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„…fordult-e elő ilyesmi?!
Cserélt-e pogány nép isteneket? pedig azok nem is istenek!
De népem fölcserélte dicsőségét
haszontalansággal.”
(Jer 2,10-11)
Néhány kérdéssel kezdeném:
Miért süllyed magyar népünk
egyre inkább a sárba, a piszokba, az erkölcstelenségbe? Miért
van az, hogy a felnőttek világát
önzés, viszály, széthúzás uralja,
gyermekeink pedig hozzá vannak
kötve mindenféle okos masinákhoz, amelyek mindenre képesek,
csak épp arra nem, hogy megtanítsák őket a helyes értékrendre
és annak képviseletére?
Ha választ szeretnénk adni arra a
kérdésre, hogy
miért tart ott
népünk,
ahol
tart,
Jeremiás
próféta kijelentése segít nekünk ebben. Mi
a válasz tehát?
Az élő Isten
ismeretét, jelenlétét felcserélték mindenféle haszontalansággal.
A
próféta a Kr. e.
7.
században
olyan cseréről

beszél, amely gyökereiben változtatta meg Isten népe életét.
Abban a korban Asszíria nagy
hatással volt Isten választott népére. Ennek következtében a
bálványimádás került az élő Isten
tisztelete helyére. Sokan felcserélték az Urat emberi kéz alkotta
bálványokra. Hogy ez mennyire
végzetes dolog volt, Jeremiás
próféta egy igen kifejező képpel
szemlélteti: „Mert kétszeres roszszat cselekedett népem: engem, a
folyóvíz forrását, elhagytak, hogy
víztartókat vájjanak, repedezett
falú víztartókat, amelyek nem
tartják a vizet.” (Jer 2,13)
Forró égöv alatt a víz nagy kincs.
Ha valaki forrás, azaz „élő víz”
közelében élhetett, az boldognak
mondhatta magát. Ahol nem volt
forrás, ott úgy próbálták biztosítani az élethez szükséges vizet,
hogy ciszternát ástak a földbe és
abba gyűjtötték az esős évszakban az esővizet. De persze egy
mesterséges tartályban a víz
meglangyosodik és egy idő után
megposhad. Ha a fala repedezni
kezd, akkor szennyeződések szivárognak be rajta és a vize elszivárog. Badarság lenne az üdítő,
mindig friss forrást az emberi
kéz által készített repedezett falú
tartályokra leváltani! Jeremiás
próféta mégis azon kesereg, hogy
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Bálványok lerombolása

népe fölcserélte Istent a bálványokra. Mintha
csak rólunk beszélne! Eltelt azóta immáron
több mint 2700 év, de a probléma ugyanaz
maradt. Miért tartunk ott, ahol tartunk? Miért
nincs igazi boldogság az életünkben? Miért
az értéktelen, haszontalan dolgok után futkosunk? Azért, mert kizártuk az élő Istent az
életünkből, ideig-óráig csillogó, buta bálványokat választottunk helyette. A hitet
lecseréltük hiszékenységre: babonára, kuruzslásra, az igazi szeretetet erőltetetten udvarias gesztusokra, a hagyományainkat gyökértelenségre, az élő Istent az ember ellenségére!
Az örömhír viszont az, hogy ez a csere fordítva is megtörténhet!
Elcserélhetőek a repedezett falú ciszternáink
az „élő” forrásra! Aki megelégeli a látszatdolgokat, aki nem akar többé képmutatóan
színjátékot játszani, aki végre olyan ember
szeretne lenni, akivé kezdetben megformálta

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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Teremtője, az jöhet az „élő” forráshoz! Csillapíthatja szomjúságát. Nagypénteken a
kereszt azért állt a Golgotán, hogy hirdesse: van kiút, van szabadulás, Jézus által
van tiszta élet! Jézus Krisztus az élő vizek
forrása. Aki hozzá megy és Tőle kér, soha
többé meg nem szomjúhozik. Ő a kiapadhatatlan tiszta forrás, akinél folyamatosan lehet
szomjúságot csillapítani, tisztulni. Húsvét
örömhíre számunkra az, hogy meg lehet
halni a világ számára, fel lehet cserélni
értéktelen bálványainkat az élő Isten Fiára, aki azért támadt fel a halálból, hogy
minket is feltámasszon onnan.
Lelki halott vagy, a bálványaid rabja? Hallottál már Jézusról, de még nem volt eddig bátorságod hozzá fordulni? Vagy már régi ismerősöd, csak már unott közönnyel hallgatod szavát (hiszen ezt te már mind tudod), és
képtelen vagy lagymatagságodból kijönni?
Jézus Krisztus mindenkinek üzeni: Jöjjetek
hozzám és élő vizet adok nektek! Olyat,
amely soha meg nem poshad, amely soha be
nem szennyeződik, amely mindig friss és
üdítő. Nagypéntekre és Húsvétra így is lehet
gondolni.
Cserét ajánl Isten – Önmagát, halálát és
feltámadását üres bálványaink helyett.
Vajon látjuk-e már a különbséget? Akarjuk-e
az élő forrást választani?
Sebestyén Julianna beo. lp.
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Jézus panasza

Hogyan talált meg engem
Isten szeretete

"Ti mesternek hívtok és nem kérdeztek engem.

Isten nélküli életet éltünk férjemmel, fiammal, és nagyon jól megvoltunk így hármasban. Amikor fiunk 13 éves lett, a lelkészünk
szólt a nagymamának (anyósomnak), hogy a
gyermeknek konfirmálni kellene. Anyósom
válasza ez volt: „Azoknak hiába szólok. A
fiam se, de a menyem még úgyse hisz!”
A lelkészt nem hagyta nyugodni a lélek, egyszer felkeresett bennünket, beszélt a fiunkkal. A kérésre igent mondott, eljárt a konfirmációi előkészítőre, majd konfirmált. Fiamat
magával ragadta ez a más légkör. Attól kezdve már vasárnaponként nem a tévé volt neki
az első, hanem a templomba készülődés. Egy
idő után engem is hívogatott: Anyu, gyere!
Mindig találtam kibúvót: Nem lesz kész az
ebéd. Aztán már szégyelltem a gyerek előtt
magam, és elmentem vele a templomba. Elkészült az ebéd is, templomban is voltam.
Rendszeresen templomba járó lettem. Lelkészünk és felesége látta ezt, és kb. 1 év múltán
eljött tiszteletes asszony hozzánk, és megkérdezte, nem volna-e kedvem elmenni egy
csendeshétre. Azt se tudtam, hova és miért
megyek, de elmentem.
50 évig keresett az ÚR, de én nem figyeltem rá. Ott, azon a héten szólított meg személyesen. Az Ige fényében megláttam bűneimet. Sok szennyre-bűnre fény derült. Magam is elcsodálkoztam azokon a dolgokon,
amiről eddig mit sem tudtam. Őszinte szívvel letettem bűneimet Krisztus keresztjére. Kimondhatatlan öröm járta át a szívemet,
Krisztus engem megtalált! Isten szeret engem is! „Mert úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz
őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16)
27 éve már, hogy szívembe fogadtam Jézust
és új életem lett. Minden más lett. Amit addig nem láttam bűnnek, akkor Isten Szentlelke vezetésével meg tudtam különböztetni a

