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"Elvégeztetett!"
És fejét lehajtva,
kilehelte lelkét.
Jn. 19,30.

„Mindaddig nyugtalan az ember
lelke, míg Benned nyugtot nem
talál, Urunk.”
Augustinus, vagy ismertebb nevén Szent Ágoston tudott valamit, amit a ma embere nem. Rájött egy titokra, ami lelke mélyéről előtörve világosságot hozott a
számára.
Reményik Sándor (ő már a XX.
század embere) ugyanezt így
fogalmazta meg: „Egy istenarc
van eltemetve bennem, Tán lételőtti létem emlék-képe! Fölibe
ezer réteg tornyosul, De érzem
ezer rétegen alul… A rárakódott
világ-szenny alatt.”
Áldott az az ember, aki ezt a hiányérzetet, ezt az űrt, ezt az eltemetett „istenarcot” már érzi. De
még áldottabb az, aki nem nyugszik bele a hiányérzetbe, hanem
addig megy, addig keres, míg
meg nem találja. Míg a hőn áhí-

tott „teljességet”, békességet, az
Istenben való megnyugvást meg
nem tapasztalja.
Minden ember, hitetlen és hívő
egyaránt, kimondva vagy kimondatlanul vágyik a lelke mélyén az
Istenben való elrejtettségre. Arra,
hogy karolja át az atyai kéz és
tartsa szorosan, hogy mindig
érezze a biztonságát, szeretetét,
gondoskodását. S ez az atyai kéz
Jézusban nyújtva van felénk. Kinyújtatott, csak meg kellene fogni, bele kellene kapaszkodni.
Hisz’ olyan nagy a mélység alattunk, körülöttünk, olyan kiáltó,
olyan fájó és kiábrándító az az űr,
ami bennünk van.
Miért nem tesszük, miért nem
nyújtjuk a kezünk, miért húzzuk
el és szorítjuk ökölbe, megnyomorítva ezzel önmagunkat, a beteg, beszennyezett lelkünket?
Nem értem! Pedig olyan egyszerű a megoldás. Adva van. Írva
van. Hirdetve van. Prédikálva
van. Sőt. Ott van a másik arcán.
A másik ember életében. Mégis?
Miért teszünk úgy, mintha nekünk kellene hordozni a magunk
terhét, meg a ránk bízottakét,
miért nem tudjuk végre átadni,
odaadni annak, Aki pont azért
jött, hogy segítsen? Aki azért jött,
hogy átvegye tőlünk és betöltsön
a békességével?
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Jézusnál van a megoldás

Én mindig is vágytam erre az elrejtettségre,
biztonságra. Megfulladnék, elvesznék, ha
nem lenne velem Jézus. Az a Jézus, aki azért
jött, hogy megváltást hozzon. Aki azért jött,
hogy helyreállítsa a megszakadt kapcsolatot
a teremtő, gondoskodó Atyával. Aki azért
jött, hogy elmondja: „Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy.”
Ézsaiás 43, 1.
Én az Övé szeretnék lenni! Örökre. Nem
szeretném elengedni egy percre sem a kezét!
Szeretném, ha szelíd szavával vezetne, mutatná az utat, a feladataimat, ha vigasztalna,
amikor szomorúság ér és erőt adna, amikor
nehéz az élet terhe.
Amikor megtört szívű, szomorú tekintetű
emberek jönnek el vigaszért, reménységért
vagy egyszerűen meghallgatásért, mindig
elém jön Jézus megváltó cselekedete. Az,
ami nagypénteken az emberért történt, s az,
ami húsvétkor diadalt, győzelmet és örök
megoldást hozott. Mindenre – mindenféle
problémára, mindenféle szomorúságra. Csoda akkor történik, amikor valaki hagyja,
hogy a nehézség felett Jézus vegyen uralmat.
Csoda akkor történik, amikor valaki megérti,
nem attól bonyolult, kusza és mocskos ez az
élet, mert mások ilyenné tették, hanem attól,
hogy az ember Isten nélkül, Tőle elszakadva,
azaz bűnben él. És az igazi csoda akkor történik, amikor valaki a benne felgyülemlett
fájdalmakat, miérteket, sértéseket, haragot
kiengedi a lelkéből és átadja Jézusnak, aki
azért jött, hogy bűneinket, terheinket testében vigye fel a keresztfára, és békességet,
hitet, szeretetet adjon a mi megfáradt, megterhelt életünkbe. Ilyen csodák ma is történnek. Száz sebből vérző életek gyógyulnak
meg. Olyan életek, akik sok mindent láttak,
hallottak, tapasztaltak, sok helyen keresték a
hiány, az űr betöltését, de nem találták. Nem
találták sikerben, karrierben, anyagi bőségben, a világ nyújtotta élvezetekben. A ma
csodája az, hogy Jézusban igen. Mert bármennyire is hadakozik vele az értelem, az
egó, az én, a megoldás csak Jézusban van.
örömHíRlap
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A bizonyságtételek, amiket olvashatunk az
Örömhírlap hasábjain, erről tanúskodnak. De
jó lenne, ha ezeket végiggondolva megérezné ki-ki a maga hiányát, meglátná az istenarcú űrt a lelkében és vágyna az elrejtett életre!
Jézus azért jött, hogy váltságul adja az életét
sokakért. Érted is! Akkor is, ha ellenkezel,
ha még mindig te akarod megoldani a saját
életed, és te akarsz a magad ura lenni. Nem
fog menni! A teremtmény a Teremtő nélkül
csak erőlködik. Vele azonban, átadva a
„felségjogot”, győzedelmeskedhet önmaga
felett. A bűnei, indulatai, kötözöttségei,
kényszeres cselekedetei felett.
Jézus eljött. Köztünk jár. Velünk, bennünk szeretne élni a Szentlelke által és
meggazdagítani a szegényes életünket.
Benne teljesedett be az immáron kétezer
hétszáz éves ézsaiási prófécia:
„Az Úr lelke van énrajtam, mivel felkent
engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak
szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr
kedves esztendejét” Lukács 4, 18–19.
Te nem vágysz az evangéliumra, a szabadításra? Nem vágysz a szemeid megnyílására,
a láncaid, a kötözöttségeid lehullására? Nem
szeretnél Isten szabad, megváltott gyermekeként élni? Megelégszel a látható világgal,
ami csak fájdalmat, keserűséget, ideig-óráig
való élvezetet nyújt, és csak elvenni akar
tőled? Mire vágysz?
Áldott az az ember, aki érzi az űrt, a hiányt
a lelke mélyén, és Jézusnál keresi a megoldást. Szívből kívánom minden kedves olvasónak, hogy megtapasztalja 2010 húsvétján
Jézus Krisztus bűnt megbocsátó, békességet
adó kegyelmét, az Ő szívet-lelket felemelő
jelenlétét!

Sebestyén Julianna beo. lp.
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Akinek háza van, az VAN!

