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kat. Sok kedves hívő testvérünk8
Kicsik között
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nagy kérdés, hogy a következő
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Az új utakat az Úrtól kell elkérni,
15 a „régi ösvényeket” pedig azokImatémák
tól, akik azon jártak (Jer 16,6).
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Hirdetések
A Krónikák könyve 28. fejezetében az öreg, már trónjától búcsúzó Dávid király fiára, Salamonra
hagyja örökségül Isten házának
felépítését. A hatalmat, a királyi
uralmat éppen átadó idős király
utolsó szavai voltak ezek. De
szavai súlyát az jelenti igazán,
hogy mivel szentíróvá lett, kijelentéssé vált a szava, ezért Isten
bátorítását, buzdítását közvetítette fiának is a könyvön keresztül,
az 5. század zsidó népének az
újjáépítés során és nekünk is, ma
élőknek. Isteni kijelentés az, ami
itt a bátorítást kimondja.
„…mert kiválasztottam t, Salamon még fiatal volt, a húszas
éveiben járhatott, mindenképpen
hogy fiam legyen, én
tapasztalatlan lehetett. Ekkor
pedig atyja leszek”
1 Krónikák 28,6. még nem kapta meg azt a bölAz örökség
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csességet, amelyet Gideonban
nem sokkal később kért, s Isten
meg is adta neki. Itt még nem
volt az a – későbbiekben – bölcs
király. Nem egyszerű dolog esetleg magát még alkalmatlannak
érző fiatal királyként megtudnia,
hogy neki kell elkészítenie az Úr
templomát.
Az újszövetség fényében a templom a hívő ember testét jelenti,
ahol Isten lelke lakozik, másrészt
pedig a hívők közösségét, a gyülekezetet, ahol jelen van az Úr.
Lelki módon nekünk is szól az
építkezés, az építés felelőssége,
amikor Péter első levelében azt
írja: „Ti magatok is, mint élő
kövek, épüljetek fel lelki házzá”
(1 Pét 2,5). Tehát minden hívő
embernek, a hívők közösségének
egyaránt felelőssége, hogy építi-e
az Úr templomát. Az ő testében
megmutatkozik-e az Úr jelenléte
a szó leghétköznapibb értelmében
is?
Hogyan bátorít tehát Dávid? Nagyon beszédes, hogy még mielőtt
elmondta a bátorító szót, azt tisztázta Salamon előtt, hogy ki az ő
Ura. Dávid király elmondta fiának: „Ismerd meg a te atyád
Istenét. Szolgálj neki tökéletes
szívvel, jó kedvvel, mert az Úr
minden szívbe belát és minden
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gondolatot jól ért. Ha Őt keresed, megtalálod, ellenben ha Őt elhagyod, Ő is elhagy téged örökre.” Salamonnak a bátorítás
ugyanúgy hangzott, ahogy az ma is szól gyülekezetünk új nemzedéke felé: nézd, lásd
meg, ki az Úr és mire választott téged. Ne
azt nézd, hogy te ki vagy, vagy hogy milyen
nehéz, felelősségteljes a feladatod, az amit
elterveztél, vagy amit elterveztek és neked
kell végrehajtanod Isten akarataként, hanem
először azt lásd meg, ki a te Urad. Ez az ismerni kifejezés nem elsősorban intellektuális
ismeret – az is –, hanem az a bizonyos szövetségi kapcsolat, amely az ószövetségben is
jellemezte az Istenben bízókat. Az „Atyád
Istene” kifejezés jelzi, hogy ez a szövetségi
kapcsolat nem Salamonnal kezdődött, hanem
Dávidnál is már folytatódott. Visszautal ez a
gondolat Isten népével kötött szövetségére,
és ennek a szövetségnek te és én, Isten népének mai tagjai ugyanolyan módon részesei
vagyunk. Az Úr a mi Istenünk, aki minden
szívbe belát, nagyon jól tudja, hogy milyen
vagy, ahogy jól ismeri az elődök életét is, és
így tetszett neki, hogy nagy tervének részévé
tegye a mi életünket is.
Salamon is tudhatja, hogy Dávid sem volt
olyan király, aki megfelelt volna az uralkodásra. Ez a szövetségi, szeretetkapcsolat azt
jelentette, hogy a szövetséges Isten kész volt
még a bűnt is elfedezni. Nem hagyta el Dávidot sem.
Azt hirdeti, hogyha te elhagyod, akkor Ő is
elhagy téged. De ez a figyelmeztetés a bátorítás részeként hangzik, és azt hirdeti, hogyha végleg elhagyod az Urat, ha nem lesz
többé Uraddá, akkor bizonyul az életed
olyannak, hogy végleg elhagy az Úr. De
ennek nem kell bekövetkeznie Salamon életében. Itt hangzik inkább a bátorítás: Legyél
olyan kapcsolatban Isteneddel, mint az Atya
gyermekével, mint a hűséges szolga az ura
iránt. Salamon uralkodik, de neki is szolgálni
kell. Ez minden mai református keresztyén
számára nagy bátorítás és tanács. Salamon
csak így ismerheti meg az Urat, ha ahogy
örömHíRlap
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eddig, úgy azután is hűséges szolgája lesz
neki.
Dávid, amikor Istentől vezetve elmondja a
kijelentést, úgy bátorít, hogy azt lásd meg
először Salamon, ki a te urad. Mert miután
ezt látja, akkor lesz számára világos, még ha
magára néz is, és alkalmatlanságát látja, érzi,
hogy nincs elég bölcsessége, tapasztalata a
királysághoz, uralkodáshoz, a templomépítéshez, de látnia kell, hogy az Úr mégis alkalmasnak találja erre, sőt azzá is formálja,
ha kell.
Az Úr minden szívbe belát. Minden gondolatot jól ismer. Ez felelősség akkor, amikor
engedelmeskedünk neki, hogy ne vegyük
félvállról a vele való szeretetkapcsolatot. De
bátorít, amikor tudatosodik bennünk, hogy
nagyon nagy a feladat, félünk a folytatástól,
attól, hogyan lesz felépítve az az épület –
Salamon is gondolhatott erre –, de az Úr azt
mondta: nézz rám, bízz bennem. Az Úrnak
van hatalma azzá formálni, akivé szeretné az
ő fiát, követőjét, és képes erőt, bátorságot
adni, ha ez hiányozna.
Salamon azt is láthatta, hogy az Úr apját,
Dávidot is alkalmassá tette. Pedig neki nagyon sok súlyos mulasztása volt, kifejezetten
nagy bűnei. Gondolhatunk itt Betsabéval
való vétkére, amely a legsúlyosabb bűne. De
az Úr kegyelme, szeretete, hogy még vétkezése ellenére is azzá formálja, akivé szeretné, látszik abban, hogy éppen ettől az aszszonytól született meg Salamon. Ő az a király, aki az Úr választottja Dávid sok fia
közül. Saul is üldözte az egyházat, és mégis
az egyház misszionáriusa lett. Akit az Úr
kegyelmesen, szeretettel kiválaszt, azt ő jól
ismeri.
Talán már mi is éreztünk kudarcot, mulasztást, valami nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, és újabb feladatot kaptunk. Úgy
érezhettük nem tudjuk elvégezni, hiszen az
előző sem ment. Isten azonban azt hirdeti,
légy bátor és erős, csak nézz rám! Mert aki
az Úrra néz, annak számára mindig Ő lesz az
első. Annak a számára még a munka, a szol-
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gálat végzése sem lehet elsővé. Ez nagyon
fontos alapelv Isten népe között. Talán nem
azért kell némelyikünket bátorítania az Úrnak, mert ezt felejtettük el?
Sebestyén Győző, lelkipásztor

