig felele néki: Minden parancsolatok között az elsı: Halljad Izráel: Az Úr, a
mi Istenünk egy Úr. Szeressed azért az Urat,
a te Istenedet teljes szívedbıl, teljes lelkedbıl, és teljes elmédbıl és teljes erıdbıl. Ez
az elsı parancsolat.” (Márk 12,29–30)
„Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy:
Mivel ruházkodjunk? Mert mind ezeket a
pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti menynyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek
van. Hanem keressétek elıször Istennek országát, és az ı igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.” (Máté 6,31–33)
Azt hiszem, anélkül hogy tovább ecsetelnénk
a két szó (agykontroll ↔ Istenhit) közti küörömHíRlap
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Agykontroll?

lönbséget, mindenki láthatja, hogy két homlokegyenest más beállítottságról van szó. És
ettıl a ponttól az élet minden területén döntenünk kell. Hívıként, Isten vagy a világ
útját járjuk?
„Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem! A te jó lelked
vezéreljen engem az egyenes földön.” (Zsolt.
143,10)
Természetesen a döntés elıtt vagy röviddel a
döntés meghozatala után felmerülhet bennünk, hogy jó-jó, de mit tegyünk, ha betegek
vagyunk, vagy gyermekünk nem tanul elég
jól, vagy más egyéb problémánk van, amit
pedig az agykontroll „kiválóan gyógyítana”.
„Ha pedig elfordul a te szíved, és nem hallgatsz meg, sıt elhajolsz és idegen isteneket
imádsz, és azoknak szolgálsz; tudtotokra
adom ma néktek, hogy bizony elvesztek: nem
éltek sok ideig azon a földön, a melyre a
Jordánon általkelvén, bemégy, hogy bírjad
azt. Bizonyságul hívom ellenetek ma a menynyet és a földet, hogy az életet és a halált
adtam elıtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te,
mind a te magod; Hogy szeressed az Urat, a
te Istenedet, és hogy hallgass az ı szavára,
és ragaszkodjál hozzá; mert ı a te életed és a
te életednek hosszúsága; hogy lakozzál azon
a földön, a mely felıl megesküdt az Úr a te
atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és
Jákóbnak, hogy nékik adja azt.” (5 Mózes
30,17–20)
Elsı lépésben kérjünk bocsánatot az Úrtól,
hogy arra gondoltunk, magunk jobban tudnánk csinálni, mint İ, aztán kérjük, hogy
mutassa meg az İ szándékát a helyzetünkkel. Tanuljuk meg elfogadni az İ akaratát,
és nem harcolni ellene. Képességeinket,
készségeinket, hitünket pedig fejleszthetjük
Istennek tetszı módon is. Erre szeretnék
néhány lehetıséget mutatni.
Betegség: Gondoljuk át, hogy az adott betegséggel mi lehet Isten célja, kérjük imádságban, hogy megérthessük (pl. lassítani kell,
örömHíRlap

2008. KARÁCSONY

vagy változtatni az életmódunkon, szolgálni,
vagy bizonyságot kell tenni a beteg emberek
között, vagy egyszerően ez által teremt Isten
lehetıséget, arra, hogy közelebb kerüljünk
hozzá). Ha felfedezzük Isten szándékát,
könnyebb is lesz a terhet hordanunk, és cselekedhetjük is az İ szándékát, amit áldás fog
kísérni.
„És a hitbıl való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti ıt. És ha bőnt követett
is el, megbocsáttatik néki.” (Jakab 5,15)
Kérjük Urunkat, hogy ha
lehet, gyógyítson meg minket, ha viszont az az akarata,
hogy ne gyógyuljunk meg,
segítsen hordozni a terheket.
Vegyük számba, hogy mi
vezethetett testi értelemben a
betegséghez, változtassunk,
ha van mit. Vegyük számba,
milyen orvosi ill. egyéb Isten
által elfogadható gyógymód áll rendelkezésünkre, és éljünk ezekkel. Adjunk mindezekért hálát Istennek.
Tanulás: Ha a szokottól eltérı módon szeretnénk segítséget kérni saját vagy gyerekeink tanulmányaihoz, ebben is választhatunk
Istennek tetszı módot.
Az agykontroll ezen a területen elért sikere,
azt gondolom, elsısorban nem az alfa és béta
agyhullámok tudományán múlik, hanem
mindenekelıtt azon, hogy megnyugtatja,
kikapcsolja a meditációt végzı embert.
(Sajnos azonban az ördög ilyenkor nem
„kapcsolódik ki”, és neki is ajtót nyitunk.)
Továbbá azzal, hogy a meditáció során a
tanulmányokkal foglalkozunk, figyelmünket
arra irányítjuk, ez pedig megkönnyíti a tanulmányokra való figyelést, és így segíti a tananyag befogadását. A hiba ott van, hogy
mivel nem határozzuk meg, hogy ezt a meditációs csatornát ki felé nyitjuk meg (Isten
vagy a Sátán felé), nem tudhatjuk ki „sétál
be” rajta, de abban biztosak lehetünk, hogy a
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Istenhit!