Istenarc - Reményik Sándor
Egy istenarc van eltemetve bennem,
Tán lét-előtti létem emlék-képe!
Fölibe ezer réteg tornyosul,
De érzem ezer rétegen alul,
Csak nem tudom, mikép került a mélybe.
Egy istenarc van eltemetve bennem,
Néha magamban látom, néha másban.
Néha állok, mint fosztott ág, szegényen,
Ha rossz órámban eltűnik egészen
Alter-egóm az örök vándorlásban.
Egy istenarc van eltemetve bennem,
A rárakódott világ-szenny alatt.
A rámrakódott világ-szenny alól,
Kihűlt csillagok hamuja alól
Akarom kibányászni magamat.
Egy istenarc van eltemetve bennem,
S most ásót, kapát, csákányt ragadok,
Testvéreim, jertek, segítsetek,
Egy kapavágást ti is tegyetek,
Mert az az arc igazán én vagyok.
Egy istenarc van eltemetve bennem:
Antik szobor, tiszta, nyugodt erő.
Nem nyugszom, amíg nem hívom elő.
S bár világ-szennye rakódott reája,
Nem nyugszom, amíg nem lesz reneszánsza.

A befolyásolhatóságot ma sokan rossz tulajdonságnak tartják, ám remélem, én elég befolyásolható vagyok a jóra. A negyvenes
éveim elején járok, egy felnőtt és egy óvodás
korú gyermekkel. Bár valójában nem fótiak
vagyunk, munkánk miatt sok időt töltünk a
környéken.
Zavaros gyermekkoromat még zavarosabb
felnőttkor követte, melyből kilábalást csak
Jézus segítő, megmentő kezének elfogadása
nyújtott. Először talán 4-5 éves koromban
kerültem „komolyabb hitvitába” büszke,
középsős óvodásként egy nagycsoportos
fiúval. Mifelénk nem volt divat a hitélet, azt
sem tudtuk, eszik-e vagy isszák. Az óvodánkat a szomszédos templomkerttől egy alacsony kerítés választotta el. A „van-e Isten”
kérdés a 70-es évek elején már az óvodásokat is érdekelte, mivel naponta láttuk a templomot, de senkit nem láttunk ki-bejárni, így
mindenkit foglalkoztatott, hogy mi is lehet
odabent. A rémtörténetektől az igazságig
minden elhangzott. A vitát gyerekfejjel azzal
zártuk, hogy akinek háza van, az VAN és
kész. Jézus kérdéséig nem jutottunk el, de
mivel a karácsonyt mindenki ismerte, ő egy
elfogadott személy volt, csak egy SZEMÉLY, csak egy ember. Számomra és talán
sokak számára itt kezdődött a tévút. Nehéz
megérteni, feldolgozni ezt a hármas egységet
(Atya, Fiú, Szentlélek) és a kereszthalált.
Engem gúzsba kötött és megtévesztett a gondolat: „hogy fordulhatott ez elő pont Isten
Fiával, nem is Isten fia”. Istennek tudatában
voltam egész gyermekkoromban, de Jézust
és az ő kereszthalálát nem tudtam megérteni.
A rossz gondolataimtól a „majd ha meghalok, megtudom” sovány vigaszával próbáltam szabadulni, de nem tudtam. Istenben
bízva, Jézus nélkül – hogyan is lehetséges
ez? Vergődve és védtelenül, s mégis megtartatva a legszörnyűbb pillanatokban is. Eleinte csak családi problémák jöttek: szüleim
válása, betegség, kiszolgáltatottság. Később
örömHíRlap
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már szörnyű rémálmok gyötörtek boszorkányokról és ördögökről. Hat-hét évesen már
tudtam álmomban is, hogy „csak” álmodom,
de hiába keltettem fel magam különböző
technikákkal, ott folytatódott ahol abbamaradt. Nem volt menekvés. Mire kisiskolás
lettem, már nem kellett lehunyni a szememet
ahhoz, hogy félelmetes csuklyás alakokat
lássak fényes nappal átmenni a
falon. Rettenetesen féltem. Tudtam, hogy ez nem normális, így
megpróbáltam segítséget kérni
anyámtól, aki mint kiderült,
ugyanezeket látta maga is csaknem hetente ötször. Ketten sem
jutottunk dűlőre. Kilenc éves
koromban hetes intézetbe kerültem, ahonnét csak szombaton
vagy vasárnap lehetett hazajönni. A problémák egyre sűrűsödtek, és olyan erővel dübörgött az élet fekete oldala körülöttünk,
hogy a csuklyásokat már meg is szoktuk 5-6
év alatt, démonaim csak nekem voltak. Mint
akiket elkapott egy örvény és húz egyre lefelé és lefelé, úgy éltünk anyámmal. Mire 14
éves lettem, én mormoltam a magam fohászát könyörgőre fogva Istenhez, s valahogy
mindig úgy éreztem, ki kell húznom az anyámat, mert mindig ő volt alul, én középen, s a
fejünk felett, körülöttünk kavarog a morajló
fekete örvény. A napfény, a világosság egyre
távolabb került.
A 15. születésnapom előtt tragikus hirtelenséggel elveszítettem anyám, minden megváltozott, a világ látszólag kitisztult körülöttem.
Új élet, új otthon, új család – új lett körülöttem minden. Továbbra is üldöztek a rémek,
és mivel nem akartam, hogy „bolondnak”
nézzenek, inkább hallgattam. Felnőttkamaszlányként, aki talán túl sokat is látott,
elkezdett érdekelni a jövő. Kártyát vetett a
jósnő, és lám-lám, sok érdekes dolgot látott,
ami felkeltette egy védtelen leány érdeklődését. A 80-as évek közepén még nem sok ezoterikus könyv volt, de amit el lehetett olvasni, azt elolvastam. Szépen megtanították,
örömHíRlap
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hogy nem kell félni a szellemektől, démonoktól, még ha csúf és iszonytató is, nem bánt,
csak a jövőddel figyelmeztet; na meg az Isten
benned van, sőt, AKÁR TE IS LEHETSZ.
Kényelmes és főleg kecsegtető volt elhinni
ezt a hazug, ártó tanítást. Így kerültem a
jósnőtől természetgyógyász „energiás gyógyítóhoz”, ahol a szellemlényeket szebb kivitelben is lehetett látni. Ez volt
az igazi becsapás. Miközben
testem, lelkem átadtam ezen
mesterkedéseknek, én is képzett
vajákos nővé váltam, és mégis,
valahogy minden félresiklani
látszott. Nem ért tragédia, szerencsétlenség, sőt a világ szemével nézve sikeres is vagyok. Ám
a teljesség hiánya jellemezte az
életem, nem volt kerek egész, valami nagyon
sántított. Tíz év telt el anyám halála óta.
Született egy lányom, elváltam, és lassan
kezdett kialakulni ugyanaz a képlet, ami
gyermekkoromban, csak most az örvényben
én voltam alul. Mire a lányom három éves
lett, már ő is látta a kámzsás alakokat fényes
nappal, és bónuszként elkezdődtek a közös
rémálmaink. Rettenetesen megijedtem, nem
volt nehéz felismerni az analógiát. Szerencsére „befolyásolható” ember vagyok, és egy
nehéz időszak kellős közepén azt a tanácsot
kaptam, hogy imádkozzak és olvassak Bibliát.
Még anyám halála előtt fogadásból elolvastam a Bibliát, de nem sokat értettem belőle.
Most újra nekiveselkedtem, és esténként,
amíg bírtam, olvastam, és álomba ringattam
magam a Miatyánk kántálásával, de ez minden volt, csak nem ima. Mégis használt, lassan-lassan, de jobb lett. A lányomnak biztosan, megtanulta jól a Miatyánkot és rendbe
jött. Eleinte csak a rémek maradtak el, majd
egy-két év alatt új irányt vett az életem. Még
nem tettem az Úr kezébe magam, de Ő már
gondoskodott rólam, a tévelygőről, a tagadóról. Mellettem állt a tudtomon és akkori
„hitemen-akaratomon” kívül Jézus. A bocsá-
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natát és a védelmét adta már azért is, hogy
csak gondolkodtam Istenről. Akkor még fogalmam sem volt a megváltás lényegéről, sőt
a tényét is tagadtam, ahogy Jézus szentségét
is.
A felém nyújtott kezet még mindig nem vettem észre, nem láttam. Akkoriban úgy
mondtam: rám egy külön Isten vigyáz, hiszen ebből is megmenekültem, mint annyi
mindenből. Ami persze igaz volt, de nem
ÚGY volt igaz. Jézus vigyázott rám.
A nappalaink és az éjszakáink békésebben
teltek, éreztem az áldást és lehúzott az átok.
Az egzisztencia és karrierépítés egy pár évig
gyógyír volt a lelkemre, de hamar felismertem, nem hoz életfogytiglani megelégedettséget, ráadásul nincs „zsebes koporsó”. Fojtogató kényszerességgé vált a munkamánia.
Elmúltam már harminc éves, mikor újra
elém került a kérdés: HIT-MEGVÁLTÁS.
Ekkor már láttam, hogy akinek hite van, annak valahogy különleges az élete, és nem a
