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„az Emberfia… azért jött,
…hogy életét adja váltságul
sokakért.” Márk 10,45
Mindnyájan ismerjük a külső
körülmények hatalmát életünk
felett. Lépten-nyomon szembekerült Jézus is vele, és látnia kellett, mint görnyedeznek e rabtartó zsarnok uralma alatt szabadságra teremtett emberi lelkek.
Hiába ragyogtatta szemük előtt
az Isten országa felséges kilátásait, – "Mit együnk? Mit igyunk?
Mivel ruházkodjunk?" – egyre
csak ilyen kérdések egyhangú
zümmögése tartotta fogva a szívüket. Elébük prédikálta, elébük
élte az istenfiúság csodálatos,
hősies életét. Amikor azonban
körülnézett, hogy követik-e, az
egyik azzal somfordált el mellőle, hogy szántóföldet vett és azzal nagyon sok a dolga, a másik
meg, hogy családot alapított és
milyen nehéz is egy család gondját ellátni, és így tovább. Voltak,
akik belekóstoltak az Isten országának polgárságába, de amikor
„el kellett volna hagyniuk mindenüket” és megtudták, hogy az
ember Fiának követése még anynyi jólétet és kényelmet sem biztosít, mint amennyi a barlangjába
húzódó rókának, vagy a fészekrakó madárnak is kijutott, akkor
hátat fordítottak Jézusnak.

"Követlek Uram, de..." ez volt az
állandó mondókájuk, és ez a de,
amin hajótörést szenvedett tanítványi pályájuk, rendre valami
nagyon hétköznapi, külső, mulandó, földi érdek volt.
És így van ez azóta is mind e mai
napig. A szíved vágyna Jézusé
lenni, s Vele együtt bejárni az
Ő életének magaslatait, távolba
nyúló széles vidékeit, de mégsem teszed, nem teheted, mert
lekötöz az életnek ezernyi külső
gondja-baja. Ha más volna a
sorsod, ha megszabadulnál ettől
a szenvedéstől, vagy amattól a
nélkülözéstől, ha túl lennél már a
súlyos küzdelmen, melyet most
meg kell vívnod a létért, – akkor
ujjongva sietnél a magas életcélok felé. De így le kell mondanod
róla, s át kell engedned másoknak, szerencsésebbeknek, akik
jobban ráérnek, s akiknek több a
lelki nyugalmuk az életük nemesebb oldalát ápolni.
Vagy pedig, ha nincs okod panaszkodni amiatt, hogy a jelenben mostohák a külső körülményeid, mégis félsz, hogy a jövőben olyanokká válhatnak, ha
elszántan útnak indulnál az Isten
országát szolgálni. Nem akarod
kockáztatni azokat az előnyöket,
amelyek most simává, gondtalanná teszik az életedet, és miattuk –
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Légy „szabad”

megint csak lemondasz mindarról, amit
Jézus felajánlott. Rab vagy, fogságban tartanak az élet külsőségei.
Milyen felháborodással nézhette Jézus ezt a
nyomorult rabságot! Hogy az örökkévalóság
örököseit le tudja nyűgözni a mulandó kicsinyesség, és a mennyei magasságokra elhívott
ember felett így tudjon uralkodni az alacsony
föld pora! Hogy vágyakozhatott a lelke mélyén szüntelenül, véget vetni ennek az állapotnak, megtörni a külső körülmények uralmát az ember felett, és megmutatni az embernek, hogy aminek oly hajlongva szolgált,
milyen mellékes, megvethető, legyőzhető,
utolsó rangú dolog az életben!
Meg is tette. Milyen volt az az utolsó útja,
mely a keresztig vezetett…? Kísérd végig
ezen az úton! Figyeld meg: volt-e valaha
valaki, akire sűrűbb záporként hullott mindaz, ami külső csapás, szenvedés, szerencsétlenség csak van a világon, – és mégis,
csak egy percre is lerántották-e ezek a rázúduló, gyötrelmes tapasztalatok az ő életének
magaslatáról? Meg tudták-e rontani a szíve
békességét, tisztaságát, szeretetét? Úrrá tudtak-e lenni felette? Nézd, amint megverve,
meggyalázva, a főpap tornácában is bűnös
tanítványát keresi szemével, hogy hűtlen
útjáról visszatérítse! Nézd, amint a kereszt
gerendái alatt tántorogva mégis vigasztaló,
résztvevő szava van az utána haladó érzékeny lelkű asszonyokhoz, mert tudja, hogy
őrájuk is rettenetes idők várnak még! Nézd,
amint egy keresztrefeszítés minden pokoli
kínja között, mégis azon aggódik, vajon eljutnak-e majd e bűnük bocsánatára hóhérai!
És nézd, amikor utolsó sóhajjal lehanyatlik a
feje, hogyan érzi magát egész közel Atyjához, kinek kezébe adja át megtört testéből
távozó lelkét!
Próbálj megállni szemtől-szembe ezzel a
keresztre feszített Jézussal, és próbáld
mentegetni előtte magadat azzal, hogy a
külső körülményeid kedvezőtlensége, vagy
rosszra fordulása miatt nem lehetséges
számodra, hogy hozzá hasonló életet élj!
örömHíRlap
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Nem érzed, hogyan töri meg az Ő halála a
földnek, az anyaginak, a testinek, a külsőnek
uralmát fölötted? Nincs-e odaírva az Ő keresztjére az örökre szóló szabadságlevél,
mely azt hirdeti, hogy az ember úr lehet a
legrettenetesebb körülmények felett is, és
azoknak nincs többé joguk és hatalmuk fogva tartani őt?
Nyitva az út előtted is: betegen, szegényen,
csapástól verten, vagy akármilyen balsorstól fenyegetetten, hogy mégis, mindezek
ellenére is, az Istennek szabad gyermeke
légy! Erre a függetlenségre akart elvezetni
Jézus. Az életébe került. Megfizette az árat.
Gyere hát a szabadságra!
Sebestyén Győző lp.