Útnak neveztek és nem jártok rajtam.
Világosságnak hívtok és nem néztek reám.
Életnek neveztek és nem kerestek engem.
Bölcsnek hívtok és nem követtek engem.
Hatalmasnak neveztek és nem kértek engem.
Irgalmasnak hívtok és nem bíztok bennem.
Igazságnak neveztek és nem féltek tőlem.
Ha egyszer örökre elvesztek ne okoljatok engem!"
(A lübecki
Krisztus-szobor
felirata)

örömHíRlap
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jót a rossztól. Nem mondom, hogy könynyebb lett az életem. A 27 év alatt sok baj,
betegség, műtétek következtek egymás
után. A halálos kór engem is megtámadott,
de Isten a műtét előtti reggelen
ezt az Igét adta: „Ez a betegség nem halálos, hanem az
Isten dicsőségét szolgálja,
hogy általa megdicsőüljön
az Isten Fia.” (Jn 11,4)
Hittem, hogy Isten engem
annyira szeret, nem hagy
ebben a betegségben meghalni. Ott a műtőasztalon is
velem volt az Úr, mint
ahogy velem van minden
napon. Ennek már 14 éve.
Isten szívemre helyezte a következő
Igéket: „Szeresd az Urat, a te Istenedet
teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A
második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.” (Mt 22,37-39)
Testvéreim higgyétek, hogy mindnyájan
rászorulunk Isten szeretetére. Olyan sokszor
megvigasztalt az Igéjén keresztül, mikor
nagy beteg voltam és el voltam csüggedve:
„Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj,
mert én vagyok Istened!” (Ézs 41,10)
Isten az új életben szolgálatba is állított.
„Mert ahogyan a test halott a lélek nélkül,
ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül.” (Jak 2,26)
Asszonytestvéreimmel együtt Szentlelke
által elhívott Biatorbágyra a gazdaságba ültetni, kapálni, gyomlálni, csipkebogyót szedni a tüskés bokrok közé, borsót fejteni, diót
pucolni. Örömmel szolgáltunk az Úrnak az
Ő dicsőségére.
A másik szolgálatom: az Őrbottyáni gyermekotthon háza táján minden munka, amire
szükség volt. Asszonytestvéreimmel együtt
minden hétfőn egy napot Isten dicsőségére
szolgáltunk ott. Minden napunkat Isten gazdagon megáldotta.
27 év alatt sok hívő testvéremet hazahívott
örömHíRlap
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az Úr. Idősek helyett ti, kedves fiatal hívő
testvéreim, ha meghalljátok az Úr Jézus
hívó szavát, Szentlelke által engedelmeskedjetek neki! Mert az Úr szereti a gyümölcstermő gyermekeit. Testvérek,
vágyjatok erre az Isteni szeretetre,
keressétek Őt! Fogadjátok be
szívetekbe Jézust!
Életem ott van Isten tenyerén.
Ahogy elszálltak az évek felettem, már nem bírok fizikai munkát végezni. Más szolgálatot
kaptam az Úrtól: betegeket látogatni, értük imádkozni.
Áldom és magasztalom az én
Mennyei Atyámat, hogy az Ő
nagy családjába tartozhatom.
Tóth Istvánné