Panaszos ének
Sirá nkozunk rajt hevesen,
s alig van ember idelenn,
ki hagyja a vé tket
é s ké sz megtagadni magá t…
csak kiabá l, milyen galá d
é s romlott a termé szet.
Gyermekkortó l ö regkorig
a test kı́vá nsá ga szerint
rohanunk: ez a vesztü nk.
Tanı́tjuk: Ne a bű nt kö vesd,
csak a jó t mű veld ö rö mest!
De fordı́tva cselekszü nk.
Dicsé rjü k Isten irgalmá t,
hogy Jé zus Krisztust, szent Fiá t
halá lra adta é rtü nk.
O+ a mi Mesterü nk, Urunk,
de olyan visszá sak vagyunk,
hogy nem szerinte é lü nk.
Csodá iró l é nekelü nk,
hogy mennyi jó t tesz mivelü nk,
mily vé gtelenü l szeret.
S hol, ki viszontszeretné ,
gyermekkorá tó l kö vetné ,
ezt a nagy szeretetet?
Isten, seregek Ura!
Tekints Fiad halá lá ra,
s bocsá sd meg minden vé tkü nk!
Segı́ts, hogy igé drő l, s ró lad
ne csak fecsegjü nk, hanem add,
hogy aszerint is é ljü nk!
Tő led az erő , hatalom,
hogy Lelked á ltal é j-napon
haladhassunk elő re
a Krisztus ú tjá n, O+ vele,
s a Sá tá n taná csa, csele
el ne szakasszon tő le!
(G. Arnold után németből fordította Túrmezei
Erzsébet)
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A történetem szokványosnak is mondhatnám, mert az „én” időmben nem volt ritka a
hasonló gyereksors, mint az enyém. Édesanyám második házasságából születtem harmadik gyerekként. Édesapám alkoholista
volt, a szüleim 6 éves koromban elváltak.
Édesanyám egyedül nevelt minket, emellett
főiskolára is járt, nem sok ideje maradt a
nevelésünkre. Hitbeli nevelést egyáltalán
nem kaptunk, megkeresztelve sem volt egyikünk sem. Nagyapám magas rangú katonatiszt volt, amikor nagymamám feleségül
ment hozzá, egy csapásra megfeledkezett
addigi meggyőződéséről és református hitéről, és ez kihatott a családi neveltetésre is.
Isten neve legfeljebb nyomdafestéket nem
tűrő szövegkörnyezetben került elő a családunkban. Gyerekkoromban hamar „kulcsos”
gyerek lettem, az iskola pár lépésre volt a
házunktól, a kamaszkoromat gyakorlatilag
már teljesen a szülői felügyelet alól kibújva
töltöttem. Édesanyám sokat dolgozott, vagy
túlságosan megbízott bennünk – mindegy is
most már, a lényeg, hogy a nagy önállóságnak hirtelen „felnőttség”, fiúzás, diszkózás
és végül terhesség lett a vége. 17 évesen
szültem meg első gyermekem, Szilvit, akit
gyakorlatilag apa nélkül vállaltam.
Későbbiekben voltak hosszabb kapcsolataim, és bár mindegyik több évig tartott, egyik
sem volt zökkenőmentes és végleges. Ezeket
az éveket állandó anyagi nehézségek, biztonságkeresés és folytonos üresség érzése jellemezte. Jövendőmondókhoz, „látókhoz” szaladgáltam, a biztonság tudatát keresve, az
ezoterikus tudományok szinte összes
„műfaját” próbára tettem, a horoszkópokban
kerestem önigazolást, hátha meglelem életem értelmét, célját, teljességét, de a dolgok
valahogy nem akartak rendeződni. Férjemet,
a harmadik élettársammal éppen végét járó
időszakban, 2003-ban ismertem meg, egy
gyerekkori barátnőm révén. Akkor kezdtem
el kapizsgálni, hogy talán mégis lehet
örömHíRlap