Amíg hallod az Úr szavát
Torzót mutathat életed,
Hullhat fejedre durva vád,
Amíg hallod az Úr szavát
Az életedhez van remény.
Amíg hallod az Úr szavát,
Harcolnod, hinned érdemes,
Mert éjszakádnak vége lesz,
Hetedszer is fölkelsz azért.
Amíg hallod az Úr szavát,
Az Ő házához tartozol
Ha mindent el is tékozol
Szíved, szívére visszavár.
Füle Lajos
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Ésszel és szívvel
Budapesten születtem 1975-ben. Átlagos
lakótelepi család életét éltük a szüleimmel.
Apám mindig dolgozott, anyám szigorúan
nevelt. A családi palettán sokszor előkerült a
látszat szeretet. A szeretet a családban mindig ott volt, de soha nem mutatta ki őszintén
senki. Református családból származom, de
a templom közelébe se mentünk, az átkosban
ez volt az elfogadott.
A nyarakat nagymamámnál töltöttem
Békésen, ő olvasott nekem a Bibliából. Mindig csodálkozva figyeltem, hogy bújja a kis
fekete könyvecskét. Reggel és este.
A középiskolás éveimbe már bekapcsolódott
az intenzív éjszakai élet és a bulizás, a lázadás. Alkohol, zene, csajozás, stb. Aztán
húszéves koromra ez volt az általános hétvége: metál vagy rock koncert és az alkohol a
gátlások levetkőzése céljából. Még nem voltam alkoholista, de nem sokon múlott. A
bandában voltak, akik már akkor is azok
voltak, természetesen életcél nélküli életben.
Csak sodródtunk, és bizony voltak necces
szituációk is az életemben. Ha nem vigyáz
rám Jézus, már lehet, hogy nem itt vagyok.
Hétköznap meló, péntek, szombat buli.
Kezdtem úgy érezi, hogy ez így nem mehet
tovább a magam erejéből. Aztán szép lassan
leépültek a régi cimborák, és elkezdtem egy
új munkára koncentrálni. De a kísértő dolgok
ott maradtak az életemben.
Aztán lassan felnőttem és a családi kötelékek
tovább lazultak. A bizalmatlanság és a szeretet nélküli állapot jellemezte a családot. Persze megvoltak a kötelező karácsonyi és születésnapi ünneplések, de a hiányérzet, az
adott volt.
Sok kötözöttség is bekerült az életembe,
mert szerettem mindent kipróbálni, mindent
a magam megtapasztalásán keresztül voltam
hajlandó elfogadni. Jóslás, szellemidézés,
paráznaság és más okkult bűnök. Amit más
mondott, azt sosem fogadtam el. Majd az én
eszemmel végigjárom… az lesz a tuti.
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Hiszem, ha látom!
Egy kitörési pontot vártam az életemben, és
én a pénzre fókuszáltam, majd az lesz a kitörési pont. De hogyan? Valami olyan dolgot
kell megtanulni, amit nem sokan tudnak, és
nem sokan csinálnak. Még el is mondtam
egy imát nagyon őszintén. Szép lassan, sok
munkával kezdett is változni az életem. Addig is voltak jelek, amik Isten jelenlétét mutatták az életemben, de csak akkor hiszem,
ha látom - gondoltam.
Mondhatom, megadatott a kitörés, de mindennek ára van, a pénznek is. Kezdtem ideges, ingerült, stresszes lenni, bűnös gondolatokkal tele. Az évek múlásával ezek egyre
nyomasztóbbak lettek. És minden próbálkozásom ellenére ezen nem tudtam változtatni.
Apukám halála után egyenesen okoltam
Istent és haragudtam rá: „Miért nem gyógyítottad meg? Hiszen imádkoztam, kértem Tőled minden nap. Csak Te lettél volna a megoldás. Az orvosok csődöt mondtak, és Te
mégis cserben hagytál.”
Ekkor hívott először Jézus. Apukám utolsó
óráján, amikor egy lelkész ott termett a semmiből, a zsebéből egy Jézust ábrázoló képeslapot nyújtott át nekem, rajta egy telefonszámmal. Még gondoltam is magamban, Őt
hívhatom, amikor csak akarom. Ez ott, akkor
jelzés értékű volt, de nem szívvel, hanem
ésszel kezeltem.
Anyuval való kapcsolatom apukám halála
után mélypontra jutott. Amikor csak találkoztam vele, mindig veszekedésbe torkollott,
pedig elhatároztam, hogy nem fogok veszekedni. Kezdtem azon kapni magam, hogy én
ezt nem vagyok képes megoldani, valami
külső erő ezt nem hagyja. Eddig mindent
megoldottam, írtam több ezer programot,
algoritmust, javítok megannyi hibát, és ezt
nem tudom ésszel, de érzelemmel sem megjavítani.
A feleségemmel már 3 éve házasságban éltünk, de a gyermekáldás csak nem akart jönni, pedig mindketten szerettük volna. Aztán
feleségem mondta, hogy mondjunk el egy
örömHíRlap
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imát tiszta szívből Isten Fiának, és két hét
múlva terhes lett a feleségem. Nyilvánvalóvá
vált, hogy itt megint Jézus kopogtatott, de
csodák márpedig nincsenek, gondoltam.
Ezután a feleségem 2010-ben Berekfürdőn
megtért, és nagyon kicserélve
érkezett haza. Ha valaki
mondja, legyintek, de a saját
feleségemen tényleg láttam a
változást.
A keresztkérdések tanfolyamra beiratkoztam, mert végére
akartam járni a dolognak, de
szintén ésszel akartam felfogni a tanítást. Nyilvánvaló volt,
hogy Jézus egy történelmi
személyiség, de a hívő emberek életében végbemenő teljes
változást nem hagyhattam
magyarázat nélkül.
A keresztkérdéseken elmondtuk a megtérés szövegét, de
én nem éreztem az életemen a
változást, mert nem hittel és
szívvel tettem, hanem ésszel –
itt Jézus ismét kopogtatott.
A második gyermekünknél a már jól bevált
módszert alkalmaztuk, bár én még mindig
szkeptikus voltam. Elmondtuk Isten Fiához a
kérésünket teljes szívünkből, és két hét múlva a teszt megint áldott állapotot mutatott.
Ha ez nem velem történik, nem hiszem el.
De azóta azt is tudom, hogy Isten nem minden kérésre ad ilyen választ, mert valamikor
bölcsen hallgat.
A februári biatorbágyi csendeshétre nem
akartam elmenni, mindenféle kifogást kerestem, aztán az utolsó utáni pillanatban meggondoltam magam, és pont volt még egy
hely, így hát elmentem. Jól tettem. Először
azt kérdeztem, mit keresek én itt? A férfihéten szép lassan kezdtem mindent megérteni,
és a bűnlátásom is egyre erősebb lett. Végül
elhatározásra jutottam, letettem bűneimet és
kértem az Úr Jézustól a szabadítást. Óriási
tehertől szabadultam meg.
örömHíRlap
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A megtérésem után embertársaimra, a testvérekre szeretettel tekintettem. Én azelőtt nem
tudtam volna testvérnek szólítani a gyülekezeti tagokat, de ez egy pillanat alatt megváltozott. Nem káromkodom, nyugodtabb vagyok. Nehézségek azért vannak, de van orvosságom, a
hitem. Recept nélkül kapható,
és még a háziorvoshoz vagy a
patikába se kell elmennem.
Gyógyulásról a világmindenség Ura gondoskodik, hogy a
lelked rendben legyen. Ad rá
szeretetből gyógyszert, ingyenesen. Csak kérned kell, és el
kell fogadnod. Isten, aki teremtett mindent, pont a lelkünk gyógyításáról ne gondoskodott volna? A szeretteinkkel és embertársainkkal is
rendezni kell rossz kapcsolatunkat az Úr közbenjárásával.
Meg kell alázni magunkat,
mint Jézusnak a keresztfán,
mert különben nem adatik
válasz. Sajnos ezt nem kerülhetjük meg, ez a megtérés. Egyébként a
megtérés után teljesen logikussá válik a kereszthalál is. A szívemen keresztül már az
eszemmel is felfogom, és látom az összefüggéseket, amit a Biblia ír az embereknek.
Azért, hogy megtérjünk, és megtartsuk Igéjét, és így örök életünk legyen.
Köpe Zsolt