Szeretnék énekelni Néked
Szeretnék énekelni Néked,
Uram, nyisd meg ajkamat,
hogy szent legyen mindig az ének,
amely szívemből felfakad.
Hadd zengjem el, hogy százszor áldott
keresztednél ki megpihen,
hadd zengjem el, hogy megtalált ott
s békére lelt az én szívem.
Szeretném énekelni másnak,
hogy Néked énekelni jó,
hogy életünk bús lázadás csak,
míg el nem ér az égi Szó.
Azt zengeni, a Szót, a Szódat,
mely életet adott nekem!
Szeretnék énekelni Rólad
halálig engedelmesen.
Szeretnék énekelni Néked
folyton, ameddig itt leszek,
szeretnék hangot adni, szépet,
mikor lelkemhez ér Kezed.
Füle Lajos
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Hazataláltam
Egy „átlagos” háromgyerekes családban
nőttem fel Budapesten. Szüleim ugyan meg
voltak keresztelve, sőt még két testvéremet is
megkeresztelték, de nem gyakorolták vallásukat. Nem gondolnám, hogy engem azért
nem kereszteltek meg, mert kevésbé szerettek, hanem, mert nem tartották ezt fontosnak.
De Istennek már akkor biztos terve volt velem, mert ha meg lettem volna kisgyermekként keresztelve, nem kerestem volna Őt!
Először az általános iskola 5. osztálya utáni
nyáron hallottam meg a hívását. A nyár nagy
részét egy családi nyaralóban töltöttem rokonokkal. Ott anyukám keresztanyukájával beszélgettem Istenről és
a hitről. Ő elvitt a falubéli
katolikus templomba és
jártam is hittanra, de mire
keresztelésre került volna
a sor, szüleim hazahoztak, ők ezt még mindig
nem tartották olyan fontosnak, mint én.
Legközelebb nyolcadikos
koromban kerültem újra
közelebb Hozzá! Osztálytársam hívott a környékükön lévő templomi kórusba énekelni. Én elmentem és nem bántam meg.
Péntekenként jártunk kóruspróbára, szombaton kirándulni, vasárnap mise és utána vasárnapi iskola. Biztos vagyok benne, ha akkor
14 évesen nem az Ő hívására hallgatok, akkor a rossz bűvkörébe kerültem volna. Bár
nagyon szerettem oda járni, valahogy nem
éreztem, hogy oda tartozom. Így lassacskán
elmaradoztak az alkalmak, amire jártam, így
a keresztelés is! Megint messze kerültem
Tőle!
Elvégeztem a tanulmányaimat. Megismertem férjemet és bár szívem mélyén szerettem
volna templomi esküvőt katolikus templomban, mivel nem voltam megkeresztelve, nem
engedélyezték. Ezután költöztünk Fótra.
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Gyermekeim már itt születtek. Mikor kicsik
voltak, éreztem, hogy valami nem jó, de nem
tudtam elmagyarázni sem férjemnek, sem
szüleimnek, hogy mi az. Lányom óvodába
kezdett járni és egyik nap azzal jött haza,
hogy hittanra szeretne járni. Bár nem tudtam,
hogy milyen felekezetű hittanról van szó, de
megengedtem neki. Karácsonykor derült ki
számomra, hogy református hittanra jár, mert
megkérték, hogy a szentesti istentiszteleten a
többiekkel együtt szerepeljen a templomban.
Sosem felejtem el azt az estét. Beléptem
életemben először a fóti református templomba és úgy éreztem, otthon vagyok! Ez
az, amit keresek régóta! Ezután ugyan kellett még egy év, mire ezt az
érzést ki is mertem mondani, és elmentem a tiszteletes úrhoz azzal a
szándékommal,
hogy
meg szeretnék keresztelkedni. Elmondta, hogy
ennek mi a módja.
A Keresztkérdések sorozat alatt nagyon sok
mindent tanultam és tapasztaltam. Megismertem
Jézus életét, és ezalatt fokozatosan változott meg az én életem
is. Elmondhatatlanul sok szeretetet,
hitet, erőt kaptam a tiszteletes asszonytól és
a társaimtól az alkalmak alatt. Megtapasztaltam az imádságban az Úr erejét is.
„Kérjetek, és adatik nektek, keressetek és
találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek.” (Mt 7,7)
Mire eljött Pünkösd, a várva várt keresztelésem és konfirmálásom napja, addigra
már szívembe fogadtam Jézust! Azóta is
így élek, és a gyermekeimet is próbálom
hitben nevelni, mert rájöttem, mennyire fontos ez!
„Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én
ismerem őket, ők pedig követnek engem.” (Jn 10,27)
K-né F. D.
örömHíRlap
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Érdemes-e a HIT iskolájába
járni?
A HIT iskolája tulajdonképpen hasonló, mint
bármelyik más iskola. Bárki elkezdheti nemtől, kortól, származástól, egészségi állapottól
függetlenül. Osztályról osztályra lehet benne
lépkedni, és vissza is tapsolhatnak bennünket. Viszont itt nem kapunk diplomát a végén és biztosan nem ajánlanak fel jól menő
cégnél munkalehetőséget.
Akkor vajon mitől lehet vonzó számunkra?
Az engedelmesség, fegyelem, hűség, alázat,
türelem, szelídség, szeretet nevű tantárgyak
nem biztos, hogy első ránézésre vonzóbbak,
mint a karrierépítés, versenyképes jövedelem, rugalmasság, magabiztosság, megnyerő
modor nevű tantárgyak.
Azonban Isten, ha azt látja, hogy elkezdted a
HIT iskoláját, és az órákra bejársz, garantáltan biztosítani fog hűségéről, szeretetéről és
áldásokkal fog gazdagítani.
A HIT iskoláját én 2010-ben kezdtem el
egy berekfürdői csendeshét után, amikor
átadtam az életem irányítását az Úr
Jézusnak. Ő cserébe megszabadított bűneim rabságától, és békességgel ajándékozott meg engem.
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy 33 évig
csak hírből hallottam Jézusról, de aztán találkoztam a Baba-mama körben Sebestyén
Julianna tiszteletes asszonnyal, aki elém élte
Jézus Krisztus szeretetét. Így kezdett el érdekelni Jézus élete, jövetelének célja. A Keresztkérdések sorozat csak mélyítette bennem a vágyat, hogy ezt az iskolát tovább
folytassam.
Isten az újjászületésem után elhívást is adott,
így egészen konkréttá vált számomra, hogy
mi a fontos az életemben és miért is élek a
földön. Olyan biztos támaszt kaptam az Úrtól, amekkorára szükségem volt, mert Ő ismer engem a legjobban, hiszen Ő teremtett.
Ilyen ajándékokkal kezdhettem el a HIT iskoláját, nem csoda hát, hogy végtelen háláörömHíRlap
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mat nehezen tudtam szavakban kifejezni
Isten szeretete iránt. Teltek a napok és a hónapok, és én lelkesen jártam az iskolába.
Lelkesedésemet az élet megpróbáltatásai
sem tudták elvenni. Kitartásomat Isten mindig megajándékozta. A legnagyobb ajándékokat akkor kaptam, amikor egy nehezebb
helyzetben is az Úrra tudtam helyezni a döntéseimet és Benne bízva rá tudtam lépni a
sötétség mezejére.
A hálaénekkari szolgálat Isten különleges
ajándéka volt számomra, hiszen az énekléssel való dicsőítés olyan bensőséges kapcsolatot hozott létre köztem és az Úr között, amit
nehéz szavakkal leírni.
Istent, önmagamat és az embereket is jobban
megismerhetem ebben az iskolában. És ez a
megismerés segít engem ahhoz, hogy megértsem az élet célját, értelmét. Megértettem,
hogy minden erre épül, minden más iskolát
csak a HIT iskolája mellett érdemes végezni,
minden feladatot és munkát csak e mellett
érdemes csinálni. A házasság is csak Jézussal lehet tartós és boldog. Mert enélkül kudarc, csalódás, fájdalom minden munka,
minden feladat, minden sikernek vélt dolog.
Közösség, ima, szolgálat, Ige – ezek a feltételek, hogy a HIT iskolájában tovább
lépjünk.
Hála legyen neked Úr Jézus, hogy ezek a
feltételek a Fót-Központi Református Gyülekezetben gazdagon rendelkezésünkre állnak.
Hála legyen Neked azért is, hogy itt találkozhat olyan Krisztushoz tartozó testvérrel az
ember, aki világít, és akiben Jézus szeretete
van.
Végezetül ezzel a számomra kedves gyermekének részlettel szeretném zárni bizonyságtételemet, melyben a Magvető példázatáról
énekelnek:
„Új szívet kérek én tőled jó Istenem.
Te segíts, hogy e szív
porhanyós föld legyen.”
(Jézust áldja énekünk c. gyermekdal)

