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„GOLGOTA” és „FELTÁMADÁS”
Örökké nyugtalanító és titokzatos az az ellentét, amely Jézus
személyiségében egybeolvad.
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ujjonghat a szívünk Húsvét reggelén azon, hogy mégsem a szenvedésé és a halálé az
utolsó szó. Ez a fajta ünneplés mindig nagy vigasztalás a
szenvedőknek, különösen akkor, ha „gonosz emberek
kezeitől” szenvednek. A megfeszített Jézus minden elnyomott igazságnak a zászlóvivője. Mi sem érthetőbb,
TARTALOMJEGYZÉK:

mint hogy a magyar ember is
olyan nagy erővel veti magát a
nagy ünnepeknek ilyenfajta kiaknázására. Nekünk is megvoltak
egy évezreden át, és megvannak
ma is a Kajafásaink, Pilátusaink
és Heródeseink, és ünnepi vezércikkek özöne emlegeti a mi
„Golgotáinkat” és a mi „feltámadásunkat”.
De ez így magában csak fél ünneplés, és veszedelmes is, mert
egymagában nem is igazi ünneplés. Elszalasztjuk vele a keresztnek és a nyitott sírnak a
tulajdonképpeni üzenetét és
áldásait. Hozzá kell vennünk
ehhez, sőt elébe kell tennünk azt,
amiben senki, még a legártatlanabbként szenvedő sem helyezheti magát egy sorba Jézussal,
amiben Ő egészen egyedülálló,
összehasonlíthatatlan és más,
mint mi. Az igazságtalanul megkínzott ember – egyénenként is,
közösségileg is – végül mégis
csak bűnös ember. Jézus ellen-
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Az ünneplés két oldala

ben szenvedésében és feltámadásában a
szentséges Isten, aki csakis másokért szenved, és másokért győzedelmeskedik.
Miérettünk.
Itt megszűnik minden párhuzam. Nem egy
irányban haladunk Jézussal. Egymással ellentétes irányban futó két vonulat találkozik
itt egymással. Ő jön a mennyei dicsőségből a
megaláztatásba, a magasság felől a mélységbe, mi pedig tisztátalanságunkból, nyomorúságunkból, a bűnből felemelkedünk a szabadulás örömébe Őáltala. Szemben állunk, Ő
és mi, a Megváltó és a kegyelemre talált
bűnösök, az Úr, aki kifizeti a váltság díját, és
a rabszolgák, akikről leoldja a bilincseket.
Az ünneplésnek ez a része az, ami mélységes bűnbánatot fakaszt és utána az újjászületés örömét árasztja szét.
De vigasztalódjunk: nagy dolog az embernek
megaláztatásában egynek érezni magát azzal,
Akinek arcát megcsúfolták és hátát megverték gyűlölői; és nagy dolog az Ő sírjának
megnyílt szájában a jobb jövő zálogát látni,
amely felderül minden gonoszság éjszakája
után. De ez az ígéretes világosság csak úgy
fog reánk köszönteni, ha előbb sok minden
megváltozik bennünk. Ne az ellenünk elkövetett bűnöket juttassa elsősorban eszünkbe a
Golgota, hanem sokkal inkább a magunkéit,
amelyekkel mi sebeztünk meg másokat. És
ne csak a saját diadalunk előízét érezzük a
Feltámadás napján, hanem elsősorban az
Isten diadaláét, amelyet még rajtunk kell
kivívnia.
Előbb álljunk meg szemben az érettünk feláldozott, és mégis élő, némán szenvedő, és
mégis félelmetesen hatalmas, isteni Úrral.
Akkor azután Ő emel majd maga mellé,
hogy hatalma erős várunk legyen minden
próbatételünk idején.
Sebestyén Győző lelkipásztor
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Az életem ajtaján
Az életem ajtaján ott van már
a húsvéti Bárány vére.
Jöhet az ellenség teljes hada,
a vér oltalmat ad nekem.
Sátán, ha támad és elcsüggeszt,
szilárdan állhatok meg,
nincs már többé kárhoztatás,
mert a Bárány vére elfedez!
A Bárány vére elfedez!
lemossa bűneim, tisztává tesz.
Isten kegyelméből
szent és igaz lehetek!
A Bárány vére elfedez,
nem árt az ellenség gonosz terve.
Nincs már, mi legyőzhetne,
mert a Bárány vére elfedez!
Jelenések könyve 7,14b-17:
„Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a Bárány
vérében. Ezért vannak az Isten
trónusa előtt, és szolgálják őt éjjel és nappal az ő templomában, és
a trónuson ülő velük lakik. Nem
éheznek és nem szomjaznak többé,
sem a nap nem tűz rájuk, sem
semmi más hőség, mert a Bárány,
aki középen a trónusnál van, legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és az Isten letöröl
szemükről minden könnyet.”
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Férfi csendeshét
„Ma, ha az Ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket!” (Zsid 3,7)
Ezzel az Igével indított el az Úr a
biatorbágyi csendeshéten.
Mivel Ő ismer bennünket, tudta, hogy mivel
kell megszólítania már az első este, hogy az
elkövetkezendő napok igehirdetései ne csak
elhangozzanak, hanem hassanak is rám.
Nyitott szívvel vártam, miként fog hozzám
szólni.
Tökéletes bevezető volt a hétre az a gondolat, amikor egy sötét szobához hasonlította
az igehirdető az életünket, ahol a villanykapcsoló adja a világosságot, és csak akkor lesz
világosság a szobában, ha felkapcsoljuk a
villanyt. Megértettük, hogy a mi életünket is
a sötétség jellemzi, ahol a villanykapcsoló
Jézus, a fényt pedig az Ige adja! Csak akkor
van reménységünk a világosságra, ha elfogadjuk Őt. Mindannyian egyaránt vágytunk
a fényre, és indultunk a „villanykapcsoló”
felé.
De mit jelent elfogadni Jézust?
Elfogadni azt, hogy Jézus azért jött a világra,
hogy kereszthalálával megváltson a bűneinktől, és teljes bizonyossággal lenni az Ő feltámadásában. Ha mindezeket hittel vallom,
elfogadtam Őt megváltómnak.
„Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind
te, mind a te házad népe!” (ApCsel 16,31)
De vajon üdvözíthet-e egyedül a hit?
Az üdvösség Isten országához való tartozást
jelent. Nem elég szavakban hangoztatnom
hitemet, hanem mindennapi életemen, cselekedeteimen is kell, hogy látszódjon, hova
tartozom. Vajon olyan az életem, amilyennek mondom? Mit gondolhat rólam, akivel
nem beszélek, csak a cselekedeteimet látja?
Meglátszik rajtam, hogy Jézus követője vagyok? Látja ezt a családom, a munkatársam?
Komoly kérdések ezek, és elgondolkodtatóak voltak a válaszok is számomra! Mi haszna
van az életemnek, vagy mihaszna az életem?
„Testvéreim, mit használ, ha valaki azt
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mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti-e őt egyedül a
hit?” (Jak 2,14)
Hirdessük az evangéliumot, de ne csak a
nyelvünkkel, hanem cselekedeteinkkel is!
Ahhoz, hogy hitelesek legyünk, ismernünk
kell a Szentírást! Ha nem ismerjük eléggé,
nagyon könnyen elbukunk! Mint ahogyan a
szakmájában az ember mindig a tökéletességre törekszik: aki az evangéliumot hirdeti,
rendelkezzen az is alapos bibliaismerettel.
Elolvastuk már legalább egyszer elejétől
végéig a Bibliát? Nekem van még mit pótolnom!
Ugyanakkor óvakodnunk kell a tévtanításoktól! Nagyon sokfelől hallhatunk más evangéliumokat, amelyek félre vezethetnek bennünket! De hogyan különböztessük meg őket?
Minden, ami eltér attól, ami a Bibliában le
van írva, az tévtanítás!
„De hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai.” (Mt 15,9)
Ahhoz, hogy különbséget tudjunk tenni a
tanítások között, bölcsnek kell lennünk!
Mit jelent a bölcsesség? Az okosság velünk
született értelmi képesség, a tudás csakis
tanulással sajátítható el, a bölcsesség pedig
az a képesség, mellyel különbséget teszünk
jó és rossz, igaz és hamis között.
A bölcsesség független a kortól, iskolázottságtól, tapasztalattól. Akkor vagyunk bölcsek, amikor minden helyzetben Isten Igéje
szerint tudunk dönteni. A bölcsesség Isten
ajándéka, mely Jézussal megkapható, csak
kérni kell Tőle!
Kérlek Uram, adj nekünk bölcsességet, hogy
minden esetben a Te akaratod szerint tudjunk dönteni!
Ahogy hallgattuk az igehirdetéseket, azok
egyre jobban rávilágítottak hitbéli hiányosságainkra. A kiscsoportos beszélgetéseken és a
szabadidőben összeállt testvéri közösségekben át tudtuk újra gondolni az elhangzottakat, hogy miként is szólt ez rólunk, hozzánk,
vagy miként kell változtatnunk életünkön.
örömHíRlap

