19. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM
2014. Karácsony

örömHÍRlap
A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata

JÉZUS AZ ISTEN
„Csendesedjetek el, és tudjátok
meg, hogy én vagyok az Isten!
Magasztalnak
a népek, magasz1
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fokozódik körülöttünk és bennünk a hangzavar, a zaj. Mindenki nyüzsög körülöttünk,
mintha egy megzavart hangyabolyban lennénk. Összevissza szaladgálnak az emberek, hogy a közelgő ünnep
elvárásainak nyomása alatt mihamarabb elintézzék azt a
sok feladatot, amit mások és saját elvárásaik alapján
célul tűztek ki maguknak. Meg sem hallják, és sokszor
még mi, keresztyén emberek sem halljuk, hogy Isten
TARTALOMJEGYZÉK:

ebben az időszakban még intenzívebben hív bennünket az elcsendesedésre, a megállásra,
mint máskor. Ő azt szeretné, ha
az a négy adventi hét, amely a
Karácsony szent ünnepét megelőzi, Őelőtte való csendben történne, és nem a világ zsivajában,
tülekedésében.
Mi nem a szeretet ünnepére,
sem a fenyőünnepre készülünk,
hanem Jézus Krisztus születésnapjára. Csak az Isten előtti
csendben lehet végiggondolni és
igazán nagyra értékelni azt, amit
az Úr az első
Karácsony alkalmával megcselekedett
értünk és velünk.
„Csendesedjetek el,
és tudjátok meg,
hogy én vagyok az
Isten!” Ha elcsendesedünk és az Isten
előtti csendben átolvassuk a Bibliából a
karácsonyi történetet, akkor tudhatjuk
meg mi is, hogy az a
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Valóságos Isten

Jézus, aki megszületett a betlehemi istállóban – valóságos Isten és valóságos ember
egyben. Jézus neve jelentése: Szabadító.
Szabadító született, és aki ezt megtudja és
hittel elfogadja, az képes arra, hogy leboruljon és magasztalja Őt.
„Tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten.”
Olyan Istenünk van, aki kijelentette magáról,
hogy Ő kicsoda, egészen személyesen bemutatkozott nekünk Jézus Krisztusban. És oly
felszabadító ez a tudás! Jézus: Isten és Szabadító. Mikor tudom én ezt meg igazán?
Akkor, amikor az Előtte való csendben kitárva neki szívemet, én is átélem az isteni hatalmát, a szabadítását. A bűn mindannyiunkat
fogságban tart. Ebbe születünk bele és
mindaddig foglyai vagyunk, míg életünket
át nem adjuk Jézusnak. Aki már átadta, az
tudja miről beszélek (írok), hiszen Jézus
mindannyiunkat kihozza a bűn rabságából,
és új életre szabadít fel. Erre pedig csak Isten
képes. Jézus Krisztus Isten és Szabadító, aki
született nekünk, és Ő szeretne bennünket is
behívni az Ő csendjébe, hogy beszélhessen
velünk és elmondja: „Azért jöttem el kisdedként a földre és azért éltem itt, hogy megmutassam isteni jellemem vonásait, és tudassam
veled, hogy szeretlek. Neked is kínálok más
életet, mint amit eddig éltél. Olyat, amiben
az Atya szabad gyermekeként élhetsz, olyat,
amiben ott van az én békességem, szeretetem
a jelenlétem által.”
Karácsony szent estéjén állj meg te is végre,
hogy elcsendesedve Előtte, számodra is felragyogtassa önmagát, hogy megtudd – Jézus
az Isten!
Ennek a karácsonyi Örömhírlapnak hasábjain olyan emberek osztják meg velünk bizonyságtételeiket, akik megtudták, hogy
Jézus Isten és Szabadító egyben. Ők átélték
mit jelent a csend, a megállás, mit jelent a
megváltás, mit jelent annak biztos tudata,
meggyőződése, hogy a mi Urunk ma is élő,
valóságos Úr, aki mindannyiunkat fáradhatatlanul hívogat és keres!
Sebestyén Julianna beo. lp.
örömHíRlap
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Őrhelyemre állok
A címben szereplő Ige (Hab 2,1) szolgált
alapul november utolsó szombatján, a gyülekezetünkben megrendezett Egyházmegyei
Presbiteri Konferenciának. A tárgykör sokat
sejtető mondanivalóját, a kezdő áhítatban
Sebestyén Győző lelkipásztorunk Jeremiás
könyvéből vett (Jer 39,15-18) részlettel és
ahhoz kapcsolódó magyarázattal vezette fel.
Főelőadóként Dr. Molnár Róbert, Kübekháza polgármestere, az „Ébresztő Magyarország!”, „Egy politikus, akit rabul ejtett
Isten”, „Amikor a Csend beszélni kezd” és
az – időközben megjelent – „Őrhelyemre
állok” című könyvek szerzője tartotta meg
előadását. Az „előadás” azonban nem helyén
való kifejezés, mert aki már ismerte Molnár
Róbertet, tudta előre, hogy itt nem valamiféle száraz, unalmas eszmefuttatás lesz napirenden, amibe néha beleásítanak a presbiter
testvérek, hanem igehirdetés, a szó erőteljes
értelmében.
„Őrhelyemre állok...” kezdetű igeversbe
csomagolva egyéni, személyes, egyházi,
társadalmi vetületű kérdések sorozata merült
fel. Az „őrhely” mibenléte már a kezdő áhítatban megfogalmazódott Jeremiás történetéből merítve, amelyben a próféta tömlöcbe
vetve kap útmutatást az Úrtól a megcselekedni valókra, és ígéretet az isteni oltalomra.
Látszólag nem volt őrálló sem ő, sem az Úr
ígéretét megkapó etióp Ebed-Melek, de a
Teremtő azzá tette őket.
Mi a látszat, az arculat, és mi a valóság a
hétköznapi őrállóságunkban, Isten ügyének,
Krisztus megváltásának, s az abban kapott
megoldás igei hordozásában? – összegezhetnénk kérdéssé formálva a felvezető áhítat
egy részét. Molnár Róbert igemagyarázatában pedig tovább szőve a gondolatmenetet,
rávilágított, hogy ki is lehet őrálló és sokszor
milyen mélységek árán tudjuk csak az égre
emelni a tekintetünket. S nyomatékosította:
Isten szabadítása árán lehetséges felemel-
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Presbiteri csendesnap