Gali Barbara
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Kismamák közössége

Mért félig?
Mért félig Tied a szívem, az életem,
Mért félig, miért csak félig?
Hiszen egészen Teneked adtam
Maradék nélkül teljes magam.
Most íme mégis visszaragadtam.
Hűtlen az éjem s nappalom,
könyörülj rajtam, Jézusom!
Mért félig kerülöm el a bűn ajtaját,
Mért félig, miért csak félig?
Sajnálom én is, hogy megtagadtam
Sokszor Neved és szégyelltelek.
Nem jó így nékem megosztva élnem!
Hűtlen az éjem s nappalom,
könyörülj rajtam, Jézusom!
Mért félig követem az utat, hol Te jársz,
Mért félig, miért csak félig?
Magam is látom, nem az az élet,
Ami betölti napjaimat.
Idegen tűzben égek el, érzem.
Hűtlen az éjem s nappalom,
könyörülj rajtam, Jézusom!
Nem félig állt a kereszted a Golgotán,
Nem félig, nem is csak félig!
Vállaltad értem, teljes egészen
Bűneim súlyát, ítéletét.
Mit adok érte oda cserébe?
Hűtlen az éjem s nappalom,
könyörülj rajtam, Jézusom!
Vándor Gyula

Kéthetente csütörtökön együtt töltjük a
délelőttöt fél 10 és 12 óra között a kisgyermekes anyukákkal, kismamákkal és olyan
anyukákkal, akiknek már oviban a legkisebb gyermekük, de még mindig közöttünk maradtak. Én is utóbbiak közé tartozom. Annyira jó a közösség, a légkör, a beszélgetések, hogy mindenki nehéz szívvel
hagyja itt a Baba-mama kört, ha a munka
mégis visszaszólítja a hétköznapok forgatagába.
Nemcsak mi anyukák,
hanem kisgyermekeink is
szívesen jönnek ide, hiszen várja őket sok játék,
kortársaik társasága és
szerető nagymamák vigyázó karjai. Aki akarja,
rájuk bízhatja az alkalom
második felében egy órára gyermekét, gyermekeit, amíg mi, anyukák összeülünk a
szomszédos szobában egy kis beszélgetésre,
Istenre figyelésre. Akinek pedig félénkebb a
kicsinye, ölbe veheti, úgy is közénk ülhet.
Vannak anyukák, akik első alkalommal félve
hagyják ott a nagymamákkal gyermeküket,
hiszen még nem volt a kicsi ilyen sok gyermek társaságában egyedül, és meglepődve
veszik észre délben, hogy jól érezte magát a
kisebb-nagyobb baba.
Az első egy órában gyülekezünk, tízóraizunk, kötetlenül beszélgetünk gyermekeink
társaságában, a két alagsori terem ilyenkor
egybe van nyitva. A második egy-másfél
órában összeülünk mi anyukák, és egy igerészről vagy egy nevelési témáról beszélgetünk, és együtt keressük a válaszokat Isten
Igéje alapján életünk égető gyakorlati kérdéseire. Nagyon jó úgy fölállni egy ilyen alkalom után, hogy „De jót beszélgettünk,
és már megint jöttek újak is közénk!”
Mindenkit szeretettel várunk, aki vágyik egy
kis kikapcsolódásra babájával együtt, vagy
egy jó beszélgetésre hasonló anyukákkal!
örömHíRlap
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Ebben a tanévben elkezdtünk egy „alapozó” sorozatot a Szentháromság Istenről, aki Atya, Fiú és Szentlélek, egyetlen személy és mégis három. Együtt tisztázzuk
ezeket az alapfogalmakat, és
azt is, hogy mit is jelentenek
nekünk a gyakorlatban.
Jó volt hallani az Atya Istenről, aki Teremtője és Fenntartója ennek a világnak és személyes életünknek is. Aki már
a világ kezdetekor eldöntötte,
amikor az ember függetlenítette magát Tőle a bűnbeeséskor, hogy készít
nekünk egy utat, amin visszatalálhatunk
Őhozzá, bárhol is vagyunk.
Ez az Út az Ő Egyszülött Fia, Jézus Krisztus: Ő az út, az igazság és az élet, senki sem
mehet az Atyához, csakis Őáltala (Jn 14,6).
„Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek...” (Jn 1,12)
Jézus kereszthalála és feltámadása által, ha
megbánjuk bűneinket, Isten visszafogad
minket, és családtagnak tekint.
Akik Jézust befogadták az életükbe, és az Ő
mércéje szerint szeretnék élni az életüket,
azokat megtanít a Szentlélek mindenre:
„Ti azonban nem test szerint éltek, hanem
Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek.
De akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem az
övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a
test a bűn miatt halott, a Lélek életet ad az
igazság által. Ha pedig annak Lelke lakik
bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak
közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus
Jézust a halottak közül, életre kelti halandó
testeteket is a bennetek lakó Lelke által.
… Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok
Isten fiai. (Róm 8,9-11;14)
Ha pedig engedjük, hogy Isten Lelke vezessen minket minden nap igeolvasásban és
imádságban, akkor életünk kivirágzik, Jézus
tulajdonságai láthatóvá válnak rajtunk, és
örömHíRlap
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magától teremjük a Lélek gyümölcsét, ami: „szeretet, öröm,
békesség, türelem, szívesség,
jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.” (Gal 5,22-23)
Ezért vagyunk együtt minden
második csütörtökön a kismamákkal egy közösségben, hogy
Isten közelében, Igéje vezetésével meglássuk mi Isten terve az
életünkben, milyen gyümölcstermő élettel szeretne Ő megajándékozni minket. Nemcsak
karácsonykor tekinthetünk fel
Istenre, mint ajándékozóra, hanem a közelgő Húsvét, és majd Pünkösd
ünnepe is erre irányítja a figyelmünket, hogy
Isten Önmagával akar megajándékozni minket az Ő Lelke által, hogy gyümölcstermő,
teljes életet élhessünk.
Tóthné Pálúr Anna