4

Gyülekezeti élet

Az áhítatok között lehetőségünk nyílt segíteni egy kicsit a Misszió körüli munkákban, és
a jó időnek köszönhetően kirándulást is tudtunk szervezni a testvérekkel. Jó volt megállni a hegycsúcs kiemelkedő szikláján, és egy
hirtelen szerveződött imaközösségben hálát
adni az Úr kegyelméért.
Mivel egy férfi hétre jelentkeztünk, elengedhetetlen kérdés volt, hogy milyennek kell
lennie az Isten szerinti férfinek. Megszívlelendő útmutatásokat kaptunk ebben a témában is:
A férfi legyen híd Isten és felesége között!
Legyen egy feleségű, feddhetetlen férfi! Hívő ember nem válhat el (az más kérdés, ha
tőle válnak el), nem lehet olyan házastársi
probléma, amit Isten színe előtt ne lehetne
tisztázni! Legyen megfontolt, józan, tisztességes, megértő és viszálykodást kerülő.
Ne legyen pénzsóvár, ne legyen rabja a
pénznek! A pénz olyan, mint a trágya: ha
egy halomba gyűjtjük bűzlik, ha elterítjük
serkenti a növekedést. Ne anyagiaskodjunk,
legyünk feleségünkkel egyetértésben (külön
kassza – külön szív)! Az a férfi vezeti jól a
családját, akit az Úr vezet.
A hetet úrvacsorával zártuk, mely előtt volt
időm átgondolni, hogy mit adott nekem ez az
odaszánt idő, mennyivel kerültem közelebb
az Úrhoz, és mennyiben erősödhettem a hitben.
Bátorítanék mindenkit, legyen hitben járó,
vagy kereső, ne halassza el ezeket az alkalmakat, szánjon időt egy-egy csendeshétre,
mert az egy hétre összezárt testvéri közösségnek formáló ereje van, és az itt kapott igei
feltöltődés segít eligazodni a hétköznapok
forgatagában.
Beszámolómat az úrvacsorán kapott Igével
zárnám, mely tökéletes keretet adott a hétnek:
„Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.” (1Jn 5,4)
Tompa Ferenc
örömHíRlap
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Emlékkönyv
Múlt évben egy csütörtök esti imaórán voltam. Pár nap választott el a Szeretet ünnepétől, amikor meglepetés ért. Tiszteletes aszszony átadott nekem egy emlékkönyvet, én
nem tudtam mi az. Hazaérve átnéztem, és
láttam a kedves kis arcokat a fényképeken.
Hála és öröm töltötte el a szívemet, hogy mi
nagymamák (a baba-mama kör gyermekvigyázói) nem vagyunk elfelejtve. Istennél is
számon vagyunk tartva. De Isten különös
kegyelme, hogy szeretettel gondolnak ránk a
gyülekezetben a baba-mama kör anyukái is.
Köszönet azoknak az anyukáknak, akik ezen
a karácsonyi ajándékon fáradoztak, hogy
szeretetből örömet szerezzenek nekünk,
nagymamáknak. Istené a dicsőség!
Isten Igéje arra indít bennünket, hogy
„éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is
szeretett minket.” (Ef 5,2)
Tudom, jönnek olyan napok, amikor betegség, vagy más miatt nem tudom vállalni ezt a
szolgálatot, de olyan jó, mikor Isten az egyik
kezéből a másikba tesz, és még bíz rám szolgálatot. Istennek hála, hogy megérthettem,
hogy a korral együtt fogy az erő is, elgyengülünk, megroskadunk. De a hit, a szeretet
nem fogy el az évek folyamán. Az Úrtól új
erőt kapunk minden nap, ha a testi erő gyengül is. De a lelki erő ki nem apadó forrásból
táplálkozik, amit a Szentlélek az Igéből ajándékoz nekem. Isten Igéje világító fény számunkra.
Úgy érzem, hogy a gyülekezetben is eljön az
elengedés ideje, amikor át kell adni a helyet
a fiataloknak, akik örömmel és szeretettel
vállalják a szolgálatot. Hálás lehetek, hogy
sok fiatal van köztünk, és láthatom Isten
kegyelméből az újjászületett életeket és a
növekvő nemzedéket.
Isten Igéjében ez áll: „Engedjétek hozzám
jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el
tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa.” (Mk 10,14)
Hála és dicsőség az Úrnak, hogy értem is
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vállalta a keresztet, hogy nekem is örök életem lehessen. A következő szép verssel köszönök meg mindent.
Gombai Jánosné