világ mércéjével mérve. Sokan közülük súlyos terhekkel a vállaikon egy fejjel a tömeg
felett sétálnak, ráadásul emelt fővel. Azt is
észrevettem, hogy az engem oktató különböző rendű-rangú mágikus mestereknek csak az arcbőre mosolyog kenetteljesen. Mert az álarc
mögötti arcból riadt, hideg, zavaros szemek merednek rám.
Hol itt az összhang, a béke, teljesség? Megismertem hit nélküli
„hívő” embereket is, s bíztatásként az „istenkeresésemben” azt
kaptam, hogy a hit kegyelem
kérdése és semmi több. Azt sajnos egyik sem mondta el, hogyan lehet kegyelmet kapni, és kitől is kell kérni, hogy
Jézustól még hitet is lehet kérni, ha nincs,
és ad. A megváltást már előre elrendezte
még nekem is, csak el kell fogadnom, mint
egy ajándékot. Igen, ingyen ajándékot kaptam én is. Előre, egy általam tagadott jótevőmtől.
Időközben megismertem a férjem, és megfo-
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galmazódott, hogy áldást kérvén szerelmünkre, közös gyermeket szeretnénk. Már
akkor tudtam, hogy ha újra megadatik egy
gyermek, akkor őt hívőnek szeretném nevelni. Legalább ő kapjon kegyelmet, ha már
nekem nem sikerült…
Nagy örömünkre 2006-ban megszületett a
vágyott áldás. Mindenki örült, én pedig ott
voltam egy ígérettel Isten felé: „Ha jónak
látod Istenem, és adsz gyermeket, azt elfogadom, megköszönöm, de kérlek, ne próbálj
meg nagyon, mert gyenge vagyok. Azt ígérem, hogy Neked adom, Ő (a fiúnk) legyen
Téged szolgáló ember, ha kéred.” Megígértem, és állni kellett volna a szavam. Bár
vágytam rá, minden olyan távolivá lett, az
ígéret már-már a ködbe veszett. Mindent
megkaptam, családot, gyermeket, mindenféle biztonságot hosszútávra. S mint szálka a
köröm alatt, feszített a kérdés, mi is van ezzel
a kegyelemmel. Megirigyeltem volna mások
lelki békességét, lelki biztonságát, lehet. A
sugárzó, Istenben hívő tekinteteket biztosan.
Ha valaki így negyven körül gyermeket vállal, annak alaposan felborul az élete. Ki kellett ismét lépnem a megszokott
életemből, munkámból, környezetemből. Jött az új otthon, új
család, új élet, immáron harmadszorra. Akkor még nem tudtam,
hogy nem is én kezdem az újat,
hanem Jézus munkálkodik az életemen. Az a Jézus, akiről alig
hittem, hogy létezett egyáltalán.
Semmibe véve a KAPUT, konok
racionalizmussal próbáltam bevenni a várat. Akkor úgy hittem, Isten létezik, Jézus pedig már régen meghalt. Igen,
Jézus kezdett újat az életemben, csak nehéz
volt meghallani, nem is hallottam. Kötött az
ígéret Isten felé, a fiam miatt hasznos és
praktikus dolognak tűnt a fóti református
mamakör. Pestiesen szólva: rá is érek, ártani
nem használ. Az igazi hívő közösségben jól
megmutatkozik Jézus szeretet sugárzó, megörömHíRlap
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mentő ereje. Mint egy tiszta kristályfolyam,
ami elsöpri a gátakat, elsodorva minden
szennyet, úgy nyitotta meg szívemet Jézus.
Igaz, kérnem kellett, Ő meghallgatta a hitetlenül, de HOZZÁ címzett kérésemetkérdésemet. Milyen nagyszerű, mint a népmesékben: elég volt hangosan kimondani,
teljes akaratomból. Teljesült sok-sok kívánságom. Az a félelmetes örvény elkezdett
forgatni újra, de most FELFELÉ vezetett az
út. Szinte naponta történtek, történnek megdöbbentő csodák. Nagyon hamar, hetek alatt
felnyitotta a szemem, a szívem, hogy Ő az
Úr, Ő a Megváltó, Ő a kegyelem, a KAPU
Istenhez. Keserves, néha kétségbeesett hetek
teltek el. Komoly küzdelem és elszánt akarat, no meg segítő imádkozó emberek kellettek ahhoz, hogy képes
legyek megragadni a felém nyújtott kezet. Talán soha nem zokogtam igazán ADDIG a pillanatig.
A tükör, amiben megláttam Jézus
mellett valódi, lecsupaszított önmagam, visszataszító képet mutatott, és Jézus így is szeret. Roszszabb volt minden rémálmomnál,
fájdalmasabb minden megszégyenítésnél az a tény, hogy az
általam el nem ismert Jézus megtartó keze vezetett engem idáig. Hova is?
Hol vagyok? Lett családom, gyermekeim,
biztonságos életem a szó szoros értelmében.
Beléptem a KAPUN. Inkább vánszorogtam,
a segítő kezek húztak-vontak, Jézus elkapott
és megtartott. Volt olyan pillanat, amikor
annyira bizonytalan voltam mindenben, mint
még soha, és csak annyit bírtam kinyögni:
Jézus segíts, ezen senki nem tud segíteni,
csak Te. Mi lesz velem? Erre a pár mondatra
még a rémek is újra gyötörni kezdtek, de már
nem éreztem egyedül magam, hisz Jézus
nevét kiáltva könnyen ki tudtam lépni azokból a rémálmokból, amikről azt hittem, magam mögött hagytam. Féltem, de bíztam,
nem volt más lehetőségem, elemi vágy támadt fel bennem Jézus megismerésére. VégörömHíRlap
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re tudni akartam az egyetlen igazságot, ami
örök.
Már tudom biztosan, hogy 30 éven keresztül
ki is tette tönkre az éjszakáimat és a nappalaimat. Az örök gonosz, az örök pusztító, maga az ördög. Igaz, nekem is hozzá kellett
tenni az önrészt: néhány elolvasott könyvet,
némi önhittséget és rossz gondolatokat a
munkájához. Segítőkész volt a pusztításban.
Hogyan kezdődhetett, nem tudom, a saját
szerepemmel talán tisztában vagyok.
Szegény anyám vagy valaki más fogott egy
csomag kártyát, és sorsot vetett. Így mondták
régen. Sorsot vetett magára, és akaratlanul
rám is az ördög bibliájával. Anyámat elragadta a sorsvetés, engem megmentett az Úr
és szólított. Ezer pici mozdulattal,
néha nagyobb fülrángatással terelt
a jó út felé. Amíg nem tekintünk
kellő távolságból és gonddal viszszafelé, nehéz felismerni az igazi
hosszútávra szóló jót, megkülönböztetni az akadálytól a tanítást,
a gátaktól a védelmet. Mindennek
komoly értelme van az életünkben, de ez néha nehezen felismerhető. Most jön a boldog vég, csak
nem úgy, mint a mesékben, itt a
valóságról van szó.
A kísértő nem tett le rólam, kurrens cikk
vagyok a portáján, ahogy minden ember,
ravasz és elbújik a „véletlen balszerencse”
mögé, vagy ott szekál, ahol gyenge vagyok
(kishitűség, féltékenység, irigység stb.) .
Nem nagy öröm. De már nem nekem kell
küszködnöm vele, a magam erejéből úgy
sem bírnék. Ébren és álmomban Jézusért
kiáltok, és biztos lehetek benne, hogy azonnal megsegít. Ráadásul azzal, ami a legjobb
nekem. Ő nem a holnapra tervez, hanem az
örökkévalóságra, tervei és útja az örökkévalóságba mutatnak. Ha véletlenül megkívánnám „tudni a jövőt”, már tudom. Az Úré
vagyok, és a jövőm az legyen az Ő gondja,
hisz megígérte: „Még a hajatok szálai is
mind számon vannak tartva” Mt. 10,30.
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Mint a gyermeknek az anyaméhben, olyan
biztonságot nyújt: táplál, óv és megerősít
nap, nap után Jézus. Most is hozzá kell tennem az önrészt a felemelkedéshez (mint
ahogy a rosszhoz is hozzátettem a jóslást,
reikit és a többit). Olvasok és elgondolkodom
a hallottakon, és így szívből JÓ olvasni a
Bibliát, mindig megmutatja a jó megoldást
Isten szava. Ha mégis néha dorgálásra szorulok, csak azért van, mert Ő biztos szólt időben, csak süket voltam. Ahányszor elbukom,
annyiszor segít fel, mindig előrébb állít a
pályán, a gödrön túlra. Sajnos nem lettem
egyik napról a másikra csodás ember, tökéletes feleség, anya, de minden nap újabb, az
erőmnek és képességeimnek megfelelő próba elé állít Jézus. Tanít a porban fetrengés
helyett járni. Úgy is mondhatnám: hagyni
kell Jézust munkálkodni és nekem lesz a
legjobb életem itt a földön és azon túl is.
Áldás, ha hallhatom a hangját, öröm mindkettőnknek, ha jól teljesítem akaratát.