Sátán keresi az ilyen kiskapukat.
Ezt úgy tudjuk kivédeni, hogy nem meditációval, hanem imádsággal készülünk a tanulásra. Ezzel egyértelmően deklaráljuk, hogy
kihez fordulunk segítségért. Imádságunkban
megoszthatjuk Vele például, hogy mit szeretnénk éppen tanulni, milyen jegyet szeretnénk, és hogy mi okoz nehézséget a tanulás
során. A tanulás után pedig hálát adhatunk
azért, hogy Isten segített nekünk a feladat
elvégzésében. És ha a felelet
vagy dolgozat jól sikerül, azt
is tudni fogjuk, kinek köszönjük meg.
Ezzel a magatartással két
dolgot is „nyerünk”: gyermekeinket segítjük a tanulásban, és folyamatos példamutatással tanítjuk ıket Isten
csodáira és az Istennel ápolt
szoros kapcsolatra, arra,
hogy ezt a gyakorlatban hogyan valósítsák meg.
Készség- és képességfejlesztés: „Hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette
van.” (Zsolt. 40,9) Tudnunk kell, hogy Isten
minden olyan képességgel és készséggel
ellát bennünket, amely a terve véghezviteléhez szükséges. Ha mégis úgy érezzük, hogy
valamiben jobbnak kéne lennünk, ezt is vigyük az Úr elé imádságban, és vele
„egyeztetve”, tıle elkérve kezdjünk bele az
adott feladat megoldásába. Ha így járunk el,
és Isten megerısít minket abban, hogy szükséges az adott fejlıdés, biztosak lehetünk
abban, hogy İ minden támogatást megad
nekünk ahhoz, hogy tervünk valósággá váljon.
Ha viszont olyan dologba vágjuk a fejszénket, ami az İ dicsıségét és tervét nem szolgálja, csak saját önös érdekeinket, biztosak
lehetünk benne, hogy nem fogunk támogatásra találni. Tehát ebben a kérdésben is az
Úr akaratát kell keresnünk elıször.
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Megnyugvás, ellazulás, relaxáció: „Te pedig a mikor imádkozol, menj be a te belsı
szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a
te Atyádhoz, a ki titkon van; és a te Atyád, a
ki titkon néz, megfizet néked nyilván.” (Máté
6,6) Az agykontroll talán legerısebb fegyvere az, hogy a napi meditációk, relaxáció orvosilag bizonyítottan jó hatással van a szervezetre.
Kétségtelen tény és józan ésszel végiggondolva is belátható, hogy mai rohanó világunkban szükséges és elengedhetetlen a nyugalom, a pihenés keresése. Isten erre is gondolt, tervei és parancsolatai között ott szerepel a napi csendesség, ima fogalma, ami jó
esetben napi két alkalmat, egy reggeli és egy
estei csendességet jelent. Ilyenkor Isten igéjét olvassuk, és imádságban fordulunk az
Atyához, megvallva bőneinket, a nap folyamán elkövetett vétkeinket, megosztva vele
gondolatainkat, segítséget kérve kisebb nagyobb terveinkhez, nehézségeink megoldásához. Hívı életünkben az szolgálja a relaxációt, amikor megállunk néhány percre, lecsendesedünk, kizárjuk a világot, és Isten
ölelésében csak rá figyelünk. Ez olyan hatással lesz ránk, mint a kisgyermekre, amikor az
édesanyja karjában pihen. Szervezetünk és
lelkünk megpihen, feltöltıdik Isten és a
Szentlélek erejével, szellemével, lelkünk
megnyugvást, békességet talál, gondolataink
Istennek tetszı irányba kanyarodnak ilyenkor. Ebben a békességben képesek vagyunk
felismerni, hogy nekünk milyen feladatunk
van a TERV-ben.
Személyes tapasztalatom, hogy nincs az a
meditációs élmény, nincs az a lazítás, ami
jobban megnyugtatná lelkileg és fizikailag az
embert, mint az elmélyült, Istenre figyelı
imádság és igeolvasás.
Ha valaki nagyon felfokozott életet él, és
nehezen lassít le, akkor érdemes megtanulni,
kitapasztalni és gyakorolni azt, hogy hogyan
tudja figyelmét teljesen Istenre irányítani.
Érdemes ilyenkor imádság elıtt felkészíteni
lelkünket az Úrral való találkozásra, „díszbe
örömHíRlap
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öltöztetni”, úgy várni a nagy pillanatot. Ez
lehet egy zuhany, egy pohár meleg tea, a
sarokban ülve néhány megnyugtató gondolat
vagy nagyobb levegıvétel, de mindvégig
tartsuk észben, hogy mire készülünk. Az
ÚRral való találkozásra.
Hitünk megerısítése: „Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé
járul, hinnie kell, hogy ı létezik és megjutalmazza azokat, a kik ıt keresik.”(Zsidók 11,6)
Naplóírás – ezt csak ajánlani tudom mindenkinek, bár ezt is módosításokkal. Az agykontrollosok saját „programozásaik” sikereit
jegyzik fel.
Ez számunkra természetesen nem járható út,
mert sikereink eleve nem a „mieink”, ezeket
mind Isten kegyelmébıl tudtuk megvalósítani, tehát ajándékba kaptuk Istentıl. Szóval
nem a mellünket verve kell vele dicsekednünk, hanem fejünket meghajtva hálát adni
Istennek. „Az Istennek pedig legyen hála az
ı kimondhatatlan ajándékáért.” (2Kor. 9,15)
Ha saját sikereinket írjuk, az nem az Istenbe
vetett hitünket erısíti, hanem a saját magunkba vetett hitet, ez pedig istenkáromlás.
Ezért naplónkban olyan dolgok szerepeljenek, amik Istenbe vetett bizodalmunkat erısítik. Jegyezzük fel saját „csodáinkat”, amiket az Úr adott, jegyezzük fel egyéni bizonyságtételeinket a mindennapokból, hogy hogyan segített, vagy szólt hozzánk az Úr, merre vezet, vezetett, milyen próbákon és hogyan vitt keresztül minket. És nem utolsósorban jegyezzük fel mindazokat a dogokat,
amiket az Igébıl személyesen megértettünk.
Egy ilyen naplónak több elınye is van. Egyrészt rosszabb napjainkon, amikor a Kísértı
megmutatja karmait, nagy segítség lehet, ha
visszaolvassuk, másrészt, ha valaki arra kér,
hogy tegyünk bizonyságot, vagy mondjuk el,
mit változtatott, mit végzett életünkben az
Úr, nem kerülünk zavarba, mindig lesz mit
mondanunk. És minél „vastagabb” a füzetünk, annál meggyızıbbek leszünk mások
számára. És ez megint csak Isten dicsıségéörömHíRlap
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nek és tervének szolgálata. „Az Úr Istent
pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek,
a ki számot kér tıletek a bennetek levı reménységrıl, szelídséggel és félelemmel: jó
lelkiismeretetek lévén; hogy a miben rágalmaznak titeket, mint gonosztevıket, megszégyenüljenek a kik gyalázzák a ti Krisztusban
való jó élteteket. Mert jobb, ha jót cselekedve
szenvedtek, ha így akarja az Isten akarata,
hogynem gonoszt cselekedve.” (1Pt 3,15–17)
Összefoglalva: az agykontrollal nem a technika, a relaxáció a probléma, hanem az az
alapvetı lelkület, ahogy a problémák megoldásához közelít. A legnagyobb baj vele hívı
szemmel pont az, amire ık a legbüszkébbek,
hogy felekezetköziek, nem vallásfüggık.
KIHAGYJÁK ISTENT MINDEN PROBLÉMÁBÓL, MEGOLDÁSBÓL ÉS ÉLETHELYZETBİL.
Ez egy vallásos hívı embernek nem szabad,
hogy elfogadható legyen. Hiszen számunkra
pont Isten tervének valóra váltása kell legyen
az elsıdleges cél.
„És monda: Ha a te Uradnak Istenednek
szavára hőségesen hallgatsz és azt
cselekeszed, a mi kedves az ı szemei elıtt és
figyelmezel az ı parancsolataira és megtartod minden rendelését: egyet sem bocsátok
reád ama betegségek közül, a melyeket
Égyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az
Úr, a te gyógyítód.” (2Mózes 15,26)
Végül álljon itt egy élı példa az agykontrollal szemben, Isten világából.
Forgácsné Anna bizonyságtételét hallgathattuk meg a nemrég megrendezett hitmélyítı
alkalmunkon. Anna elmondta, Isten az utóbbi idıben elég sok betegséggel sújtja, de
ugyanakkor hordozza is ıt ezekben. A kórházakat járva pedig felismerte az ott látott
sok nyomorúságot, és meglátta Isten célját a
betegségeivel. Részben eltéríti ezzel olyan
tevékenységektıl, melyek bálvánnyá lehetnek az életében, részben, és talán ez még
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fontosabb, a kórházban szenvedı lelkekhez
tudja Jézus üzenetét eljuttatni. Elmondása
szerint sok meglepı és áldásos helyzetben,
beszélgetésben volt része, így megmutatva
kórtermi társainak Isten országát. Bizonyságtételébıl az is kiderült, hogy betegségeit
sokszor úgy vészelte át, hogy nem is volt
ideje magával foglalkozni, annyi ember kérte
ıt arra, hogy bizonyságot tegyen, beszélgessen vele.
Most lássuk, hogy viselkedne hasonló helyzetben egy agykontrollos: csendben feküdne
az ágyán, mormolná a maga akaratát, miszerint meg fogok gyógyulni, sıt, már meg is
gyógyultam, jobb esetben társaiért is elhangzana egy ilyen mondat, de ez nem biztos –
mindenesetre senkihez egy szót nem szólna,
és mindenkire haragudna, aki figyelmét valamilyen módon elvonja a mormolástól. Ha
beszélne, akkor sem Istenrıl.
Azt hiszem, mindenki felelısséggel el tudja
dönteni, hogy akar-e Isten tervének kovácsa
lenni, és ha igen, a fentiek ismeretében az
agykontrollhoz való viszonyulás is egyértelmővé válik.
”Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy
az egyiket győlöli és a másikat szereti; vagy
az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.” (Máté 6,24)
„A dolognak summája, mindezeket hallván,
ez: az Istent féljed, és az ı parancsolatit
megtartsad; mert ez az embernek fıdolga!” (Préd. 12,15)
Kívánom a testvéreknek, „hogy a ti hitetek
ne emberek bölcsességén, hanem Istennek
erején nyugodjék.” (1Kor. 2,5)
Nagyné Kerekes Orsolya