Szolgálni hagytál itt
Tavasz van újra, Jézusom,
És én még itt vagyok.
Szolgálni hagytál itt, tudom,
Hát minden új napot
Ezzel a vággyal kezdek el,
És így hozom Eléd,
Kegyelmed kérve szüntelen,
Testvérek életét.
Amit Te adtál, s adsz, adom
Szóban, versben tovább.
Dicsérjen minden alkalom,
Virág és lombos ág!
Füle Lajos
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Nôi csendeshét
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik
megfáradtatok, és meg vagytok terhelve!” (Mt 11,28)
2014. február 9-én egy ólmos, szürke, esős
téli napra ébredtem, de ez nem szegte kedvemet, nagy várakozással és izgalommal készültem az elkövetkező 5 napra. Hetekkel
előtte bejelentkeztem Biatorbágyra, a Keresztény Belmisszió női csendeshetére. Bár
csendeshéten máshol már több alkalommal is
részt vettem, de Biatorbágyon még csak egy
csendesnapot töltöttem el. Lelki testvéreim a
gyülekezetből éppen ez idő alatt végezték
Biatorbágyon szolgálatukat, így velük tudtam utazni. Biatorbágy a zsámbéki medencében terül el. A Belmisszió házai is festői
környezetben, az Iharos lankáin húzódnak
meg, a zajos világtól diszkréten félrevonulva. Már a házak elnevezései is sejtetik, hogy
itt valami különleges dolog történik.
Betlehem, Karmel, Sion, Béthel olvasható a
házak homlokzatán. Béthel azt jelenti „Isten
Háza”. A gondosan kialakított, rendezett
környezet valósággal hívogatja a megfáradt
vándort, azt sugallva: gyere, itt megpihenhetsz, ha elfáradtál; gyere, ha életed meg van
terhelve; gyere, ha lelked terhein szeretnél
könnyíteni; gyere, ha elárasztanak bűneid;
gyere, ha testi bajok megsebezték lelki
egyensúlyodat; gyere, ha úgy érzed valami
elromlott benned, s egy nagy űr tátong lelkedben, valami hiányzik, de te sem tudod,
hogy mi; gyere, ha új utat, ha új életet keresel! A misszió alapításának gondolata, még
az „ötvenes” évekre nyúlik vissza, s egy művészettörténetet végzett fiatal tanárnő,
Trausch Liza nevéhez fűződik.
A fiatal lányt megtérése után közel egy évtizeddel hívta el Isten az Ő szolgálatára. Feladatul kapta, hogy hirdesse az evangéliumot
és Jézus Krisztussal, mint a bűnös világ
Megváltójával ismertesse meg az embereket.
Trausch Liza komolyan vette az Úr megbízását, ettől kezdve egész életét ennek szentelte.
örömHíRlap
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Szolgálatát a magyar nép történetének egyik
legnehezebb időszakában, az ötvenes évek
végén kezdte meg.
Küldetésének középpontjában a keresztény
emberek lelkigondozása, az emberek hitéletének, Jézus Krisztussal való kapcsolatának
erősítése, a biblikus gondolkodás és viselkedés elmélyítése volt. Semmilyen anyagi forrással nem rendelkezett a feladathoz, mindent Istentől kért el, s mindent meg is kapott.
A Misszió a mai napig névtelen adományokból, külső segítség nélkül működik.
Biatorbágyra mindenki más céllal, más
indíttatással, másfajta várakozással érkezik.
Vannak, akiket depresszió gyötör, míg mások szenvedélybetegségüktől szeretnének megszabadulni; van, aki valamilyen megkötözöttség áldozata; van, aki
lelki, családi problémáinak megoldására keresi
itt a választ; van, aki
bűnei terhét nem tudja
tovább hordozni; van,
aki csendességet keres,
hogy hitéletében tovább tudjon lépni; és van,
aki hitéletét zavaró kérdésekre keresi a
választ.
Én, az utóbbiakhoz tartoztam.
Érkezésünk estéjén mindnyájan kaptunk egy
Igés kártyát. Rátekintettem az Igémre, s biztos voltam benne, hogy az Úr pontosan tudja,
miért is jöttem én ide.
Ez volt az Igém: „Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán
hívja.” (Zsolt 145,18)
Az Igés kártya hátoldalán volt egy magyarázat:
„Az Úr iránti hűséged, gondolataidra vigyázásod, és az Úrral való közösségben maradásod egyenes arányban áll imádságaid
bensőségével, erejével és gyümölcsözésével.”
Olyan jó volt érezni és tudni, hogy az Úr rám
örömHíRlap
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is személy szerint odafigyel, tudja mi a gondom, és gyógyírt is ad. Esetemben is tökéletesen „fején találta a szöget”, mert az utóbbi
időben úgy éreztem, hogy sem imádságaim,
sem Istennel töltött időm nem olyan bensőségesek, mint amilyennek egy gyermek kapcsolatának kell lennie atyjával. Valami vagy
„Valaki”, mindig megzavarta, szétszórttá
tette az Úrral töltött időmet, akadályozta
a Vele való bensőséges beszélgetések létrejöttét. Itt világította meg számomra az Ige,
hogy imáimban az Úr elé kell vinnem ezt a
gondomat is, az Ő segítségét kell kérnem,
mert én egymagamban nem tudom ezt megoldani.
A csendeshéten a reggeli áhítatokat az
Erdélyből,
Tenkéről
érkező Berke Sándorné,
Katinka vezette. Katinka
teológusi végzettséggel
is rendelkező, csodálatos
énekhangú,
rendkívül
energikus személyiség,
aki a l07. Zsoltárt hozta
elénk a hét folyamán, s
ennek a zsoltárnak a
segítségével nagyon sok
mindenre rávilágított az ember gondjait illetően, miszerint, a mai ember valódi gondja
nem a testi baj, hanem az Istentől való eltávolodás. Mindannyiunk boldogtalansága
abból fakad, hogy kizárjuk életünkből
Istent: magunkra maradva, kiszolgáltatva a
Sötétség Urának, utat és célt tévesztve bűnökkel megterhelve, úgynevezett bűnbetegségben élünk. Számomra nagyon sokat
jelentett ez a zsoltár, mert ugyan teljes valóságában megmutatja az ember eltévelyedéseit, de nem hagy elveszni. Megadja a megoldást is. Előre mutató. Egy csodálatos örömüzenet, egy hálaadó istentisztelet. Tudatja
velünk, bűnös emberekkel, hogy minden
bajunk, bánatunk, engedetlenségünk, hitetlen
életünk ellenére is van kiút! Ha csődbe
mennek is önerős próbálkozásink, nem
kell örökre elvesznünk, minden helyze-
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tünkből van felállás, van újrakezdés, hiszen Jézus Krisztus személyében nem csak
Megváltónk, de Szabadító Istenünk is van.
Semmi mást nem kell tennünk, mint hozzá
kiáltanunk, s biztosak lehetünk benne, hogy
Ő nem csak meghallgat, de meg is segít minket.
„Aki tiszta szívvel vágyik az Istennel való
közösségre, attól Isten nem vonja meg magát”, s bármennyire elveszettnek tűnik is az
életünk, kiáltsunk bátran és jó hangosan az
Úrhoz. Az a tudat, hogy már soha többé nem
vagyok egyedül, hogy minden élethelyzetben
van Valaki, Aki szeretettel odafigyel rám,
Akinek gondja van az életemre, hihetetlen
biztonságérzést és békességet adott. Ott,
Biatorbágyon egy különleges érzést tapasztaltam meg, a végtelen hála érzését Jézus
Krisztus iránt. A 107. Zsoltár csodálatosan
leírja, hogy legyünk nagyon hálásak annak,
aki szabadítást adott a pusztában bolyongóknak, a rabságban élőknek, a betegségben
szenvedőknek, a bajba jutottaknak, a vétkes
életben élőknek egyaránt.
A puszta az ember számára ellenséges terület, nincsenek meg benne a létezéshez szükséges feltételek: nincs víz, nincs táplálék,
nincs pihenést biztosító árnyék, semmi nincs,
ami az ember biztonságához kell. Bolyongásunkban egyre inkább kimerülünk, egyre
fáradtabbak leszünk, testünk éhezik és szomjazik, lelkünk pedig elcsügged; az elcsüggedt
lélek pedig menthetetlenül a „Kísértő” martaléka lesz. A Sátán csak arra vár, hogy lecsaphasson az Istentől eltávolodott emberre,
s megpróbálja teljesen uralma alá vonni
egész életét. Isten mindig is azt akarta, hogy
az Ő gyermekeiként, Vele való közösségben
éljünk, s bátran bízzuk Rá életünket teljes
egészében, mert csak Ő tud kimenteni bennünket nyomorúságos helyzetünkből. Ha
elég időt töltünk vele, ha bensőséges imáinkban mindennel Hozzá fordulunk, meg fogjuk
tapasztalni, ha szükségünk van Rá, akár az
életünkbe is belenyúl, hogy a helyes útra
tereljen minket, hogy megmentsen a
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„Törvénytipró” uralma alól. Imáinkban bátran kiáltsunk Hozzá, kérjük, hogy mint Szabadító Isten lépjen közbe, mert csak Ő tudja
megadni számunkra a túléléshez szükséges
életet adó vizet és táplálékot. Amikor mi,
emberek ezt saját életünkben is megtapasztaljuk, a végtelen hála tölti be lelkünket
Istenünk iránt. Óriási vágyat éreztem, hogy
minél közelebbről megismerjem ezt az ajándékozó Krisztust; vágyat éreztem arra, hogy
minél több időt tölthessek vele. Naponta
tapasztalom, tapasztaljuk, hogy a Sátán még
a hívő ember életét is folyamatosan kísérti, emberi mivoltunkból eredően újból és
újból elkövetjük a bűnt, de olyan jó tudni,
hogy még ebből az állapotból is van menekülés, Isten gondviselő kegyelme biztosítja
ezt. „Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert
örökké tart szeretete!” (Zsolt 107,1)
A Zsoltár 10-16-ig terjedő verseiben a zsoltáros már azt világítja meg számunkra, amikor a teremtmény engedetlen a Teremtőjével
szemben, amikor ellenszegülünk Isten parancsainak, amikor engedjük, hogy Istennel
szemben életünkben eluralkodjon a Gonosz.
Sötétségben élünk megkötözve, megbilincselve, pedig a sötétség lebénítja az embert,
tehetetlenné teszi, megakadályozza, hogy jót
cselekedjünk, hogy másokért szolgáljunk. A
sötétségben vagy egyáltalán nem látunk,
vagy nagyon rosszul.
Tudjuk, hogy a Sátán addig csűri-csavarja
életünk dolgait, míg hatalma alá nem gyűr.
Isten az ilyen önfejű, engedetlen emberrel
nem tud mit kezdeni, ha így viselkedünk,
elfordul tőlünk, megengedi számunkra a
szenvedést, a bukást, összetöri szívünket, de
akár életünk teljes csődjét is elszenvedhetjük. Szabadulásunk érdekében meg kell válnunk saját önfejű, makacs énünktől, el kell
jutnunk, az alábbi ének első sorától az utolsó
sorának megvalósulásáig:
„Semmit Te, mindent csak én!
Van mit Te, de van mit én!
Többet Te, kevesebbet én!
Mindent csak Te, semmit én!”
örömHíRlap
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Számomra ez az egyik legnehezebb dolog.
Tartok tőle, hogy földi életem során, újból és
újból el kell mondanom a fenti sorokat egészen addig, míg önműködőek nem lesznek.
A zsoltár 17-22-ig versei, a betegségben
szenvedőkről beszél: emberekről, akik halljuk ugyan Isten Igéjét, de figyelmen kívül
hagyjuk azt. Az ilyen viselkedés nemcsak
lelki, hanem testi romláshoz is vezethet, mert
ilyenkor közelebb állunk a Sátánhoz, mint
Istenhez. Ilyenkor van az, hogy bár hallgatjuk Isten Igéjét, de a legnagyobb gonoszságra is képesek vagyunk. Hiányzik szívünkből
a szeretet, leginkább
csak saját magunkat szeretjük, nem akarunk az
Isten által kijelölt úton
járni, kapott talentumainkkal nem szolgálunk
másokat, kitérünk a felelősség alól, leginkább
csak szavakkal szeretünk.
Pedig, ahol nincs valódi
szeretet, ott gyűlölet van.
Ilyenkor fordul elő az,
hogy folyton hibát találok
a másikban, folyton korrigálok. Nincs bennünk a
másik elfogadásának a
képessége, a megbocsátás is hiánycikk. Folyamatosan fújjuk a magunk igazát, mindent megmagyarázunk, meg sem halljuk
Isten szavát. Félelmetes állapot ez, amikor
megértettem a lényeget, valósággal kétségbe
estem.
Túl sok minden ismerős? Igen! Nekem igen!
De ma már azt is tudom, hogy csak Jézus
Krisztus ereje az, aminek segítségével változni és változtatni tudunk. Egyedül Jézus
tud szabadulást adni, az eszközök az Ő kezében vannak.
Ha az Ige által, vagy imádságainkban sokat
vagyunk közösségben Istennel, rá fogunk
jönni, mint ahogy én is rájöttem, hogy Ő
szuverén, mindenható. Ahogy a zsoltáros is
írja: Ő képes csak arra, hogy a bő vizű folyóörömHíRlap
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kat kiszáradt mederré, a termékeny völgyeket szikes pusztává tegye, de ha kell, vizet
fakaszt a sziklából, és a sivár, kietlen pusztaságban is tud táplálékot adni.
„Aki bölcs, jegyezze meg ezeket, és értse
meg az Úr kegyelmes tetteit!” (Zsolt 107,43)
Számomra ez volt a csendeshét, és a 107.
Zsoltár egyik nagyon fontos mondandója és
üzenete.
Isten kegyelméből lelkemben meggazdagodva, kérdéseimre, kétségeimre választ kapva
tértem meg otthonomba a biatorbágyi hétről.
Lassan 2 hónap is eltelt, de még mindig abból töltekezem, amit ott
kaptam. Valahogy ott
még a levegő is más, kézzel fogható Isten közelsége és jelenléte. Ez olyan
felfoghatatlan
örömet
jelentett számomra, hogy
alig várom a következő
lehetőséget.
Végezetül szeretném elmondani, hogy mindaz,
amit leírtam, csak egy
kicsiny
töredéke
a
Biatorbágyon átélteknek,
megtapasztaltaknak, az
Istennel való együttlétemnek, mert Katinka csak egy volt a három
előadóból. Ő volt a reggeli áhítatok felelőse.
Az esti áhítatokat Katona Zsuzsanna lelkésznőnk tartotta, nem kevésbé izgalmas témával: arra kereste a választ, hogy „Kicsoda az
Embernek Fia?”, az alábbi szempontok alapján: Örök boldogság Jézusban, Jézus közössége Atyjával, Jézus imaharca, Jézus isteni
hatalma, valamint Jézus küldetése.
A hét házigazdája, Bíróné Balla Ágnes volt,
aki komoly hittel és felkészültséggel beszélt
Máté evangéliuma alapján a széles és a keskeny útról, az 1Thessz 2,13 alapján pedig
Istennek élő és ható beszédéről.
Hálás szívvel köszönöm Uram, hogy részesévé tettél mindennek!
Móczár Béláné
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Szabadulás
Közel három éve Isten kegyelméből megértettem, hogy Jézus azért született erre a
földre, ebbe a világba, hogy kereszthalálával átvegye helyettem bűneim büntetését
és bocsánatot nyerjen Istennél számomra.
Nem az én érdemeim, vagy addigi „jó cselekedeteim” miatt bocsátott meg nekem Isten,
hanem azért, mert Fia, Jézus Krisztus, több
mint 2000 évvel ezelőtt felvállalta helyettem
a bűneim büntetését, a kereszthalált.
Ezért kaphattam 2010.11.08-án új életet, új
szívet, amikor megtört lélekkel megbántam
addigi bűneimet, és megtagadtam okkult
bűneimet. Ekkor láttam meg Istent, akit
addig az eredendően bűnös életem bűnei
eltakartak előlem. Olyan sok helyen kerestem addig a Messiást, aki igazán boldoggá
tesz, de végre megtaláltam. Jézust behívtam
a szívembe, és átadtam Neki teljesen az életem. Jézus pedig békességgel és áldásokkal
érkezett meg.
Megszabadított a kötözöttségeimtől. Békesség, öröm és hála volt a szívemben, a
békétlenség, bánat, vádak helyett.
Azután jöttek a próbák, a kísértések. 2013ban egy nagy próbatétel következett az életemben. Egy kisbaba elvesztése, egy drága jó
nagymama elvesztése, és egy családi adósságspirál megoldása.
A hosszú hónapok megviselték a türelmemet, erőmet, értelmemet. Sok imádság, sok
közösségi beszélgetés, sok igehallgatás és
olvasás segített a próbák során. Az utolsó
pillanatban, amikor már a próba végéhez
közeledtem, a Kísértőnek sikerült elterelnie a
figyelmemet és nem Isten dicsőségét, hanem
a magam hasznát kerestem. A világ azt súgta, ez így lesz igazságos, ez jár nekem ezek
után a nehéz hónapok után. Azonban Isten
dicsőségét nem a világ igazsága szolgálja,
hanem Jézus igazsága. Ő pedig azt mondja,
ne mi ítéljük meg mi a helyes, ez az Ő dolga.
Szilárdan álljunk az Úrban!
A bűn, melyet elkövettem, ismét eltakarta

Istent egy időre, de tudtam, hogy ez már nem
végleges. Sokszor kértem, mutassa meg
nekem, mi volt az, ami miatt nem érzem
jelenlétét. És Ő megmutatta egészen világosan az Igéje által. És még azt is megmondta,
mit tegyek, hogy jóvátegyem. Megbocsátott,
újra megszabadított. Ismét békét és örömet
hozott a szívembe. Az élő Isten így formál és
tisztogat napról napra. Igazságosan, kegyelmesen, irgalommal!
Engedelmesen elkezdtem „törleszteni”, és Ő
többszörösen meghálálta ezt az engedelmességet!
Istené a dicsőség, hogy munkálkodik, tanít
és formál!
„Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az
Úrban, azt ő szeretettel veszi körül.” (Zsolt
32,10)
Az elmúlt év fájdalmait nem éreztem csapásoknak, szeretettel gondolok rá vissza, mert
Isten megvigasztalt a gyászban, meggyógyított a betegségben, erőt adott a nehézségekben, békességgel ajándékozott meg!
Áldott legyen érte!
Gali Barbara