kedni, kidobni a szemetet, a semmire kellő dolgokat az életünkből, megszabadulva a megkötözöttségek fogságából, és
az Úrra tekintve, belé
kapaszkodva a bástyára állni őrállóként.
Először rendezni kell a
„függőleges” kapcsolatot és csak utána leszünk
képesek
a
„vízszintes” – horizontális – földi őrállásra
Isten elhívott embereiként. Legfőbb feladat
lelkeket menteni, azokat, akik ránk bízattak. Szeretettel, irgalmas szemeket kérve a
Mindenhatótól, meglátni az ínséget, a lelki nyomorúságot, tovább
adni a világban azt, amit hívőként kaptunk és
kapunk nap mint nap.
Majd a bizonyságtételével egybekötött igehirdetésében kitért és szót ejtett a keresztény
egyház „alvó üzemmódú” működéséről.
Isten embereinek felelősségéről, a templom
falain kívül való igehirdetésről, amely elsősorban a „fedezetként” mögé rakott életvitelben, hitelességben kell, hogy gyökerezzen és nem a szavakban. Ne csak haszonélvezői legyünk Istennek, hanem vegyük fel a
keresztet, és vállaljuk el a ránk bízott feladatokat. A modern világ Istentelen, szétesett
állapota feletti aggodalomtól sokkal többre
van elhívva Isten népe.
Politikai, gazdasági, társadalmi témakörökkel kapcsolatos igei alapú véleménye fókuszba helyezett olyan területeket, ahol nagyon
„döcög” a világ és láthatóan, vagy észrevétlenül mélyül a válság, amelyben Isten nélkül
nem fog pozitív változás beállni. „A legjobb
evangélizátor a gazdasági válság” – kijelentés pedig arra helyezi a hangsúlyt, hogy az

Isten elhívásával őrhelyre állni egyaránt
fontos a világ – és
Magyarország –, valamint a kereszténység,
az egyház megmaradása szempontjából is.
A konferencia nagyon
gazdag igei tartalmát
sajnos, helyhiány miatt
képtelenség ezekre a
hasábokra hozni. Az itt
leírtak csak foghíjas,
néhány címszót magába foglaló beszámolónak számítanak a teljes
igehirdetéshez képest.
Karácsony meghittségének csendjében, a
pár napnyi szabadidőben hasznos gondolatokat és ismereteket, önmagunkkal való szembenézést adhat a konferencia teljes hanganyagának meghallgatása a
gyülekezeti honlapról! Aki teheti, éljen a
lehetőséggel.
Ugyanakkor szeretnék köszönetet mondani a
konferencia körüli teendőkben tevékenykedő, szolgáló testvéreknek, az odaszánt időért
és a munkájukért.
Ifj. Elek István