Jézussal a bíróságon
Hajnali 2 óra. Lujzát próbálom az ágyába
csempészni, leteszem, 5 perc, és már megint
áll.
Én izgulok, 12:30-ra megyek a bíróságra.
Előtte, utána munka. Nem tudok majd gondolkodni, ez így nem lesz jó.
Feladom, beteszem a gyereket az anyja mellé.
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Megpróbálok aludni, de nem megy. Se így,
se úgy, sehogy. Biztos a bíróság! Nem is volt
az idézésen rajta, miért hívnak, de sejtettem.
Izgulok vagy furdal a lelkiismeret? Hát, hát,
valószínűleg a második. Hahó! Te mindent
elmondtál először, másodszor a szembesítésen? – Itt lehet a hiba!
Anno: nem voltam én rossz gyerek, csak
eleven, meg egy kicsit túltengett bennem az
energia, meg volt egy adag irigység, és ha
másnak volt igaza, azt nem tűrtem. Diákként
a többiekhez képest se dumám, se pénzem,
de volt bátorságom a hülyeségekhez, a balhékhoz. Ezt sokan ki is használták (nyúl
vagy!) – hát én nem voltam nyúl, sok mindent megcsináltam, hogy király legyek, de ez
nem volt hosszú sosem, mindig kellett valami nagyobb marhaság. Aztán jött a nyár –
otthon unalmas, a szülők nem fiatalok, ráadásul „szentek” is. Többnyire boldogok, és
tudnak örülni egyszerű híreknek. Mindig
olvassák a Bibliát (hajnalban, reggelinél,
ebédnél, vacsoránál, talán még este is). Régen gyerekként én is minden évben kaptam
„Losungen”-t (evangélikus útmutató).
Na, gondoltam megnézem, miért is örülnek,
meg mitől is boldogok. Eleinte csak a Lilát
olvastam (1-1 napi Ige az
Útmutatóban), nekem ez is
elég. Napközben próbáltam
emlékezni, mit is olvastam.
Rájöttem, ez bejön (sőt, tetszik a szülőknek is)! Na,
most már nézzük meg, mi
van a Bibliában is. Az is jó
volt, mindig intett, figyelmeztetett valamire.
De mi lesz a kollégiumban?
Majd alszunk kevesebbet,
aztán lesz, ami lesz. Többnyire össze is jött,
de csak figyelgettem rá, annyira azért nem
vonzott. A tanárok észrevették, hogy változtam, ettől édesanyám boldog lett. Vége a
sulinak, irány pénzt keresni. Egyre többet
olvastam, és próbáltam az útján járni.
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Munkahelyi sikereimet inkább magamnak
tudtam be, de kezdtem felfedezni a csodákat,
ajándékokat, egyre többet, míg aztán elkezdtem templomba járni. Érdekelt, vonzott,
vártam a vasárnapot. Eleinte lelkesen, aztán
kezdett rutinos lenni. De megvolt, mindenki
boldog volt, még én is, hogy ennyien örülnek
nekem! Munkahely, lakhely, jött-ment, mindig jobb lett. De az mindig hiányzott, hogyha
nem olvastunk. Kikötöttünk Dunakeszin,
saját lakásunk lett. Kértük Istent, akkor engedje elkezdeni, ha segít befejezni. Csoda,
csoda hátára... Valami kicsit akartunk, és egy
nagyot kaptunk. Azt gondoltam, ez a
keresztyény élet. DE nem!
Jött Biatorbágy. De minek? Nekem bizonyosságom van, láttam, tapasztaltam, hittem
a csodákat, na meg amúgy is mindenki hiszi
(még én is), hogy jó úton járok.
Bűnvallás. Bűnvallás – de mi az? Én még
sosem tettem, és azt se tudom, hogyan kell!
Nem volt könnyű! Megtettem… Viszont
utána igen!
Egy héttel utána jöttek a kérdések: mindent
elmondtál? – ez is itt van még, meg az is…
Akkor kimegyek olvasni. El is kezdtem az
egyik igeszakaszt: 1Jn 1,8-2,6.
Én elmegyek, és az egészet
elmondom úgy, ahogy volt.
Pontosan, nem csak a felét, az
egészet az elejétől. Forogtak
bennem a gondolatok: akkor
mi lesz, hogy lesz? De ide
van írva fehéren-feketén: ezt
kell tenni, ahogy Ő élt.
Nem volt egyszerű odamennem. Egy picit késtem is.
Papírokat elrendeztem, álljak
a pódiumhoz. A bíró felesketett az igazságra. (Hatan voltunk a teremben
– bíró, jegyző, ügyész, ügyvéd, vádlott meg
én). A formaságok megtörténtek, és a bíró
felkért, mondjam el, mire emlékszem. Én
hezitálva elkezdtem, aztán elmondtam mindent. A bíró úr megkért, mondjam el még
örömHíRlap
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egyszer, de most bele-bele kérdezgetett, közben nézte a rendőrségi vallomást. Látta,
hogy az ki lett egészítve. Ő értetlenül megkérdezte, hogy miért, én meg elmondtam
nekik, hogy voltam egy evangélizációs héten, és letettem a bűneimet Jézusnak, és Ő
elvette, többé nem élhetek másként, csak az
igazsággal. A bíró úr megkért, hogy ezt ismételjem meg, ezt a mondatot, én megtettem, és ő megkérdezte az ügyészt és az ügyvédet, hogy van-e kérdés, de hirtelen nem
volt, majd az ügyvéd mégis megkérdezte,
hogy miért nem mondtam el ezt eddig?
Azért, mert féltem – válaszoltam. A bíró
megkérdezte, hogy most akkor már nem fél?
Én rebegő hangon mondtam, hogy ítélhetnek
rólam jót, rosszat, az mindegy, de én most
már nyugodt szívvel állhatok meg az Ő ítélőszéke előtt. A bíró ismét megkérdezte, hogy
van-e kérdés, az ügyész annyit mondott,
hogy köszönöm, az ügyvéd pedig a fejét
rázta csöndesen.
A szembesítésen elhangzott egy tagadás és
egy állítás. A szünetben odajött az ügyész és
azt mondta: „Fiatalember, nagyon korrekt
volt!”.
Jöttek a tanúk, név szerint szólították őket.
Az okot, hogy mitől ment át az autó a másik
sávba senki sem tudta. (Én jeleztem a vallomásomban, hogy a sofőr agresszívan vezetett.)
És jött egy névtelen, az 1-es számú tanú. Egy
20-22 év körüli fiú, aki nem mint szemtanú,
hanem, mint aki már ült egyszer a vádlott
mellett egy véletlen folytán, és ő elmesélte,
hogy soha nem félt még annyira, mint akkor.
A bíró két vallomásból meghatározta, hogy
mivel fogják vádolni, és miután kimentek a
tanúk, meg a vádlottak, elköszöntem, és elindultam kifelé nagy szorongással, hogy mi
fog kint várni, de aztán csak egy nagy hála
töltött el Isten felé, mert rájöttem, hogy nem
csak hatan voltunk bent. Ő végig ott volt
velem, és eszembe jutott a Lábnyomos kép –
én az Ő ölében voltam, ezért nem láttam Őt.
Victor Ágoston
örömHíRlap
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Bűneim
„Hátad mögé vetetted minden
bűnömet”
Ézs. 38,17
„Hátam mögé.”
E szót az Isten mondta.
Bűnöm mind Ő törlé el
Saját dicső kezével,
S színe elől a vétkem
Örökre messze dobta.
És Ő áll őrt.
S olyan merészt ki látott,
Ki arra merne járni,
Hogy bűnöm fölkeresse,
És azt szememre vesse,
Mit Isten megbocsátott?!
„Hátam mögé.”
Ó drága égi szózat!
Az Úr kegyelme készen,
S amíg szent arcát nézem,
Nem láthatom a bűnöm,
Csak Őt, hű Megváltómat.
Angolból ford. Vargha Gy-né

Melyik úton?
Néhány nappal ezelőtt, amikor felmerült,
hogy jó lenne megírni ezt a bizonyságtételt,
elhatároztam, hogy megkérdezek egy-két
világi embert, hogy mik a céljaik, és mit
tennének meg azok eléréséért. Mai szemmel
elkeserítő válaszokat kaptam. Ami viszont
érdekes, hogy sokan mondták: hisznek! Nem
az Úrban, de hisznek…
Gondoljunk csak bele, milyen könnyű dolga
van a Sátánnak. Csak ezt a hinni akarást kell
megvezetnie. Lássuk csak, mit is kell tennie.
Az Istenhez vezető út egy keskeny, nagyon
keskeny út. Csakis ez vezet Hozzá. A Sátán-
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nak nem kell mást tennie, mint a keskeny út
köré kiépítenie az Ő autópályáját és elnevezni valaminek. Többféle néven is ismerjük
ezt a pályát.
Én jó néhány éve az Univerzum nevű sztrádán száguldoztam. Sajnos. Meg voltam róla
győződve, hogy a lehető legjobb irányba
haladok.
Még saját „bibliám” is volt. „Titok” – ez volt
a könyv címe, amit bibliának használtam és
ajánlgattam mindenkinek. A vonzás törvénye. Kérjük az univerzum segítségét, és
vonzuk be a pozitív energiát. Nézzük csak
meg, miről is szól ez a könyv.
Az egyik kijelentése: véletlenek nincsenek.
Ez így is van!
Másik: kérd az univerzumot
és megadja neked. Nem ismerős ez valahonnan, más megszólítással?
Ha tovább olvassuk a könyvet, láthatjuk, hogy nagyon
sok idézet van kiragadva a
Bibliából, saját hitvallásukra
átmagyarázva. Az idézetek a
Bibliából vannak, mégis más
irányba vezetnek. De mégis,
mi az oka annak, hogy ezek a
nyilvánvaló dolgok elsiklanak a szemünk előtt?
Ha nem járunk hitben, hajlamosak vagyunk elhinni, hogy
minden rólunk szól, mi vagyunk a „valakik”. Ezt az önteltségünket
simogatja és hízlalja a könyv minden egyes
mondata. Mindent elérhetsz, nem baj, ha más
emberek sárba taposása az ára. Ilyet a Bibliában nem olvastam. Hogy is van ez akkor? Én
bármit megtehetek, bárkin áttaposhatok és
elérek mindent? Valóban így van? Ez a
Sátán egyik legsűrűbben használt hazugsága.
Elhiteti velünk, hogy bármit megtehetünk
büntetlenül.
Még néhány érdekesség a könyvből, L.N.
így ír:
„Testünk megtéveszt bennünket. Pedig az