Jézushoz
Add nekem is, ó, drága Jézusom,
az állhatatos lélek boldogságát.
Ki építi a szeretet országát,
nem torpan és nem áll meg félúton,
de féltve őrzi, védi mécsvilágát,
várja az Estét, mikor jössz. Tudom,
hogy bízva várja, hittel, Krisztusom,
Feléd tekint, és minden percben vár Rád.
Add nekem az ily lélek boldogságát,
hogy állhatatos gyermeked legyek,
s a vártámnál, ó, hadd figyeljelek,
hallhassam hangod, amikor sötét lesz,
odaállhassak majd az égi Fényhez,
mikor elhangzik szent ítéleted.
Kárász Izabella
örömHíRlap
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Megtérésem
Gyermekként nem lettem megkeresztelve,
szüleim elmondása alapján ők szerettek volna, csak a nógrád megyei kis városban ahol
születtem, a Római Katolikus Egyház nem
tartott rám igényt. Édesapám családja
Budapesten élt, így próbálkoztak ott is, de ott
meg fontosabb volt az írásos engedély a szülővárosomból, minthogy egy gyermeket
megkereszteljenek. Szüleim többet nem próbálkoztak, és így aztán hitbeli nevelést sem
kaptam egyáltalán. Az Úr Jézusról is csak
annyit tudtam, hogy a „Jézuska” az, aki
Karácsonykor osztogatja a jó gyerekeknek az
ajándékot.
Sokszor éreztem magam magányosnak,
bár nagycsaládban,
és szeretetben nőttem fel. Úgy éreztem, valami hiányzik az életemből,
csak azt nem tudtam, hogy mi az.
Annak
ellenére,
hogy hitbeli nevelést nem kaptam,
sokszor imádkoztam Istenhez, kerestem az utam, és az
Úr nem hagyott cserben. Ő mindig velem
volt és gondoskodott rólam, irányította az
életem.
Az első nagy lépés az volt, amikor 17 évesen
megismertem a férjemet, így kerültem Fótra
és később a fóti református gyülekezetbe.
Egyszer egy beszélgetés alkalmával azt
mondtam neki, hogy én csak abban hiszek,
amit látok (gondoltam ettől aztán igazán
menő leszek), erre ő azt válaszolta, hogy
szerinte van Isten, és ezen igazán megdöbbentem, hogy van még más is, aki ezt gondolja. Ezek után eleinte csak Húsvétkor és
Karácsonykor, azután egyre sűrűbben mentem el vele a templomba.
Az Úr következő nagyobb közeledése az
örömHíRlap
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volt, amikor a sógornőméknek megszületett
a harmadik gyermekük, és engem választottak keresztanyának. Annak ellenére, hogy
nem voltam megkeresztelve, az akkori lelkész ezt elfogadta. Ezután megint közelebb
húzott magához Isten, egy romlott, és a
Sátán hatalma alatt álló munkahelyről idehozott Fótra, a templom szomszédságában akkor nyíló cukrászdába. Ott aztán egyre jobban megismertem gyülekezetünk tagjait, és
akkoriban idekerülő lelkészünket.
Egy idő után megszületett a döntés a szívemben: meg szeretnék keresztelkedni! Lelkipásztorunk javaslatára nem csak keresztelkedtem, hanem konfirmáltam is (de ezt akkor sajnos még nem értettem meg igazán), és
konfirmálni tényleg
csak azért konfirmáltam, mert a lelkipásztor mondta.
Elérkezett
első
gyermekünk születése, és azután a
keresztelője, ekkor
hallottam már sokadszorra a babamama kör alkalmairól, és végre vettem
a bátorságot, hogy
férjem nélkül is
elmenjek a templom közelébe, és persze ott
is nagy szeretettel fogadtak. Hamarosan
megszületett második gyermekünk is. Első
gyermekünk nem sokkal később bekerült a
Száz Juhocska Református Óvodába. Ekkor
már azt gondoltam, hogy a helyemen vagyok, hiszek Istenben, ismerem Jézust, és
így én már megtért ember vagyok. De valami mégis hiányzott!
Eljött 2012. és azt gondoltam, most volna
még esélyem egy Keresztkérdések sorozatra,
mielőtt a két gyerek után vissza kell mennem
dolgozni, de sajnos abban az évben nem indult. Az Úr ezt is elrendezte, megáldott bennünket harmadik gyermekünkkel, és így egy
évvel később a baba-mama kör alkalmán,
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mikor hallottam, hogy újra indul a Keresztkérdések sorozat, már nem volt kérdés, hogy
jelentkezem. Azt sejtettem, hogy sokat tanulok majd ez alatt a 12 hét alatt, de a
teljes szívcserére nem számítottam.
Már az első héten volt egy különleges kérdés: „Ha feltehetnék Istennek egy kérdést,
tudva azt, hogy választ is kapok rá, mi lenne
az?” Feltettem a nagy kérdést: „Mi a célja az
életemmel, merre haladjak?” Két hét telt
csak el és már meg is kaptam a választ:
„Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik
úton kell járnod.” (Zsolt 32,8)
Ez a válasz tényleg nekem szólt, akkor már
tudtam, nem „csak” hittem, nem csak reméltem, hanem biztosan tudtam, hogy
számon tart engem is Isten, és az én életem is fontos számára, ugyanúgy szeret,
mint bárki mást a földön. Akkor sokat imádkoztam, és kértem Istent, hogy bocsásson
meg nekem, letettem előtte bűneimet, és
befogadtam az Úr Jézust a szívembe.
Attól a naptól kezdve Jézus a MEGVÁLTÓM!
Miután meg tudtam beszélni csoportvezető
lelkipásztorommal is, hogy mi történt velem,
ő is nagy örömmel fogadta és megerősített,
hogy tényleg az történt velem, amit gondoltam, ráléptem a keskeny útra, már nem csak
a közelében jártam, hanem rajta! Nagyon
boldog voltam, és a mennyben éreztem magam. Azért a Sátán nem hagyta szabadulni a
lelkemet egykönnyen, hamar támadásba lendült és próbálkozott sokféleképpen, hogy
visszaszerezzen magának. De ahogy egy
nagyon szép ének is mondja: „Erőt adsz minden helyzetben…” és ez így is van, csak
Jézust kell hívnunk segítségül és Ő kipótolja
a mi erőtlenségünket, ahogy az ének folytatja: „… Felemelsz, hogyha elbukom, Szentlelked betölt, jól tudom…”
Hiszem, hogy idővel egyre kevesebbszer
bukom majd el. Ahogy Sebestyén Győző
lelkipásztorunk mondta március elején egy
istentiszteleten: „Ha a kísértő kopogtat az
ajtónkon, Jézust küldjük ajtót nyitni, és
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akkor a Sátán továbbáll!”
Érdemes felvenni a küzdelmet, mert már a
földi életünkben is megvan a gyümölcse,
hát még azután.
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne,
el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
(Jn 3,16)
Simonné Katona Judit

Életképek
Képes Biblia időszak
Katolikus hagyományokat követő, templomba járó családba születtem.
Soha nem kételkedtem Isten létezésében,
mindenhatóságában és csodálatos erejében,
de fogalmam sem volt, hogyan szólíthatnám
meg Őt. Isten egy távoli, elérhetetlen lény
volt számomra. Tudtam a katolikus imákat,
tudtam a teljes szentmise szövegét, gyerekkoromban „miséset” játszottam, a babáimnak felmondtam a teljes szentmise szövegét
(pap+hívek). Lapoz(gat)tam a Képes Bibliát, néz(eget)tem a színes rajzokat, olvas(gat)
tam a történeteket. Nagy vágyam volt, hogy
berendezzek a padlásunkon egy kis zugot
magamnak, ahol imádkozhatok és Istennel
lehetek. Bálványokkal akartam körbevenni
magam. Ebből nem lett végül semmi. Családommal régen Istenről otthon nem beszéltünk (ma már ez nem így van).
Egyszer számot fogunk adni. Egyszer találkozni fogunk a múltunkkal, és számot kell
adnunk Istennek. Csak Krisztus által tehetjük semmissé bűneinket. De ezt középiskolásként és főiskolásként még nem értettem.
Már nem tudom semmissé tenni azt, ami
megtörtént. Lépéseket tettem, de nem adtam
Istennek a szívemet. Sok olyan helyzetbe
örömHíRlap
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kerültem, ahol nagyon csúnyán „megüthettem volna magam”, de az Úrnak már akkoriban is gondja volt rám, szeretett és vigyázott
rám. Köszönöm Neki, hogy nem hagyott
elveszni, nem hagyott végérvényesen eltűnni
a mélyben!
Új életem van, és nem ítélkezem. Hálás vagyok édesanyámnak, nagymamámnak és
dédnagymamámnak, hogy segítettek elindulni az Úrhoz vezető út felé. Hagyomány,
hagyomány, hagyomány – akkori életem
fő mozgatója ez volt. Most már úgy fogalmazok, hogy Isten akkoriban számomra
egy üvegfal túloldalán létezett és lehetetlen
volt elérni Őt. De Ő végig szemmel tartott
engem, gondja volt rám.

Család
Gáborral 20 éves koromban ismerkedtem
meg. Régi református családból jött. 1995ben voltam először református templomban
velük. Már nem emlékszem, hogy pontosan
hol. 1995-ben vettem részt először egy kis
családi áhítaton, ahol a Bibliából olvastak és
Istenhez imádságban szóltak úgy, ahogy én
előtte még soha nem hallottam embert Istenhez szólni. Gábor egy kb. 15 oldalas levélben leírta nekem az élettörténetét. Mindenről
beszámolt. Akkor még nem volt sms és
e-mail. Azt szerette volna, hogy tudjam,
hogy ki ő, mi ő. A levél még megvan most
is. A megismerkedésünk után azt mondta a
családjának – amikor megkérdezték tőle,
hogy hova ez a nagy jókedv, mikor hazaért –
hogy: „Megismerkedtem a feleségemmel!”
Ezt én persze csak sokkal később tudtam
meg. Istennel kapcsolatos kérdéseimet főleg
Gábor nagymamájának tettem fel. Ültünk a
nappaliban a horgolt csipkével letakart karosszékben és beszélgettünk. Arról, hogy ki
volt Jézus, hogy miért jött el a Földre. Hogy
miért kellett kereszthalált halnia. Hogy mik a
bálványok. Hogy miért kell gyülekezeti közösségben lenni (és miért nem elég, hogy én
otthon elmormolom az imáimat szentekhez,
meg angyalokhoz, meg őrangyalokhoz). AzörömHíRlap
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tán beszélgettünk az Ige hatalmáról, a szektákról és minden olyan dologról, amiről nekem nem igazán volt pontos ismeretem.
„Nem éltem még e föld színén:
te értem megszülettél;
Még rólad mit sem tudtam én:
tulajdonoddá tettél;
Még meg sem formált szent kezed,
Már elválasztál engemet,
Hogy társam légy e földön.” RÉ 329/2

Esküvő
A férjem a másik felem. „Hozzá hű
leszek, vele megelégszem, vele szentül
élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt
sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan
állapotában, holtomig vagy holtáig,
hitetlenül el nem hagyom.”
Hosszú évekre berendezkedtünk a
„mi ökumenikus család vagyunk”-létbe. Az én családommal
katolikus
templomba mentünk
szentmisére,
Gábor
családjával református
közösségekbe. Követni szerettem volna a
hagyományokat, és
nem vettem észre,
hogy a legfontosabb –
Krisztus maga – elvész a
részletekben. Most már
földi életemben otthon vagyok. A családom Isten ajándéka.
Megismerkedésünk után négy évvel
már az esküvőre készültünk. Esküvőnk előtt
megbeszéltük a szertartás menetét a pécsi
lelkésszel és a katolikus pappal. A tervünk
egyszerűnek tűnt: a pécsi református templomban összeházasodunk református szertartás szerint. Aztán átmegyünk a katolikus
templomba és újra összeházasodunk katolikus szertartás szerint.
A lelkész és a pap ültek velünk szemben és
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mosolyogtak. A tiszteletes úr ki is mondta
azt, amire akkor gondolt: – „Amit most itt
felvázoltatok nekünk, mint esküvői terv, az
az Úr kicsúfolása gyerekek! Kétszer házasodni?” – „Miért is?” – néztünk bambán.
– „De hát a hagyományok!?”
Végül ökumenikus szertartásrend szerint
házasodtunk össze a református templomban
(1999-ben volt egy keresztény zsinat, ahol a
vegyes házasságok szertartásrendjében is
megállapodtak). A pap és a lelkész együtt mondták az áldás
szövegét az esküvőnkön.
Isten országában nem
lesz fontos, hogy milyen
keresztény
templom
milyen
szertartása
szerint keresztelkedtünk,
házasodtunk
vagy temettek el minket itt, a Földön.