Megbízható mértékek
• Légy becsületes
• Tiszteld az embert, Istent és Isten

szavát

• Közted és az emberek között legyen

ott Isten

• Jézushoz igazodj
• Légy csendben Isten előtt
• Élj a Krisztus gyülekezetének egy élő

sejtjeként

• Naponta szolgáltasd ki az életedet

Jézusnak

örömHíRlap
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Jövök a kereszthez
Ahogy visszatekintek, látom, hogy gyerekkorom óta foglalkoztatott a hit kérdése. Mindig is hittem a Teremtőben, hogy van valahol valaki, aki az egész világunkat megalkotta, megtartja.
Édesapám régi református család sarja volt,
de a szüleink sem engem, sem a nővéremet
nem kereszteltettek meg, Jézus talán csak
Húsvétkor és Karácsonykor került szóba.
Magam sem igen tudtam „mit kezdeni” Vele,
nem értettem, nem éreztem át az Ő életének és halálának jelentőségét.
Ahogy cseperedtem, annak rendje és módja
szerint elkezdtem lázadni, ebben egész kitartó voltam, a húszas éveim közepéig lázadtam
és halmoztam kisebb-nagyobb bűnöket. De a
java még hátra volt.
Most így írás közben is el-elgondolkozom
rajta, hogy az Úr milyen végtelenül kegyelmes volt hozzám egész eddigi életemben,
pedig én nem sokat törődtem Vele. De Ő
várt.
Korán férjhez mentem, hogy az akkor rettenetesen sanyargatónak tűnő családi körből
kiszakadhassak, és végre felnőtt, önálló életet éljek. Egy idő után elkezdtünk gyermekre
is vágyni, főleg, mert „így van rendjén”. Ez
nyilván nem megfelelő indok a gyermekvállalásra, akkor ez nem tudatosult bennem,
viszont Istennek más terve volt. Hónapról
hónapra hiába vártuk a csodát, később időt,
energiát és pénzt nem kímélve jártunk orvosról orvosra, mindhiába. Azt mondták, gyakorlatilag meddő vagyok. Érdekes módon
nem keseredtem el a hír hallatán, azt mondtam a férjemnek, kicsit szüneteltessük ezt a
dolgot, lesz, ami lesz. Nem sokkal később
állapotos lettem. Addigra már a kapcsolatunk zátonyra futott, én hazaköltöztem a
szüleimhez, válófélben voltunk. Isten kegyelme ekkor is megmutatkozott, lehet, hogy
furcsán fog hangzani, amit most mondok, de
én így éltem meg: pár hét után kiderült, hogy
a magzat nem fejlődik, elhalt. Ez nekem
örömHíRlap
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akkor azt jelentette: lehet gyermekem, és
lesz is, de még nem jött el az ideje.
A következő években újfent nem sokat törődtem az Úrral: dolgoztam, buliztam, utazgattam, éltem a világom. Elkezdtem siklóernyőzni, ez volt az első tevékenység, amiben
elmélyültem, élveztem és jól is csináltam.
Egész addig a napig, amíg az Úr újra helyre
nem tett. 2006 májusában történt, hogy a
határaimat feszegetve egy élénk szeles napon
elstartoltam, majd kb. 20 másodperces repülés után nagyjából 7 méterről a földre zuhantam. A levegőben, egy élénk (szakszóval)
befújás hatására összecsukódott a fél ernyőm, amire én nem tudtam elég gyorsan
reagálni. Abban a pillanatban tudtam, hogy
itt baj lesz, le fogok zuhanni, nincs mit tenni.
Végtelen nyugalom uralkodott el rajtam,
majd filmszakadás. Mikor magamhoz tértem, már a földön feküdtem, körbeálltak az
ismerősök – ismeretlenek. Első gondolatom
az volt, vajon mozognak-e a végtagjaim.
Mozogtak, de a nyakam fájt. Kértem a többieket, ne mozgassanak. Mentőhelikopter vitt a
kórházba, és mint kiderült, eltört az egyik
nyakcsigolyám. Isten végtelen kegyelmének
hála, két nap múlva a saját lábamon mentem
haza, három hónapos nyakmerevítő után
maradéktalanul felépültem.
Pillanatokra nagyon hálás voltam az Úrnak,
de bizony többször inkább nyavalyogtam az
apró kellemetlenségek miatt a gyógyulásom
során. Nem volt világosságom.
Az Úr mégis várt, és várt, végtelen türelemmel és szeretettel.
A következő év nyarán született meg Réka
lányunk, két és fél évre rá Hanga. Nem voltak zökkenőmentes évek, sok poklot megjártunk, talán a létező összes hibát és bűnt elkövettük, amit egy kapcsolatban lehet, de Isten