T. K.

NINCS A SÍRBAN Ő!
Elmúlt a mély gyász, szívbe markoló,
Új hajnal virradt; csodás, ragyogó.
Megváltónk sírján nincsen már a kő,
Síri ágyán is csak egy keszkenő.
Ujjongj hát szívem, nincs a sírban Ő!
Asszonyok látták, beszéltek vele,
Átjárta szívük, szíve melege.
Olyanok voltak, mint az álmodók,
A legcsodásabb örömhírt hozók,
Néktek; kesergők, könnyes gyászolók.
Halál völgyében nincs többé sötét,
Jézus nappalra váltotta az éjt.
Felhőtlen égen ragyog már napunk,
Haláltól félni nincs többé okunk.
Nem tarthat fogva, Jézusé vagyunk!
Pecznyík Pál
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Megváltattam
Van egy közhelyes mondás, miszerint zuhanó repülőgépen nincs ateista ember. Ennek
az igazságtartalmát először 2008 augusztusában tapasztaltam meg. A fiam koraszülöttsége és a feleségem komplikációkkal teli szülése mutatott egy nálam sokkal hatalmasabb
erőre, amiről akkor még nem igazán tudtam,
hogy micsoda. Elkezdtem imádkozni, magam sem tudom már, hogy miért, de éreztem, hogy akkor ez volt a leghelyesebb. Utólag visszagondolva furcsa módon azért imádkoztam, hogy el tudjam viselni a rám váró
nehézségeket. Most már valóban tudom,
hogy igaza volt Kálvinnak, hogy az igazi
istenismeret bele van írva az ember szívébe.
Mindenki Őhozzá fordul, még a hittől elrugaszkodott ember is, baj esetén. Pár napra rá
az Úr azonban megmutatta a kegyelmét is.
Mindenki elkezdett gyógyulni, és hazaengedték őket a kórházból.
Jó hitetlen emberként nem tulajdonítottam
nagyobb jelentőséget a dolognak, éltem tovább a mindennapi életemet. Majd jött a
fiam
keresztelőjére
történő
időpontegyeztetés. Ott, a négyszemközti beszélgetésen olyan mondatok hagyták el a számat,
amit így utólag sem igazán értek. Már tudom, hogy elkezdett az Istenben való hitem
körvonalazódni. Elhatároztam, hogy elmegyek egy istentiszteletre. Mivel nem hívő
családból származom, még azt sem tudtam,
hogyan kell rendesen köszönni. Megkeresztelkedni is felnőtt koromban keresztelkedtem
meg a katonaság alatt, hogy lehessen templomi esküvőm. Így mentem el életem első istentiszteletére, ahol először tapasztaltam meg
az élő Ige hatását. Ezen hatás alatt egyre
többet gondoltam Istenre, elkezdtem napi
rendszerességgel olvasni a Bibliát, és
lelkigondozói beszélgetésekre járni. Megszületett az elhatározásom, hogy megújítom a
konfirmációmat is. Erre az alkalomra kiválóan felkészített a „Keresztkérdések” sorozat,
amely újabb ismereteket és válaszokat adott.
örömHíRlap
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Rájöttem egy nagyon fontos dologra: Az
életemet nem folytathatom tovább úgy,
ahogy mindaddig. A beszélgetések és elmélkedések segítettek abban, hogy felismerjem
a hibáimat, és szembesüljek tarthatatlan emberi kapcsolataimmal. Az Ige hatására lassanként elkezdtem tanulni, hogyan kell a
konfliktusokat kezelni. De sajnos túl lassan,
és túl felületesen tanultam, már megrekedtem. Kezdtem érezni, hogy az egész kezd
ellaposodni.
Sajnos az ismeret, ha nem párosul buzgósággal, nem ér semmit. Ezért körülbelül egy év
múlva az Úr újabb próbatételek elé állított a
feleségem betegsége kapcsán. Akkor eszméltem rá egy azóta megismert igazságra, mégpedig, hogy nem a dolgok roszszak vagy jók önmagukban,
hanem a minőség az én hozzáállásomtól függ. Szentül hittem,
hogy nem maga a próbatétel
fontos, hanem az, amit abból
szüretelni tudok. És ekkor következett a legfontosabb. Az Isten nem
hagy megrekedni egy szinten, hanem
egy folyamatosan mélyülő medencében vezet egyre beljebb és beljebb. Nem
hagyta, hogy a fiam születése körüli állapotban maradjak. Sajnos néha csak akkor
szembesülünk önmagunk restségével, ha jól
orrba vágnak. A sokkterápia hatásos volt.
Elkezdtem tiszta szível imádkozni, ha kellett,
könnyek között, sírva. Újabb fogalmak kezdtek foglalkoztatni. Mégpedig: hit, bizalom és
Jézus Krisztus. Sajnos egészen odáig, bár
hittem Istenben, Jézussal nem foglalkoztam.
Ma már tudom, hogy ez óriási hiba volt. Az
egész kezdett olyanná válni, mint amikor az
ember levesz egy könyvet a polcról, és az ott
lelt tudást csak az ott talált hivatkozásokkal
tudja kiegészíteni, majd azok a hivatkozások
is csak újabbakra mutatnak rá.
Megtapasztaltam, hogy tanulnivalóim elején
tartok még, és messze a cél. Azonban van
egy fontos támpontom: Jézus Krisztus. Őáltala tanulom azt a fajta bizalmat és hitet,
örömHíRlap
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amely minden hívő ember sajátja kell, hogy
legyen. Azt a bizalmat, amely az Isten felé
abban mutatkozik meg, hogy nem akarom a
jövőt kutatni, és azt a fajta megbocsátást,
amely nem támaszt feltételeket.
Igen, ahogy a mondataimból kitűnik, az Ige
tanulmányozásával jöttek a vágyak is. Ezek
azonban merőben újak voltak, és közülük a
legfontosabb: szeretnék végre valóban jó
ember lenni. Ezt elérni viszont nagyon nehéz, már-már lehetetlen. Észrevétlenül és
lassan Jézus lett a példaképem. Fantasztikus
az automatizmus, amellyel egy adott szituációban rögtön elkezdem vizsgálni, mi lenne
az ő reakciója és válasza. Ez azonban magában hordozza a bukás lehetőségét is. Ezt meg
is tapasztalom nap mint nap. Ezzel szembesülök, amikor egy konfliktus végén felismerem, hogy már megint nem keresztyén emberként viselkedtem.
Egy igehirdetésben hallottam, hogy az
igaz ember, ha hétszer esik el, hétszer
kel fel. Ez az a mondat, amely erőt
ad a bukások idején. És segít abban, hogy tovább tudjak haladni
a végső cél, a megigazulás felé.
Ez az ami miatt nem válik a történetem sikertörténetté, csak fejlődéstörténetté. Sok még a stáció,
amit be kell járnom, és nincsenek
illúzióim, mert ahogy az Írás is
mondja: ez a keskeny kapu és ösvény.
Talán summázhatom úgy az egészet, hogy az
életem gyökeresen megváltozott. A pénzhajhászást felváltotta a családommal együtt
tölthető idő „hajhászata”, a többi ember iránti érzéketlenségem helyébe pedig egyre inkább a segíteni akarás kerül. Ez még nem
tökéletes, de hiszem, hogy Isten látja az akaratot is.
Viszont leghátul van egy fontos gondolat és
érzés, amely megédesíti a mindennapjaimat.
Ezt leginkább Ézsaiás próféta szavaival tudnám kifejezni: „Ne félj, mert megváltottalak,
neveden szólítottalak, enyém vagy.”
Ézs. 43,1.
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Ez az a gondolat, amelynek utat engedek.
Nagyon jó azzal a tudattal és érzéssel felkelni mindennap, hogy nincs mitől félnem és az
én Mennyei Atyámnak, az Istennek akkor is
kellek, ha a bűneim elhomályosítják a gondolataimat, és nem tudok Jézushoz és az Ő
áldozatához méltóan viselkedni.
Áldást, békességet kívánok!