4

Bizonyságtétel

„normális” társat találni. Pénzünk, kilátásunk
nem sok volt, esküvőre sem volt pénzünk, de
nagyon szerettünk volna közös gyermeket.
Másfél évig próbálkoztunk sikertelenül. Végül sokat vállaltunk anyagilag a lakáshitellel,
de 2005 májusában megvettük a közös lakásunkat. 2005 novemberében költöztünk be,
első közös kislányunk, Kamilla 2005. december 24-én, Karácsony este fogant meg.
Várandósságom 5. hónapjában lebénultam,
súlyos gerincsérvet diagnosztizáltak, amelyet
azonnal operálni kellett volna, de ez akkor
nem volt lehetséges. Több hónapig tolókocsiba kényszerültem, de mire a szülés időpontja elérkezett, addigra a betegségem elmúlni látszott. Szülés után 6 hónappal, a
vizsgaidőszakom alatt ismét lebénultam, de
akkor sem operáltak meg, a tüneteim gyógyszerek hatására elmúltak.
Ahogy múltak a hónapok, világossá vált
számunkra, hogy nem a megfelelő helyen
lakunk, rosszindulatú szomszédoktól és állandó feszültségektől besokallva árulni kezdtük a lakást. Közben a kamaszlányommal is
sok probléma volt, ő végül úgy döntött, nem
szeretne tovább velünk élni, és nekem sem
lelkierőm, sem türelmem nem volt ahhoz,
hogy ezt megakadályozzam, bár meggyőződésem most is, hogy nem is tudtam volna. A
gerincsérvem újból kínzott, de az operációt
most már én nem akartam, inkább jöttek
megint a gyógyszerek, és a kezelések, majd a
tünetmentesség után a kímélő életmód.
Az eladás nem akart sikerülni, közben kiderült, hogy második közös kislányunkat hordom a szívem alatt. A kétségbeesés és a bizonytalanság érzése sokszor erősebb volt a
boldog várakozásnál, ami sajnos kihatott a
családi életünkre is. Második közös kislányunk még ide született. Sokat veszekedtünk, a problémák, feszültségek nem szűntek, már az ország elhagyásának a gondolatát
forgattuk a fejünkben menekülési útvonalnak, nem láttunk lehetőséget a boldogulásra
és boldogságra ebben az országban, ebben a
közegben. Végül úgy döntöttünk, ha nem
örömHíRlap
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tudjuk a lakást eladni, akkor kiadjuk, mindegy, de innen, ebből a környezetből menni
kell bármi áron! A kiadás annyira gyorsan
ment, hogy miután aláírtuk a bérlőkkel a
szerződést, ott álltunk karácsony előtt 3 héttel, azzal a tudattal, hogy nincs hova mennünk, január elején pedig kötözni kellett…
Egy „véletlen” telefonhívás folytán kerültünk Fótra, a mostani otthonunkba.
Korábban hallottam már régi szomszédaszszonyomtól, hogy itt van egy kedves befogadó közösség, de többszöri hívás ellenére sem
mentem el a gyülekezetben működő babamama körbe. Közben Kamilla már jóval túl
volt az óvodakezdés 3 éves korhatárán, de
sem ő, sem én nem akartunk hallani sem az óvodáról, jól megvoltunk
itthon hármasban a lányokkal. Sokat csavarogtunk, játszóházba, játszótérre, zenebölcsibe, és
nagyokat sétáltunk. Egy
ilyen séta alkalmával
„tévedtünk” a Gyermekvárosba, a Száz Juhocska
Óvoda épületéhez, aminek az ajtajából Kamilla
egyszerűen elmozdíthatatlan volt, „Anya
nekem ide be kell menni!” felkiáltással. Mivel semmilyen érvvel nem tudtam lebeszélni,
gondoltam, lesz ami lesz alapon menjünk be,
hát csak nem dobnak ki minket az ebédidő
ellenre sem… Közben eszembe jutott ismét a
régi szomszédasszonyom, aki hónapokkal
ezelőtt mesélt erről az oviról is, hogy az ő
lánya ide jár, és ha úgy döntünk, próbáljuk
meg, hátha lesz egy hely majd nekünk. Miközben ezen gondolkodtam, elénk jött egy
kedves hölgy, akiről kiderült, hogy a vezető
óvó néni, és nagyon kedvesen megkérdezte,
hogy miben segíthet. Én zavarban voltam, de
elmondtam neki, hogy Kamilla mindenáron
be akart jönni, és elnézést, hogy ebédidőben,
meg csak úgy berontottunk, de nem tudtam
neki nemet mondani. Megkérdezte, hány
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éves a kislány, erre én még jobban zavarba
jöttem, és elmondtam, hogy tulajdonképpen
már 3 és fél, de nem jár oviba, és nem is
akarjuk, de gondoltam, ha már úgyis be akart
jönni, nézzük meg. Annyira megérintett a
meleg, barátságos légkör, ami még szinte a
falakból is áradt felém, hogy egyszer csak
azt vettem észre, már arról beszélgetünk,
hogy tulajdonképpen be is írathatnám ide
Kamillát, és hogy minket bizonyára a Jóisten
vezérelt be az ajtón, mert éppen van egy hely
neki. Erzsike néni megmutatta neki a Csillag
csoportot, ahol rögtön ebédelni akart, és
azonnal maradni is! Zavartan gondolkodási
időt kértem, de miközben hazafelé sétáltunk,
már tudtam, hogy hamarosan óvodás lesz a kislányom… Boldogan csivitelt, ebédelni és elaludni
is alig akart, és mikor
hazajött apa, közölte vele,
hogy ő bizony óvodás
lesz most már!
Az óvodában találkoztam
egy felhívással, hogy egy
sorozat indul a gyülekezetben „Keresztkérdések”
címmel, témája az volt,
hogy kicsoda Jézus, miért jött és mit jelent
Őt követni. Megbeszéltem a párommal, hogy
szeretném, ha járnánk mi is, végül is, ha már
egyházi óvodába jár a gyerek, legalább ismerjük meg ezt a közösséget, legyünk tisztába azzal, mégis milyen elveken alapul a
gyermekünk további lelki és erkölcsi nevelése. Nem túl nagy lelkesedéssel, de velem
tartott. Közben ellátogattam a babakörbe is,
ahol szintén nagyon barátságosan fogadtak,
szinte eltévedt családtagnak éreztem magam.
Lassan kezdett betölteni
egy fura
„hazaértem” érzés, és kezdtem érezni, hogy
változás kezdődik a tudatomban. A babakörben az imádságok és a légkör minden alkalommal könnyekig meghatott. Már szinte
szégyelltem magam az állandó sírás miatt,
végül Sebestyén Julianna tiszteletes asszony
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egyszer megszólított, hogy mi a baj. Nem is
tudtam elmondani a könnyeimtől, de megbeszéltük, hogy elmegyek hozzá beszélgetni. A
Keresztkérdések sorozatban elérkeztünk a
bűn kérdéséhez, és ez megadta a lelkemnek
az utolsó kegyelemdöfést is. Ekkor már
kezdtem érteni, kicsoda Jézus, és hogy mit
tett értünk, és szörnyű volt szembesülni azzal, hogy az egész életem sem lesz elég arra,
hogy lerójam neki a „tartozásom”. Le akartam tenni a bűneimet, be akartam fogadni a
szívembe, bocsánatot akartam kérni Tőle, azt
akartam, hogy az életem ura legyen! A lelki
beszélgetésen kaptam kölcsön egy könyvet a
lelkésznőtől, később még egyet, és ezeket
felváltva, lassan haladva olvastam, de ekkor
már éreztem az ördög munkáját, és szembesültem a praktikáival, amellyel akadályozott,
hogy célba érjek. A Keresztkérdések sorozat
végén, Pünkösd hétfőn keresztelkedtem és
konfirmáltam egyszerre. A párom is konfirmált, saját akaratából, és nem azért, hogy
nekem megfeleljen. Boldog, elégedett és
hálás voltam, az érzés, hogy lassan a helyére
kerül az életem, már szinte teljes volt.
Július 6-ától alkalmam adódott eljutni Biatorbágyra egy női csendes hétre a gyülekezetből a lelkésznővel és 8 társammal együtt.
Indulás előtt tapasztaltam a legkeményebb
próbatételt, amikor kiderült, hogy Kamilla
bárányhimlős lett. Úgy döntöttem, nem utazom mégsem, de ekkor a lelkésznőm kerek
perec kimondta, amit éreztem: itt bizony a
lelkemért folyik a harc, és a párom is azt
mondta, „El kell menned!” Iszonyú lelki
vívódás után végül az győzött meg, amikor
Kamilla azt mondta: „Menj el nyugodtan
anya, majd a Jóisten meggyógyít mire hazajössz! Meglátod! Majd imádkozunk apával!”
Mikor megérkeztem Biatorbágyra, a küszöbön éreztem a Szentlélek erejét, megnyugvás
töltött el szinte azonnal. Volt még pár fontos
fejezet hátra a kölcsönkapott könyvből, de
eldöntöttem, ez lesz az a hely, ahol végre
leborulok Jézus előtt! Olvastam a könyvet,
hallgattam az igét, és ahogy tisztult a tudaörömHíRlap
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tom és erősödött az elhatározásom, elkezdtem érezni egy évek óta nem tapasztalt fájdalmat a gerincemben. Szinte órák alatt teljesen megbénított, de ekkor már tudtam, hogy
ez is az Ördög mesterkedése, és nem hagytam magam! Július 9-én, a délelőtti előadás
után már csak összegörnyedve tudtam elviselni a fájdalmat, az erős gyógyszerek sem
hatottak, amiket kaptam. Később megtudtam, hogy lelkésznőnk már azt fontolgatta,
hogy mentőt hív! Kínok és könnyek közt szó
szerint szinte ordítva a fájdalomtól vánszorogtunk ketten imádkozni, hogy letegyem és
megtagadjam végre a bűneimet és mindent,
amivel valaha tudtomon kívül a Sátánt szolgáltam. Zokogva mondtam el az imádságot,
soroltam a bűneim és fájdalmaim, kértem az
Urat, hogy vegye el tőlem mindezt. Azt is,
amit most nem mondtam, mert nem jutott
eszembe, de Ő tudja, mert Ő mindent tud,
kértem, hogy legyen az életem Ura, és vezessen a helyes úton tovább, közben szó szerint
éreztem a fizikai és lelki megkönnyebbülést,
és mikor a végére értem az imádságnak, észrevettem, hogy felálltam, fájdalom nélkül
kiegyenesedtem, és tudtam, hogy attól a pillanattól kezdve megváltozik az egész életem!
Az Úr a lelki terheimmel együtt a testi fájdalmaimtól is megszabadított, ez egy csoda
volt!
Boldog, megváltott szívvel mentem haza!
Mikor hazaértem, a párom egész este hallgatta az élménybeszámolómat, folyt belőlem
a szó, szegény, szerintem el is aludt kicsit
közben. Másnap este is folytattam, miután a
lányokat elaltattuk, és ő csak hallgatta, hallgatta. Végül azt mondta, szeretne még gyereket, és mikor azt mondtam: „Jó, de mikor
veszel el? Mert én nem írom le még egyszer
a szülőszobán, hogy hajadon!”, azt mondta:
„Holnap!” Ezt az estét megelőzően hallani
sem akart újabb gyermekről, sem házasságról. Azt hiszem, ez is az Úr csodája volt,
hogy úgy érezte, „új asszonyt” kapott. A
további történetet már sokan ismerik, mert ez
már a gyülekezet előtt zajlott. Rengeteg seörömHíRlap
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gítséget kaptunk, a szervezésben és a kivitelezésben is, és mire sor került az esküvőnkre
augusztus 14-én, már azt is tudtam, hogy az
Úr megajándékozott a harmadik közös gyermekünkkel.
A keskeny úton járás csodáit és nehézségeit
azóta is egyfolytában tapasztalom, néha hálásan, néha kétségbeesve, de most már tudom, hogy Isten segítségével a legnagyobb
kétségbeesésből is kiutat találhat az ember,
ha türelmes, hálás és hűséges.
Az Úr ígéretet tett nekem ezekkel a szavakkal: „Ne félj, mert megváltottalak, neveden
szólítottalak, enyém vagy!” Ézsaiás 43,1.
Ezt a türelmet sokat kell tanulnom még, de Ő
fogja a kezem, és mindig az orromra koppint
a megfelelő időben, nem hagy elveszni.
Amikor visszagondolok az eddigi életemre,
már látom, hogy mindig velem volt, sokszor
tartott meg a helyes úton, és amikor mégsem
azon jártam, akkor is csak türelmesen várt az
„ajtóm előtt”. Mindenkivel ezt teszi, és tudom, hogy a hit és a szabadulás az Ő ajándéka, csak el kell fogadni, és bár ez néha nem
könnyű, azért remélem, minél többen fogadják a szívükbe, ahogy én is!
„Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg
téged! Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad” 4 Mózes 6,24. Ez volt az
első ige, amit életemben kaptam, a most 17
éves nagylányomtól, Szilvitől. Ő akkor 11
éves volt, amikor ezt nekem adta a születésnapomra! Azt hiszem, az Úr már akkor is jól
tudta, hogy hozzám a gyermekeimen keresztül tud majd egyszer eljutni. Azóta is sokszor
érzem, hogy rajtuk keresztül üzen, figyelmeztet, keres, ha elbizonytalanodnék. Hálát
adok ezért a szeretetért minden imádságomban, és hittel imádkozom a Szentlelke által
nyújtott békességért minden nap! Imádkozom a gyermekeimért, a családomért, és bízom az Úrban azóta is szüntelenül minden
pillanatban! Köszönöm Uram neked az Életem!
Fogarasi Mónika
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Életre szóló döntések
– Ruth könyvéből
Gyülekezetünkből ismét nagyon sokan vehettünk részt a balatonfenyvesi nyári táborban. A héten Ruth könyvét tanulmányoztuk.
Kitűnő, családokra illő könyv, teljesen építő
jellegű. Napról napra egy-egy családtagot
ismerhettünk meg, akár a mi életünkkel öszszehasonlítva.
Elimélek és családja efrataiak voltak, Betlehemből. Efrata jelentése: bőség, kánaán.
Betlehem jelentése: kenyér háza. Amikor
éhínség támad ezen a vidéken, Elimélek idegenbe indul, mert ott akar javakhoz jutni.
Nem bízik Istenben, és nem törődik azzal, mi
lesz velük. Hányan akarjuk mi is megoldani
az életünket úgy, hogy Istent nem is kérdezzük meg. Jobbat és szebbet keresve, semmit
se nézve csak törtetünk előre. Életre-halálra
szóló döntés Eliméleknek a kenyér-kérdés,
de nem mindegy, milyen áron és hogyan.
Elimélek mindent a megszerzésnek vet alá,
de Isten nélkül nem jut előbbre, sőt ez az
életébe kerül. Csak Isten tudja formálni és
alakítani az életünket. A siker és a szerzési
vágy, amit sokszor hajszolunk, időleges.
Nem visz előbbre.
Naómi, a feleség Istent megismerve belátja,
hogy ahol vannak, nincs semmi jövőjük.
Belátja, hogy a vágyaik után mentek, Ő is
benne volt a férje döntésében. Isten keze
ránehezedik a népre, jönnek a nehezek, a
próbatételek. Ne várjuk meg, hogy Isten nehéz eszközökkel nyúljon bele az életünkbe,
és ilyenkor még vádoljuk is Őt. Naómi elfogadja a nagy próbatételt, de nem fordul Isten
ellen.
Mi, kedves testvérek, oda merjük adni az
életünket Istennek, vagy vannak feltételeink
Isten felé? Bálványainkat cseréljük fel az
Úrra! Naómi teljesen odaszánta magát az
Úrnak, az életében ott van az Istentől kapott
szeretet. Az Úrtól kapott szeretet mindig azt
nézi, hogy a másiknak mi a jó. Naóminak a