ÉRDEKES…
Érdekes, hogy egy ötezres milyen soknak
tűnik, ha elviszed a gyülekezetbe, és milyen
kevésnek, ha a Tescóba mész.
Érdekes, hogy milyen soknak tűnik, ha egy
órán át Istennek szolgálunk, de milyen rövidnek tűnik egy hatvanperces kosármeccs.
Érdekes, hogy milyen hosszú az a pár óra,
ha a gyülekezetben vagyunk, de a moziban
mindig olyan gyorsan eltelik az idő.
Érdekes, hogy amikor imádkozunk, semmi
nem jut eszünkbe, de ha egy barátunkkal
beszélgetünk, nincs gondunk a szavakkal.
Érdekes, hogy ha egy meccsen hosszabbítanak, a közönség lelkesedése határtalan, de
ha a prédikáció kicsit hosszabb, a legtöbben
panaszkodunk.
Érdekes, hogy néha milyen nehéz akár csak
egy fejezetet is elolvasni a Bibliából, egy
bestsellert pedig le se tud tenni az ember.
Érdekes, hogy az emberek a koncerteken
meg a meccseken tolonganak az első sorban
levő helyekért, de a gyülekezetben a hátsó
sorban levő székekért megy a versenyfutás.
Érdekes, hogy egy keresztyén eseményt jó
előre be kell illesztenünk az időbeosztásunkba, de ha valami más program jön közbe,
még az utolsó pillanatban is maximálisan
rugalmasak vagyunk.
Érdekes, hogy milyen nehéz megtanulni az
evangéliumot elég jól ahhoz, hogy másoknak elmondjuk, és milyen könnyű számunkra ugyanazok felé az emberek felé a pletyka
megértése és továbbadása.
Érdekes, hogy azt fenntartás nélkül
elhisszük, ami az újságban áll, de megkérdőjelezzük, amit a Biblia mond.
Érdekes, hogy mindenki a mennybe akar
jutni, feltéve, hogy nem kell hinniük, gondolniuk, mondaniuk vagy tenniük semmit.
Érdekes, hogy e-mailen viccek ezrei terjednek futótűzként, de ha az Úrról kezdünk
leveleket küldeni, az emberek kétszer meggondolják, mielőtt továbbküldenék.
Érdekes? Mosolyogsz? Gondolkozol?