Martos Árpád Álmos

Ha csak a múltban élsz,
annak minden bűnével és fájdalmával, nagyon nehéz a dolgod,
mert ott nem vagyok veled.
Az én nevem nem az, hogy "Voltam".
Ha a jövőben élsz,
annak minden szorongásával,
aggodalmával és bizonytalanságával,
nagyon nehéz a dolgod,
mert ott nem vagyok veled.
Az én nevem nem az, hogy "Leszek".
Ha a jelenben élsz,
annak minden örömeivel és feladataival, akkor könnyű dolgod van,
mert ott veled vagyok.
Én az vagyok, aki VAGYOK.
Szeretettel: Isten

9

Házasságápolás
Nem jó az embernek egyedül. De kettesben, a
házasságodban jó? Hogyan lehetne, maradhatna boldogító egy életre szóló szövetség? –
így szólított meg minket az a kis szórólap,
amely a gyülekezetünkben március 14-re
meghirdetett alkalomra hívogatott. Sokunkban visszhangra talált ez a kérdés, hiszen a
Kálvin terem zsúfolásig megtelt vasárnap
délután 5 órakor. Vendégünk Fűtő Róbert
lelkipásztor volt, aki bár házassággondozó
szakember is egyben, okítás helyett inkább
azt akarta a szívünkre helyezni, amit Isten
neki is megtanított, hogy a saját házasságáért
megtegyen, hogy feleségével együtt egységben, szeretetben tudjanak élni.
Nincs annál szebb, mint ha egy férj és egy
feleség szeretetkapcsolatban vannak egymással. Mindketten az Isten képmására lettek
teremtve, de nem egyformák. A férfiak általában racionálisabban gondolkoznak, a nők
többnyire érzelmesebbek. Valójában annyira
különböző lények, hogy ha egységben tudnak élni egymással, az már csoda. A különbözőségünk feszültségforrás, és mi nem tudunk ezzel mit kezdeni. Épp ezért válnak el
annyian.
Sok mindent megtudhatunk a pszichológiából, de az igazság (még a pszichológia igazsága is) Istentől származik. A Biblia adja
meg nekünk azt az útmutatást, amire szükségünk van, hogy helyesen kezeljük a konfliktusainkat. Számos Igét tudunk felidézni, ami
irányelvként szolgálhat, hogy mit tegyünk
vagy ne tegyünk a kapcsolatainkban, különösen a házastársunkkal való kapcsolatban.
Ezek közül azokat vettük közelebbről szemügyre, amelyek 3 lépést jelölnek ki az Isten
szerint való konfliktuskezelésre:
1. lépés: intés – „Ha vétkezik atyádfia, menj
el hozzá, intsd meg négyszemközt: ha hallgat
rád, megnyerted atyádfiát.” Mt. 18,15.
„Ne gyűlöld szívedben atyádfiát! Fedd meg
bátran honfitársadat, hogy ne légy részes a
vétkében. Ne légy bosszúálló, se haragtartó a
örömHíRlap
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népedhez tartozókkal szemben. Szeresd felebarátodat, mint magadat!” 3Móz. 19,17–18.
„hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki
a fej, a Krisztus.” Ef. 4,15.
Mit jelent mindez a házasságunkra nézve?
Ha valami panaszunk van a házastársunkra,
és emiatt megbántottnak, csalódottnak, elárultnak, magányosnak (és még sorolhatnánk) érezzük magunkat, a legjobb, ha elmondjuk az igazságot (ne legyünk passzívak), de nem mindegy, hogy hogyan (ne
legyünk agresszívak sem). Legtöbbször ott
rontjuk el a dolgot, hogy a szeretetteljes intés
helyett megítéljük a másikat: nem a tettéről
beszélünk, hanem a jelleméről, általánosítunk; egyáltalán nem is szeretetből tesszük
ezt, hanem haragból, indulatból, fájdalomból; vádoljuk a másikat, mi is
fájdalmat akarunk okozni
neki, megbüntetni azért, amit
tett. Amikor ebbe belesodródunk, már nem tudjuk kezelni a konfliktust.
2. lépés: bűnvallás, bocsánatkérés – „Valljátok meg
azért egymásnak bűneiteket,
és imádkozzatok egymásért,
hogy meggyógyuljatok.” Jak.
5,16
Ha a házastársam feltárta
számomra a bűnömet, amit
ellene elkövettem, be kell ismernem, és bocsánatot kell kérnem érte. Mennyire nem
megy ez nekünk! Ehelyett azonnal védekezni
kezdünk, megpróbáljuk kimagyarázni magunkat, vagy rögvest visszatámadunk –
ilyenkor profi ügyvédei vagyunk önmagunknak.
3. lépés: megbocsátás – „Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem
csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges
építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik
hallják. És ne szomorítsátok meg az Isten
Szentlelkét, aki által el vagytok pecsételve a
örömHíRlap
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megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen
távol tőletek minden gonoszsággal együtt.
Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.” Ef. 4,29–32.
„Így tesz majd az én mennyei Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok,
mindenki az ő atyjafiának.” Mt. 18,35.
Ha a házastársam bocsánatot kért tőlem, meg
kell bocsátanom neki, úgy, ahogy Isten is
megbocsátotta a mi vétkeinket: egyszer s
mindenkorra. Ha nincs megbocsátás, annak
megkeseredés, majd megkeményedés lesz a
következménye, ami végül eltávolodáshoz,
szakadáshoz vezet két ember között.
„Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban
dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg,
öltök és irigykedtek, de nem
tudtok célt érni, harcoltok és
viszálykodtok. Mégsem kapjátok meg azért, mert nem
kéritek.” Jak. 4,1–2.
A bennünk élő önzés, kívánságaink, elvárásaink, követeléseink a másik felé – innen
származnak a konfliktusaink.
Jakab leveléből nemcsak az
okokat ismerhetjük meg, de a megoldást is:
nem követelnünk kell, hanem kérni. Kérni a
társunktól és kérni Istentől. Próbáltuk már?
Fűtő Róbert elmondta azt is, hogy sok-sok
(akár már válófélben lévő) házaspárral való
beszélgetéséből láthatta, ahogy a házastársak
csak a másikban látják a probléma gyökerét:
ha te ebben és ebben meg tudnál változni…
Pedig csak akkor tud egy házasság sorsa