7

nem más, mint szellemünk burka, tartálya.
Szellemünkké, amely olyan hatalmas, hogy
képes betölteni egy szobát. Öröklét vagyunk,
Isten képmásai vagyunk, tökéletesek vagyunk.”
Egy másik:
„Te vagy a saját sorsod alakítója. Te vagy a
forgatókönyvíró. Te találod ki a sztorit, és az
eredmény mindig tőled függ.”
Nézzük meg részletesebben.
„Isten képmásai vagyunk.” – Ez így is van,
semmi gond ezzel. De hogy kerül a képbe az
univerzum??
„Tökéletesek vagyunk.” – Megint itt a Sátán
eszköze, az önteltség.
„Öröklét vagyunk.” – Ha ez
így van, mi van a mennyek
országával? Mi alapján érdemeljük ki?
„Te vagy a saját sorsod irányítója, te vagy a forgatókönyvíró.” – Ugye azt senki
nem gondolja, hogy Isten
megteremt bennünket és magunkra hagy? Tégy, amit
akarsz és kérd attól, akitől
akarod! Nem. Ő mindent
eltervezett. Te beleszólhatsz,
mehetsz is ellene, de a végső
döntés az Övé, ha tetszik, ha
nem.
Nézzük a könyv írójának egy
másik gondolatát:
„Kérj, küldj, fogadj. Az első lépés a kérés.
Küldj egy utasítást az univerzum felé, tudasd
vele, hogy mit akarsz. Az univerzum válaszolni fog.”
Már az előbb említette, Isten a képmására
alakított minket. Ezek szerint az univerzum
Isten másik neve? Vagy van egy energia,
amelynek hatalma van?
Gyakorló szülőként nem biztos, hogy jó néven venném, ha a gyermekem utasítana, mit
tegyek. Tovább megyek: nem hiszem, hogy
az Úr jó néven venné, ha utasítani próbálnám, kérés helyett.
örömHíRlap
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Utasítsd! Mit is jelent ez a szó? Valakire
ráparancsolok, valamilyen cselekvésre adok
felsőbb rendű parancsot. Tehát megint felsőbb rendűként teszem.
Ez csak néhány részlet volt a könyvből…
A dolgok lényege, hogy az Úr útja egy keskeny, kiszámított út. Letérhetsz róla, de akkor az autópálya vége nem a mennyország
kapujánál ér véget. A Sátán bármire képes a
lelkedért, még egy másik ember élete sem
fontos. Meg akar nyerni magának téged is.
A jó hír az, hogy van kiút. A hit útja. Jézust
követni, kérni és nem utasítani.
Kérd Istent és Ő megadja neked.
Klimaj Zoltán

Elég volt!
Elég volt! Fojt a csömör!
Az évtizedes önvád, hiú nagyravágyás. –
Jöjjön már, jöjjön valami tiszta! Valami más!
Hozzád fordulok, hiszen Te vársz!
Sebeidben él az örök gyógyulás.
Elfogadsz? Jövök!
Felpakolom sok törött bamba bálványomat,
tarka batyukat, rongyos csomagokat.
Bennük ez meg az: bűzlő hazugság,
meg sok rothadt gaz.
Amik megterhelték szívem, koponyám,
most lerakom őket itt a Golgotán,
aztán meghalok. Leszek jó, csendes halott
és Jézusban feltámadok!
örömHíRlap
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Apák délutánja
Gyülekezetünk apái, nagyapái és leendő apái
meghívást kaptak lelkészünktől egy vasárnap
délutáni alkalomra, ahol a „Bátorság emberei” című filmet néztük meg együtt, majd
közösen megbeszéltük a látottakat. Nagyon
fontos és alapvető dolgokra világított rá.
Elsősorban a gyermeknevelést illetően, de
ezzel párhuzamosan hangsúlyozta az apák
példamutató életének a fontosságát és meghatározó voltát a gyermekeik és családjuk
életében, döntéseikben, Istenhez való viszonyulásukban.
Az apák szerepének a fontosságát a gyermeknevelésben alátámasztják statisztikai
adatok is, miszerint az apa nélkül felnőtt
gyermeknek 20x nagyobb az esélye, hogy
börtönbe kerüljön és 5x nagyobb, hogy kábítószer élvező legyen, mint társaiké, akik apjuk mellett nőttek fel. A film Amerikában
játszódik Albany nevű városban. Négy rendőr (Adam, Nathan, David, Shane) és egy
velük – véletlen folytán – kapcsolatba kerülő
fiatal hívő alkalmi munkás (Javier) élethelyzetein keresztül mutatja be az apák életformáinak, mindennapi helyzetmegoldásainak,
gyermeknevelési szokásainak az előnyeit és
hibáit, valamint ezek következményeit, kihatásait a gyermekeik és családjuk földi életére
és örökéletére.
A szereplők férfiak és apák, gyarlók és máskor hősök, sírók és nevetők, olyanok, mint
mi, mégis hit által önmaguk fölé tudnak
emelkedni.
A főszereplő Adam, 40 éves, akinek egy 15
év körüli fia van és egy 8 éves lánya. A lányát sokkal jobban szereti, különbséget tesz
köztük, több időt tölt vele, dédelgeti. A fiával alig foglalkozik, aki futóversenyre készül. Nagyon szeretné, ha apja elkísérné,
vele futna az edzésein. De az apa visszautasítja. A fiú a szabadidejét videojátékokkal
tölti. Az apa nem is keresi a közeledés módját fiához.
Rövid időn belül, egy részeg sofőr hibájából
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Emily, a kislánya meghal egy közúti balesetben. A lelkész a temetésen az Úr üzenetét
tolmácsolja:
„Mit
mondhatunk mi emberek egy ilyen helyzetben? Azért beszélünk
mégis, mert élő reménységünk van a
Jézus Krisztusban és
ez örömre ad okot. A
mai
reménységünk
alapja az a tény, hogy
Jézus Krisztus nincs a
sírban, Ő él. Jézus Krisztus mondja: „Én
vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él;”, vagyis örök élete
van. A gyászoló és megtört szívnek is van
oka a reménységre és az örömre.”
Ennek ellenére a szülők fájdalmai előjönnek,
lelkiismeret furdalásuk van. Az apa ráébred
hibáira, hogy fiával nem foglalkozott eleget.
Megpróbál közeledni hozzá, de nem tudnak
egymással szót érteni.
Adam lelkigondozásra megy a lelkészhez,
mert sok mindent nem ért. A lelkész elmondja neki, hogy az Úr sok mindenre nem ad
magyarázatot, de megígéri, hogy velünk jár a
fájdalom útján és a választás a tiéd: „Vagy
dühös leszel amiatt az idő miatt, amit nem a
lányoddal töltöttél, vagy hálás leszel azért az
időért, amit vele töltöttél?” A hívő ember
mindig hálaadással kezdi, a többit az Úrra
bízza.
Pár hét múlva Adam
lelki
egyensúlya
helyreáll, sőt az Úr ő
és családja életét
megáldja, kiteljesíti,
melegebbé, közvetlenebbé teszi. Fiukkal
való
kapcsolatukat
elmélyíti. Gyermeknevelésüket
átgondolják, sokkal többet
és másképp foglalkoznak a fiukkal. Adam
sosem szeretett futni, de azért, hogy köze-
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lebb kerüljön a fiához, bekapcsolódik az
edzésprogramjába. Együtt futnak, közben
beszélgetnek és sikerül a fia szívébe
csempészni
magát,
így közelebb tudja
vezetni Istenhez is.
Rendőrkollégáival is
elmélyül Adam kapcsolata annyira, hogy
egy fogadalmat ír az
új, alaposabb, Isten
által elvárt, Biblia
szerinti családvezetési és gyermeknevelési
elvekről. A fogadalmat ismerteti másik három rendőrkollégájával és Javierrel (akit
közben hívő testvérként befogadtak társaságukba) és felhatalmazza őket, hogy figyelmeztessék és vonják felelősségre, ha nem
teljesíti az abban leírtakat. Ez annyira meghatja a kis csapatot, hogy mind az öten fogadalmat tesznek ünnepélyes keretek között. A
fogadalmat bekeretezve a lakásuk falára is
kifüggesztik, hogy mindenkor emlékeztesse
őket a kötelességükre.
Teljes felelősséget vállaltak saját magukért,
feleségükért és gyermekeikért a Biblia parancsa szerint: „Férfiak! Úgy szeressétek
feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az
egyházat, és önmagát adta érte…” Efézus
5,25. Ennek értelmében vállalták, hogy szeretni és óvni fogják őket, valamint tanítani
Isten
törvényére.
Vállalták, hogy szellemi vezetői lesznek
otthonuknak.
Törvénytiszteletre
és
felelősségteljes életre
nevelik gyermekeiket.
Mindannyian
megfogadták, hogy
„én és az én házam
népe az Urat szolgáljuk” Józsué 24,15.
A lelkész figyelmezteti őket, hogy az életük
ettől a fogadalomtól még nem lesz zökkenőörömHíRlap
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mentes, de ahhoz, hogy teljesíteni tudják,
szükségük lesz Istenre, és nagyon sok bátorságra.
A fogadalom első
gyümölcse David, az
újonc rendőr részéről,
hogy megállt a lakásában a falon függő bekeretezett írás előtt és
azt mondta: „Rendben
van Istenem, amit
tőlem elvársz, megteszem!”
Levelet ír egy lánynak, akitől van egy négy éves gyermeke, de
nem tartotta eddig velük a kapcsolatot. Leírja, hogy mi történt az életében: Jézus
Krisztuson keresztül megtalálta Istent, aki
elvárja tőle kapcsolatainak a rendezését. Leírja, hogy éveken át félt bevallani, hogy van
egy lánya, és nem gondoskodott róla. Az Úr
megértette vele, hogy minden gyermek Isten
ajándéka. Kérte Őt, hogy bocsássa meg neki,
amit Amandával és a lányával tett és szeretné velük újjáépíteni a kapcsolatot.
Adam a későbbiekben bizonyságot tesz a
gyülekezet előtt ismertetve fogadalmukat:
„Mint bűnügyi nyomozó első kézből láttam
azt a fájdalmat, ami egy apa nélkül felnőtt
gyermek életében bekövetkezik. A börtönök
tele vannak férfiakkal és nőkkel, akik vakmerően éltek, miután apáik elhagyták őket,
olyanokkal, akik az
által lettek megsebezve, akiknek a legjobban kellett volna szeretniük őket. Sok
gyermek követi azt a
felelőtlen
példát,
amit az apjától látott.
Mikor a lányom meghalt, kértem Istent,
hogy mutassa meg
nekem, hogyan legyek olyan apa, amilyennek Isten szeretne
látni. Most már hiszem, hogy Istennek az a
örömHíRlap
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vágya, hogy minden apa töltsön be fontos
szerepet gyermekei életében, de ne csak mellettük legyen és gondoskodjon róluk, hanem járja és élje velük
az életét. Legyen Isten
jellemének a hű kiábrázolója. Egy apának
szeretni kell a gyermekeit, igyekeznie kell
megnyerni a szívüket,
védelmeznie kell őket,
fegyelmezni és tanítani Istenről. Egy apának példával kell szolgálnia, hogyan kell
becsületességben járni és elfogadni másokat.
Mint apa felelősséggel tartozol Istennek
azért a pozícióért, amit Ő adott neked. Nem
aludhatsz el a volán mögött. Egy nap rá kell
jönnöd, hogy a munkád, vagy a hobbijaid
nem képviselnek örök értéket, de a gyermekeid lelke igen!”
Felteszi a kérdést a gyülekezetben: „Hol
vagytok apák, akik félitek az Urat? Hol
vagytok bátorság emberei? Itt az ideje, hogy
válaszoljatok Isten hívására azt mondván:
Megteszem. Megteszem. Megteszem!”
Csodálatos volt látni, hogy Isten hogyan
szántott a szívekben és sorban álltak fel az
apák nagyon lelkesen, elszántan, minden
áldozatra készen Istenért és gyermekeikért.
Ez a rövid vázlat csak ízelítő volt a filmből,
de minden férfitestvéremnek figyelmébe ajánlom a film
megnézését, családjával együtt. Azt,
hogy hasonlóan gazdag áldásban részesüljön ennek kapcsán, mint amit nekünk résztvevőknek
ajándékozott az Úr
ezen a vasárnap délutánon. Egy életre szóló felelősséget, szeretetet, hitre buzdítást ébresztett fel bennünk
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családjaink, gyermekeink iránt, amit Isten
joggal elvár tőlünk, akik Isten gyermekeinek
valljuk magunkat. Az Úr figyelmeztet:
„Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek! Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!”
1Korinthus 16,13-14
Dr. Albert András