menyei voltak fontosak, és azt akarta, hogy
nekik jobb legyen. Nekünk fontos a másik?
Nekünk fontos a másiknak örömet szerezni?
Naómi levizsgázik, amikor Ruth gyermekét
saját unokájaként öleli magához. Tudta szeretni, mert ott volt benne Isten szeretete.
Fontos, hogy számunkra is ott legyen az Istentől kapott szeretet. Áldozzuk oda magunkat a másikért!
Orpá pogány lány volt, és nem hallott Istenről. Naómi élete lesz bizonyságtétel a menyei részére. Vajon kedves testvérek a mi
életünk milyen példát mutat a családtagjaink
felé? Orpá látja Isten munkáját Naómi életében, de ő mégis megakad. Hány ember, testvér indul el Isten útján, és megakad az életük! Hányan fordulnak vissza félúton, ahogyan Orpá is tette! Hányszor hallottuk az
evangéliumot, még a Bibliát is olvassuk, és
félúton megállunk, vagy csak egyhelyben
topogunk. Mindig közbejön valami, mindig
vannak kifogások. Isten a Vele való találkozáskor nem fogad el semmi magyarázkodást!
Csak az számít majd, mi az, amit megtettünk, és mi az, amit nem. Orpá mielőtt megismerte volna az Urat, visszafordult. Semmi
se tántorítson el az Úrtól! Isten mindenkivel
újat akar kezdeni. Veled és velem is. Fogadjuk el Isten kinyújtott kezét! Győzelem csak
örömHíRlap
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akkor van, ha van harc is.
Ruth pogány nő, kemény törvények vonatkoznak rá. A törvények betartásakor van
mentőöv: Jézus Krisztus. Bűneinkkel mehetünk Hozzá, Ő mindig ad megoldást. Ruth
vállalja Istennel a közösséget, odabízza életét, pogány létére is bekerül Isten szeretetébe.
Ruth irgalmas volt a családjához. Mit jelent
irgalmasnak lenni? Irgalmasság = kész vagyok adni még akkor is, ha nem kapok érte
semmit. Az irgalmasság és a szeretet két
dolog, de mégis összetartozik. A szeretet
akkor hűl ki, ha nincs ott az irgalmasság.
Igaz szeretet az, ha a másiknak adni akarunk, és nem kivenni belőle! Ne érdekből
adjunk! Isten se üzletel velünk. Ő feltétel
nélkül szeret. Irgalom nélkül nincs bocsánat. Adni csak az tud, aki Isten gazdagságából meríteni tudott már.
Ruth hűsége és hitvallása: Ruth döntött arról,
hogy anyósával megy tovább az úton. Ő már
tudja, hova visz az út. Ő kapcsolatba került
Istennel. Nekünk is keresnünk kell a személyes kapcsolatot. Az énünknek a kereszten
kell meghalnia. Ruth nem fél a nehéz munkától, a legnehezebb munkát is vállalja. Bízik a mindenható Istenben. Tudjuk-e és valljuk-e, hogy Isten népéhez tartozunk, vagy
bizonyos helyeken szégyelljük? Merjük-e,
tudjuk-e Isten szeretetét megélni?
Boáz színre lép mint jószándékú ember. Ő
lesz Ruth életének megváltoztatója. A jóindulatú gazdánál dolgozik Ruth, aki megsajnálja őt, és titokban segít neki, gondoskodik
róla. Isten rólunk is gondoskodik, ha összekötjük Vele az életünket. Boáz több, mint
segítő, ő távoli rokon is. Jó gazdából megváltó lesz: kiváltja a jelzálogot, de neki nem
a föld kell, ő Ruthot is vállalja. Krisztus értünk is kifizette a váltságot. Helyet készített,
vérén megváltott, és ezért lehet miénk az
üdvösség. Fogadjuk el Jézus Krisztust, bízzuk magunkat Rá! Nála biztonságban van az
életünk.
Nagyon hálás voltam Istennek, hogy részt
örömHíRlap
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vehettünk ezen a héten. Sok mindenben
megerősített, ahogy megismerhettem a család egy-egy tagját a történetből, de ugyanakkor volt is szégyellnivalóm, amiben Isten
megítélt. Nagyon sok kérdést kellett megvizsgálnom saját magammal kapcsolatban.
Ezeket a kérdéseket feltehetjük magunknak
is:
– Tudjuk-e hol a helyünk a családban?
– Van-e bennünk irgalmasság?
– Tudjuk-e elfogadni a másikat olyannak,
amilyen?
– Nagyon fontos kérdés: tudunk-e feltétel
nélkül szeretni, segíteni?
– Tudjuk-e Isten szeretetét megélni?
Gondoljuk végig az eddigi életünket, mi
miért történt, és éljük a további életünket
Isten segítségével!
Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora!
Ámen.
Dudásné Borika