megfordulni, ha a felek leveszik a szemüket
a másik bűnéről, és a sajátjukra koncentrálnak. Ha képesek a saját bűnükön keresztül
látni a házasságukat, akkor van remény a
gyógyulásra. Sajnos sokszor az nem segít, ha
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csak az egyik fél jut el idáig. Aki nem látja
meg a saját bűneit, mindig csak áldozatként
tekint magára, haragszik arra, aki megbántotta, és nem tud megbocsátani. Az tud túllépni
az áldozat szerepen, akinek erős a hite, az
identitása. Ehhez szükség van a Szentlélek
munkájára. Akkor megy igazán, ha tisztában
vagyunk vele, hogy Kihez tartozunk, és tudjuk, hogy nekünk is megbocsáttattak a bűneink.
Van tehát út a gyógyuláshoz, amit ebben a 3
lépésben foglalhatunk össze:
– intsd szeretettel a másikat,
– ismerd fel és valld meg a bűnödet,
– és bocsásd meg szívből a másikét.
Egyszerű üzenet, mégis nagy kihívás. Hogy
mennyire nehéz, azt a gyakorlatban is kipróbálhattuk. Négyes csoportokban, egy-egy
házaspárnak kellett alkalmaznia – felidézve
egy valós vagy vélt konfliktushelyzetet – a
fenti elveket: hogy hogyan kell higgadtan
közölni az érzéseinket a másik felé, vád és
panasz nélkül, anélkül, hogy a tetteit elemeznénk, vagy elmondanánk, hogy mit várunk el
tőle. Hogy ne védekezéssel reagáljunk, és ne
akarjunk rögvest megoldást keresni, egyszerűen jussunk el a 2. és 3. pontig. Hát, elsőre
nem is ment tökéletesen, de azon nem kell
aggódnunk, hogy ne lenne több alkalmunk a
gyakorlásra. És nem csak azért, mert a márciusi házassággondozó (másfél) óra egy most
induló sorozat kezdete volt…
Az aznap délelőtti istentisztelet igéjében
Jézus azt kérdezte a hozzá jövő vak koldustól: „Mit kívánsz, mit tegyek veled?”
Nekünk se szabad elmulasztanunk, hogy
személyesen válaszoljunk erre a kérdésre, és
kérhetjük azt, amit a vak koldus kért:
„Uram, hogy lássak.” Luk. 18,41.
Kérjük mi is Jézust, hogy gyógyítsa az életünket, adja meg, hogy megláthassuk saját
bűneinket, képesek legyünk bocsánatot kérni
és megbocsátani, és ezáltal épülhessen a
házasságunk!

Szabóné F. Gabriella
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Mátraháza
Presbiteri és gyülekezeti munkás konferencia 2010. március 8–12.
Gyülekezetünkből
négyen
vettünk
részt ezen az évenként ismétlődő, lelkileg feltöltő alkalmon. Nagyon vártam a hetet, hogy
régi testvérekkel találkozzam, igei és testvéri
közösségben lehessünk együtt.
A konferencia 3 részből állt:
– Reggel igetanulmányozás az Apostolok
Cselekedetei alapján, valamint Kéri Tamás
lp. szolgálata „Az élő gyülekezet alappillérei” címmel.
– A délelőtti előadások címe és a szolgálatot
végzők: Kegyelmi ajándékok, szolgálatok –
Alföldy-Boruss Dezső lp.; Gyülekezeti háttérmunka, Szolgálók a szolgálók mögött –
Sebestyén Győző lp.; Biblikus életvitel –
Időszerű etikai kérdések, A gyülekezetépítés
és keresztyén életvitel kapcsolata – Sipos
Bulcsu Kadosa esp. (Délután egy fórum keretében ezeket a témákat lehetett megbeszélni.)
– Este Nehémiás könyve alapján hangzott az
evangelizáció, Molnár Sándor lp. tolmácsolásában.
A konferencia istentisztelettel és úrvacsorai
közösséggel zárult, amelyen az igét Sipos
Bulcsu Kadosa esperes úr hirdette a Lukács
19, 1–10. vagyis Zákeus története alapján.
Szeretném megosztani a testvérekkel, ami
engem személyesen újra megerősített a hitemben.
A reggeli igetanulmányozás során az első
lépésről, a megtérésről volt szó. Az ApCsel
2. szerint mikor Péter apostol Jézus Krisztusról, a Messiásról beszélt, 3000 ember tért
meg. Elgondolkodtam azon, mikor engem
egy pár évvel ezelőtt megszólított az Úr, és
örömHíRlap
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igent tudtam mondani elhívására, mert Ő
azért jött a világra, hogy embereket megszabadítson a bűnből. Engem is megszabadított
a bűneimtől, az önteltségből, a magam igazától és még sorolhatnám.
Kérdezhetik a testvérek: mi a megtérés?
Most már tudom, a Szentlélek indít egy igehirdetésen vagy egy konferencián kapott
Igén keresztül. Az első lépés a bűnlátás, utána következik a bűnvallás, és a legfőbb: hinni Jézus Krisztusban, hogy azért jött a világra, hogy megmentse a bűnös embert.
Mikor a megtérésem történt, éreztem, hogy
az életem megváltozott, elfogadtam Jézus
Krisztust személyes megváltómnak. Éreztem, hogy hálával tartozom az én Uramnak,
és valamit akartam cselekedni. De akkor
még nem kaptam meghívást a szolgálatra.
Mert ez az elhívás Istentől van, amikor teljesen odaadtam magam az Úr Jézusnak, akkor
kaptam az elhívást is a szolgálatra. Köszönöm a kegyelmet az új életre, köszönöm a
megtett utat, amit az Úr Jézussal együtt járhatok. Ő mindig velem van, életem vezére,
senki és semmi ki nem ragadhat az Ő kezéből, míg az örökkévalóságba meg nem érkezem.
Köszönöm, hogy szolgálhatok, kérem, hogy
adjon hozzá alázatos, engedelmes, imádkozó
szívet. Olyan jó volna, ha sok testvérem
megtérve új életet kapna, hogy sok jó gyümölcsöt teremhetnénk a gyülekezetben, a
gyülekezet megújulására.
Ezzel az Igével szeretném befejezni bizonyságtételem:
„Ki-ki amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy
sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten
sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki
szól, mintegy Isten Igéjét szólja, ha valaki
szolgál, mintegy azzal az erővel szolgáljon,
amilyet Isten ád: hogy mindenben dicsőíttessék Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és
hatalom örökkön-örökké. Ámen.”
1Pét. 4, 10–11.