Legdrágább Barát!
Rég dobbant elsőt a szívem,
életem azóta sínen
halad, örök célja felé,
dicsőséges Atyám elé!
Azóta sok év elfutott,
több ború, mint derű jutott.
Volt fájdalom, volt bűnbánat,
könnyek lepték bús orcámat.
Bár néha öröm is csordult,
ha rossz létem, jóra fordult.
Több évtized már mögöttem,
áldom Jézust, ki fölöttem
tartja áldó, védő kezét,
s ontja reám szeretetét.
Most már egyre jobban látom,
Jézus legdrágább Barátom!
Egykor: értem a semmiért,
feláldozta az életét!
Kereszten, kétezer éve,
értem is hullt drága vére!
Így szeretni csak Ő tudott,
s hála helyett néki jutott
a borzalmas kereszthalál!
Engem mégis, keblére vár!
Ez a csodás nagy szeretet
térdre roskaszt ma engemet.
Égen - földön nincs jobb Barát,
Atyám elé Ő emel át!
Pecznyík Pál

Egy délután margójára
„A film az film, a hétköznapi élet pedig a
valóság!” – mondjuk, vagy gondoljuk általában egy-egy mozi látogatás után, a filmben
történt cselekményen és annak tanulságán
tűnődve.
S szomorú tény az, hogy a multiplexek által
játszott, vagy akár a televízió csatornák műsorára tűzött, hollywoodi szuperprodukciók
kis hányadára lehet mondani az „értékes,
elgondolkodtató” jelzőket. Nagyrészt, lelki
inzultus és szenny a XXI. század filmgyártása, s egyes viselkedési formákat, szokásokat,
Istentől eltérítő magatartást hivatott bújtatva,
de jól fellelhetően terjeszteni, népszerűsíteni
az egyre globalizálódó világban.
A hívő ember számára egyre kevesebb az a
szintű képi alkotás, ami lelkileg építő, elfogadható, s botránkozás nélkül nézhető.
Viszont, mikor a filmkészítés olyan kezekbe
kerül, ahol jól fellelhetően Jézus követésén
alapuló életek munkálkodnak valami olyan
létrehozásában, amely Isten-központú, maradandó, értékelvű, ott a végeredmény az emberi sorsok megmentését, jobbá tételét, Istenhez jutását célozza. Formál, gazdagít s gondolkodtat életről, családról, a világban betöltött – vagy be nem töltött – helyünkről, feladatunkról és a teremtő Istennel való kapcsolatunkról.
Ilyen filmélményben volt része annak, aki
március 4-én, az „Apák délutánja” névre
keresztelt, filmvetítéssel egybekötött programon jelen volt. A szép számban megjelent
apák, nagyapák, leendő apák a besötétített
Kálvin teremben tekinthették meg „A bátorság emberei” című filmet.
Bizton állíthatom, nem volt ember a filmet
néző atyafiak közül, akit hidegen vagy érintetlenül hagyott volna a különböző karakterek és élethelyzetek bemutatása köré szőtt
történet. Az amerikai körülményekbe ágyazott cselekmény nem volt távoli, elérhetetlen, befogadhatatlan, hiszen a felmerült és
bemutatott gondok, nehézségek, s az emberi
örömHíRlap
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kapcsolatok kérdései, mind olyan felvetés,
melyek mindennapjainkban jelen vannak.
Ugyanakkor megindító látni azt a munkát,
amit az Úr végez a történet szereplői életében, s hogyan kerülnek helyükre a dolgok és
mit is jelent Isten eszközévé válni ebben a
jelentősen megromlott földi létezésben.
A mozgóképek világa meghatározott időkereten belül, koncentráltan kell, hogy elénk
hozza azt a témát, amiről szólni akar. Az
emberi életnek viszont más ritmusa van, de
jó azokat az utakat sűrítve, hitelesen felvázolva látni egy filmből, amelyek Krisztus
által Istenhez vezetnek.
A látottak alapján, bárki kivetítheti a saját
életére, a történet által felhozott tanulságokat, s az önvizsgálat tolakodó tényét is nehéz
elkerülni annak, aki megnézi ezt a filmet.
A filmvetítés utáni beszélgetésben sokan
különböző, számukra fontos részletről mondták el a véleményüket, és érezhetően cikáztak a gondolatok a többiek fejében, még ha
nem is kértek szót. Mindazok számára, akik
nem látták még ezt a képernyőre írt produkciót, ajándékba kapott másolatokon keresztül
elérhető, megnézhető.
Úgy gondolom, az összes résztvevő nevében
kimondhatom: egy Istentől elkészített, áldott
alkalom volt, és csodás dolog, ha a filmet is,
mint eszközt, bevonja hatalma alá az Úr annak érdekében, hogy többet lássunk a számunkra elkészített ajándékaiból.
Az a bizonyosság pedig még csodálatosabb,
hogy a mi kis életünk „filmjét” is átadhatjuk
neki, elé rakhatjuk, minden elkövetett, ostoba és bűnös kockájával együtt, s kaphatunk
új forgatókönyvet, és az Ő rendezése szerint
forgathatjuk tovább, a napról napra pergő
porszemnyi, de az Úr számára mégis fontos
élet-filmünket!
ifj. Elek István
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Ú gy él j!
Úgy élj, hogy az egész világ
figyeli minden léptedet,
látja, hogy őszintébb, tisztább vagy,
s kutatja békességedet.
Úgy élj, hogy az egész világ
ítéli minden léptedet,
látja, hogy nem egyedül vagy,
s kutatja gyengeségedet.
Úgy élj, hogy az egész világ
benned Jézust ítéli meg.
Szemükben Ő nem több, csak az,
akinek te képviseled.
Bálint Zoltán