(Forrás: Internet)
örömHíRlap
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Bizonyára észrevették a testvérek, hogy
templomunk kijáratainál a szokásos perselyek mellett immár egy missziós célú persely
is található. Az idén nyáron mutatkozott be
gyülekezetünkben Sümegi Nóra, teológushallgató, aki a Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének angliai missziós központjában
kezdte meg tanulmányait, hogy majd bibliafordítóként Ázsiában folytathasson missziói
szolgálatot. A testvérek adományaikkal most
az ı munkáját támogatják. Íme Nóra legutolsó beszámolója:
„Kedves Fóti Gyülekezet!
Kilencedik hete, hogy elkezdtük a tulajdonképpeni nyelvészeti kurzust, aminek a legjelentısebb részét (néhány antropológiai és
szociolingvisztikai órán kívül) a nyelvtan és
a fonetika alkotja. Mivel, bár mindig is nagyon szerettem a nyelveket, de sosem foglalkoztam azok elméleti alapvetésével, most
rengeteg minden újdonság számomra.
Két hete pedig két csoportra osztva egy-egy
nyelv analízisén, feltárásán keresztül gyakoroljuk az eddig elméletben elsajátított tudás
megvalósíthatóságát.
Ez az idıszak sokféle kihívást hozott elém.
Mivel magunk osztjuk be az idınket, ezért
az elıírt óraszámon túl nehéz lazítani, valamennyire eltávolodni egy kicsit az elemzéstıl. Ezenkívül arra is rá kellett döbbennem, mennyire nehézkesen megy számomra
a csoportmunka, és milyen sok tanulnivalóm
van még ezen a téren. Hiszen azon túl, hogy
analitikus alkat vagyok, fontos szerepe van
ebben a szolgálatban annak, hogy hogyan
tudunk szakmailag másokkal együttmőködni.
Isten mégis újból és újból arcához emel, mikor kétségbeesem, vagy nem látom, hogyan
tovább.
Ez történt például a jövıvel kapcsolatos kérdéseimmel is. Az ittlétem során történtek
velem és bennem bizonyos változások, amik
egyre jobban arra késztettek, hogy újragonörömHíRlap
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doljam azt, hogyan is tudom az Urat legodaadóbban szolgálni a Bibliafordításban, a
misszióban. Az utóbbi idıszakban volt több
olyan jelentıs beszélgetésem is (például az
Eurázsiai Munkacsoport volt igazgatójával),
amiken keresztül Isten újra felélesztette bennem a tüzet és az elhívásomat.
Egyelıre a képzés befejezéséhez kell országot, népcsoportot és munkacsoportot találnom. Ez még nem a hosszú távú helyemet,
ill. munkámat jelenti, hanem az ahhoz szükséges képesítés megszerzését. Nagyjából két
éven belül egy nyelvészeti disszertációt kell
majd írnom. Amire azért van szükség, mert
olyan népcsoporttal készülök dolgozni hoszszú távon, ahol a legnagyobb óvatossággal
kell majd végezni a missziós munkát, ahol a
keresztyén hitet nem nézik jó szemmel. Így
nem csak a nyelvészeti tudásra van pusztán
szükségem, hanem egy világi, úgynevezett
„kevésbé gyanús” diplomára is, a teológiai
papíromon kívül.
İszintén köszönöm az egész gyülekezetnek,
amit már eddig is tettek, és hogy azóta is
gondolnak rám!
Imakéréseim:
– Nagy hálaadásra ad okot, hogy bár kevés
idım jut arra, hogy az említett kérdéseket
megtusakodjam, és hogy személyesen minısített idıt töltsek Isten jelenlétében, ezek
mégis mindig meghatározó és áldott idık!
– Nagy vágyam, hogy a Jézus Krisztussal
való kapcsolatomban több és mélyebb elkötelezıdésre találjak, hogy egyre átfogóbban
ismerjem meg az İ szeretetének dimenzióit!
– A támogatóim, barátaim, vezetıim között
elfogadásra, megértésre találjon az az irányváltás a misszión belül, amire készülök (az
egyik munkacsoporttól egy másikhoz).
– Nagyon szeretném, hogy még ebben az
évben konkrét lépések történhessenek arra
nézve, hogy melyik országban, illetve milyen nyelvészeti csoporttal dolgozva fejezhetem majd be a diplomámat.”
Sümegi Nóra
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Gyimóthy Dóra: Karácsonyi
A téren hamisítatlan karácsony elıtti hangulat volt. A fákon már villogtak a sápadt villanykörték, az áruház kirakata csodálatos
kínálatot és fantasztikus kedvezményeket
kínált, a bódék sora tarka holmiktól roskadozott és persze a legfıbb kellék, a tömeg is ott
tolongott már. Finom tősarkúk, vastag hótaposók nyomkodták, taszigálták egymást,
mintha mindegyik épp oda igyekezne, ahonnan a másik jött. A színes forgatagban senkinek sem tőnt fel az egyszerő lenvászonba
öltözött férfi. Talán csak a ruhájának szokatlan fehérsége vonzotta magára a tekinteteket
egy pillanatra. Senki nem látta, honnan jött,
egyszer csak ott volt, figyelte az embereket,
majd odaállt két bódé közé. Egy nagy halom
zokni mögül azonnal mogorva hang ütötte
meg a fülét.
– Kéregetni jött?
– Kérni? – Csodálkozva nézett a kavargó
emberáradatra. – Mit kaphatnék tılük?
– Akkor mit álldogál itt?
– Amit maga. Ajándékot kínálok.
– Bolondítson másokat! Még egy szatyor
sincs magánál.
– Nekem különleges ajándékaim vannak. A
maga számára is.
A zoknis a halántékát ütögetve fordult el
tıle. Egy jó darabig senki sem figyelt fel rá,
míg megállt elıtte egy fiatal nı.
– Mit árul?
– Örök Életet.
– Örök Élet? Az meg mire jó?
– Az ember békét, örömet talál benne. Bátorságot meríthet belıle a gondokkal és a halállal szemben. Erıt ad a mindennapokra…
– Nem, nem. Nekem valami olyan kellene,
amit a fára akaszthatok, vagy ami jól mutat
alatta. Valami mást keresnék, nincsen?
Olyan igazi karácsonyi?
– De hát ez a legszebb ajándékom! Éppen
karácsonyra! Nem ezt ünneplik, az Örök Élet
eljövetelét?