sose hagyott minket az útvesztőkben. Pedig
én nagyon el akartam tévedni…
Szép lassan, hosszú évek próbatételei után
kezdtem felnőni. Isten többször beleengedett akár ugyanabba a bűnbe is, de most,
ma már kimondhatom, hogy tanultam belő-
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lük. Jó, hogy így történt, mert ez is az út
része volt. És ma, ha egy útkereső, bűnök
között élő embert látok, tudhatom, és bizton
állíthatom neki, hogy eljöhet az a nap, amikor felismerve az összes bűnét, leteheti azokat.
Teltek az évek, és elérkezett az ideje, hogy
Réka lányunknak itt Fóton keressünk óvodát.
Nézelődtem az interneten, és rátaláltam a
Száz Juhocska Református Óvodára. Azon
nyomban fészket vetett bennem a gondolat,
hogy a gyermekeinknek itt a helyük. Az Úr
küldött segítőket is, kedves barátaink
„beprotezsáltak” minket, így jutottam el az
első Baba-mama körbe. Rettentően féltem, előző éjjel
alig aludtam, mi lesz ott, kik
lesznek ott, mit kell ott csinálni, mondani? De valami
hajtott, akkor még úgy gondoltam, hogy „csak” a gyermekeim érdeke. Megvolt az
első alkalom, a második,
aztán megkaptuk a várvavárt értesítést, hogy Réka
felvételt nyert az óvodába.
Emlékszem, elsírtam magam
az örömtől és meghatottságtól, gondolatban hátradőltem, mondván: „Ez
is megvan, még sincs este!”, és szépen lemorzsolódtam a baba-mama alkalmakról.
Még nem volt itt az ideje, hogy igazán részese legyek mindannak, amit ezek az együttlétek adhatnak. Telt-múlt az idő, mikor is egy
újabb sugallatnak köszönhetően visszaköltöztünk a régi házunkba a Kurjancson. Ez is
az Úr munkája volt, mert így kaptam egy
nagy ajándékot Pfeiffer Melinda személyében, aki élő hitű keresztyén emberként igaz
barátom lett. Az ő hathatós rábeszélésének
köszönhetően jutottam le a Hálaénekkar próbáira, több hitmélyítő alkalomra, istentiszteletekre.
Így értünk el ahhoz a naphoz, mikor Isten
elültette a vágyat a szívembe, hogy kereszteltessük meg a gyermekeinket. Megbeszél-
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tük az időpontot, a teendőket, és tiszteletes
asszony feltette nekem a kérdést: Te nem
szeretnél megkeresztelkedni? – De igen.
Minden héten az énekkari próbák után leültünk, és beszélgettünk. Olvastam, gondolkoztam, imádkoztunk, beszélgettünk, beszélgettünk. Aztán egyik alkalommal a kezembe
nyomta a Vizuális Bibliából Máté evangéliumát. Elkezdtem nézni, majd – életemben
először, úgy igazán – kezembe vettem a
Bibliát és olvastam. Olvastam, és végre megértettem. Megértettem, hogy „…úgy szerette
Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen.” (Jn 3,16)
Sok évnyi keresgélés, kitérők és buktatók után végre
békére leltem. És most már
teljes szívemből hálát tudok
adni mindenért. A jó dolgokért, és a nehézségekért is,
hiszen azok is jóra vezettek.
Nehéz nyár van mögöttem,
kisebbik lányomat kutyatámadás érte, arcon és vállon
harapta egy állítólag szelíd
németjuhász, de aznap este a
gyerekekkel hálát adtunk,
hogy a sok sérülés közepette Hanga szeme
világa megmaradt.
Nem sokkal később édesapám elhunyt, ami
eddigi életem legnagyobb vesztesége, és a
hiánya felfoghatatlan, mégis hálát tudok adni
hosszú, boldog életéért, és kegyes haláláért
is. Ez mind az Úr munkája bennem, önmagamtól nem jutottam volna hitre. Kerestem
és találtam. Kértem és kaptam. Néha nem
értem, miért ez a kegyelem, de talán nem is
kell értenem. Ha felnézek a konyhában a
falra, egy szép képről ez az Ige szól hozzám:
„Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által;
és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez.”
(Ef 2,8)
Köszönöm, Uram, a végtelen kegyelmedet,
hűségedet, bölcsességedet. Köszönöm az
utat, ami Hozzád vezetett!
Nagy Zsófia
örömHíRlap
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Az új füzet