Kicsik között
Isten kegyelméből
elérkezett
újból
az
idő, amikor a gyülekezet
nagy családja elindult a balatonfenyvesi tábor felé. Én is mint
nagymama voltam a kis unokámmal együtt.
Erre a nyaralásra most előre nem készültem,
de Isten készítette el ezt a hetet számomra, és
én igent mondtam, hogy szolgálhassak a
kisgyerekek között.
Egy csodálatos hetet töltöttünk el, ahol nemcsak testi, de lelki eledelt is kaptunk. A reggeli igeolvasás a bibliaolvasó kalauz szerint
volt (Pál 2. levele a Korinthusbeliekhez). Fél
10-től énektanulás keretében nagyon sok
szép énekkel ismerkedtünk meg, majd 10
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órától Ruth könyvével foglalkoztunk, kicsik
és nagyok egyaránt. Igaz, ezeken az alkalmakon nem tudtunk részt venni mi, nagymamák, mert a gyermekmegőrzőben szolgáltunk. De az egyik kedves testvérünk a szobából szorgalmasan jegyzetelt, és így este mindig el tudta mondani a délelőtt elhangzottakat, közösen meg tudtuk beszélni Elimélek
és felesége, Naómi családjának történetét,
hogy ilyen vagy hasonló helyzetben mi milyenek vagyunk, hogyan cselekszünk. Istennel vagy nélküle? Jó megjegyezni: ha egyszer elhittük, hogy Rá bízhatjuk életünket,
akkor ne máshol keressük javainkat. Mert a
nyomorúságot áldássá változtatni csak Isten
képes. Közösen tudtunk imádkozni életünkért, családunkért, és ezek a közös imádkozások mindig megerősítenek bennünket,
hogy milyen jó Isten gyermekének lenni, a
gyülekezeti közösséghez tartozni.
Örült a szívem, hogy újból találkozhattam a
baba-körből ismert anyukákkal és gyermekeikkel, akik tavasz óta is sokat fejlődtek. Köszönjük az anyukáknak, akik ránk merték
bízni gyermeküket, hogy ők nyugodtan részt
vehessenek a délelőtti alkalmakon. Hálásak
voltunk, hogy ha egy-egy síró gyermeket
meg tudtunk vigasztalni, mert nehéz volt
elviselniük, hogy a szabadban játszadozás,
motorozás, biciklizés után egyszer csak egy
szobába kellett bemenniük, és az ajtó becsukódott – ezt ők nehezebben viselték, mint a
felnőttek. De azért igyekeztünk szeretetünkkel megnyerni és vigasztalni őket, és közösen játszani, olvasni, labdázni, festeni velük.
Így töltöttük a közös időnket. Istené a dicsőség, hogy ez a sok fiatal család ott kereste
Isten közelében a nyaralás örömeit. Imádkozzunk értük, hogy maradjanak is közöttünk, és találjanak arra a keskeny útra, amin
az Úr Jézus vezeti őket.
Sajnos, én életemnek sokadik évében fogadtam csak el az Úr Jézust mint személyes
megváltómat. És nagyon-nagyon sajnálom
azokat a hosszú éveket, amit Nélküle eltékozoltam. Ott voltam a közelében, hallgattam
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az igét, mégis egyedül jártam az úton, engedetlen gyermeke voltam az Úrnak. De a
Szentlélek által a vágy befészkelte magát a
szívembe, és végre megvilágosodott előttem
egy ige által, hogy már itt a földön az Úr
Jézussal kell járnom, hogy majd odaát is
Vele lehessek. Ez az ige ez volt: „Te tanítasz
az élet ösvényére, teljes öröm van Tenálad,
örökké tart a gyönyörűség jobbodon.” Zsoltárok 16,11. Végre megértettem, hogy teljesen Rá bízhatom magam, Ő jól vezet, Ő tudja, mi jó nekem. Engedelmeskedjek, mert Ő
a javamat akarja.
Azóta megváltozott az életem, nyugodtabb,
békésebb lett, és ha el is bukom, tudom,
hogy Őt hívhatom és felsegít. Megtérésem
óta, hogy az Ő megváltott gyermeke lehetek,
több év telt el, és megtapasztalhatom, megélhetem minden nap az Úr Jézus kegyelmét,
gondoskodó szeretetét. Köszönöm Istennek,
hogy megajándékozott ezzel a héttel, és az itt
eltöltött szolgálattal. Ez a kis ének nagyon
közel került a szívemhez:
„Istenem, nem értem, hogyan létezhettem
Nélküled, Nem ismerve a kegyelmed és féltő
szereteted. De Te gyermekeddé fogadtál, új
életet ajándékoztál, S nem kínoz már félelem,
mert mindig itt vagy velem. Áldom nagy kegyelmed, Téged ünnepellek, Téged és senki
mást, amíg csak élek.”
Tóth Jánosné

örömHíRlap
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Családi nap

De jó ide tartozni!
Évek óta jól bevált szokás, hogy szeptember
egyik szombatján egész nap együtt van a
gyülekezet apraja nagyja: ez a „Családi nap”.
Itt mindig mindenki megtalálja a helyét, mert
számtalan lehetőség kínálkozik játékra, szórakozásra, beszélgetésre.
Mint minden évben, idén is nagyon vártuk
ezt a napot, amit eddig mindig a szabadban
töltöttünk – régen a gyermekvárosi nagyréten, az elmúlt években pedig a templom udvarán. Most viszont napokkal előtte már
szakadt az eső, és aznapra sem szűnt meg,
pedig nagyon reméltük.
A szervezők azonban nem hátráltak, lelkesen
készültek és vártak bennünket, igaz nem az
udvaron, hanem a gyülekezeti házban. Esőben sokkal kevesebben jöttek el, de így is
voltunk 160-an. Nem volt gond az sem, hogy
400 emberre tervezték a gulyáslevesbe való
húsmennyiséget. Lett belőle pusztapörkölt!
A sütemények vetélkedőjét is megtartottuk.

örömHíRlap
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Senki sem maradt éhes! Minden teremben
volt valamilyen program vagy játék, mindenki találhatott magának valót, akár több helyen is. Nagyszüleink egyszerű játékait még
az idősebbek is kipróbálták.
A nap mottóját mindenki érkezéskor megkapta egy nyakláncon: „Erősödjetek meg az
Úrban!” Ef. 6,10. Erről szólt az ebéd előtti
áhítat a templomban, és erről hallhattunk az
ezt követő evangelizációs héten is. Isten
fegyverzetéről
olvashatunk
Pál
Efézusbeliekhez írott levelének 6. részében,
amit minden hívő embernek magára kell
vennie naponta. Az óvodás gyerekek is ezt a
témát szemléltetve készíthettek maguknak
pajzsot kartonból és kis színes kövecskékből
(„a hit pajzsát” Ef. 6,16), kardot lufiból
vagy papírból („a Lélek kardját” Ef. 6,17).
Szeretünk ebbe a gyülekezetbe járni, jó
együtt lenni hasonló családokkal, idősebbekkel, fiatalokkal egyaránt. Már gyerekkoromban a legtöbb barátom a gyülekezetből került
ki, és ma is itt érzem magam a legjobban.
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Isten igéje hangzik, és mindenki számára
érthető a maga nyelvén: óvodásnak és nyugdíjasnak egyaránt. Férjemmel együtt azt szeretnénk, ha gyermekeink is így nőnének fel,
hogy otthonuk legyen a gyülekezet. Jó ide
tartozni, itt barátokat találni, itt szolgálni, itt
élni életünket, ami akkor lehet igazán tartalmas, ha napi kapcsolatban vagyunk az élő
Istennel és azokkal, akik Őt szeretik és követik.
Isten nem teljesítette azt a kérésünket, hogy
ne essen ezen a napon az eső, de azt igen,
hogy mindenki, aki eljön, jól érezze magát,
és áldott legyen ez a nap!
Tóthné Pálúr Anna