Gyerekek
2002-ben megszületett
Petra, 2005-ben Ákos.
Petrát katolikus szertartás szerint keresztelték egy olyan templomban, ahol korábban
csak egyszer jártunk,
és olyan pap keresztelte, akit korábban csak
egyszer láttunk.
Hagyományok, hagyományok, hagyományok,
merthogy az édesanyja
katolikus. De ezt már annyiszor leírtam!
Ákos református lett, tiszteletes úr keresztelte Fóton, de ne ugorjunk még ekkorát.
Isten szelíden terelgetett minket. Mosolygok,
ha magunkra gondolok. Hogy is kerültünk
Fótra?
2005 tavaszán Petra lányunknak óvodát kerestünk. Budapest szélén laktunk, jártuk az
intézményeket, és arra gondoltam, hogy én

13

egyik helyre sem adom a kislányunkat, és
nem azért szültem őt erre a világra, hogy óvó
-vigyázó törődésünket, szeretetünket és figyelmünket szétzúzza egy olyan hely, amit
nem szeretnénk neki. Gábor anyukája felhívott egyik nap, hogy a Reformátusok Lapjában olvasott a Fóti Száz Juhocska Református Óvodáról és javasolta, hogy nézzük meg,
hátha felvesznek nem fótiakat is.
Bejelentkeztünk egy ismerkedős-bemutatkozós alkalomra. Egyszerű épület volt a régi
ovi az erdő szélén a Gyeriben, ütött-kopott
játékokkal az udvaron, kis csoportszobákkal.
Mégis, mikor kinyílt a bejárati ajtó, tudtam, hogy HAZAÉRTÜNK. És minden
fenntartás, kérdés vagy kétség nélkül rábíztam volna akkor, abban a pillanatban a kislányunkat az óvónőkre. Éreztem, hogy olyan
erős szeretet hatja át az ovit, amit leírni is
nehéz. Amikor a vezető óvó néni kikísért
minket az ajtón, kézen fogta Petrát és felszaladtak az ovival szemközti dombra, mert
megláttak egy kis énekes madárkát, és közelebbről is meg akarták szemlélni. Potyogtak
a könnyeim. Majd Petrát felvették! Így jártunk Fótra Újpalotáról oviba, így kerültünk
először a templomba is. 2005-ben költöztünk
Dunakeszire. Ezúton is köszönöm az óvoda
összes dolgozójának, hogy vigyáztak a csemetéinkre úgy szeretve és óvva őket, ahogy
a legszebb keresztyén családokban!

Gyülekezetem és Fót
A fóti közösség, de a mezőtúri, a debreceni
vagy a pécsi közösség tagjai is erősítik egymást. Erősödnek és egymást is erősítik a
saját hitük és egymás hite által.
TESTVÉREIM.

Keresztkérdések
2013-ban kezdtünk a Keresztkérdések sorozatra járni. Tiszteletes asszony egyszer megkérdezte istentisztelet után, hogy megyünk-e
(Ó, korábban hányszor kérdezte már! És
hálás szívvel köszönöm neki, hogy szelíden
és csendesen, de mindig keresett és nem veszített szem elől), részt veszünk-e az idei
örömHíRlap
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Keresztkérdések sorozaton, és azonnal
„igen” volt a válaszunk. Akkor már olyan
ellentmondások feszültek bennem, amiket
egyedül nem tudtam feldolgozni.
A Keresztkérdések sorozat Márk evangéliumán keresztül mutatta be csoportunknak
Jézus életét megkeresztelkedésétől a feltámadásáig.
Ezúton is köszönöm tiszteletes úrnak a türelmét hozzám, és figyelmét felénk, csoporttársaimnak pedig a bizalmát, az őszinteségét és
imádságos szívét, hogy egymást segítve kerülhettünk közelebb Jézus megismeréséhez
és a sorozatot követő konfirmációs fogadalmunkhoz.
A legnagyobb bűnöm talán a kívülállás
játéka volt. Az „én nem tartozom sehova
teljesen”-játék. Már tudtam, hogy sok dolog
a katolikus vallásban – főleg azért, mert ősi
hagyományokon alapszik – számomra már
távoli és elfogadhatatlan, ezért azokat kizártam az életemből. Nem gyóntam, nem áldoztam. Szentek, szentségek, kultuszok, helytartók, áldozatok. Bonyolult dolgok, amiket
korábban sem értettem teljesen (most sem).
Kívül maradtam. A református templomban
pedig azt mondtam, hogy „nem tartozom
közétek, mert én tulajdonképpen katolikus
vagyok”. Aztán sírva néztem az úrvacsorázó
embereket a templomajtóban és elkönyveltem magamban, hogy ez már mindig így
lesz. Fóton azt mondtam, hogy mi dunakesziek vagyunk. Dunakeszin azt, hogy pécsi
vagyok.
A munkahelyemet is csak egy állomásnak
állítottam be magamban. Nem álltam oda két
lábbal semmi mellé. Daráltuk a hétköznapokat és sokszor éreztem úgy, hogy a hétköznapi problémáinkat csak mi, saját magunk
tudjuk megoldani.
„Elég hasznos vagyok? Jól csinálom a dolgaimat?” Állandóan kavarogtak a kérdések a
fejemben.
És közben elkezdtük szervezni Petra lányunk
első áldozását Pécsett. A katolikus kislányunkét, aki református oviba járt korábban,
örömHíRlap
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és most iskolásként már református hittanra.
(Ne kérdezzétek, hogy miért. Isten tervének
része volt ez!) Sehogy nem akart összejönni
a szertartás elintézése. Egyik este Gáborral
elkezdtünk erről beszélgetni, és imádság
által megkaptuk a választ, hogy mi ezt a
szertartást mégsem szeretnénk. Saját közegében, biztonságos és szerető közösségében
maradjon a kislányunk, járjon református
hittanra továbbra is, és legyen egyszer konfirmáló, később úrvacsorázó tagja a gyülekezetnek, ezt Isten is így szeretné. Megkérdeztük tiszteletes úrtól, hogy mit tegyünk. Azt
mondta (mosolyogva), hogy semmit. Mindent tegyünk úgy, mint eddig. És így is lett.

Balázs
2013. április 22-én a kis nyolcéves unokaöcsémet spontán agyvérzés érte, többször
műtötték a Pécsi Idegklinikán. A műtétek
sora után nem ébredt fel többet Bazsi a vérzés súlyossága miatt. Bazsi most éberkómás
állapotban fekszik egy gyermek hospice házban Pécsett. Isten rajta és szülein keresztül
mutatta meg nekem, hogy teljesen az Övéi
vagyunk, gondja van ránk, de Ő az Ura
életnek és halálnak. Bazsi betegsége által
megismerhettünk olyan embereket, akik önzetlen segítségükkel, muzsikával, meseolvasással, odafigyeléssel és adományokkal is
megmutatták, hogy mi a felebaráti szeretet.
Köszönöm Istennek, hogy Balázs itt lehetett
velünk nyolc éven keresztül egészséges kisfiúként, köszönöm, hogy boldog élete volt,
hogy szerethetjük most is. Imádkozom, hogy
ne legyenek fájdalmai, és Isten országa várjon rá.
Jézus a Megváltóm. Az én bűneimért is
meghalt a kereszten. Övé vagyok. Kimondtam, hogy örökre az Övé vagyok!
Újjászülettem!!! (2013. május 23.)
„Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket,
bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött,
hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei
árán gyógyultunk meg.” (Ézs 53,5)
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Konfirmáció
2013. június 2-án konfirmáltam. A következő Igével kaptam áldást:
„Ujjongj, Sion leánya!
Veled van Istened, az Úr, ő erős, és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked.” (Zof 3,14a;17)
Gábor mellett állhattam a templomban, aki
az 1989-es konfirmációs fogadalmát erősítette meg azon a napon.

Úrvacsora
Mezőtúron vettem úrvacsorát először 2013.
július 27-én a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozón. A fóti ifikkel, a családommal
és rajtuk kívül még sok száz fiatallal együtt
léphettem a valóságos Krisztussal közösségbe.

Gonosz
„Mikor a Sátán megkísért,
és vádol megbánt bűnökért,
Jézusra nézek, áldom Őt,
a bűneimből megmentőt.
Ő halt meg minden vétkemért,
a bűntelen a bűnösért.
Isten, a bíró fölmentett,
Krisztusra nézve engedett,
Krisztusra nézve engedett.”
(„A mennyben fent” c. énekből)
A legnagyobb veszélye a Gonosznak az,
hogy folyamatosan el akarja hitetni velünk,
hogy Ő nincs is. Rámutat kudarcainkra, a
nagyot lekicsinyíti, a kicsit felnagyítja. Csábít arra, hogy saját magunk érzéseire hallgassunk és ne az Úrra.
„Hiszen nem azt teszem, amit akarok: a jót,
hanem azt cselekszem, amit nem akarok: a
rosszat.” (Róm 7,19)

Most
„Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon,
hogy el ne essék!” (1Kor 10,12)
Itthon vagyok.
Nincs többé üvegfal Isten és köztem.
Még sokat kell tanulnom.
Dávidházy Szilvia

Hit által
Egy himnuszt hallok elnémíthatatlan
századokon át új meg új alakban.
Az énekes nem egyszer névtelen.
Nem is ő énekel: a kegyelem!
S az egész földről láthatatlan karban
száll ég felé a csodálatos dallam,
és a fül fenséges harmóniát hall.
Figyelj! „Hit által! Hit által! Hit által!”
Azok sorában, akik énekelnek,
van kemény férfi, félénk, gyenge gyermek,
roskadt öreg, remegő szívű asszony…
De nincs perc, hogy e himnusz elhallgasson.
Mert szájról szájra, szívről szívre kel.
Némíts el egyet, ezer énekel.
Új meg új hang, de ugyanaz a dallam.
Néha leborulok, hogy tisztán halljam,
tele frissességgel, zengő csodákkal.
Hallod? „Hit által! Hit által! Hit által!”
Isten Lelke vezényel. Egyet int,
és új énekes lép elő megint.
Így int neked, és így intett nekem.
Meghallja, ha elnémul énekem,
és fáj neki egyetlen hang hiánya,
amint a nagy egészet dirigálja,
s az örök himnusz zúgva, zengve szárnyal:
Igen! „Hit által! Hit által! Hit által!”
Érzem, rajtam a Karmester szeme.
Énekelni, kezdeni kellene,
hogy munkám, harcom, életem, halálom,
minden szavam, minden szívdobbanásom
ezt, ezt az egyet zengje szüntelen!
Láthatatlan kar énekel velem:
testvéreim hangja körülölel.
Nem, a himnusz ma sem némulhat el,
legyen a dallam bármilyen nehéz.
Szemünk a Karmester kezére néz,
És minden olyan egyszerűvé válik.
Ő segít énekelni mindhalálig
szolgálattal, élettel és halállal
ma is: „Hit által! Hit által! Hit által!”
Túrmezei Erzsébet