Óvodavasárnap
Nagy izgalommal készült 4 éves Csenge
kislányunk a március 11-i óvodavasárnapra.
Már otthon többször is elénekelte, gyakorolta az óvodában tanult énekeket. Sőt az esti
imádságaiban, hacsak egy mondat erejéig is,
kérte az Úr Jézus segítségét, hogy az óvó
nénik segítségével ügyesen és bátran szerepeljenek a templomban.
Elérkezett a várva várt nap. Nagy lelkesen,
szép ruhánkat felöltözve megérkeztünk a
templomba.
Nekem mindig összeszorul a szívem, és a
könnyeimmel küszködöm, mikor meglátom
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Óvoda

gyermekeinket a templomban, és hallgatom
az ő ragyogó arcú bizonyságtételeiket.
(Legyen az egy ének, aranymondás, vagy
bibliai történet.) Ekkor mindig a gyermeki
hit jut eszembe. Vajon nekem mekkora a
hitem? Merek-e minden kérésemmel, kérdésemmel, örömömmel, bánatommal Jézushoz
fordulni? Milyen a kapcsolatom az Úr Jézussal?
Az óvodavasárnapi istentisztelet alapigéje
Zebedeus fiainak édesanyjáról szóló történet
volt. Zebedeus fiainak édesanyja fiaival
együtt leborult Jézus előtt és elmondta neki
kérését. „Mondd, hogy az én két fiam közül
az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felől
üljön a te országodban.” Máté 20,21
Korábban ismertem ezt a történetet a Bibliából, de nem értettem igazán. Sőt magamban
arra is gondoltam, hogyan kérhet egy édesanya ilyet, hiszen ott van a többi tanítvány is.
Ahogy hallgattam az óvodavasárnapi igehirdetést, nagyon megszégyenültem. Megértettem, hogy ez a történet a szülői felelősségről
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és helytállásról is szól. Ennek az asszonynak
gondja volt arra, hogy mi történik gyermekeivel. Közel engedte magát Jézushoz. Elhitte,
amit Jézus mondott és fontosnak tartotta,
hogy gyermekei Jézus közelében legyenek.
Továbbá közel engedte magához gyermekeit
is, és minden bizonnyal beszédtéma volt
otthon Jézus szolgálata.
Zebedeus fiainak édesanyja nem a világi
értékrendet nézte, neki sokkal fontosabb
volt, hogy gyermekeit biztonságban Jézus
mellett tudhassa.
Olyan jó volt megérteni vasárnap ezt a bibliai történetet, hogy Isten is azt szeretné tőlem/
tőlünk, hogy vigyük hozzá gyermekeinket.
Isten hallótávolságon belül van, merjünk
Hozzá imádkozni! Szavainkkal, cselekedeteinkkel is mutassunk Őrá! Ez nagyon nagy
felelőséggel jár, és sokszor nagyon megszégyenülök, hogy nekem ez nem megy. Ilyenkor azonban olyan jó tudni és arra gondolni,
hogy nem vagyok egyedül. Jézushoz mehetek mindig, minden körülmények között se-
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gítségért, bölcsességért.
Nagyon megerősített engem, hogy Zebedeus
fiainak édesanyja, odament Jézushoz és elmondta neki, hogy mit is szeretne, hogy
Jézus cselekedjen.
Azt követően, hogy Jézus válaszában utalt
arra, hogy a vele való keresztyén élet próbatételekkel, nehézségekkel jár, az asszony
továbbra is ragaszkodott kéréséhez. (Jézus
így válaszolt: „... Ki tudjátok-e inni azt a
poharat, amelyet én fogok kiinni?” Ők így
feleltek: „Ki tudjuk.” Máté 20,22)
Olyan jó megtapasztalni Zebedeus fiainak
édesanyjával együtt, hogy mindennél fontosabb, hogy gyermekeink Jézus közelében
legyenek. Természetesen fontos kérdések
gyermekeink továbbtanulása, megélhetése,
majdani párválasztása…, DE mindezeknél
sokkal fontosabb, hogy személyesen is megismerjék Jézus Krisztust és elfogadják Megváltójuknak, mindennapi személyes kapcsolatban legyenek Vele. Ekkor biztosan boldog, megelégedett, tartalmas életben lesz
részük.
Személyes élményemmel szeretném zárni
soraim. Egyik nap férjem kicsit korábban
ment Csengéért az óvodába (még éppen alvásidő volt). Amikor megérkezett, nagy
meglepetésben volt része. Amíg a gyermekek aludtak, az óvónők együtt imádkoztak.
Férjemmel nagyon meghatódtunk és nagyon
hálásak vagyunk Istennek, hogy Csenge a
örömHíRlap
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fóti „Száz Juhocska” Református Óvodába
járhat. Nagyon örülünk, hogy az óvodában
már ilyen fiatalon hallhatnak gyermekeink
Jézusról, és az óvónők és az óvoda összes
dolgozója nagy-nagy szeretettel, lelkiismeretes, imádságos szívvel segítik őket ezen az
úton.
Olyan jó megtapasztalni a gyülekezetben és
az óvodában is, hogy egy nagy család részesei lehetünk, ahol odafigyelünk egymásra,
imádkozunk egymásért.
Istennek legyen ezért hála és dicsőség!
Szénásiné Szalóky Dóra
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Az Úr végtörlesztése!
2011. november-december
Minden év vége megtérésünk óta különösen
meghatározó, mert gyermekeink születése
decemberre esett. Mindig különleges esemény volt, és nagy öröm a karácsonyfa alatt
egy csecsemőt látni. Ez az év azonban egészen más területen hozott újat. Isten megmutatta magát nem csak a gyermekáldásban,
hanem az ehhez szükséges anyagiak terén is.
Amikor minden arról beszélt, hogy a devizahitelesek bajban vannak és segíteni kell mielőtt mindenki földönfutó lesz, mi is egymástól függetlenül kaptunk két ajánlatot, hogy
segítenek a mi helyzetünket is megoldani. A
férjemmel ezt jelzésnek vettük, hogy a még
nyolc év törlesztését nem fogjuk tudni teljesíteni ezekkel a feltételekkel. A két ajánlat
közül az egyikről rövid időn belül kiderült,
nem kivitelezhető.
A másik lehetőséget több tárgyalás és variáció előzte meg. A lehetőségek valahol mindig fennakadtak, de azt láttuk, hogy az egyedül járható út az, ha rövid idő alatt (három
hónap) összegyűjtjük a tartozásunk összegét,
ami három millió forint volt. Csak úgy juthattunk kölcsönhöz, ha kiváltjuk a banknál a
deviza hitelünket. Sosem voltunk ilyen helyzetben, ezért először az ember a családjára
gondol, és onnan kér segítséget. Nem nagy a
rokonság, mondhatni, csak a testvéreink jöhetnek számításba, akiket megkérdeztünk, de
rövidebb-hosszabb gondolkodás után nemet
mondtak. Minden ajtó bezárult, és a banki
segítőnk is csendben volt, se telefon, se ötlet.
Decemberbe léptünk, a határidő december
30-a volt a bejelentésig.
„Bármire készülünk, a készülés része a várakozás, annak minden kísértésével együtt.
Nem könnyű elfogadni, hogy szűkül az út,
nem nyílnak azonnal az ajtók..." – november
10. üzenete volt az útmutatóból.
November 13-án a 107. Zsoltárt olvastuk:
„De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban,
és kimentette őket szorult helyzetükből. …
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Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az
emberekkel tett csodáiért…"
Ez a zsoltár 21 évvel ezelőtt Noémi lányunk
farfekvéses születésekor is hihetetlen erősítés volt. Újra átélhettük ennek erejét, bár
ekkor még semmit nem láttunk a megoldásból, de Ő már látta. Közben december 1-jén
jött egy körlevél, hogy a munkahelyek gyűjtsék össze a devizahiteleseket. Felcsillant egy
kis remény, de ez gyorsan el is csendesedett.
Az idő rohant, minden ajtó bezárult és ötlet
sem volt. Ez a jó, mert csak ilyenkor tud
Isten cselekedni.
December 3. 2Tim. 4,17 „De az Úr mellém
állt, és megerősített…” Ekkor éreztük, hogy
egyedül maradtunk emberileg.
December 4. Jakab 1,13 „Senki se mondja,
amikor kísértésbe jut: az Isten kísért engem..."
Kérdés: mi a nehézségünk oka? Mi magunk?
Családunk vádolása, hogy miért kellett ebbe
belemenni, felelőtlen lépés volt!
Válasz: számot vetettünk annak idején is, és
most is, hogy nem a kívánságunk vezérelt,
hanem a szükség. Nyolc éve, amikor ideköltöztünk, Isten hozott ide, nem is akárhogy.
Mindenben benne volt, akkor Ő jól tudta,
hogy mi fog történni nyolc év múlva. Ha
megadta ezt a házat, akkor Ő nem ember,
hogy felrúg minden szerződést és földönfutóvá tesz. Ő nem téved és az Ő tette igaz és
hűséges!
Zsolt. 84. „Boldog az az ember, akinek te
vagy ereje…” A kilátástalanság ellenére
bennem békesség volt, amit nem tudtam
megmagyarázni, csak azt mondtam Zolinak,
tőlem ne várjon már semmilyen ötletet.
December 13-át írunk. Jakab 5,8 „erősítsétek meg a szíveteket..." Valamint a Spurgeon
igéinek minden nap hihetetlen erősítése. A
türelem erőt ad, terem, még intenzívebb az
imádság. És jött az Úr, amikor minden elveszni látszik. Nála nincs idő, lehetetlen!
Hányszor, de hányszor megtapasztaltuk, és
mégis milyen nehéz magunkévá tenni. Havonta van egy női bibliaóránk, ahova kocsival viszek idős néniket. Egy drága testvérem,
örömHíRlap
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akivel már régen találkoztam, megkérdezte,
hogy vagyunk. Röviden elmeséltem a harcunkat, és az idővel való versenyfutásunkat.
Ő rám nézett és azt mondta: Hát én nem jutottam eszedbe, hogy tőlem kérj segítséget?
– Hát nem!
A szegény asszony két fillérje vált csodává,
mert ideadta a megtakarított pénzecskéjét,
ami csak töredéke volt a 3 millió forintnak.
Amikor itthon elmeséltem Zolinak, ezt Isten
ajtónyitásának vettük. Megmozdult a
Bethesda vize, lett emberünk!
Ezután, az események úgy felgyorsultak,
hogy a bankos segítőnk se tudott mit kezdeni
ezzel a történéssel. Olyan testvérek és jó
ismerősök segítettek, akik nem jutottak eddig eszünkbe. Egyik segítőnk ugyanazt a
nevet mondta ötletnek, aki már Zoli szívében
is ott volt napok óta, hogy meg kéne kérdezni. Ez megint jel volt, hogy tovább lépjünk!
Azon a napon, amikor felhívtuk telefonon,
éppen felszabadult egy lekötött pénze, ami
pont annyi volt, amennyi még hiányzott az
elméletileg meglevőhöz – 1,5 millió forint.
Hogy a teljes összeg meglett, ahhoz az első
1,5 M Ft-hoz egy 400000 forintos segítség
volt a korona, hiszen ha Isten egy hét leforgása alatt összegyűjtötte ezt a számunkra
nagy összeget, biztosak voltunk abban, hogy
a maradékot is megadja. Zoli hivatalos útja
során útitársa meghallotta az én telefonhívásomat. Útközben hívtam, hogy bemondták a
rádióban, hogy a munkahelyen is be kell
jelenteni a törlesztési szándékunkat. Ezt a
telefont hallva az útitárs azonnal felajánlotta
a hiányzó összeget. Akinek a szívében az Úr
lelke lakozik, azok tudnak így cselekedni.
Ekkor december 22-ét írtunk. Jakab 5,3
„Kincseket gyűjtöttetek…”
„Megragadható-e a menny földi kincsek
által? Ellenkezőleg! A menny megragadásával értékelődik fel a földi érték!”
Zsoltár 46,2 „Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban.”
örömHíRlap
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Ez a mi Istenünk, akinek a gazdasági válság
sem akadály, hogy egy hét alatt összegyűjtsön 3 millió forintot, mert az övéit nem
hagyja. Dicsőség Neki!
Szodoray Zoltán és Zsuzsa