Evangélizáció
Szeptember közepén öt estén át szólhatott
hozzánk Isten Igéje a lelki fegyverzetről az
evangélizációs hét keretein belül. Cs. Nagy
János budakalászi református lelkipásztor
szolgált köztünk.
Most nem a baba-mama szobában, fél szememet gyerekeimen tartva hallgathattam az
előadást, hanem az Úr lehetővé tette a számomra, hogy minden este a templomban
ülve, csak az igehirdetőre koncentrálva nyithassam meg fülemet és szívemet. Olyan jó
volt ezen a héten, hogy mint Isten régi gyermeke, megújulhattam, sok csodálatos dolgot
tanulhattam.
A hét témája az „Élet-küzdelem” volt az
Efézusi levél 6,10–20. alapján. Jézus Krisztus jól ismeri az életünket, itt élt, ismeri a
harcainkat, küzdelmeinket, nehézségeinket.
Jézus győzelmes harcot vívott a Golgotán,
megtörte a bűn, a halál, a kárhozat erejét, és
erre a győztes életre hívott el minket is. Ha
mi harcba indulunk – ami nem emberek ellen
folyik, hanem „erők és hatalmak ellen, a
sötétség világának urai és a gonoszság lelkei
ellen” –, tudhatjuk, hogy a győztes oldalon
állunk, Jézus oldalán. Az üdvösségünkért
folytatott harcot már megharcolta, nekünk
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egyéni életekért kell küzdenünk, hogy ne
sodródjunk el Krisztus követésében. A hívő
élet csatái a házasság, gyereknevelés, munka, gyülekezeti élet, emberi kapcsolataink
stb. színterein folynak.
Keresztyén élet emberi erőből nem élhető,
ehhez szükséges Isten fegyverzete. Ahhoz,
hogy erre a csatára indulásra készen álljunk,
fel kell öltetnünk nap mint nap az övet és a
páncélt. Igazságszeretettel kell felöveznünk magunkat. Az igazságszeretet Jézus
szeretetét jelenti, mert Jézus mondja: „Én
vagyok az út, az igazság és az élet.” Csak az
ismerheti Istent igazán, aki Jézust ismeri, és
Jézust ismerve a valóság tárul fel előttünk.
Az élet sok ámítás, valótlanság, álomkép,
látszat, (tele)vízió. Ne ezeket kövessük, hanem törekedjünk az igazság megismerésére!
Legyen az istentiszteletünk is valódi, ne csak
ceremónia, képmutatás!
Fontos védelmi eszközünk a „megigazulás
páncélja”, ami az igaznak nyilváníttatásunkat jelenti. Isten az a bíró, aki igaznak, és
nem bűnösnek tekint minket. A bennünket
terhelő bűnöket Krisztus átvállalta, és az
ítéletet elszenvedte. Ez a mellvért őrzi a mi
szívünket, hogy Isten előtt igazak vagyunk,
bár itt a földi életünk során sorozatosan vétkezünk. Pál is egész életében emlékezett,
hogy üldözte Isten egyházát, de Isten őt igaznak nyilvánította, ez adott neki erőt a győzedelmes küzdelemhez. Ne önmarcangolóan
éljünk, hanem abban az örömben, hogy Isten
előtt igazak vagyunk!
Sarunk, melyet Isten ad, a békesség evangéliuma hirdetésének a készsége. Sarut kell
viselnünk, hogy úttalan utakon, életek romjain tudjunk átkelni. A hívő élet is keskeny,
rögös úton vezet, nem egy sztrádán, ahol
kedvünkre száguldozhatunk. De mit is jelent
a békesség evangéliuma hirdetésének a készsége? A békesség nem egy komfortérzet
kell, hogy legyen. A shalom=békesség, akkor áll fenn, ha rendezett a kapcsolat Istennel. Nincs miért rejtőzködnöm előle. Jézus
megbékítette az Atyát, ezért mi is törekedörömHíRlap
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jünk arra, hogy rendezzük az életünket! Ne Felszerelésünk elengedhetetlen részét képezi
magunkkal foglalkozzunk, hanem arra néz- a Lélek kardja, amely az Isten beszéde. Ez
zünk, hogy Isten mit tett értünk! Ő hívott el, a kard önvédelemre szolgál, nem támadásra,
Ő szabadított meg, nem mi kerestük Őt. Mi pedig milyen előszeretettel vagdalkozunk.
csak egyet tehetünk: örülhetünk, ezért öröm- Jézus is használta ezt a fegyvert a megkísérhír, evangélium. Készségesnek kell lennünk tésekor, mégpedig úgy, hogy az Atyát idézte.
ezt befogadni. Ne kiérdemelni akarjuk, azt Ismerte az Igét, tudta, hogy mi áll benne, és
úgysem tudnánk, hanem legyünk érte hálá- az Őt ért támadásra válaszul önvédelemre
sak, az visz minket előre. Legyünk hajlandó- tudta használni. Igaznak tekintette a Szentak tanulni, legyünk tanítványok! Akár heti írást. Ha támadás ér minket, álljunk meg, és
egy igét is az eszünkbe véshetünk.
tegyük fel a kérdést: „Mit mond erről Isten?”
Vegyük fel a hit pajzsát! Fontos, hogy min- Ne emberi bölcselkedésekre alapozzunk,
dazt igaznak tekintsük, amit Isten az Igében hanem kérdezzük meg az Urat, olvassuk a
kijelentett. Ha ezt a pajzsot nem vesszük fel, Bibliát! Ha fontos számunkra Isten Igéje,
védtelenek leszünk a „gonosznak tüzes nyi- akkor nem mindegy, hogy milyen életet
laival” szemben. Ha kísértések jönnek, nem élünk. A zűrzavaros világban ez adja meg a
az fog kiderülni, hogy a mi hitünk milyen helyes irányt, útmutatást.
erős, hanem az,
A fentebb felsorolt
hogy Isten mire
katonai öltözékkel,
Az evangélizációs hét éneke:
képes értünk, hogy
fegyverekkel fel1. Királyok Királyának Dicső csapatja fel!
velünk van. Hinvértezve, imádkozKezetekben, ti bátrak, az Ő keresztjével!
nünk kell abban,
va kell küzdenünk.
A dicső küzdelemben Jézus nyújt hű kezet,
hogy ha mi vétkeAz imádságon keS győzelmet győzelemre Arat, kit Ő vezet.
zünk, Isten akkor is
resztül léphetünk
hű, megbocsát, és
kapcsolatba Isten2. A harcok kürtje harsog, Előre, katonák!
megtisztít bennünnel. Fontos, hogy
Ki megvívá a harcot, Nyer örök koronát.
ket minden hamisaz imádságunk ne
Szerezz harag s düh ellen Nyugalmat és erőt,
ságtól.
egy kérés-lista leS ha még dühösb az ellen, Legyen még több erőd!
Jó, ha a hívő életben
gyen. Jézus is a
legnehezebb pillanem veszítjük el a
3. Csatára hát! Előre! Indulj! Siess, ne késs!
S hogy kaphass új erőre, Csak Jézusodra nézz!
fejünket, ezért kapnataiban félrevoGyőzhetlen kardodat hős! Kemény vértedre fűzd,
tuk az üdvösség
nult
imádkozni.
sisakját. Nem lehet S térdelj le, mert csak az győz, Ki térden állva küzd! Nem befolyásolta
úgy hívő életet élni,
az Atyát, hanem az
4. Fel a csatára! Fel, fel! Harcolj, vitéz sereg!
ha
bizonytalanok
volt számára a legOtt pirkad már a reggel, A láthatár felett!
vagyunk a végkifejfontosabb,
hogy
A Királyok Királya Vár ránk békét adón,
letben.
Tudnunk
Isten
mit
akar.
IsA könny után: Hozsánna: Kereszt után a trón!
kell, hogy üdvösséten az, aki mindent
günk VAN! A jövőfentről lát, Ő átlátja
Az é nek letö lthető honlapunkró l:
http://fotiref.com/
be vetett reményséa mi helyzetünket.
igehirdetesek/2010/10ev/10ev_enek.mp3
günk meghatározza
Imádkozzunk testa jelenünket is. Így
véreinkért! Olyan
van értelme küzdeni, mert tudjuk, hová tar- sok áldás fakadhat az imádságokból. Ez pertunk. Istennek milyen hatalmas ajándéka az, sze nem könnyű feladat, nagy koncentrációt
hogy ebben bizonyosak lehetünk, hálával igényel. Fontos, hogy imádkozzunk az igetartozunk ezért!
hirdetőinkért is, hogy szólhasson rajtuk keörömHíRlap
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Beszámoló…