Dudás Lajosné
örömHíRlap
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Óvodás lett a gyermekem
Békés megyei
származású
vagyok, 2005ig ott éltünk.
Nem voltunk
templomba
járók, sőt, a
családban nem
is volt szokás.
Református
templomban volt az esküvőnk, de akkor még
csak azért ragaszkodtam hozzá, mert az
olyan romantikusnak tűnt. Miután megszületett a kisfiunk, majd később a kislányunk,
természetes volt számunkra, hogy megkereszteljük őket.
Az Úr keresése 2000-ben kezdődött nálam,
amikor kiderült, hogy kislányunk betegen
született. Ha nem is minden vasárnap, de
sűrűn jártam istentiszteletre, és imával teltek
a napjaim. Két és fél évvel később elveszítettük a kislányunkat, és akkor elveszítettem a
hitemet is. Nem lehet, hogy az Úr ad, és el is
vesz! Hadakoztam magammal, a világgal, de
legfőképpen az Úrral. Ez évekig tartott. Még
beszélni sem akartam a hitről, nemhogy hitben élni!
2005-ben Fótra költöztünk, 2006-ban pedig
megszületett kisfiunk, Donát. A neve jelentése: Istentől ajándékozott. Ő valóban egy csodálatos ajándék a mi életünkben, gyógyír a
sok fájdalom után.
Visszagondolva az elmúlt évekre, rájöttem,
hogy ahogyan a fájó sebek szépen lassan
gyógyultak, s a lelkem kezdett megnyugodni, az Úr elkezdett terelgetni engem. Teljesen „véletlenül” találkoztam egy régi barátnőmmel, aki akkor már évek óta Fóton élt.
Vele mentem el először a baba-mama klubba. Már az első alkalommal kellemesen éreztem magam. Olyan volt, mintha már régen
oda tartoznék. Vasárnaponként néha együtt
mentünk templomba, és szinte mindig úgy
éreztem, hogy jeleket kapok, hogy a lelkész
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szavai hozzám szólnak.
Elérkezett 2009 tavasza, az óvodai beiratkozás ideje. Választanom kellett: kisfiunk a
mellettünk lévő óvodába járjon-e Dunakeszin (időközben elköltöztünk Fótról), vagy
minden reggel átvisszük a református oviba,
és délután érte megyünk. Mindkét helyre
beírattuk, mindkét helyre fel is vették. Az Úr
nem döntött helyettem, rám hagyta e feladatot. Nem volt nehéz dönteni, a Száz Juhocska
Óvodát választottuk. Azóta már bebizonyosodott: nagyon jól döntöttünk.
Szeptember végén kezdte Donát az ovit, de
előtte pár héttel már nem bírtam vele, mindenáron menni akart oviba. Egy délután bementünk „felmérni a terepet”. Erzsike, a
vezető óvónő, akivel előtte csak egyszer
találkoztunk a beiratkozásnál, nagyon-nagy
szeretettel fogadott minket. Emlékezett Doni
nevére, kézen fogta és bevitte a Csillag csoportba játszani. Bár már előtte sem voltak
kétségeim, ez a pillanat volt az, amikor tudatosult bennem, hogy ennél jobb helyen nem
is lehetne a gyermekünk.
Ezt most is így gondolom. Amikor várom
Donit a folyosón, a kis padon ülve, a
„nagyok” akkor mennek a mosdóba. Hihetetlen, milyen türelemmel és szeretettel vezénylik le az óvónők ezt a nem is olyan egyszerű
feladatot.
Kisfiunk jó helyen van. Szeret oviba járni,
szereti a pajtásait, az óvónéniket, a dadusokat. Úgy érzem, én is jó helyen vagyok. Vannak még miértek, amikre nem kaptam még
válaszokat. Elindultam egy úton, és hiszem,
célba fogok érni.
Őszintén bevallom, vannak pillanatok, amikor a mindennapi gondok és problémák súlya alatt úgy érzem, már megint magamra
maradtam. Ilyenkor mindig eszembe jut egy
idézet „Lábnyomok” címmel, amit évekkel
ezelőtt kaptam. Eszembe jut, és abban a pillanatban már érzem és tudom: nem maradtam magamra.

Lábnyomok
Álmomban Mesteremmel
tengerparton jártam, s az életem
nyomai rajzolódtak ki mögöttünk:
két pár lábnyom a parti homokon,
ahogy Ő mindig ott járt énvelem.
De ahogy az út végén visszanéztem,
itt-amott csak egy pár láb nyoma
látszott, éppen ahol az életem
próbás, nehéz volt, sorsom mostoha.
Riadt kérdéssel fordultam az Úrhoz:
„Amikor életem kezedbe tettem,
s követődnek szegődtem Mesterem,
azt ígérted, soha nem hagysz el engem,
minden nap ott leszel velem.
S most visszanézve, a legnehezebb
úton, legkínosabb napokon át
mégsem látom szent lábad nyomát!
Csak egy pár láb nyoma
látszik ott az ösvényen.
Elhagytál a legnagyobb ínségben?”
Az Úr kézenfogott, s szemembe nézett:
„Gyermekem, sose hagytalak el téged!
Azokon a nehéz napokon át
azért látod csak egy pár láb nyomát,
mert a legsúlyosabb próbák alatt
téged vállamon hordoztalak!”