örömHíRlap
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Új ember
„De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik,
akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz,
mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig
ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üde zöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét.” (Jer 17,7-8)
A Keresztkérdések sorozaton leírt jegyzetemből szeretném néhány olyan gondolattal
kezdeni, amely mély nyomott hagyott bennem:
Egyedül Jézus kereszthalála menthet meg
bennünket a hit által. Kérlek Uram, adj erős
hitet nekem!
Ő az ajándék, hiszen kegyelemből van az
általa nyert üdvösség. Kérlek Uram, részesíts
engem kegyelmedben!
Nem kell álarcot viselnem, nem kell senki
előtt bizonyítanom, csak az Úr előtt kell bizonyítanom. Kérlek Uram, segíts, hogy álarc nélkül élhessek és neked bizonyíthassak!
Rábízhatom magam és rábízom magam. Köszönöm Uram, hogy rád bízhatom családomat és magamat!
Időt kell szakítani Isten szavának olvasására.
Kérlek Uram, adj erőt, hogy Igédet többet és
még többet olvassam és értsem.
A sürgős mindig a fontosnak az ellensége.
Kérlek Uram, adj erőt ahhoz, hogy az igazán
fontossal foglalkozzak a sürgős helyett!
Tudom, vissza már nem fordulok! Kérlek
Uram, adj erőt, hogy a keskeny úton járhassak!
2013-ban feleségemmel együtt én is részt
vettem a Keresztkérdések sorozaton. Családomon kívüli bizonytalanságok vettek körül
abban az időben. Krisztus kegyelme, amit a
10 hét során megtapasztaltam, átsegített a
nehézségeken. Az alkalmakat nagyon vártam
hétről-hétre, és sokat gondolkodtam azon,
hogy mi lesz a sorozat után. Mihez fogok
kezdeni a testvérekkel együtt töltött idők
nélkül? A tiszteletes úrral és a csoportommal
örömHíRlap
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történt beszélgetések során, a 10 hét elteltével jöttem rá, hogy mindent magam mögött
hagyva egészen más emberré válhatok, ha
Jézust Megváltómnak elfogadom és vallom.
Hosszú idő, 25 év alatt jutottam el konfirmációs fogadalmam megerősítéséig. Nagy boldogság volt számomra, hogy ezt a feleségemmel együtt, az Úr asztala előtt állva tehettem meg.
Hittel mondom, hogy már más ember vagyok, vissza nem fordulok!
Dávidházy Gábor

Mikor volt utoljára, hogy:
- egy lelket Krisztushoz vezettél,
- egy haragosoddal kibékültél,
- igazi áldozatot hoztál,
- bizonyságot tettél,
- valakit megvigasztaltál,
- valakinek lelki segítséget nyújtottál,
- őszinte bűnbánatot tartottál,
- imád meghallgatásra talált,
- ébredésért imádkoztál,
- szólt hozzád az Ige,
- szeretetből szolgáltál,
- vállaltad a felelősséget,
- Isten előtt csendben voltál,
- valakitől bocsánatot kértél,
- nem ítélkeztél, hanem elnéző voltál,
- időztél a kereszt alatt,
- az első szeretet tüzében égtél,
- felvetted a keresztet,
- végigolvastál egy bibliai könyvet,
- beláttad, hogy nincs igazad,
- hálát adtál a szenvedésért,
- örvendeztél, bár mellőztek,
- csendes maradtál, amikor
megbántottak?

Mikor volt utoljára?
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Elfogadó szeretet
Veszprém megyében, két fiú gyermek után
születtem szerető családomba. Szüleim római katolikusként kereszteltettek meg, majd
elsőáldozó és bérmálkozó is lettem. 13 éves
voltam, amikor az Úr létezését először tapasztaltam meg: imáimban kért kistesóm
megszületett.
„Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved
kéréseit!” (Zsolt 37,4)
Amikor szülővárosomból elkerültem kollégiumba, már csak nagyobb ünnepekkor mentem el templomba. Főiskolai éveim alatt úgy
gondoltam, hogy elegendő kirándulások alkalmával felkeresett templomok perselyébe
pénzt dobnom. A záróvizsgáimat még be
sem fejeztem, amikor már munkaszerződésem volt egy német, a ruhaipari szakmában
elismert fehérnemű készítő vállalatnál. Az
évfolyamon sokan irigyeltek, én gyarló módon a saját teljesítményemnek véltem ezt
a páratlan lehetőséget.
Külföldön honvágyam felerősödésével az Úr
Igéjét szomjaztam, mégis, mikor a magyarországi üzem beindítása elkezdődött Veresegyházon, magam mögött hagytam az Úrral kialakított szorosabb köteléket és a
munkába temetkeztem. Szerettem a munkahelyi kihívásokat, csoportvezetőként sikeresnek éreztem magam. Szakmai tudásomat
elismerték az anyavállalatnál és itthon
egyaránt. Baráti kapcsolat is kötött a munkatársakhoz és főnöknőmhöz. Mégsem voltam
boldog, valaki hiányzott az életemből, de
én nem jöttem rá, hogy ki.
„Világosítsa meg lelki szemeteket, hogy
meglássátok: milyen reménységre hívott el
minket, milyen gazdag az ő örökségének
dicsősége a szentek között.” (Ef 1,18)
Öt év munkaviszony után egy fejvadász cég
megkeresésére hirtelen felmondtam és egy
szombathelyi ruhaipari vállalathoz szegődtem termelésirányítónak. A régi munkahelyemen megdöbbentek döntésemen. Az új,
jól fizető álláshoz úszómedencés, teljesen
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felszerelt luxuslakás is tartozott, anyagi
gondjaim nem voltak, mégis az Úr hiányát
egyre jobban éreztem.
Ezután mindent a hátam mögött hagyva
Angliába utaztam. Csekély angol nyelvtudásommal önkéntes voltam egy, az Anglikán
Egyház által fenntartott kastélyban. A munkámért cserébe szállást és ételt kaptam. Én
takarítottam hajnalonként a mellékhelyiségeket, közösségi tereket és a kápolnát. Azt vettem észre, hogy a kápolnában töltöm a szabadidőm egyre több részét is, megismerkedve hívő önkéntes társaimmal. Angol szókészletem először az Úr dicsőítésére énekelt,
imádkozásnál elhangzott szavakkal bővült.
Fél év után családom hiánya miatt hazaindultam. Pár perc késéssel érkeztem a repülőtérre, ami elég volt ahhoz, hogy lekéssem a
gépet. Már csak annyi pénzem maradt, hogy
hazatelefonáljak, hogy mi történt velem.
Amíg családomnak sikerült itthon borsos
áron új repülőjegyet vásárolni, én éhesen,
pénz nélkül várakoztam a terminálban.
Az Úr megláttatta velem, hogy milyen
lehet azoknak, akik éheznek. Hosszú óráknak éreztem az időt, míg végre szeretett szülőföldemre léphettem. Édesanyám tyúkhúsleveséért és kényelmes ágyamért hálát adtam
az Úrnak.
„Tudok szűkölködni és tudok bővölködni is,
egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt.” (Fil 4,12)
Munkakeresésem csak pár napig tartott: az
Úr kegyelméből visszamehettem Veresegyházára dolgozni, oda, ahol cserben hagytam
barátokat, munkatársakat.
Egy garázsból kialakított albérletre futotta.
Egy hideg éjjelen elfagyott a fűtésrendszer,
így másnap reggel újabb szállás után kellett
néznem. Semmiképp nem szerettem volna az
új albérletben másokkal összeköltözni, közös
helyiségeken osztozni. Úgy gondoltam, hogy
egyedül jobban tudok az Úrra figyelni, Igéjében elmélyülni. Szűkös anyagi lehetőségeim
miatt Gödöllőn találtam olyan szállást, ahol
örömHíRlap
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három egyetemista épp új lakót keresett.
Nem értettem az Úr szándékát, hiszen én
egyedül szerettem volna lakni és a szabadidőmben minél több időt az Ige olvasására
fordítani. Végül a magány helyett közös
evések, éjszakába nyúló baráti beszélgetések
lettek. Az egyik lakótársammal egyre többet
beszélgettünk Jézusról, így ismerkedtem
meg Gáborral, a férjemmel.
„Azután ezt mondta az Úristen: Nem jó az
embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő
segítőtársat.” (1Móz 2,18)
Közös életünkre 2008 januárjában kértük az
Úr áldását, majd Dunakeszin vásárolt lakásunkba költöztünk. Imáinkban kért első
gyermekünk, András öt éve
született. A problémamentes
várandóságom egy Hellp
Szindróma nevű súlyos terhességi toxémiával végződött. A kórházban csodáról
beszéltek, hogy mindketten
életben maradtunk. Az
intenzív osztályról kikerülve már nem volt kérdés
számomra, hogy változtatnom kell hitbéli életemen
és le kell borulnom az Úr
elé.
A Fót-Központi Református Gyülekezetbe
először a baba-mama körön keresztül kapcsolódtam be. Hálás vagyok a nagymamákért, akik az alkalmak alatt gyermekeinkkel
játszanak.
Következő gyermekünknek tíz hetes magzati
korig tartott földi élete.
Júliánk 21 hónapja látta meg a napvilágot.
Még pici volt, amikor a Keresztkérdések
sorozat indult, így együtt jártunk hétvégenként az alkalmakra. A sorozaton választ
kaptam azokra a kérdésekre, hogy kicsoda Jézus, hogy miért jött és mit vár azoktól, akik Őt akarják követni.
„Mi nem adhatunk új életet önmagunknak,
ezt egyedül csak Isten teheti meg. Amint
Isten ajándékozott meg egy szülőpár által
örömHíRlap
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eddigi, testi, múló életünkkel, éppen úgy az
új életet, az örök életet is csak valaki mástól
nyerhetjük el. Ehhez az élethez is születés
útján jut az ember. Az első születésünk sorsszerűnek tűnik, a második születésünkben
felkínált születésről van szó. Azoknak adja
Isten, akik hisznek Jézus Krisztusban. Akik
megnyílnak előtte és befogadják az életükbe.”
“Bizony, bizony mondom néktek: aki hallja
az én igémet, és hisz abban, aki elküldött
engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem
megy, hanem átment a halálból az életbe.” (Jn 5,24)
„Át kell mennünk a bűnbánat és megtérés
szoros kapuján, ahova maga
Isten Lelke von bennünket,
és aztán megnyílva Krisztus
Lelke előtt be kell fogadnunk az újjáteremtő Lelket.”
2013 május 9-én, 35 évesen
újjászülettem. Ami azt jelenti számomra, hogy a
keresztyénség többé nem
tan és ismeret, hanem életforma. Nem elmélet, hanem gyakorlat.
Nagyon hálásak vagyunk az
Úrnak, hogy a Fót-Központi
Református Gyülekezethez tartozhatunk,
hogy Andrásunk a Száz Juhocska Református Óvodában Jézusról tanulhat, és páratlan
szeretetben, gondviselésben részesülhet az
óvodában dolgozók által. Hálás vagyok lelkipásztorainkért, hogy a Keresztkérdések
sorozatot megszervezték és segítettek meglátnom, hogy le kell tennem bűneimet.
„Szüntelenül hálát adok értetek, amikor
megemlékezem rólatok imádságaimban.”
(Ef 1,16)
Milyen sokszor ellenálltam az Úr hívásának,
Ő mégis elfogadó szeretettel várt rám.
„Te vagy, Uram, reménységem, te vagy,
Uram, bizodalmam ifjúkorom óta.”
(Zsolt 71,5)
Halászné Unger Zsuzsanna
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Óvoda