JÉZUS MEGÁLDJA A GYERMEKEKET
Jézus körül emberek,
Hallgatja őt nagy sereg;
Édesanyák közöttük,
Kicsinyeik ővelük.
Szólottak a Mesternek,
Gyermeküket áldja meg.
Tanítványok dorgálják:
Jézust minek zavarják.
De Jézus int: ,,Hagyjátok!
Tőlem el ne tiltsátok,
Mert ilyenek láthatják
Egykor mennyek országát!’’
Aztán mind megáldotta,
S szépen elbocsátotta.
- Én is csak azt óhajtom:
Áldj meg engem, Jézusom!
Domján János
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A Nôiórák csodái
2010 óta vagyok tagja a Fót-Központi Református Gyülekezetnek. Először, mint friss,
kisgyermekes anyuka „csak” a Baba-mama
körbe jártam el rendszeresen. Aztán kaptam
egy értesítő e-mailt – női órára hívogattak. A
téma, ami akkor volt, nagyon felkeltette érdeklődésemet, ezért elmentem. És azt kell
mondjam, függővé váltam. Még nem tudtam úgy felállni ezekről az alkalmakról,
hogy ne lett volna rám hatással.
Azt hinné az ember, hogy ezt nem lehet fokozni, és akkor pár hónappal ezelőtt elindult
egy sorozat. Elizabeth Elliottól a „Fegyelem
a hívő élet ABC-je”, és Donald S.
Whitneytől „A keresztyén és a lelki fegyelem” című könyveket dolgozzuk fel.
Sajnos gyermekeim betegségei miatt eddig
csak két alkalmon tudtam részt venni, de
ezek megváltoztatták életemet.
Úgy érzem, mintha a hitemben két nagy lépcsőfokot
másztam volna meg. Az
egyik alkalmon a BIBLIAOLVASÁS, a másikon az IMA volt a téma.
Sokan
megosztottuk
egymással bibliaolvasási
szokásainkat. Egy fontos dolog fogott meg itt,
mégpedig, hogy nem
elegendő csak naponta
elolvasni egy igeszakaszt,
aztán kipipálni, hogy ma is megtettem a magamét. Meg kell találnunk
a napnak azt a részét, amikor egyedül tudunk
lenni, és igazán rá tudunk hangolódni. És
hogy érdemes nem csak elolvasni, de utána
naplót, jegyzetet készíteni a gondolatainkról.
Mint mondtam, nagy hatással volt rám, így
elhatároztam, hogy másnap legalább 1 órával
hamarabb felkelek (ez nálam hajnal 5), és
így fogom csinálni. És még eszembe jutott,
hogy a Keresztkérdések során Sebestyén
Julianna tiszteletes asszonytól kaptunk egy
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anyagot, hogy hogyan érdemes a Bibliát
olvasni, és utána milyen kérdéseket érdemes
átgondolnunk. Így elhatároztam, hogy másnap azzal kezdem, hogy ezt előkeresem.
Mondanom sem kell, mennyire álmos voltam. Odaálltam a könyvespolcunk elé, és az
járt a fejemben, hogy meddig fog tartani,
amíg megtalálom azt a kis cetlit.
A nap első csodája: benyúltam, és az első
papír, ami a kezembe akadt, ez volt!
Második csoda: miről szólt az adott nap Igéje: „Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok!” (Lk 8,18) „Komoly felelőssége van az
Ige hallgatójának. Aki jól hallgatja, annak az
életében világosság támad…” (Bibliaolvasó
Kalauz)
Harmadik csoda: „Isten igazi megismerése
olyan tapasztalatok által történik, amikor Ő
jelenti ki magát neked.” (Mai Ige)
Negyedik csoda: a Bibliaolvasó Kalauzban
erre a napra a fő Ige a Lk 8,16-25
volt. Erről nem volt nehéz írnom. De a másik Ige a 2Sám
18,19-32 volt. Arról szólt,
hogy Dávid királynak üzenetet küldenek arról,
hogy győzelemre vittek egy csatát, viszont a fia a harc
során elesett. Az
első gondolatom az
volt, hogy mit tanulhatok én ebből az Igéből, és mit
lehet erről írni. Mégis több mint egy
fél oldalt írtam, mintha valaki tollba mondott
volna nekem, és tényleg a végén úgy álltam
fel, hogy igen Istenem, köszönöm, hogy
elém hoztad ezt az Igét, tanulságos volt.
Sokszor megtapasztaltam már, hogy ha
nem teszem félre a Bibliát, és a napomat
igeolvasással kezdem, akkor az egész napom áldottá lesz. Sajnos a nap további részében egyáltalán nem jó dolog történt velünk, de mégis olyan békességben éltem meg
azt, és most is, ha visszagondolok, életem
egyik legboldogabb, legmeghatározóbb, legörömHíRlap
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áldottabb napjának tartom. Az a rossz
eszembe sem jut arról a napról.
Amikor az ima volt a téma, azt a nagyszerű
érzést élhettem át újra, ami szinte minden
alkalomról elmondható, hogy ahogy a testvérek beszéltek az imával kapcsolatos szokásaikról, problémáikról, mintha csak belém láttak volna, és csak sorolták mindazt, ami engem is foglalkoztat. Ez nagy segítség tud
lenni akkor, amikor azt látja az ember, hogy
a problémái egyáltalán nem egyediek, nem
vagyunk egyedül, és rögtön megoldást is
kaphatunk.
Itt nagyon megfogott lelkésznőnk azon mondata, hogy a helyes sorrend a következő:
Ima – Bibliaolvasás – Elmélkedés az olvasottakról – Ima.
Bármelyik kimarad a „képletből”, rossz útra,
rossz következtetésre vezet. Első imánk felkészít minket, a lelkünket az Ige befogadására. E nélkül a bibliaolvasásnak nincs értelme.
Viszont elmélkedni Istenről bibliaolvasás
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nélkül, szintén nincs értelme. Majd imádkoznunk kell mindazért, amit az Igéből kaptunk.
És végül, ami számomra nagy mérföldkő
volt, amikor arról volt szó, hogy kezdetekben milyen nehéz mások előtt, hangosan
imádkozni. Az ember torkában dobog a szíve, nem jön ki hang a torkán. Mintha csak
rólam beszéltek volna. Előtte egyszer próbálkoztam, de az nem volt az igazi, a lényeg
maradt ki. Nem Istenre, hanem magamra, az
idegességemre figyeltem. És erre megoldásként azt kaptam, hogy az imádságnak nem
kell feltétlenül hosszúnak lennie. Akár egy
mondat is lehet egy ima. Így a női óra végén mikor közösen imádkoztunk, egyszer
csak úgy éreztem itt az idő, itt a lehetőség. A
testvéreim számára valószínűleg egy eléggé
felejthető imádság lehetett az enyém, de nekem sokat jelentett (és nem csak egy mondat
volt!). Otthon ez volt az első, amiről beszámoltam, boldog voltam!
Várady Beáta