Van-e üdvösséged?

Betelt a régi füzetem.
Ma este megnézegetem,
és holnap újat kezdhetek:
háromszázhatvanöt lapos,
ugyanilyen új füzetet.

„Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vaszárakat
leverem.” (Ézs 45,2)
Ezt kaptam útmutatásul az Úrtól egy igekártyára írva Berekfürdőn, az idei gyülekezeti
csendeshéten. Egy igekártya, amit – megtekintése után – egyszerűen feltettem a szobai
polcra, és csupán emlékként szándékoztam
magammal hazahozni. Egyszerűen emlékként, átlépve rajta és a ráírt Igén, abban a
meggyőződésben, hogy hitemmel minden
rendben van, és a jó úton járok. Most, hogy e
sorokat írom, már tudom, óriásit tévedtem: a
hit útján járni a Biblia tanításait meghallgatva és követve bizony nem elégséges, az Úr
által elkészített legfőbb ajándék elnyeréséhez
ennél többre van szükség. Élő hitre, ami
csupán egyetlen – de igen egyszerű – módon
szerezhető meg, éspedig annak elfogadásával, hogy a golgotai kereszten Jézus értem is
meghalt és az én bűneimet is megváltotta,
annak beismerésével, hogy egyedül Ő az
üdvözülés záloga és útja, végezetül azon
kérés megfogalmazásával és tudatos kimondásával, miszerint: Jöjj Jézus, költözz
a szívembe, légy velem földi életem minden percében, és Te igazgasd útjaimat
úgy, ahogyan az a Te terveidbe illeszkedik!
Így leírva és a hívó szavak kimondása igen
egyszerűnek tűnik. Tulajdonképpen az is –
Jézussal a szívemben visszatekintve. Az igekártya kézhezvételétől a kérés kimondásáig
azonban hosszú volt az út, és igen rögös, tele
kétségekkel, megingásokkal és kísértéssel. A
„meszelt sírokhoz” (Mt 23,27) hasonlatos
állapotból az élő hitre jutáshoz a szívemet
kellett megnyitnom, amelyről előzetesen a
„vaszárakat” el kellett távolítani. Miután ez
megtörtént, a korábbi kétségek is eltűntek,
helyüket a mindent kitöltő nyugalom foglalta
el – jó állandóan az Úr közvetlen közelében
lenni!
És, hogy egy átlépni szándékozott igekártya