Szolgálat az óvodában
Száz Juhocska Református Óvoda.
Mit is jelent ez nekem? – Isten áldását!
Isten megáldotta családunkat azzal, hogy ide
járhat első gyermekünk és remélem majd a
többi is. Hogy naponta találkozik már a kicsi
3-4 éves kis lelke az Igével, hogy naponta
szólíthatja meg őt Jézus, és talán nem kell
majd neki több, mint 30 évet (mint a szüleinek) várnia arra, hogy betöltse a szívét Jézus
Krisztus. Naponta hallom szülőktől, milyen hálásak azért, hogy gyermekük ide
járhat, hogy ez nekik megadatik.
Hogyan háláljam meg ezt neked, Istenem?
– rebeghetjük imáinkban.
És akkor szülői értekezleten mit hallok az
óvoda vezetőjétől? Ismét elérkezett az ideje
a tavaszi óvoda-karbantartásnak! Várják a
segítő kezeket március 29-re, szombatra.
Második alkalommal nyílt számunkra lehetőség, hogy segíthessünk. Most is, múlt alkalommal is remek társaság gyűlt össze, jó
hangulatban dolgoztunk, jó volt más, eddig
számunkra ismeretlen testvérekkel közelebbről megismerkedni. Valamint jó volt mélyebben belelátni az óvoda életébe, gondjaiba,
hogy hol lehetne még segíteni, jobbá, szebbé
tenni ezt az óvodát.
Kinek, kiért is tesszük mindezt? Elsősorban ISTENNEK, másodsorban gyermekeinkért, és harmadsorban szintén hálából
az óvoda dolgozóiért, hogy szebb, jobb
környezetben könnyebben, hatékonyabban tudják végezni áldásos munkájukat.
Az őszi munkálatok során elsősorban a falevelek hullásából eredő feladataink voltak. Az
elsődleges és legnagyobb munkát az ereszcsatorna takarítása jelenti ilyenkor, valamint
az udvartakarítás. Tavasszal a fából készült
játékok, házikó és a kerítés lefestése a legfontosabb. A kőkerítés sajnos már elég rossz
állapotban van, akkora lyukak tátongnak
rajta, hogy a gyerekek lassan „elszökőset”
fognak játszani. Most ennek megakadályozására tettünk kísérletet, bár egy új fal felhúzá-
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sa lassan már ésszerűbb lenne mindenféle
szempontból. Sajnos a festési munkálatoknak csak egy részét (kb. harmadát) tudtuk
elvégezni. Most még szépek ezek a fajátékok, de lassan egyik-másik már annyira el
fog korhadni, hogy ki kell majd dobni őket.
De akkor miből fogják pótolni ezeket?
Szükség van minden segítő kézre vagy így,
eljönni, tenni, amit csak lehet, vagy tárgyi,
vagy anyagi felajánlásokkal!!!
Bíztatok mindenkit, hogy amikor csak lehet,
dicsőítse Istent ekképpen is!
A hála = a tetteinkben is megnyilvánuló szeretet.
„Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is
nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan.” (1Jn 3,18)
Várady Beáta
Pecznyík Pál: A kíváncsiság bűne
Kíváncsiság sodort
embert egykor bűnbe,
mennyei kutatást
zászlajára tűzve.
Klinikai halál
még nem földi végpont,
ki abból visszatért,
új földön még nem volt.
Ama túlsó partról
csak Jézus jött vissza,
aki ezt nem hiszi,
Sátán borát issza.
Feltámadás után
negyven napig járt itt,
köszöntve Máriát
és nővérét, Mártit.
A tanítványokat,
s több mint ötszáz embert,
aztán elbúcsúzott,
és Atyjához felment!
Onnan várja vissza
vérén váltott népe,
s Vele egyesülve
szárnyal fel az égbe!
Feltámadást, aki
nem hiszi, nem várja,
hívők csodás honát
soha meg nem látja!
örömHíRlap
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Feleségként, anyaként a
háztartásban
Arról szeretnék most bizonyságot tenni,
hogy hogyan találtam örömöt, megnyugvást
és értelmet az otthon töltött években feleségként és anyaként. Előre szeretném minden
kedves olvasó figyelmébe ajánlani, hogy ez
az én történetem, senkitől sem várom el,
hogy ugyanezt az utat járja. Az Úr engem
mélységeken és magasságokon át vezetve
tanított meg mindarra, amit most el szeretnék
mondani, hogy legyen Övé a dicsőség érte!
15 éve vagyunk házasok Zsolttal. Először a
feleség és háziasszony szerepét kellett megtanulnom, aztán jött hozzá az anya-szerep.
14 éve vagyok otthon a gyermekeimmel.
Isten három gyermekkel ajándékozott meg
minket: Kristóf 13, Anikó 11, Barnabás pedig 6 éves.
Eleinte nem voltam vele teljesen tisztában,
mi minden az én feladatom a háztartásban és
feleségként. Ezt tanulni kell, mint minden
mást. Meg kellett szoknom, hogy amíg gyermekként mindent megkaptam otthon, most
nekem kell kiszolgálnom a férjemet és a
háztartást kézben tartani, más nem fogja
megoldani helyettem ezt a feladatot. Jól be
kell osztani az időt, hogy mindenre jusson,
és minden rendben legyen.
Aztán megszületett az első gyermek, teljesen
átprogramozta a napirendünket, bővült a
feladatköröm. Ezt is tanulni kell. Eleinte azt
hisszük, hogy minden a gyerek körül forog.
Sokan el is vesznek ebben. Pedig nem ez a
helyes sorrend, nem így tervezte Isten. Isten
rendje az, hogy Ő legyen az első az életünkben, aztán a házastársunk, akivel egy
testté szerkesztett, és utána jön a gyermek.
Nagyon szépen hangzik, sokan mondják,
hogy „a gyerek az első”, de ez nem Isten
Igéje szerinti sorrend. Ha nem jó a sorrend
az életünkben, minden borul. Ismeritek a
következő kifejezéseket: „fut a háztartás”,
örömHíRlap
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„soha semmire nincs időm”, „a gyerek tölti
be az életemet, ő a mindenem”. Mennyire
helytelen prioritásról árulkodnak ezek a
mondatok!
Én sajnos a magam kárán tanultam meg,
hogy mi a következménye annak, ha a házimunkát nem tudom kézben tartani, a Biblia
olvasást hanyagolom, mert „nincs időm rá”,
és ennek következménye, hogy a férjemre
sem jut annyi figyelmem és időm, mint
amennyi kéne. Házasságkötésünkkor úgy
indultunk, hogy minden napot közös imádsággal zártunk, a Bibliát pedig külön-külön
olvastuk más-más időben. Amikor a gyerekek kicsik voltak, a körülöttük való tevékenység annyira meghatározta a mindennapjaimat, hogy elfáradtam, és nem vettem elő
minden nap a Bibliát. És ha egyszer kimarad,
kimarad az többször is. Ha pedig már régóta
kimaradt, akkor már az ember hozzá is szokik ehhez az állapothoz, én pedig egyre
messzebb kerültem Istentől. Pedig Ő minden
nap szeretne velünk közösségben lenni. Nekünk van erre szükségünk a legjobban, nem
Neki. A kisbabáim napirendje miatt az istentiszteletekről is elmaradtam hosszabb időre,
eltávolodtam a közösségtől. De a férjem sem
kapta meg az őt megillető figyelmet és helyet az életemben, mert ugye minden borult.
Isten aztán rávezetett, hogy a prioritást kell
megváltoztatnom az életemben, meg kell
lennie a helyes sorrendnek. Most már sok
éve a férjemmel együtt olvassuk a Bibliát
minden este és együtt zárjuk a napot imádsággal. Tudjuk, hogy ebből nem engedhetünk! Ez a tartópillére a házasságunknak: az
Istennel való közösségünk. Megtanultam,
hogy Isten után a férjem legyen mindig az
első, nem a gyerekek. Ha hazajön, nem az a
dolgom, hogy rázúdítsam az egész aznapi
históriámat a gyerekekkel, hanem hogy meghallgassam őt, figyeljek az ő szükségleteire,
hagyjam pihenni is, és aztán úgyis magától
bekapcsolódik a gyerekek közti teendőkbe.
Amikor köztünk tartott egy pár baba-mama
kört Bíró Délia pszichológus, gyülekezetünk
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egyik tagja, nagyon sok mindenre felhívta a
figyelmünket a férjünkkel és gyermekeinkkel kapcsolatban, hogy mire kell legjobban
figyelnünk feleségként és anyaként. Nem
szabad úgy fogadnunk a férjünket, hogy „De
jó, hogy végre megjöttél, vedd már kézbe a
babát, …tedd ezt vagy azt vele, …és képzeld
ez meg az történt…” – és csak folyik belőlünk a szóáradat.
„Okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az
Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” (Róm 12,1-2) Odaszánom magam Istennek áldozatul a férjem és gyermekeim javára.
Ez kedves Isten előtt. Nem
az, ha önző vagyok, és
csak azzal törődöm,
ami nekem jó és fontos. Meghallgatom a
társamat, figyelek rá,
mire van neki szüksége.
Csak mire nagyobbacskák lettek a gyermekeim, akkor tanultam meg a házimunkát
is jól beosztani. És mára elmondhatom, hogy
sok örömet lelek benne, mert közben lehet
énekelni, dicsérni az Urat, és gyermekeimért imádkozni. Ha egyhangúnak tűnik is a
házimunka, nagyon sok mindennel lehet
változatossá tenni. Sokszor beteszek egy
CD-t, és Istent dicsőítő énekeket hallgatok és
éneklek pl. mosogatás és főzés közben. Melyik munkahelyen teheti meg az ember, hogy
ennyit imádkozzék a családjáért? Istennek
kedves ez, ha odaszánjuk az időnket és erőnket abban a családban, amit Ő ajándékozott
nekünk. Ezt senki más nem teheti meg helyettünk, csak mi. „Akár esztek tehát, akár
isztok, bármi mást cselekesztek, mindent
Isten dicsőségére tegyetek!” (1Kor 10,31)
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Lehet úgy is folytatni a sort, hogy akár főztök, akár mosogattok, akár pelenkát cseréltek, mindent Isten dicsőségére tegyetek!
„Jóakarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és
nem mint embereknek!” (Ef 6,7) Úgy végezzük, mint az Úrnak és nem embereknek.
Szolgálat ez is.
„Hanem mivel az Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akik nem az embereknek akarnak tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek.” (1Thessz 2,4) Isten
alkalmasnak tartott minket, hogy ránk bízza
ezt a szolgálatot. Az Ő megbízásában lehetünk. Az evangéliumot hirdethetjük szóval, tettekkel és egész
életünkkel azoknak,
akiket a legjobban
szeretünk. Engem ez
nagyon
boldoggá
tesz!
Sok anyukától hallottam már a jó tanácsot:
„Ne menjetek vissza
dolgozni túl hamar!
Legyetek együtt a
gyermekeitekkel, amíg
tehetitek! Ezt az időszakot nem
lehet visszahozni, ha elmulasztjuk,
nem lehet bepótolni.” Anyaként ránk van a
legnagyobb szükségük a gyerekeknek, minimum 3 éves korukig, de ha lehet, 6-10 éves
korukig is akár. Ezzel tudjuk életüket a legjobban megalapozni, és ez kedves Isten előtt.
„Okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az
Istennek!” (Róm 12,1) Szánjátok oda az időtöket, a munkátokat, az erőtöket.
Most a böjti időszakban ez különösen is fontos üzenet számunkra: Isten előtt az a böjt
kedves, ha valamit úgy vonunk meg magunktól, hogy Neki szánunk oda valamit
helyette. A ránk bízott gyermekeket Isten
előtt nevelni, minél több időt velük tölteni,
életüknek minden mozzanatában Istenre muörömHíRlap
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tatni – ez Istennek kedves áldozat. Én itt
magamról mondok le, a magam munkájáról,
karrierjéről az Istentől kapott gyermekek
javára és az Úr szolgálatára. És ezt mindig
megbeszéljük a férjemmel, ő pedig megerősít ebben engem. Így életem hosszabb szakasza böjt, nem csak a Húsvét előtti pár hét.
Jézus is ezt a példát adta nekünk: az Ő egész
élete egy nagy böjt volt, egy nagy odaszánás.
Minden saját szükségletét háttérbe helyezte
azok javára, akik közé küldte Őt az Atyja.
Sok időt odaszánt Istennel, az Ő Atyjával
való kapcsolatára, az imádságra, és ebből
merített erőt a küldetéséhez. A velünk való
törődéshez. És a legnagyobb áldozatot sem sajnálta értünk, még a halált
is vállalta, csak hogy nekünk örök életünk lehessen, levegye rólunk a bűn
terhét és így kapcsolatba
kerülhessünk az élő Istennel. Én az Úrral való napi
kapcsolatban kérem el az
útmutatást minden egyes
naphoz, és hosszútávon
arra is, meddig szeretne
még itthon látni engem az
Úr. Én úgy kerültem el az
úgynevezett
„Gyesbetegséget”, hogy tudatosan örömöt keresek
és találok a napi rutin munkákban, és a
gyerekekkel eltöltött időben.
Nemrég egy olyan anyuka mondta nekem a
következőket, akinek már felnőttek a gyerekei: „Én tulajdonképpen nem neveltem a
gyerekeimet. Csak úgy felnőttek. Nem voltam itthon, egész nap dolgoztam.” Nagyon
szomorúak voltak a szavai. Egy másik anyuka pedig azt mesélte, hogy most mondott fel
a munkahelyén, mert rájött, hogy alig van
ideje a családjára, még vasárnap is sokszor
dolgoznia kell, nincsenek ünnepnapjaik
együtt. Most több időt tölt iskolás lányával
délután, aki nagyon örül neki. Egy háromgyerekes anyuka pedig azt mondta, hogy
örömHíRlap
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nagyon megbánta, hogy sietett vissza dolgozni, pedig maradhatott volna még főállású
anyaként otthon. És ezt az időt már nem lehet bepótolni, visszahozni.
Az én édesanyám 4 gyermekkel otthon maradt egészen felnőtt korunkig. Nekünk ez
nagyon sokat jelentett. Sohasem kellett menzán étkeznünk, mert minden nap finom ebéddel várt minket, miközben jókat lehetett beszélgetni. Ezt én is kihasználom most itthon,
és látom a saját gyermekeimen is, hogy sokat
jelent nekik a meleg otthon, az ehető ebéd, a
beszélgetések, amikre este fáradtan már nem
lenne annyi idő és figyelem. „De finom illat
van! Mit sütöttél?” – gyermekeim szájából ez a
mondat minden munkahelyi elismerésnél többet ér.
A hosszú nyári szünet
eltöltése sem gond így
nekünk, nem kell kényszeredetten
mindenféle
költséges programot, tábort kitalálni a gyerekek
számára tőlünk távol, hanem együtt tölthetjük az
egész időt szabadon.
Anyukám három felsőfokú nyelvvizsgájával jó
külkereskedelmi
állást
tölthetett volna be, de mi fontosabbak voltunk számára. Édesapámmal megbeszélték,
hogy neki és mindnyájunknak jobb, ha édesanyám biztosítja az itthoni hátteret, apukám
pedig alkalmi pluszmunkákat vállalt a megélhetésünkért.
Édesanyám példáját látva mindig az volt az
álmom, hogy egyszer én is háziasszony legyek és gyerekeket nevelhessek otthon. Ez
az álmom teljesült, mégis csak akkor nem
savanyodom bele ebbe, ha Istenben vagyok
boldog, meglátom az általa elkészített helyemet, és az Ő kezét fogva, az Ő tanácsát
kérve töltöm be azt. Ha az Úr kezét fogva
töltjük a mindennapjainkat feleségként, háziasszonyként és anyaként, akkor imádkozha-
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tunk azért, hogy gyermekeink is majd egyszer önállóan is Isten kezét fogva járják életüket, akkor is, amikor mi már nem vagyunk
közvetlenül mellettük.
Az otthon töltött idő mellé kaptam az elmúlt
években szolgálatot is a gyülekezetben. A
baba-mama körben gitárral kísérem az énekeket, és egyre több alkalomra készülök Igével, bizonyságtétellel. Ez a szolgálat engem
is épít, és mindig nagy örömmel várom, milyen üzenetet helyez az Úr a szívemre, amit
anyuka társaimnak továbbadhatok.
Minden anyukának azt kívánom, hogy ha
csak egy-két évet is tud otthon tölteni a gyerekeivel, és nem maradhat tovább velük,
akkor azt a pár évet használja ki tudatosan,
keressen és találjon örömet az együtt töltött időben a gyermekeivel. Ez egy döntés,
elhatározás, hogy a legjobbat akarom kihozni ebből az időszakból, ami visszahozhatatlan egy család életében. Imádkozzatok sokat
gyermekeitekért és énekeljetek minél többet
az Úrnak!
„Mert a nekünk adatott kegyelem szerint
különböző ajándékaink vannak, eszerint
szolgálunk is.” (Róm 12,6) „Akinek sokat
adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat
bíztak, attól többet kérnek számon.”
(Lk 12,48)
Tóthné Pálúr Anna