SEGÍTŐ KÉRDÉSEK OTTHONI BIBLIAOLVASÁSHOZ

1. Van-e számomra követendő példa ebben a szakaszban?
(Mit kell ma megtennem?)
2. Leselkedik-e rám bűn, amelyet ma el kell kerülnöm?
(Megvizsgálni, van-e ugyanolyan bűn az életemben,
mint az igében?)
3. Van-e parancs, aminek engedelmeskednem kell?
4. Van-e nekem szóló ígéret?
5. Mit tanít az adott szakasz Istenről vagy
Jézus Krisztusról?
6. Van-e az igerészben olyan nehézség vagy kérdés,
amelynek utána kell járnom?
7. Van-e valami ebben a részben, amivel kapcsolatosan
ma imádkoznom kell?
örömHíRlap
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Az apai szereprôl dióhéjban
Emberi kapcsolatainkban mindig szerepeket
töltünk be. A rendelőben orvos és páciens
találkozik egymással, a bankban ügyfél és
ügyintéző, a boltban vásárló és eladó.
Ugyanaz a személy, aki tíz perce még beosztott volt, most férjként köszönti a feleségét,
és apaként a gyermekét. Az emberekhez való
viszonyulásunkat meghatározza a szerep,
amit az adott relációban betöltünk. Szerepeink gyakran alá-, fölérendeltségi viszonyokat
hoznak létre, és felelősséget rónak ránk. Kívülállóként sokszor igen gyorsan meg tudjuk
ítélni, hogy az, akivel kapcsolatba kerültünk,
megfelelően tölti-e be a szerepét. Ha nem,
annak mindig következményei vannak: az
arrogáns boltosnak felkopik az álla, a nemtörődöm orvosnak ritkul a páciensi köre.
A sokféle szerepkör közül most emeljük ki a
család színpadát, ezen belül is az apai szerepet! Az apai felelősség súlyát talán nem kell
különösebben részletezni, arra viszont érdemes rávilágítani, hogy amíg a fenti példákban szereplő feladatkörök betöltése szakértelemhez kötött, addig az apai feladatról azt
gondoljuk, elég lesz majd improvizálni. Pedig az apai feladatnak is megvan a munkaköri leírása, érdemes megismerkedni vele!
Minden ember, így a gyermekeink is Isten
tulajdonát képezik, Ő bízott meg a nevelé-
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sükkel. Nézzük, mit mond Ő erről a szerepről! A Bibliában ezt olvassuk a gyülekezet
vezetéséről: „Legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját; ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen; ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk
bízottakon, hanem mint akik példaképei a
nyájnak. És amikor megjelenik a Főpásztor,
elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját.” (1Pt 5,2-4) A fenti felszólítás érvényes a legkisebb gyülekezet, a család irányítására is, melynek vezetésével Isten a férfit,
az apát bízta meg (Ld: 1Kor 11,3; Ef 5,2223). A vezetői feladatot a pásztor feladatához hasonlítja. Vegyük számba, melyek is a
pásztor feladatai!
Legeltetés. Az apa feladata a család testi és
lelki javainak biztosítása. Jellemző ránk,
férfiakra, hogy szeretjük az anyagi szükségletek előteremtésére helyezni a hangsúlyt, a
gyermekek lelki szükségleteit pedig elhanyagolni. A munkára való hivatkozással nagyon
sokan vonulnak ki teljes mértékben a gyermeknevelésből, pedig ahol az Ige nevelésről
beszél, ott első sorban az apákat szólítja
meg! (Ld: Zsolt 78,6; Ef 6,4 stb.) Az Isten
Igéjét megismertetni a gyermekkel elsősorban apai feladat! A legmodernebb mobiltelefonnál is nagyobb szüksége van a gyermeknek az apával, és az apa jelenlétében az
Istennel való kapcsolatra.

örömHíRlap
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Őrzés. Az apa felelős a gyermekek biztonságáért. A pásztorbot segítségére van a pásztornak, ha az elcsatangolt bárányt vissza kell
húzni; de csattanhat a bot a bárány hátán, ha
átlépi a megszabott határt, vagy a farkas fején is, ha veszélyezteti a nyájat. Elsősorban
az apa felelőssége tehát a gyermek fegyelmezése, szükség esetén fenyítése, és a család
fizikai és szellemi védelme. A tekintélyt
parancsoló mély hang, az erősebb fizikum
alkatilag is alkalmasabbá teszi a férfit a fegyelmezésre és a védelemre.
Vezetés. A keleti pásztor a magyar szokással
ellentétben előtte megy a nyájnak, így vezeti.
Az apának példaadó élettel kell megtanítania
a gyermekeit a helyes útra. A helyes magatartási formák jutalmazása, a helytelenek
büntetése önmagában nem nevelés, hanem
idomítás. Így tanítják meg az oroszlánt is a
cirkuszban, hogyan kell átugrani a karikán.
A nevelés azonban egészen más: az értékrend átadása. Az apának az élete példájával
kell hitelesen megmutatnia, hogyan lehet
Istenben bízva megélni a nehéz helyzeteket;
hogyan lehet a nélkülözésben is hálás és
elégedett életet élni; hogyan kell tisztességesen adót fizetni akkor is, amikor pedig mindenki ügyeskedik egy kicsit; hogyan kell
bocsánatot kérni, és megbocsátani; hogyan
lehet egy erkölcstelen világban hűségesen
kitartani a hitvestárs mellett.
Dr. Pálhegyi Ferenc Keresztyén házasság c.
könyvének felhasználásával:
Nagy Zsolt

A szeretet himnusza
Ha nincs szívemben szeretet,
miért kaptam szemeimet!
Sok szenvedő embertársam
elkerüljem? Meg ne lássam?
Ha nincs szívemben szeretet,
mozdíthatok érchegyeket,
s jótetteim bármily nagyok,
Isten előtt semmi vagyok.
Vagyonomat szétoszthatom,
éhezőket jóltarthatom,
ha szeretet nélkül élek,
Isten előtt: mit sem érek!
A szeretet csodálatos,
örömre vált a bánatos,
saját javát nem keresi,
ellenségét is szereti.
A szeretet véghetetlen,
cselekvése érthetetlen,
önként feláldozza magát,
bűnöst mennybe vihessen át!
Most csak rész szerint ismerünk,
így látta jónak Istenünk.
Ám ha teljességre jutunk,
színről-színre látjuk Urunk!
Hit, remény, szeretet, három.
Csak egy jut át éghatáron!
Elpusztítani nem lehet,
mivel Isten a szeretet!
Pecznyík Pál