resztül az Ige! „Hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat!” – így csak olyat kérünk, ami
Istennek tetsző. Házasságban is fontos dolog
a beszélgetés, hogy ne silányuljon el a kapcsolat, hogy ne lenne ez fontos Istennel?
Az általam leírtak csak egy kis kivonata a
héten elhangzottaknak, ezért bátran ajánlom,
sőt, buzdítok mindenkit, hogy hallgassa meg
a hanganyagot is! Olyan jó volt ilyen átfogó
képet kapni a lelki fegyverzetről, lelki küzdelemről! Kívánom minden kedves testvéremnek és magamnak, hogy ez a lelki öltözködés napi rendszer legyen az életünkben,
mert csak így tudunk megállni azokon a
frontokon, ahová Isten helyezett bennünket!
N. Ombódi Eszter

~

Biatorbágyi csendeshét
2010. július 18. és 23. között részt vettem
Biatorbágyon egy fiataloknak szervezett
csendeshéten. A hét témája a lelki fegyverzet
volt az Efézusi levél 6, 11–20 alapján. Minden nap megnéztük, hogy mit jelent a lelki
fegyverzet, milyen „részei” vannak, ezeket
szeretném most röviden leírni, és elmondani,
hogy ez számomra mit jelentett.
1. Deréköv: „körülövezvén derekatokat az
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igazlelkűséggel”. Az igazlelkűség azt jelenti,
hogy az életemen meglátszik Jézus jelenléte.
Tisztességesen viselkedek másokkal szemben, becsületes vagyok, nem a magam hasznát helyezem előtérbe. Már rögtön az első
nap elgondolkodtam: vajon az én életemen
meglátszik? Nézem-e mások érdekeit? És
igen, sajnos rá kellett jönnöm, hogy ez sokszor nem így van: hányszor csak magamra
gondolok akár a családomban, akár a munkahelyemen, és nem számítanak mások érzései,
gondolatai. A világ azt hirdeti, hogy élj a
mának, és vedd el, ami jár. Sokszor beleesek
ebbe a hibába én is.
2. Mellvas: „felöltözvén az igazságnak mellvasába”. Az igazság jelentése: az igazmondás, ami a dolgok mögött van. Vajon hányszor füllentünk apróságokban? Vajon hányszor nem mondunk igazat, azért hogy fedezzük magunkat? Előjöttek bennem az apró
füllentéseim: pl. mikor időre kellett valahova
mennem, de késve indultam el, és mikor
elkéstem, akkor azt mondtam, hogy dugóba
kerültem. Ez nem volt igaz, kis hazugság, de
mégis hazugság. Megvizsgálva önmagam rá
kellett döbbenem, hogy ez már valahogy
automatikusan bennem van, mintegy ösztönszerűen. Ez mindennapi harc, hogy az
óemberem ezen részén felülkerekedjem.
3. Saru: „felsaruzván lábaitokat a békesség
evangéliumának készségével”. A sarunál
felsorolták, hogy milyen saruk vannak. Gyerek saru: mindenki velem foglalkozzon, én
legyek a középpontban; papucs saru: a kényelem, nem megyek el a templomba, mert
jobb itthon feküdnöm, vagy minek menjek
segíteni egy szolgálatba (pl. takarítás, süteménykészítés), hiszen van mindig valaki, aki
megcsinálja; divat saru: amikor templomba a
divat kedvéért járok: ez illik, ez most felkapott mostanában. Rajtam sokszor a papucs
saru van: kényelmes vagyok, lenne késztetésem dolgok megtételére, és mégsem teszem
meg. Ez valamikor a kényelemből jön, valamikor pedig a félelemből: mit szólnak majd
hozzá az emberek? Pl. mikor megkérdezik,
örömHíRlap
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…biatorbágyi csendeshétről

hova mész szabadságra, és félsz elmondani,
hogy csendeshétre, mert nem akarod, hogy
kiközösítsenek. Velem is előfordult ez a
munkahelyemen: féltem beszélni a hitemről,
és most azt kell megtapasztalnom, hogy mikor elmondtam, hogy csendeshéten voltam,
akkor tovább kérdeztek, hogy mit jelent ez,
és kialakult pár munkatársammal egy mélyebb beszélgetés a hitről. Nagyon nagy
öröm volt ez megtapasztalni.
4. Pajzs: „fölvevén a hitnek pajzsát”. Mit is
jelent a hit? Hit = remélt dolgokban való
bizalom. Az, hogy elhiszem, létezik Isten,
még nem jelenti azt, hogy van hitem. A hit
nem egy érzés, hanem szívbéli bizalom,
meggyőződés, ami egy életen át elvezet.
Vajon mindenemet rábízom Istenre? Vajon
az egész életemet Neki szánom? Vagy csak
egy részét? Rombolja a hitet, ha nem gondoskodsz a házad népéről, ha pénz után sóvárogsz.
5. Sisak: „az idvesség sisakját is fölvegyétek”. A sisak az üdvösséget jelenti, az új
életet. Egyik legtámadottabb része az életnek, mert a Sátán mindig megkérdőjelezi ezt
bennünk: valóban van új életem, üdvösségem? Én gyerekként lettem az Úré, később
kamasz koromban eltávolodtam, majd nagyon sokáig harcban álltam vele, de 3 évvel
ezelőtt Berekfürdőn visszataláltam hozzá. És
a hétnek egyik legfontosabb kérdése ez volt
számomra: van-e üdvösségem? Választ kaptam rá, Isten elém hozta azt az igét, amit
gyerekként kaptam: „Az örök életnek beszéde van tenálad”. Az üdvösség azt jelenti,
hogy tudod, kié vagy, ezt tudni kell! Ha kell,
naponta el kell mondani, hogy Uram, én a
tied vagyok, naponta meg kell erősítenünk
ezt a fogadalmat, hogy ne érjen támadás
minket.
6. Lélek kardja: „és a Léleknek kardját,
amely Isten beszéde”. Isten beszéde = Biblia.
Mindennap olvassuk, de vajon hány igeverset tudunk fejből? Gyerekkorom óta járok
templomba: pl. hittanra, konfirmációi előkészítőre és még sorolhatnám, és elgondolkozörömHíRlap