Isten mindent elvégezett!
Isten úgy látja életünk,
mint olajos szennyes rongyot,
nem lát azon semmi tisztát,
mindenütt csak foltot-foltot.
Fia által megszánt minket,
kiket a bűn beszennyezett,
hogy a bűntől megtisztítson,
mennyből a földre érkezett!
Nem azért, hogy bűntelenül,
köztünk fitogtassa magát,
hanem értünk - szeretetből vállalja a kereszthalált!
Csak bűntörlő drága vére
tisztíthatott meg bennünket,
az moshatta hófehérre
bűntől szennyes életünket!
Égi Atyánk csak az óta
ölel minket hű keblére,
amióta ott piroslik
életünkön Fia vére!
Azokat a bűnbánókat,
kiket Fia vére befed,
úgy várja szent országába,
mint bűntelen gyermekeket.
Isten nem a szép külsőnkért,
nem a szép szemünkért szeret.
Hanem azért, mert szent Fia
értünk mindent elvégezett!
Pecznyík Pál

2012. HÚSVÉT
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Gondolatok

Bízzál mindenkor Istenben
Nemrégen születtem csak újjá, még csecsemő vagyok a hitéletben. Ahogyan egy csecsemő rácsodálkozik a szüleire, úgy csodálkozom rá én is az én Mennyei Atyámra, minden szívet ismerő, gondoskodó szeretetére.
Hadd meséljem el ezt a kis rövid történetet.
A februári női órára készülődtem, melynek
témája a „Szorongás” volt.
Anyósomat is elhívtam, mert még
sosem volt ilyesmin, és számára is
érdekes lehet a téma, de ő az
utolsó pillanatban meggondolta magát. Már az autóban ültünk, amikor elkezdtem a szívemben forgatni a nyomatékosan elmondott utolsó mondatait. „Nem megyek, nincs nekem erre szükségem!!!”
Ésszel azt válaszoltam volna neki kétségbeesetten: „De hát megígérted, és 15 perc van a
kezdésig.”
A Szentlélek vezette ezután a szívemet és ezt
mondtam neki kis idő múlva nyugodtan:
„Rendben. Akkor más úton kell mennem,
hogy haza vigyelek. Lehet, el is kések egy
kicsit, de nem gond.”
Próbálkozott még, hogy tegyem ki útközben,
amerre amúgy is mennék, de ott nem lehetett
kitenni, mert az autópályán nem lehet kiszállni.
Elindultam.
Éreztem a szorongását, nyugtalanságát. Elértem az első útkereszteződést, amikor megszólalt: „Jól van, akkor elmegyek.” Két
irányba lehetett tovább menni. Ez volt az
utolsó pillanat, amikor még változtathatott,
és Isten Szentlelke kimunkálta benne, hogy a
jó utat válassza.
Útközben megnyílt, és tudtunk bensőséges
dolgokról beszélgetni, nemcsak a megszokott általánosságokról. Az Úr Jézus jelen
volt közöttünk, és reményeim szerint a női
óra elindított benne valamit. Hálásan köszönöm Uram!