örömHíRlap
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Húsvét örömében
A keresztyén ember ma sincs könnyű helyzetben.
Mind több és több furcsasággal, viselkedési vagy életmódbeli elhajlással kell szembesülni nap mint nap. Az idegen élethelyzetek, melyeket régebben a tévéképernyők és
a rádióhíradások tártak elénk, mára a küszöb
előtt hevernek, a közvetlen életterünkben
tartózkodnak, esetleg családi körben is fellelhető és kézzel fogható valóság.
A mindent átszövő médiatelítettség, olyan egyéni viselkedésmódokat és társadalmi normákat állít fel egyik napról a
másikra, melyeken eleinte
háborgunk, s a teremtett renddel ellenkezőnek látjuk, majd
néhány hónappal később kénytelenek vagyunk megszokni, a
folyamatos „trakta”, népszerűsítés eredményeképp. Évek
múlva pedig teljesen beépül az
átlagember tudatába, gondolkodásába és valamilyen módon befolyásolhatja az életét.
Akár egy buta, idegesítő dalocska,
amit
annyiszor
„muszáj”
meghallgatnunk
jártunkbankeltünkben, míg egy napon azt vesszük észre, hogy mi is dúdoljuk.
Az „Imádkozz és dolgozz!” Biblia alapú
életformája egyre kevésbé lelhető fel a
modern társadalmak családjaiban, sőt, a
családot, mint Isten alkotta intézményt
kell lassan nagyítóval keresni a társadalomban.
Modern világunkban, már a „normális” kifejezés sem egyértelmű. Az Istentől elszakadt
világban minden relatív, viszonylagos. Ami
ma még deviancia, torzult, beteges, holnap
alaptézissé
válhat, s
még ferdébb
„építmények” emelkedhetnek, de ugyanakkor borulnak is, és emberi életek saját romja-
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ikon értetlenkedve várnak megoldást.
Talán nem túlzottan idegesítő okoskodás az
a megállapítás, hogy az életmódbeli elhajlások mértéke egyenesen arányos az Istentől
való eltávolodással.
A maga lábán senki sem állhat biztosan.
Fontos és életmentő az a bizonyosság, az a
hit, amellyel odamenekülhetünk az Úrhoz
biztos menedéket keresve. S a sokszor ártalmatlannak látszó útvesztők az Ige fényében
válnak hangsúlyossá és kellőképpen érzékelhetőkké.
Lényeges látni és analizálni a
történéseket, melyek hatással
vannak ránk, de a lelkünk
szempontjából nem hordoz
jelentős változást a bűnös világ „tudatos”, Krisztus személyét kirekesztő vizsgálata,
elemzése.
Kétségbe ejthet, félelemmel
tölthet el, aggodalomra adhat
okot, és végkép nem ad megoldást az életre vezető úthoz,
maximum a felismerést, hogy
a világ bizony megváltásra
vár.
Az igazi örömhír: A megváltás megtörtént!
Ezerszer
hangsúlyosabban
kellene ezt itt leírni, de nem tudom úgy kifejezni, ahogy kellene.
A világ megváltást nyert, Krisztus vére által
méghozzá nem most, hanem majd’ kétezer
éve.
A kereszten minden „elvégeztetett”, és Jézus
feltámadásával vált minden tökéletessé.
Bűnöket, függőségeket, félelmeket, lehetetlen, tökéletlen élethelyzeteket, s hosszan
sorolhatnám, mi mindent – ami elválaszt
Istentől – lehet odavinni és őszinte szívvel
letenni a kereszt tövénél. A bűnbocsánat
ajándékával új élet kezdődhet, ahol nem az
ócska civilizációs „trendek”, magatartásformák, ostoba emberi normák uralkodnak és
szabják meg a mindennapok cselekedeteit, s
örömHíRlap
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löknek sötét – Gonosz uralta – labirintusok,
nyaktörő kanyarulataiba.
Az új élet a feltámadott Krisztussal lehetséges, aki megszabadít a hamis, ártó
„dallamoktól, dalocskáktól”, értelmet ad a
földi életünknek, és boldog bizonyossághoz
juttat az azután következendőkre is.
Ifj. Elek István