2010. REFORMÁCIÓ

tam: tényleg hány igeverset tudok fejből?
Hát be kell vallanom, nem sokat. És tovább
gondolkodva rájöttem, milyen keveset tudok
az Ószövetségről, Újszövetségről. Pedig az
Ige erőt ad, ezért is határoztam el, hogy végigcsinálom
az
internetes
Bibliaszemináriumot, hogy többet megtudjak Istenről és az Ő cselekedeteiről. Ha meg akarjuk ismertetni másokkal Istent, Jézust, ismernünk kell Őket, tudnunk kell a „múltban” tett
tetteikről.
7. Imádság: „Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek
által”. Az imádságban van minden erőnk. Ez
a kapcsolat az Istennel: kiöntheted a szíved,
elmondhatod bánatod, örömöd. Nekem a
legfontosabb része a napomnak a reggel:
mikor felkelek, Bibliát olvasok és utána
imádkozok. Ott tudom elmondani Istennek,
ami bennem van, ami foglalkoztat, és ezt
nem hagynám el semmiért. Megnyugvást,
békességet kapok. A csendeshéten megvizsgáltuk, mi van a mi imádságainkban: sokszor
csak kérések vannak, pedig kell, hogy legyen
bennünk imádat Isten felé, hálaadás, mások
hordozása. És még egy fontos kérdés: vajon
imádkozom-e a népemért, egyházamért, városomért, lelkészemért? Hát, eddig én ezt
nem tettem: nem imádkoztam Fótért, nem
imádkoztam a magyar népért, nem imádkoztam a lelki vezetőinkért! Ez nem helyes,
most már másképp imádkozom.
Zárásként még egy megjegyzést szeretnék
leírni: sokszor nem tudjuk megbecsülni a
lelki vezetőinket, kritizáljuk őket. El kell
mondanom, hogy a fóti gyülekezet hálával
tartozik Istennek, hogy ilyen lelkészei vannak, mert ők hívő lelkészek. A héten sok
olyan emberrel találkoztam, akiknek a lelki
vezetői nem hívők, és megrettenve hallgattam beszámolóikat, hogy ezek a vezetők
hogyan viszik félre a gyülekezetet, milyen
igehirdetésük van. Adjunk hálát a fóti lelki
vezetőkért!
Mezősi Rita
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Bemutatkozás

Szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait!
A budapesti teológia hatodéves hallgatójaként a fóti gyülekezetben tölthetem gyakorlati évemet. Habár már
különböző fórumokon bemutatkoztam, most szeretném írásban is megtenni.
Annak érdekében, hogy ne száraz adathalmokat közöljek a Kedves Olvasóval, egy ige köré építeném mondanivalómat: „…úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről”(1Kor 2,2). Elgondolkodtató, hogy Pál apostol, amikor már jó néhány év gyülekezeti tapasztalat állt a
háta mögött, amikor már jó néhány élet-halál harcot megvívott, miért ír így: „csak a megfeszített Jézusról akarok köztetek tudni”? S milyen alapon hivatkozom én Pál apostolnak pont erre a mondatára? Takarózni akarok
netán valamivel, vagy alázatosabbnak akarom magam feltüntetni annál, mint amilyen vagyok?
Bemutatkozásomban szívesen megemlítem utóbbi éveim legnagyobb harcát, s örömmel mutatok rá, hogy a
kereszt mutatott kivezető utat, a Megváltóval való kapcsolat jelentette a megoldást. Habár 8 éve tértem meg,
három évvel ezelőtt azt tapasztaltam, hogy hitbeli növekedésem megakadt, s a megszentelődés útján nemhogy
előre haladtam, hanem visszaesésről számolhattam be. Rendkívül kétségbeejtő érzés lett úrrá rajtam, s elképzelésem sem volt, hogy mit rontottam el, miért nem tudok továbblépni, hová tűnik életemből a Szentlélek ereje,
az örömöm, a békességem. Örökkévalóságnak tűnő hónapok teltek ebben a reménytelen állapotban, s én
mindent kipróbáltam: bűneimet újra- és újra megtagadtam, kényszerítettem magam a több imádságra és több
igeolvasásra, valamint a keményebb szolgálatra abban a reményben, hogy ezek segítségével megállítható a
destruktív folyamat. De minden csak rosszabb lett.
Már-már minden bizakodásomat elveszítettem, amikor is egy konferencián megérthettem: nekem továbbra is
csak a golgotai kereszt lehet az egyetlen reménységem. A kereszt, ami teljesen elítél, s a kereszt, ami ugyanakkor megváltoztatja az Isten előtti státuszomat. A kereszt, ahol megváltást nyertem, ahol Krisztus egyetlen
feltételt szabott: hitünkkel hozzá kapcsolódjunk, bizalmunkat belé vessük, de ne csak megtérésünkkor, hanem
egész életünkben. Úgy képzeltem el a hitbeli növekedést, hogy annak valóban rendkívül fontos állomása a
kereszt, de csak a hívő élet elején, a hitre jutáskor, s a megszentelődés során pedig egyre inkább tetszésére
leszek az Istennek.
Rosszul képzeltem. Éppen ellenkezőleg. A kereszt lesz egyre fontosabb a számomra, s hitbeli növekedésem
annak boldog tudata, hogy egyre jobban rászorulok megváltómra. Habár rengeteg mindenben van szükségem
változásra, mégis örömmel tudatom a testvérekkel: ebben a szellemben szeretnék a gyülekezetben forgolódni,
így szeretnék szolgálni, és szeretném a testvérekkel együtt magasztalni Istent azért a munkáért, amit olyan
dicsőségesen végez a fóti református gyülekezetben.

Molnár Zsolt, hatodéves teológus

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













Isten közösségformáló munkájáért gyülekezeteinkben;
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 házasságokért és a Szentlélek munkájáért a családok életében;
egyházunk és egyéni lelki életünk megújulásért;
a missziói munkákért;
a katasztrófák sújtotta vidékek lakóiért;
a gyászolókért, a megkeseredett szívűekért;
a magyar népért, országunk jövőjéért, vezetőiért.
örömHíRlap
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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: http://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 e-mailcímünkre.
Következő számunk Karácsony
alkalmából jelenik meg.

E-mail: oromhirlap@fotiref.com
A lapot önkéntes adományokból
tartjuk fenn.

Vasárnap
Szerda
Csütörtök
Péntek

10.00
9.00
18.30
19.00

Kéthetente csütörtökön
Minden hónap első keddjén
Minden hónap harmadik péntekén

9.30
18.30
17.00

Baba-mama kör
Férfióra
Nőióra

Énekkari próba
Összpróba:

szerda 18:00-20.00

 Különleges alkalmaink 
November 1–5. Gyülekezeti csendeshét Berekfürdőn
21. 10:00 Örökkévalóság vasárnapja
27. 10:00–16:00 Egyházmegyei Presbiteri
Konferencia
28. 15:00 Idősek szeretetvendégsége (Advent 1.)
December 20–23. 18:00 Bűnbánati istentiszteletek,
úrvacsorai előkészítő
24. 16:00 Szentesti istentisztelet
a gyerekek műsorával
25. 10:00 Karácsonyi istentisztelet, úrvacsoraosztás
26. 10:00 Karácsonyi istentisztelet, úrvacsoraosztás

Meghívás
Szeretettel várjuk kedves férfi testvéreinket havonta egyszer
megtartandó férfióráinkra, ahol a jövőre esedékes
presbiterválasztásra való tekintettel a gyülekezetépítésről,
valamint a férfiak ebben vállalt szerepéről lesz szó.
A minden hónap első keddjére eső alkalmakon elővesszük
és megbeszéljük John Stott: Az élő
gyülekezet című könyvét, mely a
„hiteles”, vagyis „élő” gyülekezetek
számos tulajdonságát írja le. Az
alkalmakra természetesen nem csak a
presbiter testvéreket várjuk, hanem
mindazon férfiakat, akik a gyülekezet
é l ő k ö v eik é n t s z e r et n é k é p í te n i
egyházunkat!
örömHíRlap

Gyülekezeti és gyermek-istentisztelet
Bibliaóra
Imaóra
Ifjúsági óra

Október 31-én
Napom felett
írás lebeg:
„Reformari
semper debet.”*
URAM,
akit szeretsz, beteg.
Reformáld meg
– a lelkemet!
Füle Lajos
*Mindig reformálni kell