vásár

– Azért nekem valami apróság: egy betlehem, világító csillag, vagy fenyı
alakú gyertya elég lenne.
– Ettıl lesz karácsonya?
– Ó, olyan gyönyörően mutatnak a szobában.
Olyan meghitt lesz tılük odabenn.
– A szobában. És a szívében? Az én ajándékom azt ragyogná be!
– Ugyan a szívem! Szóval, nincs gyertyája!
– Kaphat máshol. De Örök Életet nem.
A nı továbbindult, de pár lépés után megállt,
visszanézett. Látszott, habozik. De ez csak
néhány pillanatig tartott, aztán magukkal
sodorták a körülötte jobbról, balról tülekedı
emberek.
Az este folyamán még megálltak néhányan,
de egy-két szó után mindenki ment tovább.
Lassan fogyadozott a nép, pakolni kezdtek
az árusok. A Fehér Ruhás nem mozdult, egy
mellette csomagoló fiatalember szólította
meg.
– Látom, kezdı. Szerintem az a baj, hogy
nem lehet észrevenni magát. Reklám, feltőnés kellene ide. Szólhatna például valami
zene, amire táncolhatna, vagy mit tudom én.
Higgye el, szeretik az ilyet. Itt áll csendben
és még azt várja, hogy ık jöjjenek magához?
– İk énhozzám? Végtelen utat tettem meg,
hogy eljöjjek ide az Örök Élettel. Itt állok
közöttük, nekik csak mellé kellene lépniük
érte.
– Legalább kiabáljon. Hallhatja, mások hogyan csinálják. Figyelje meg, ha kicsit erıszakosabb lesz, jobban fogy majd, amit hozott. Valamit tennie kell.
– Itt mindenki kiabál. Ha valaki akarja, ebben a zajban meghallhatja az én csendemet,
a rengeteg áru között megláthat engem.
A férfi kételkedve csóválta a fejét – na meg
hát ez az Örök Élet… Csak úgy magában…
A vevık szeretik, ha mutatós, amit kapnak.
Be kell szépen csomagolni, nagyobbnak és
örömHíRlap
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csillogóbbnak tőnik majd.
– Nem engedem, hogy bármi is eltakarja. Ha
valaki igazán kíváncsi lesz rá, megláthatja,
milyen óriási és ragyogó! Egyetlen egy is
értékesebb, több és fényesebb, mint az öszszes ajándék, ami az áruházban és kinn a
téren van együtt.
– Na, így aztán várhat a vevıkre! Mi van, ha
ázik, fázik karácsonyig és elad… egyet. Nem
éri meg, menjen haza.
– Várom azt az egy embert.
Kiürült a tér, már csak ık beszélgettek. A
fiatalember is elindult haza. Mikor beszállt
az autójába, még látni vélte a világos alakot,
de amikor elhajtott a tér mellett, már hiába
kereste a tekintetével.
Másnap újra ott állt a Fehér Ruhás az árusok
között, elıtte kicsiny tábla. Mosolyogva mutatta tegnapi ismerısének: van már neki is
reklámja. A táblán ez állt: „MEGJELENT
AZ ISTEN ÜDVÖZÍTİ KEGYELME MINDEN EMBERNEK”. Elolvasta mindenki,
aki arra járt, de most is csak kevesen álltak
meg érdeklıdni.
– Mi is az az üdvözítı kegyelem? – ezt egy
középkorú asszony kérdezte.
– Ez azt jelenti, hogy az én ajándékom a
rosszat jóra, az átkot áldássá változtatja.
Minden ember a halálával fizet az életéért.
Én fölmentést hoztam ez alól az ítélet alól és
az Örök Életet kínálom.
– Ez valami olyasmi, amire régóta vágyom.
Tulajdonképpen érdekel a dolog. Most viszont még sok elintéznivalóm van, tudja, az
ünnepre való készülés… De ha mindenkinek
megvettem az ajándékát, ha bevásároltam,
ami kell, ígérem, visszajövök. Holnap itt lesz
még?
– Én itt. De maga itt lesz-e?
– Persze, jövök majd. Akkor holnap!
De másnap, harmad-, negyednap hiába várta
a fogadkozó asszonyt. Jött viszont egy férfi,
akinek nagyon megtetszett mindaz, amit az
ajándékról hallott, kezdte komolyan érdekelni.
örömHíRlap
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– És mennyiért lehet az enyém?
– Ingyen van. Az ára önnek megfizethetetlen. Ha egész életében erre győjtene, akkor
sem vehetné meg. Én fizettem ki érte a teljes
összeget, hogy így a magáé lehessen.
– Ami ingyen van, az mindig gyanús. Egyébként is, maga azért fizetett, hogy nekem adhassa? Nem
értem, nem is
ismerjük egymást.
– Maga nem
ismer engem,
de én ismerem magát.
Láttam a szívében a zavart, ürességet és a fájdalmat. Megsajnáltam.
Ezért vettem
meg önnek az
Örök Életet,
hogy boldognak
láthassam.
– Nagyon kedves, de – már elnézést – ez
nekem mégiscsak kellemetlen. Végülis semmi közünk egymáshoz, én nem fogadhatok el
ekkora áldozatot. Érti, ugye, ez engem nagyon lekötelezne. Mondjon egy összeget!
A Fehér Ruhás szomorúan ingatta a fejét.
– Nincs összeg. Ingyen van.
– Ingyen nem kell. Van sok jó tanfolyam és
könyv is ebben a témában. Olcsón.
Egy neheztelı pillantással távozott, és bár
aznap este még többször látta a Fehér Ruhás
itt-ott felbukkanni, ıt mindig nagy ívben
elkerülte.
Volt egy kedves idıs hölgy is, aki sokáig
hallgatta az ajándékról szóló gyönyörő leírást.
– Mondja csak megint, hogy is van: a bőnt
eltörli, az összetört életet helyrehozza, a sebzett lelket meggyógyítja és Örök Életet ad.
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Karácsonyi vásár