Nehézségek közt is
Őreá nézni III.
Az elmúlt félévben két alkalommal osztottam meg gondolataimat és számoltam be
életem alakulásáról. Mostani írásomat egy
örömhírrel kezdem: van munkám, január óta
dolgozom.
Isten meghallgatta az imáimat, kérésemet,
és adott munkát. Tudta, hogy mikor kell
megadnia, hiszen mindennek megvan a maga ideje: pont befejeztem a szakdolgozatomat, vizsgáimon túl voltam, és pont elfogyott a végkielégítésből kapott pénzem, már
ott tartottam, hogy a megtakarításomhoz kell nyúlnom,
de erre már nem került sor.
Megtapasztaltam a vezetését is, mert egyszerre két
állásajánlatom lett: egy napon kaptam két cégtől állást. Volt egy hétvégém,
hogy eldöntsem, melyiket
fogadom el. Sokat imádkoztam, hogy kapjak világos
üzenetet Tőle, egy Biblia
verset vártam, de nem kaptam. Helyette azt kellett
átélnem, hogy olyan emberekkel találkoztam azon a
hétvégén, akikkel előtte
legalább féléve-éve nem beszéltem, és mikor
elmondtam a helyzetemet, akkor „tanácsot”
adtak, egymástól függetlenül ugyanazt a
céget javasolták nekem. Nagy nehezen, de
megfogadtam a tanácsukat. Bevallom, voltak
örömHíRlap
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kétségeim, mert az elutasított cég ajánlata
anyagilag, és első hallásra szakmailag is
sokkal jobb volt. Nem gondoltam volna magamról, hogy a pénz, anyagi juttatások, a
pozíció ennyire hatással vannak rám, ennyire
tudnak „vonzani”, és hogy mennyire nehezen tudom elengedni. De elengedtem, és
engedelmeskedtem Istennek. Utána kicsit
olyan voltam, mint Gedeon (kételkedő): volt
bennem nyugtalanság – vajon Uram tényleg
ezt akarod? Biztos ez? És megint megmutatta Isten az Ő akaratát: az elutasított cég behívott egy újabb beszélgetésre, amire nagyon
kíváncsian mentem el, hiszen ilyenről még
nem hallottam. Elmentem és a beszélgetésből egyértelműen kiderült, hogy az a pozíció,
amit megkaptam volna, engem szakmailag
egyáltalán nem érdekelt. Nyugodt szívvel
távoztam, és hálát adtam az Úrnak, hogy
megerősített a döntésemben.
Körülbelül 1 hónapja dolgozom. Nem indult
könnyen, mert előtte 13 évig dolgoztam egy
cégnél, ismertem mindenkit, tudtam mit kell
csinálnom, mi a feladatom, és most itt van
egy csomó új helyzet: új
emberek, új környezet, új
feladat, amit nekem kell
kialakítanom. Mi emberek
(én is) félünk az új dolgoktól, ragaszkodunk a megszokottakhoz, nagyon nehezen lépünk ki a komfort
zónánkból. Pedig ha kilépünk, akkor tudjuk igazából megtapasztalni Isten
gondviselését, vezetését.
Nem mondom azt, hogy
tökéletes minden, de tudom,
hogy itt kell maradnom,
mert Istennek terve van
velem.
Zárszóként pedig még annyit, hogy ezt a kb.
7 hónapot (amíg munkanélküli voltam), nem
cserélném el semmire, ugyanúgy átélném
mindezt, mert ebben a 7 hónapban kerültem igazából közel Istenhez, egy olyan
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szoros, bensőséges kapcsolatom lett Vele,
amit előtte még nem tapasztaltam meg.
Hálás vagyok ezért az időszakért Neki, sokat
tanultam belőle, és azon vagyok, hogy ez a
kapcsolat ne tűnjön el, ne fakuljon meg
most, hogy az életem ismét irányban van.
Köszönöm a testvéri imákat is, mert tudom,
hogy voltak, akik imádkoztak értem. Sok
erőt, segítséget jelentett ez nekem.
Mezősi Rita

C. H. Spurgeon gondolatai
„Ahol az értelem csak a szenvedés fellegét
látja, ott a hit az ígéret szivárványát szemléli.”
„Megnyerő cselekedet által több lelket lehet
megnyerni, mint megnyerő szavak által.”
„A gyertya nem egy pontra világít, hanem
fényt áraszt maga körül. Így kell, hogy a keresztyén ember is mindenkinek, kicsinynek és
nagynak egyaránt áldást sugározzon.”
„A fél szívvel végzett munka nem hoz jutalmat, de ha egész lelkünket az Úr ügyének
szolgálatába állítjuk, kivirágzik az életünk.”
„A gondviselés kinyitja a második ajtót, amikor
az első becsukódik.”

ISTEN VEZET
Szememmel én vezetlek téged,
Amerre mégy, veled megyek.
Utat török, s nem árthat néked
Sötét völgy, vagy zordon hegyek,
Járj szárazon, vagy víz felett,
Orcámnak fénye hűn vezet.
Szememmel én vezetlek téged,
Kegyelmem is hűn támogat;
Nem engedem inogni lépted,
Bátran rámbízhatod magad,
Pusztákon át a mennybe fel
Erős karom hordoz, emel.
Szememmel én vezetlek téged,
Beváltom az ígéretet,
Ha napra nap jön, évre évek,
Ha szép napot ború követ,
Míg élted földi útja tart.
Megláthatsz színről-színre majd.
ford. Vargha Gyuláné

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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Állandó alkalmaink

A Fót-Központi Református
Egyházközség Folyóirata

Vasárnap

10:00
10:00

Felelős szerkesztő:
Sebestyén Győző lelkipásztor

Szerda
Csütörtök
Péntek

9:00
18:30
18:00

Cím: 2151 Fót, Károlyi István út 1.
Tel.: (27) 632 540
Mob.: (30) 638 4723
www.fotiref.hu
hivatal@fotiref.hu
Hivatali ügyintézés: szerdán és pénteken
de. 8–12h és du. 14–18h között,
valamint istentiszteletek után.

Gyülekezeti istentisztelet
Gyermek istentisztelet
(3 korcsoportban: 3-5, 6-8, 10-12 évesek)
Bibliaóra
Imaóra
Ifjúsági óra

Kéthetente csütörtökön
9:30 Baba-mama klub
Minden hónap első keddjén
18:30 Férfióra
Minden hónap harmadik péntekén 17:00 Nőióra
Minden hónap utolsó vasárnapján 16:00 Házassággondozó
alkalom
Énekkari próbák
Szólampróbák:
hétfőn és kedden
Összpróba:
szerda 18:30–20:00
Hálaénekkar próbája: szerda 10:15 és péntek

14:30

Következő számunk Újkenyér
alkalmából jelenik meg.
A lapot önkéntes adományokból
tartjuk fenn.

1+1% FELHÍVÁS!
Elérkezett a 2012. év
adóbevallásának ideje,
éljünk törvény adta
lehetőségünkkel és
ajánljuk fel adónk 1+1%-át:

Különleges alkalmaink
Március
Április

31.
1.
7.
Május
12.
13-17.
19.
20.
Június
9.

10:00
10:00
10:00
10:00
19:00
10:00
10:00
10:00

Húsvéti úrvacsorás istentisztelet
Húsvéthétfő, úrvacsorás istentisztelet
Körzeti női csendesnap
Konfirmáció
Ökumenikus bűnbánati hét
Pünkösdi úrvacsorás istentisztelet
Pünkösdhétfő úrvacsorás istentisztelet
Zenés istentisztelet

Fóti Református Alapítvány

19186890-1-13
Református Egyház

0066

GYÜLEKEZETI TÁBOROZÁS
BALATONFENYVESEN
2013. július 2929 - től augusztus 33 - ig
Szeretettel hívjuk a gyülekezet kicsinyeit és
nagyjait egyaránt, az idén is megszervezésre
kerülő gyülekezeti táborozásra!
A Református Üdülőnek nagyszerű sportpályái,
saját strandja és konyhája van.
Szállás és napi háromszori étkezés biztosított.
Jelentkezés a lelkészi hivatalban.

örömHíRlap