Lemásolnám most szívesen
a régit, de nem tehetem.
Marad már, amilyen marad.
Ott a Mester kezével írt
sok „láttam” a leckék alatt.
Sorakozik nem egy lapon
félig végzett feladatom...
a rendetlen, elégtelen...
És ezt a régi füzetet
vizsgára vinni kell velem.
De holnap újat kezdhetek:
ugyanilyen új füzetet.
Tiszták, fehérek a lapok.
Nem szeretném elrontani.
Holnap már abba írhatok.
Talán ha jobban figyelek,
ha eztán korábban kelek,
frissebb leszek, igyekezem,
rendesebb lesz a feladat
és ügyesebb lesz a kezem.
Tollat fogok és leírom,
– ragyog a név a papíron –:
„Jézus nevében kezdem el.”
Tudom, hogy rest és rossz vagyok,
s úgy érzem, félni mégse kell.
Háromszázhatvanöt lapon
a leckét vele írhatom,
ő vezeti gyenge kezem.
„Jézus nevében kezdem el.”
Jézus nevében végezem.
Túrmezei Erzsébet
örömHíRlap
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hogyan válhat a változás motorjává? Talán
kiderül az alábbiakból.
Debrecenben, a kálvinista Rómában születtem, gyakorlatilag ateista családban. Éles
eszű és szorgalmas, tanulni szerető gyermekként hamar duzzadó önbizalomra tettem
szert, amit a tanulmányi versenyeken elért
igen szép eredményeim csak tovább fokoztak. Gimnáziumi éveim előrehaladtával útjaimat egyre növekvő önbizalommal és egyre
önállóbban, de egyben egyre magányosabban is jártam. Az utóbbihoz jelentős mértékben hozzájárult, hogy az otthon megtapasztalható és napról napra
mélyülő problémákat,
veszekedéseket igen
nehezen éltem meg.
Mivel szerencsés módon (illetve azóta már
tudom, az Úr gondviselő szeretetének köszönhetően) gimnáziumi osztálytársnőim
egyike személyében
megismertem azt a
lányt, akivel akkoriban, majd később
egyetemi tanulmányaim kezdetén jó néhány
éven át a „se veled, se
nélküled” társasjátékot játszottuk, és akit
azóta már szintén jó néhány éve feleségemként és társamként, gyermekeink édesanyjaként tisztelhetek, a kamaszkor és a felnőtté
válás éveit sikerült nagyjából gond nélkül
átvészelnem (illetve az Úr – még ha ez előttem akkor ismeretlen is volt –, mindvégig a
tenyerén hordozott és vigyázott rám).
Ekkoriban, egyetemi éveim alatt ismerkedtem meg az Igével. Természettudományos
tanulmányaim és gondolkodásom eredményeként észérvek tömkelege alapján próbáltam Isten létezését cáfolni. Tisztán emlékszem arra, amint írásban, kérdés-felelet formájában igyekeztem pró és kontra érveket
találni a bibliai tanítások hitelessége mellett
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és ellen. Fizikusként kedvencem volt a teremtéstörténet: világunk Isten által való
megteremtését sehogyan sem tudtam összebékíteni fizikai világképemmel, a Nagy
Bumm elméletével és az evolúció tanával.
Pedig kitartóan és éjszakákba nyúlóan próbálkoztam, jelentős mennyiségű papírt és
ceruzát elhasználva! Aztán egyszer csak,
egyik pillanatról a másikra minden a helyére
került, az összeegyeztethetőség nem volt
tovább kérdés számomra: megértettem, hogy
Isten Igéje nem a tiszta ész fényében, természettudományos eszközökkel vizsgálandó,
hanem szívvel és a hit
tükrében. Úgy tartom
és vallom, ez volt
hitre jutásom pillanata. Persze hitem kicsike volt még és törékeny, de napról napra,
hétről hétre, hónapról
hónapra erősödött, és
az Úr létezését, valamint a Biblia hitelességét többé már nem
kérdőjeleztem meg.
Nem sokkal ezután,
egy éppen 20 éve indult bibliaiskolában
megszerzett tudással
felvértezve és hitben még tovább erősödve,
ifjú felnőttként konfirmáltam, tettem hitemről bizonyságot.
Feleségemmel az Úr színe előtt és áldását
kérve házasodtunk össze éppen 19 évvel
ezelőtt, majd éltük – úgy vélem – többékevésbé „jó keresztény” módjára mindennapjainkat: gyermekeink születtek, akiket
igyekeztünk és a mai napig igyekszünk az Úr
ösvényén terelgetni, továbbá az Ige szellemében nevelni és taníttatni, közben költöztünk külföldre, majd vissza Debrecenbe,
aztán munkahelyet és egyben hivatást váltva
Debrecenből Dunakeszire, kerestünk és találtunk magunknak új gyülekezetet, megismerkedtünk új emberekkel, gyermekeink útján
örömHíRlap