Jaj, pontosan erre lenne szüksége a fiamnak!
Én az ı számára kérnék!
– De én nem neki, én a néninek akarom most
adni!
– Ugyan, lelkecském, nézzen rám, nekem
nincs rá szükségem. De a szegény fiam!
Tudja, iszik. A felesége már el is hagyta.
Teljesen öszszeomlott.
Állandóan
miatta emésztem magam.
– İt is várom.
De
elvinni
nem
tudja
neki.
Hadd
adjam
most
magának!
– Én megvagyok nélküle,
lelkecském.
De a fiamat
majd
elküldöm magához.
Ezernyi indokot hallott, miért, miért, miért nem kell az
Örök Élet. Szomorúan emlékezett vissza,
mennyi szeretettel gondolt ezekre az emberekre, miközben kiontotta értük azt a sok…
vért. Mekkora örömmel hozta el hozzájuk
ezt a csodálatos ajándékot, és hogy vágyik
most arra, hogy elfogadják!
Az utolsó nap volt a legnagyobb forgalom.
Az idıbıl kifutott szülık, nagyszülık, gyerekek kapkodva vásároltak össze mindent,
amit annak elıtte fitymálva nézegettek. Ezzel az utolsó rohammal végképp kifosztott
csatatérré változtatták a teret. Az árusok vidáman-fáradtan beszélték meg, kinek hogy
ment az idén az üzlet. Egy-egy gúnyolódó
vagy sajnálkozó kiáltás a Fehér Ruhás felé is
szállt. De a gúnyolódók valahogy kellemetlenül feszengtek, a sajnálkozók is zavarba
jöttek, ahogy rájuk tekintett. Egymás között
csak „a Bolondnak” hívták és várták, mit