Klimaj Krisztina
örömHíRlap
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Mai szeretethimnusz
Isten = Szeretet
Ha olyan kiváló szónok vagyok, mint
Kossuth Lajos, vagy Martin Luther Kinggel
együtt hirdetem, hogy “van egy álmom”, de
szeretet nincs bennem, olyan vagyok, mint
egy leomlott templomtorony megrepedt harangja.
Ha futurológusként, a jövő mérnökeként,
vagy csalhatatlan közvélemény-kutatóként
előre látom is a jövőt, szeretet pedig nincs
bennem, olyan vagyok mint egy összelapított
üres kólásdoboz, mit unottan rugdosnak a
kamaszok.
Ha akkora hitem van, mint Assisi Szent
Ferencnek, Luther Mártonnak, és egy dunántúli parasztasszonynak együttvéve, de szeretet nincs bennem, olyanná lettem mint a szél
által cibált ördögszekér.
Ha önfeláldozóan támogatok alapítványokat,
vagy tizedet adok minden jövedelmemből,
szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem,
mint aki követ ad kenyér helyett és skorpiót
hal helyett.
Ha két végén égetem is a gyertyát, hajnaltól
késő estig robotolok, éveken át nem megyek
szabadságra, ám szeretet nincs bennem,
olyanná lettem, mint egy üres belű hagyma.
Ha naponta végigjárom a damaszkuszi utat,
ha rongyosra olvasom a Bibliámat, és halálomra is bizakodó hittel, betegek kenetével
és szent útravalóval megerősítve készülök,
ha szeretet nincs bennem, semmi hasznom
abból.
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A szeretet jelentéktelen, mint amikor szamárháton vonul be valaki a városba.
A szeretet nevetség tárgya, mint amikor
valakinek nádszálat és töviskoronát adnak.
A szeretet balek, mint amikor valaki kínzóiért imádkozik.
A szeretet esendő, mint amikor valaki azt
mondja “Szomjazom”.
A szeretet meglepő, mint amikor valaki szelíden megszólít egy gyászoló asszonyt a hajnali kertben.
A szeretet játékos, mint amikor valaki tanítványai előtt megy Galileába.
A szeretet nem fúj egy követ a bennfentesekkel, nem kacsint össze a hatalommal, nem
bizonygatja önmaga fontosságát, nem örül a
pártok és politikusok acsarkodásának, de
együtt örül az asszonnyal, aki megtalálta
elgurult drachmáját.
A szeretet nem örül az ügyeskedéssel szerzett vagyonnak, de együtt örül a rét madaraival és a mező liliomaival.
Nem örül a doppingszerrel elért világcsúcsnak.
A szeretet nem szűnik meg soha. Nem veszíti el szavatosságát, el nem évül, nem lesz
unalmas mint a tegnapi újság.
Legyenek bár istentiszteletek, véget fognak
érni, legyenek bár egyházak, meg fognak
szűnni, legyen bár ökumenikus mozgalom, el
fog töröltetni.
A szeretet nélküli felelősség figyelmetlen,
A szeretet nélküli igazság kemény,
A szeretet nélküli okosság gőgös,
A szeretet nélküli barátság hűvös,
A szeretet nélküli rend kicsinyes,
A szeretet nélküli hatalom kíméletlen,
A szeretet nélküli birtoklás fösvény.
A szeretet nélküli adakozás képmutató,
A szeretet nélküli vallásosság bigott,
A szeretet nélküli hit vakbuzgó,
A szeretet nélküli remény fanatikus,
A szeretet nélküli élet értelmetlen.

Ismeretlen szerző
örömHíRlap
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Imatémák

Ezt a feliratot olvasom az egyik nagy áruházlánc akciós újságának címlapján.
Elgondolkodom: Milyen „egy jó húsvét”…?
Mi „kell” hozzá…? És valóban „minden”
hozzávalót megkaphatok az áruházban…?
Milyen a „jó” húsvét? - Jó nekem, mert az
Úr megváltottja vagyok, nagypénteken meghalt a bűneimért, a legeslegnehezebbekért is,
amiket én nem bírok cipelni. Ő maga ment le
a pokolba nagypénteken helyettem, és ott
megkapta az én büntetésemet. És három nap
pokol után nem tarthatta fogva a halál, feltámadt és ma is él.
Ezért van nekem ma új, örök életem.
Nem vádolnak tovább a sötét bűneim, mert
megbocsátott, elengedte a büntetést, szabad
vagyok! A Sátán, amikor kísért a bűnökkel,
azt akarja, hogy a pokol fogságában éljük a
mindennapjainkat. De az Úr erősebb, Ő feltámadásával megnyitotta előttünk a menynyet, amelynek már ma tagjai lehetünk, és
minden nap ennek örömében élhetünk. Ezért
örömünnep nekem a húsvét.

Mi „kell” a jó húsvéthoz tehát? – A világ sok
mindent sugall, hogy „ez kell neked”, „mert
megérdemled”. Úgy gondolom, hogy családjainkat a megbocsátás, a hála és az öröm
„kell” hogy betöltse, hogy igazán „jó” húsvétunk lehessen.
Az áruházban nem kaphatok semmi olyat,
ami ilyen örömöt ad. Sonka, tojás,
csokinyuszi hamar elfogy, és újra kezdődnek
a szürke hétköznapok.
De az Úrtól kapott öröm bevilágít a legsötétebb hétköznapba is, hálás szívvel folytatom
az utamat. Én már „mindent” megkaptam,
ami egy jó húsvéthoz kell! Nem akciósan,
hanem ingyen kaptam bűnbocsánatot és
örök életet!!! A tied is lehet:

„Csak nyisd ki a szíved,
és sose félj,
mert él az ÚR!
Csak nyisd ki a szíved,
s kérd te is Őt,
hogy Ő legyen ÚR!”
T. P. A.

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 nevelkedő gyermekekért és a dolgozókért;
a Fóti Ökumenikus Iskoláért és valamennyi egyházi oktatási intézményért;
a gyülekezet vezetőiért, terheik hordozásáért, a gyermekek között végzett szolgálatért;
a gyülekezetben végzett ének-zenei szolgálatokért, énekkarunk jövőjéért;
a kisalagi gyülekezet testi-lelki épüléséért;
egyházunk és egyéni lelki életünk megújulásért;
a missziói munkákért;
a gyászolókért, a megkeseredett szívűekért;
a magyar népért, országunk jövőjéért, vezetőiért.
örömHíRlap
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örömHÍRlap
A Fót-Központi Református
Egyházközség Folyóirata
Felelős szerkesztő:
Sebestyén Győző 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.
Következő 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 első keddjén
Minden hónap harmadik péntekén

9:30
18:30
17:00

Baba-mama klub
Férfióra
Nőióra

Énekkari próbák
Szólampróbák: hétfő
hétfő
kedd
kedd
Összpróba:

18:30
19:15
19:00
19:45

basszus
tenor
szoprán
alt

szerda 19:00

 Különleges alkalmaink 
Április

Május

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

GYÜLEKEZETI TÁBOROZÁS
BALATONFENYVESEN
2010. augusztus 2-7-ig
Szeretettel hívjuk a gyülekezet
kicsinyeit és nagyjait egyaránt,
az idén is megszervezésre kerülő
gyülekezeti táborozásra!

9-11.

Konfirmálók evangélizációs hétvégéje /Mátraháza/

11. 10:00

Egyházmegyei Női csendesnap

18. 17:00

Zenés áhítat /Orgonakoncert/

25. 15:00

Biblia Szövetség Körzeti alkalom

16. 10:00
17-21. 19:00

Konfirmáció vasárnapja
Ökumenikus bűnbánati hét

23. 10:00

Pünkösd, konfirmandusok és jubilálók
fogadalomtétele, úrvacsorás istentisztelet

24. 10:00

Pünkösdhétfő, KeresztKérdések záró alkalma,
bizonyságtételek

30. 17:00

Házassággondozó előadás, Fűtő Róbert lp.
szolgálata

FELHÍVÁS!
Elérkezett a 2009. év
adóbevallásának ideje,
éljünk törvény adta
lehetőségünkkel és
ajánljuk fel adónk 1+1%-át:

A Református Üdülőnek nagyszerű sportpályái,
saját strandja, saját konyhája van.

Fóti Református Alapítvány

Szállás és napi háromszori étkezés biztosított.
Jelentkezés a lelkészi hivatalban.

Református Egyház
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