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igyekeztünk a gyülekezetben szolgálni, miáltal csodálatos ajándékokat nyertünk Istentől,
majd újra a gyülekezetkeresés időszaka következett, végül legkisebb gyermekünkön
keresztül az Úr elvezetett minket ide, a FótKözponti gyülekezetbe, ahol mostanra befogadásra és lelki békére leltünk mindannyian,
így jómagam is.
Életem elmúlt 19 évén végignézve és számvetést készítve elmondhatom, hogy az Úr
(mint már korábban is, most is) mindig mellettem állt, a nehéz pillanatokban támogatott,
mutatta az utat és döntéseimben kellően terelgetett, és ha kellett a vállán vitt, így csak
hálával tartozom Neki. Az Általa biztosított
védettség, az igazán nagy mélységek megismerésének és a hatalmas bukások megélésének hiánya ugyanakkor hitemben kényelmessé tett. A mindvégig velem maradt és
gondosan fényezgetett önbizalmam és magabiztosságom pedig egy lényegében-egyedülis-mindent-megoldok típusú gondolkodásmód és magatartásforma kialakulásához vezetett. Bár döntéseim meghozatala előtt továbbra is kértem az Urat, és a segítség is
mindannyiszor megérkezett, de – árnyékként
– valaminek a hiánya is jelen volt, az évek
során valami lassan megváltozott, elromlott.
Még mindig az Úr közelében voltam, azonban már nem a közvetlen közelében és ezen
állapottal a mindennapok tennivalói és terhei
között sajnos megbékéltem – a kísértő
„elaltatott” és abban a hamis meggyőződésben tartott, hogy minden rendben van
velem, hitemmel.
Berekfürdőn, ahová a mindennapi rohanásból magamat több-kevesebb sikerrel kiszakítva, töltekezésre vágyakozva érkeztem,
kézbe kaptam tehát az említett igekártyát,
melynek szavain azonnal, lendületből megpróbáltam átlépni. Az Úr azonban akkor és
ott másként döntött, elhatározta, hogy ismét
a közvetlen közelébe von.
Munkáját rögtön, késlekedés nélkül megkezdte. Barthos Gergely lelkipásztor kedd
esti igehirdetése útján egyenesen nekem szeörömHíRlap
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gezte a kérdést: „Van-e üdvösséged?” A
szerda este megnézett film filozófia profeszszora és diákja közötti tételes vitával eszembe juttatta ifjúkori hitre jutásom folyamatát
és részleteit, a mindent elsöprő végső felismerést. Majd a péntek reggeli bizonyságtétel „Forduljatok az Úrhoz!” felszólítása
formájában rávilágított arra a hiányzó
valamire is, arra, hogy a keddi kérdésre
nem tudok őszinte igenlő választ adni, sőt,
ha komolyabban belegondolok, nemmel
kell válaszolnom. Ezek után a péntek délelőtti kiscsoportos „morzsaszedegetés” alkalmon a polcról levett igekártya, és annak szavai már átléphetetlennek bizonyultak számomra: könnyeimmel küszködve az Ige személyes mondanivalóját illetően mindössze
annyit tudtam magamból kipréselni, hogy
„talán nem mindent nekem kell megoldanom”. Csupán ennyit, magabiztosságom
romjain és önbizalom nélkül!
A csendeshétről, a feltöltekezés és hitem
megerősödése helyett, hitem felőli kétségekkel, zaklatottan tértem haza, és egy ajánlattal
Sebestyén Győző lelkipásztortól: Beszélgessünk!
A beszélgetésre néhány nap múlva, már idehaza került sor – az Úr gondosan elrendezte, hogy azt megelőzően legyen alkalmam
Vele kettesben találkozni, dolgaimat Előtte rendezni és a magammal cipelt, de a
korábbi magabiztosságom és önbizalmam
miatt előttem jórészt rejtve maradt terheket a golgotai kereszt tövébe véglegesen
lerakni. Az elválasztó teher hiányában immár visszakerülhettem az Úr közvetlen közelébe.
A beszélgetés során így már Jézusra tekintve, hitben megerősödve, sőt újjászületve
elmondhattam az említett hívó szavakat.
Egyszerűen, teljes nyugalommal és annak
biztos tudatában, hogy van üdvösségem…
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16)
Szabó Zsolt
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Újjászülettem
„Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet
hirdeti szám.” (Zsolt 51,17)
Decsi Ágnes vagyok, három gyermekemmel
és férjemmel Dunakeszin élünk. Szeretném
másokkal is megosztani azt a jó dolgot, ami