17

szól majd a – most már nyilvánvalóvá vált –
kudarcához. De ahogy ott állt közöttük, az a
furcsa érzés kavargott bennük, hogy talán
nem is ı vallott kudarcot. Talán ık mindnyájan. Figyelték alakját: még mindig olyan
egyenes a tartása. A ruhájára is hiába loccsan
a latyak, ugyanolyan ragyogó fehér, mint az
elsı nap. És még mindig a teret kémleli. Vár.
Pedig már csak néhányan lézengenek. Valaki
mégis megáll elıtte.
– Már többször is láttam itt. Olvastam a táblát is. Igazság szerint én már bevásároltam
karácsonyra. Nem is tudom, miért jöttem ma
el.
Bután érezte magát, de ahogy a Fehér Ruhás
különös szemébe nézett, soha meg nem fogalmazott gondolatok törtek elı belıle.
– Úgy érzem, valami még hiányzik. Félek
már ettıl a karácsonytól. Minden évben
olyan örömmel várom. Aztán, amikor eljön,
nem tudok mit kezdeni vele. Minden évben
csalódom és ez annyira fáj. Talán a maga
ajándéka… mit gondol, azzal sikerülne?
– Ha el mered venni olyan bizalommal,
ahogy én adom neked, akkor bizonyosan.
– Ó, annyira szeretném!
Jézus a kezét nyújtotta: nem volt benne semmi, pusztán a sebes kezét nyújtotta a férfi
felé. İ is nyújtotta. Kezet fogtak. A körülöttük állók hiába meresztgették a szemüket,
nem láttak semmit. Mit kapott ez az ember?
De ı érezte. Fogta. Fogta Jézus kezét és
érezte, az a kéz nem csak az ı tenyerét tartja,
de egész lényét, életét is.
Mikor elérkezett a szenteste, sok millió otthonban égett a gyertya, szólt a csendes éj
halk dallama. Sok millió ember állt szép
ruhában a fa körül és mosolygott egymásra.
Magában pedig kereste, mi bántja még mindig? Mit hagyott ki? Valahogy miért nem
érzi az ünnep varázsát?
De volt egy otthon, ahonnan másfajta fény
áradt ki, egy család, ahol mélyrıl szakadtak
fel a boldog sóhajok, mert megkapták a karácsony igaz ajándékát: Jézus ott volt velük.
örömHíRlap
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Anyakönyvi híreink 2008 Karácsonyáig
Esküvık – A következı párok kértek áldást házasságkötésükre:
Ferenczi Balázs és Keszthelyi Krisztina
Kolozs Norbert és Simon Orsolya Anikó
Kovács István és Szélesi Melinda
Dudás János és Diósi Katalin
Cselıtei Krisztián és Poscher Csilla
Dürge Norbert és Fehér Beáta
Kiss Attila és Nyúka Hajnalka

április 26.
június 7.
június 14.
június 21.
június 21.
augusztus 23.
augusztus 23.

Keresztelık – Osztozunk a gyermekáldást kapott családok örömében:
Sillingi Péter és Sándor– Sillingi Sándor és Bajnóczi Krisztina gyermekei
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
Tölyhi Mária Viktória – Tölyhi Zoltán és Szakács Viktória gyermeke
Török Jázmin – Török Attila és Alajtner Viktória gyermeke
Kırösi Samu – Kırösi Dávid és Kovács Ágnes gyermeke
Csongrádi Bence – Csongrádi Róbert és Kántor Andrea gyermeke
Tóth Barnabás – Tóth Zsolt és Pálúr Anna gyermeke
Nagy Dóra Boróka – Nagy Zsolt és Ombodi Eszter gyermeke
Kocsis Áron – Kocsis Pál és Kolozs Brigitta gyermeke
Bikfalvi Kincsı – Dr. Bikfalvi István és Dr. Ferenczy Nóra gyermeke
Neuwirth Dániel – Neuwirth Tibor és Dr. Juhász Anna gyermeke
Csepa Melitta – Csepa László és Almási Mária gyermeke
Szovák Attila István – Szovák Ferenc és Pellei Enikı gyermeke
Temesvári Csaba – Temesvári Zsolt és Barna Judit gyermeke
Hıgyei Zsolt – Hıgyei Zsolt és Békési Csilla gyermeke
Pap Levente Balázs – Pap Tibor és Barta Ildikó gyermeke
Szabó Abigél – Szabó László és Bihary Szilvia gyermeke
Barsi Enikı Kamilla – Barsi Zsolt és Dr. Horváth Hajnalka gyermeke
Szabó Máté Bálint – Szabó Péter és Forgács Gabriella gyermeke
Darás Marcell Sándor – Darás Sándor Zsolt és Hajovics Annamária gyermeke
Peyer Lídia Lili – Peyer Gábor és Madácsi Anita gyermeke
Simon Virág – Simon Gergely és Szekeres Csilla gyermeke
Gergely Gréta – Gergely Lajos és Kálmán Margit gyermeke
Kató Barnabás – Kató Richárd és Makó Edit gyermeke
Pester Orsolya – Pester Zoltán és Dr. Molnár Anna gyermeke
Simon Boglárka Julianna – Simon Péter és Katona Judit gyermeke
Blazsek Dominik – Blazsek György Zsolt és Lırik Tímea gyermeke
Varga Emma Zsófia – Varga István és Százvai Erzsébet gyermeke
Barna Kristóf József – Barna József és Tar Hajnalka gyermeke
Rosental Rúben – Rosental András és Bojsza Réka gyermeke

február 9.
február 17.
február 24.
március 16.
április 6.
április 6.
április 20.
április 27.
május 18.
május 18.
május 25.
június 1.
június 8.
június 15.
július 6.
július 20.
július 27.
augusztus 10.
augusztus 31.
szeptember 7.
szeptember 14.
szeptember 28.
október 5.
október 26.
november 9.
november 9.
november 9.
november 16.
november 16.
november 23.
november 23.
november 30.

Felnıttkeresztség:
Ráduly Erzsébet Katalin, Vántus Imre Endre
Darás Sándor Zsolt
Molnár Tibor
Bacsik Andrea (egyben felnıtt konfirmáló is)

augusztus 2.
szeptember 28.
november 9.
december 12.