Ha ésszel próbáltam volna meggyőzni, az
nem járt volna sikerrel. A szívemben forgattam azt, amit mondott és a válaszomat, és
Isten kimunkálta, hogy egyetértsünk, hogy a
jó utat válassza.
Kérjük tehát, hogy a Szentlélek által tudjunk
válaszolni krízishelyzetben.
„Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj.” Péld. 3,5
Szeressük egymást a meghallgatott mondatokban is, és az alatt az idő alatt is,
amíg a szívünkben forgatjuk a
válaszainkat. Próbáljuk meg
szeretetből meghallgatni egymást, csendben maradni és
válaszolni.
Ha mi szülők gyönyörködünk
csecsemőnk első gőgicsélésében, mennyivel inkább gyönyörködhet az Úr bennünk, amikor hozzá
„gőgicsélünk”, Őrá mosolygunk, Őt imádjuk, Rá nevetünk, Neki vagyunk hálásak.
Gali Barbara

Bölcs mondások
- Ne csak a bűnnek mondj nem-et,
hanem Jézusnak igen-t is!
- A hívő emberben csodálatosan megismétlődik a teremtés munkája: a bűn
okozta káoszból pompás Éden lesz.
- A pap és a lévita egyetlen bűne volt,
hogy nem tettek semmit (Lk. 10,31-32)
- Csak két eset lehetséges: vagy a Biblia
tart távol a bűntől, vagy a bűn tart távol tőle.
- Egyetlenegy bűn Isten szemében rettenetesebb, mint ezer a mi szemünkben.
- Míg a bűnt szereted, titkos kapcsolat
van közted és a Sátán között.
- A Sátán ösztönözhet, de nem kényszeríthet a bűnre.
Gyűjtötte: Vida Sándor
örömHíRlap
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Visszatekintés
4 éves a házi bibliaóra!
Jézus mondja: „Mert ahol ketten
vagy hárman összegyűlnek az én
nevemben: ott vagyok közöttük.”
Máté 18,20
Ezzel az Igével a szívünkben
kezdtünk el imádkozni, az én
fiatal testvéremmel Katikával,
akinek a szíve vágya az volt,
hogy az ő otthonában házi bibliaórákat lehessen tartani.
Isten kegyelméből, és Sebestyén Győző lelkipásztorunk tudtával és engedélyével ezek
az alkalmak megkezdődhettek minden hónap
első péntekjén este 6 órától. Négy évvel ezelőtt…
Katika szervezésében minden alkalomra más
és más igehirdető jött: gyülekezetünk lelkészei és vendég igehirdetők szolgáltak közöttünk. A meghívásokat minden meghívott
szolgáló örömmel fogadta, és jött közénk a
Bibliából hirdetni az Igét. Az alkalmak helye
és ideje minden alkalom előtt vasárnap hirdetésre kerülnek. Testvérek megoldották az
autós szolgálatot is. Azok a testvérek, akik
autóval érkeztek, szívesen segítettek azoknak, akik igényelték ezt.
Mindig jó énekelni, imádkozni, megbeszélni
a hallott Ige aktuális üzenetét, és értelmezni
azt a fiatalabbakkal és idősebbekkel együtt, s
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így egymás hite által is épülni. Elek István
nyugalmazott főgondnok testvérünk is elvállalt pár alkalmat, amikor is Igével szolgált
közöttünk. Jó volt hallgatni az általa megértett és megélt Igei megtapasztalásokat. Egyházunk életéből is felidézett egy-egy régebbi
érdekesebb eseményt: „hogy is volt az akkor...?” Mondandójába mindig beleszőtt
egy-egy Istent magasztaló, dicsőítő szép
verset is mindenki örömére.
A bibliaórák után szeretetvendégségben vagyunk együtt. Katika és a testvérek gondoskodnak házi süteményekről, különböző csemegékről... Közben kötetlen beszélgetésekben lehet megosztani egymással örömeinket,
nehezeinket, szó szerint megélni az Igét:
„Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal.”
Róm. 12,15
Mindig gazdagon megáldott alkalmak ezek!
Visszatekintve: hálásak vagyunk Istennek, hogy meghallgatta imádságainkat, és alkalomról alkalomra összegyűjtött
bennünket. Köszönjük lelkészeinknek és vendég igehirdetőinknek, hogy Igével szolgáltak közöttünk. Köszönjük a
testvéreknek, hogy hűségesen
jöttek, ahogy idejük engedte.
Köszönjük fiatal testvérünknek,
özv. Kovácsné Katikának és
kedves családjának, hogy hónapról-hónapra, már 4 éve fo-
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lyamatosan vendégül láttak bennünket. Köszönjük szeretetüket, türelmüket!
Isten gazdag áldása kísérje az egész család
életét, és ezt kívánjuk minden szolgálónak és
minden résztvevőnek az életére is!
Isten kezébe tesszük a jövőt és a folytatást is,
legyen meg ebben is az Ő akarata!
Istené legyen a dicsőség minden eddig megtartott bibliaóráért!
„Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a
testvérek egyetértésben élnek! ...Csak oda
küld az Úr áldást és életet mindenkor.”
Zsolt. 133,1;3
Egy bibliakörös

Gondolatok
A bűn elleni harcot kitartó, türelmes hit
dönti el és nem az egyes győzelmek
vagy vereségek.
*
A hit nem ott kezdődik, ahol az értelem
véget ér, hanem ott, ahol a dac és az
ellenállás ér véget.
*
Minden nap új gondokat –
de új kegyelmet is hoz.

Tájékoztatás
Vállaji Sipos Pál
(1823(1823-1892)
gyülekezetünk
egykori lelkésze
posztumusz
díszpolgári címet
kapott!
37 évig volt Fót
református lelkész
esperese.
Részt vett az 1848/491848/49-es forradalom és
szabadságharcban, a Károlyi huszárezredben hadnagyként harcolt. 17 orosz szuronydöfés érte a turai ütközetben, mely
később a halálát okozta.
Fóti szolgálata alatt új iskolát, tanítói lakot
építtetett, orgonát állíttatott, harangokat
öntetett. Gyülekezetépítő munkája során
mindig a fótiak érdekeit képviselte. Vállaji
Sipos Pál a református temetőben nyugszik,
sírja az 1848/491848/49-es forradalom és szabadságharc Nemzeti Emlékhelye Fóton.

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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A Fót-Központi Református
Egyházközség Folyóirata
Felelős szerkesztő:
Sebestyén Győző lelkipásztor
Cím: 2151 Fót, Károlyi István út 1.
Tel.: (27) 632 540
Mob.: (30) 638 4723
www.fotiref.hu
Hivatali ügyintézés: szerdán és pénteken
de. 8–12h és du. 14–18h között,
valamint istentiszteletek után.
Kedves Olvasók!
Az Örömhírlapban szeretnénk minél több
olyan írást és fotót megjelentetni, mely
gyülekezetünk életét, eseményeit idézi fel.
Ehhez kérünk és várunk észrevételeket,
javaslatokat, leveleket és fényképeket a
lelkészi hivatalba és email-címünkre.
Következő számunk Újkenyér
alkalmából jelenik meg.

hivatal@fotiref.hu
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Állandó alkalmaink
Vasárnap 10.00 Gyülekezeti és gyermek-istentisztelet
Szerda
9.00 Bibliaóra
Csütörtök 18.30 Imaóra
Péntek
18.00 Ifjúsági óra
Kéthetente csütörtökön
9.30 Baba-mama klub
Minden hónap első keddjén
18.30 Férfióra
Minden hónap harmadik péntekén 17.00 Női óra
(Ősztől-tavaszig)

Énekkari próbák
Szólampróbák: hétfőn és kedden
Összpróba:
szerda 18:00-20:00

Különleges alkalmaink
Április

8. 10:00 Húsvéti úrvacsorás istentisztelet
9. 10:00 Húsvéthétfő, úrvacsorás istentisztelet
15. 10:00 Körzeti női csendesnap

Május

20. 10:00 Konfirmáció
21-25. 19:00 Ökumenikus bűnbánati hét

A lapot önkéntes adományokból
tartjuk fenn.

GYÜLEKEZETI TÁBOROZÁS
BALATONFENYVESEN
2012. július 23-28-ig.
Sz e re t e t te l h í v j u k a gyü l e k e ze t
k i c s i n ye i t é s n a gyj a i t e gya rá n t ,
a z i dé n i s me gs z e rve z é s re ke rü l ő
gyü l e k e z e t i t á bo ro z á s ra !

27. 10:00 Pünkösdi úrvacsorás istentisztelet
28. 10:00 Pünkösdhétfő, úrvacsorás istentisztelet

1+1% FELHÍVÁS!
Elérkezett a 2011. év
adóbevallásának ideje,
éljünk törvény adta
lehetőségünkkel és
ajánljuk fel adónk 1+1%-át:
Fóti Református Alapítvány

A Református Üdülőnek nagyszerű
sportpályái, saját strandja és konyhája van.
Szállás és napi háromszori étkezés biztosított.
Jelentkezés a lelkészi hivatalban.
örömHíRlap

19186890-1-13
Református Egyház
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