A „Foglalkozásnélküli” Asszony
„Foglalkozásnélküli” –
olvastam útlevelemen,
S majdnem könnyes lett a szemem.
„Foglalkozásnélküli” – olvashattam.
Pedig ki él a földön hasznosabban!
Hivatása: másokért élni, tenni,
Kora reggeltől készen lenni,
S vállalni késő éjszakáig,
Mi övéi javára válik.
Háziasszony, anya, feleség…
Mi más foglalkozás lehetne még?
Kedvenc ételek jó szakácsa,
Csomagoló minden utazásra,
Sebész, ha az ujjat tövis sebzi,
Békekötő, ha igazat kell tenni,
Szabó, ha régit kell fejteni…
Üres az erszény? Pénzügyi zseni!
Lexikon: mindent észben tartani.
Varrónő, ha elszakad valami.
Mesék fáradhatatlan mesélője,
A házi béke őrizője.
Babadoktor, dekoráló, kertész,
Cukrász, fodrász…s a felsorolás nem kész,
Mert mondhatnék én még címet sokat,
De mért gyötörjem a nyomdászokat?
Áldásul teremtetett asszonyszívek!
S ők a „foglalkozásnélküliek”?!
Ismeretlen svájci költő verse

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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Hirdetések

Állandó alkalmaink

örömHÍRlap
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

Minden szerdán
8:15
Minden második csütörtökön
közbenső héten

Hivatali ügyintézés: szerdán és pénteken
de. 8–12h és du. 14–18h között,
valamint istentiszteletek után.
Következő számunk
júniusban jelenik meg.
A lapot önkéntes adományokból
tartjuk fenn.

1+1% FELHÍVÁS!
Elérkezett a 2013. év
adóbevallásának ideje,
éljünk törvény adta
lehetőségünkkel és
ajánljuk fel adónk 1+1%-át:
Fóti Református Alapítvány

19186890-1-13
Református Egyház

0066

Gyülekezeti istentisztelet
Gyermek istentisztelet
(3 korcsoportban: 3-5, 6-8, 9-12 évesek)
Bibliaóra
Imaóra
Ifjúsági óra
Fiatalasszonyok imaköre
9:30
Baba-mama kör
9:30
Hitmélyítő mamakör

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:
basszus - hétfő 18:00
szoprán - hétfő 19:00
tenor - hétfő 20:00
alt
- kedd 18:30
Összpróba:
szerda 18:30
Hálaénekkar próbája: péntek 9:00 és 15:00

Különleges alkalmaink
Április

18. 18:30 Nagypéntek, passiós istentisztelet
20. 10:00 Húsvéti úrvacsorás istentisztelet
21. 10:00 Húsvéthétfő, úrvacsorás istentisztelet
27. 10:00-16:00

Május
Június

Körzeti női csendesnap

25. 10:00 Évadzáró zenés istentisztelet
1. 10:00 Konfirmációvasárnap
2-6. 19:00 Bűnbánati hét
8. 10:00 Pünkösdi úrvacsorás istentisztelet
9. 10:00 Pünkösdhétfő, úrvacsorás istentisztelet

Július 21-26.

Családos hét Balatonfenyvesen

GYÜLEKEZETI TÁBOROZÁS BALATONFENYVESEN!
2014. július 21-26-ig
Szeretettel hívjuk a gyülekezet kicsinyeit és nagyjait egyaránt,
az idén is megszer vezésre kerülő gyülekezeti táborozásra!
A Református Üdülőnek nagyszerű sportpályái, saját strandja és konyhája van.
Szállás és napi háromszori étkezés biztosított.
Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet.
örömHíRlap