Konfirmálók – 2008. május 4.
Berze Jennifer, Béres Eszter, Csihar Fanni, Gubik Brigitta, Gubik Nikoletta, Hollósi Patrik,
Hrebenku Balázs, Józsa Péter, Juhász András, Szabó Barbara, Varró Tamás Richárd

Imádkozzunk lelki épülésért mindannyiuk szívében!
örömHíRlap
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Temetések – Az Úr vigasztalását kérjük a megszomorodott szívőeknek:
Czira Gézáné Gergály Irén (58)
Döményi István (67)
Nagy László (45)
Jeremiás Sándorné Nagy Erzsébet (82)
Szőcs Csaba (32)
Nyúka István (83)
Kiss János (86)
Cseri Erzsébet (74)
Kırösi Zoltán (38)
Balogh Sándor (67)
Id. Szilágyi László (74)
Kacziba Györgyné Csúzi Borbála (68)
Cselıtei Lídia (83)
Kiss Béla (69)
Boskó Lászlóné Kovács Eszter (77)
Novák Sándor (66)
Cselıtei Jánosné Rácz Julianna (74)
Krusper Imre (51)
Sági Lajosné Huber Borbála (85)
Csúzi Zsuzsanna (94)
Hári István (65)
Cselıtei István (82)
Pozsár Istvánné Petrik Zsuzsanna (93)
Id. Nyúka Sándorné Elek Zsuzsanna (88)
Horváth Antalné Ilyés Rózsa (64)
Döményi Sándorné Molnár Julianna (90)
Molnár Jánosné Forgács Borbála (71)
Juhász Jánosné Csabai Borbála (72)
Jakab Erzsébet (46)
Pintér Andrásné Szeles Erzsébet (55)

Fót, Táncsics M. köz 11.
Fót, III-as Zugló 2.
Bp. IV., Rózsa F. u. 56.
Bp., Andrássy út 72.
Fót, Bacsó Béla u. 22.
Fót, Kemény G. u. 22.
Fót, 48-as Ifjúság u. 5.
Fót, Czuczor u. 12.
Dunakeszi, Erkel F. u. 10.
Fót, Deák F. u. 17.
Fót, Garai u. 1.
Fót, Deák F. u. 13.
Fót, Czuczor u. 5.
Pomáz, Jókai u. 19.
Fót, Petıfi S. u. 14.
Fót, Sallai u. 62.
Fót, Károlyi u. 6.
Fót, Károlyi u. 48.
Fót, Bajcsy Zs. u. 19.
Fót, Kossuth L. u. 44.
Fót, Liget u. 12.
Fót, Dózsa Gy. u. 4.
Fót, Ságvári u. 10.
Fót, Kossuth u. 14.
Fót, Attila u. 27.
Ráckevei Idısek Otthona
Fót, Deák F. u. 9.
Fót, Fruzsina u. 6.
Erdıkertes, Árpád u. 29.
Fót, Beniczky köz 6.

január 10.
január 18.
január 23.
február 2.
február 8.
február 11.
február 26.
február 29.
március 7.
március 18.
március 20.
április 16.
április 21.
május 9.
május 26.
május 26.
június 4.
július 9.
július 17.
július 24.
augusztus 8.
augusztus 21.
augusztus 29.
szeptember 11.
szeptember 24.
szeptember 30.
október 13.
október 27.
november 27.
december 10.

Hordozzuk imádságban azokat, akik szerettüktıl vettek búcsút!

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 megújulásáért;
a missziói munkákért;
a gyászolókért, a megkeseredett szívőekért;
az elıttünk álló alkalmakért, az új esztendıért;
a magyar népért, országunk jövıjéért, vezetıiért.
örömHíRlap
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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) 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 Húsvét
alkalmából jelenik meg.

email: oromhirlap@fotiref.com
A lapot önkéntes adományokból
tartjuk fenn.
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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
Énekkari próbák:
basszus
hétfı
tenor
hétfı
szoprán
kedd
alt
kedd

18.30
19.15
18.30
19.15

9.30
18.30
17.00

összpróba szerda 18.30

 Ünnepi és különleges alkalmaink 
December 25. 10.00 Karácsonyi úrvacsorás istentisztelet
December 26. 10.00 Karácsonyi úrvacsorás istentisztelet
December 31. 17.00 Óévi hálaadó istentisztelet
Január 1.
Január 6–10.
Január 11.

10.00 Újévi istentisztelet
Alliance imahét
10.00 Gyülekezeti beszámoló 2008-ról
15.00 Presbiteri szeretetvendégség

Február 8.
15.30 Hitmélyítı délután
Február 24–27. 18.00 Böjti úrvacsorai elıkészítık
Március 1.

10.00 Böjtfıi úrvacsora

Április 5.
Április 6–11.
Április 12.

10.00 Virágvasárnap
18.00 Húsvéti úrvacsorai elıkészítık
10.00 Húsvétvasárnapi úrvacsorás
istentisztelet
10.00 Húsvéthétfıi úrvacsorás istentisztelet
10.00 Körzeti nıi konferencia

Április 13.
Április 19.

Bibliaiskola ~ Felnőtt konfirmációi lehetőség
Gyülekezetünkben hamarosan bibliaiskolai előadás-sorozat indul,
Keresztkérdések címmel, Márk evangéliumának feldolgozásával. Az
alkalmak előreláthatóan kéthetente egy estét jelentenek majd. A Bibliaiskola egyben konfirmációi előkészítő is azon fiatalabb és idősebb
felnőttek részére, akik még nem konfirmáltak, de szeretnék felnőttként megerősíteni Istenhez való tartozásukat. Emellett a Bibliaiskolába mindenkit várunk, aki szeretne igeismeretben növekedni. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban 2009. január közepéig lehet.
örömHíRlap
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