velem történt az elmúlt fél évben. Gyermekkoromban sokat imádkoztam, de csak az esti
imát, és nem is tudtam igazán, hogy ki Isten,
és főleg azt nem, hogy kicsoda Jézus
Krisztus. Valahogy mégis mindig fontos volt
számomra, hogy majd ha férjhez megyek,
templomi esküvőnk legyen. Édesapám nem
engedte, hogy megkereszteljenek, így éltem
le 22 évet az életemből. Aztán, mikor az
esküvőnket szerveztük a férjemmel, biztosak
voltunk benne, hogy templomi esküvőt szeretnénk. „Amit tehát az Isten egybekötött,
ember el ne válassza.” (Mk 10,9)
Férjem katolikus, így előbb a katolikus
templomban próbálkoztunk, de a pap elküldött minket, mert nem voltam megkeresztelve. Így mentünk tovább, nem adtuk fel. Végül egy református templomban kötöttünk
ki, ahol az volt a lelkész kérése, hogy keresztelkedjem meg, és akkor összead minket
szívesen. Nagyon boldogok voltunk! Rögtön
megkerestem Pesten a hozzánk legközelebb
álló református templomot, és kértem a keresztelésemet. Megkereszteltek, és még abban az évben összeházasodtunk.
2005-ben született első gyermekünk, utána
sorban még kettő. Nagyon szerettük volna,
hogy egyházi nevelésben is részesüljenek,
így Mogyoródra írattuk be őket a katolikus
óvodába, mert senki nem mondta meg nekünk, hogy a Száz Juhocska Óvodába hogyan lehet bekerülni, vagy lehet, hogy rossz
helyen kérdezősködtünk. Valahogy nem
találtam a helyem a katolikus templomban,
és amikor harmadik gyermekemet kellett
volna óvodába íratni, abban voltam csak
biztos, hogy nem oda akarom őt járatni. Akkor kaptam az információt, hogy jöjjek ide a
Fót-Központi Református gyülekezet Baba-
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mama körébe, és akkor kisfiam felvételt
nyerhet a Száz Juhocska Óvodába.
Egyedül jöttem el a Baba-mama körre. Itt
ismertem meg Sebestyén Juliannát, a tiszteletes asszonyt. Egy ideig jártam, de utána
különböző indokokkal elmaradoztam. Az
iskolai nyílt napon újra találkoztam vele, és
invitált, hogy másnap a Baba-mama körbe
jön a református óvoda vezetője bemutatni
az óvodát. Persze másnap ott ültem újra.
Ettől kezdve jóval sűrűbben jártam. Ákoskát
felvették az óvodába, sehol nem lenne jobb
helyen, mint itt. Van összehasonlítási alapom, itt van a legjobb kezekben a Csillag
csoportban. Gyermekeimtől nagyon sokat
tanulok Jézus Krisztusról, ők az Ökumenikus
Általános Iskolába járnak.
Egy alkalommal a legkisebb gyermekemre
sógornőm vigyázott, és amikor átölelte
Ákoskát, azt mondta neki, hogy „Úgy imádlak!”, erre ő rászólt, hogy „Csak Istent imádjuk.” Régen sokszor hallottam ezt, de nem
értettem, hogy miért mondják, és csak nemrég kaptam rá magyarázatot: csak azt imádhatjuk, akihez imádkozunk! Sokszor jártam
templomba, de csak kötelező jelleggel.
„Alaktalan testemet már látták szemeid;
könyvedben minden meg volt írva, a napok
is, amelyeket nekem szántál, bár még egy
sem volt meg belőlük.” (Zsolt 139,16)
Majd a tavaszi óvodavasárnapon Sebestyén
Győző lelkipásztorunk szavai nagyon megérintettek. Ezzel az Igével kezdte: „Aki győz,
azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét
nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én Atyám előtt és angyalai előtt.” (Jel 3,5) Isten is rákérdez:
tényleg győztes vagyok-e. Az Ő megállapítása lesz majd csak egyedül érvényes, amikor elé állunk, hogy Ő mit mond rólam.
Minden győztesnek ad örökséget, fehér ruhát, trónust, örök életet, dicsőséget a magáéból. A nagy kérdés, hogy az én nevem fel
van-e írva. A Jó Pásztor terel minket, már
biztos vagyok, hogy engem a gyermekeimen
keresztül terelt. Szembesített azzal is, hogy
örömHíRlap

10

Bizonyságtétel 3.

nekik mit jelent Isten. Rákérdezett az én
győzelmemre is, hogy győzelem-e igazából.
Ez nem az a győzelem, amit mi állítunk magunkról, hogy elértünk az életben ezt, azt,
hanem ez az a győzelem, amit Krisztus
vívott ki a Golgota keresztjén. A nagy kérdés, hogy ez a miénk-e. Még akkor nem
volt az enyém, de gyermekem a maga egyszerű gyermeki módján rávilágított. Gyermekeink elmondják, hogy helyük van a
mennyben, reménységük, trónusuk,
örök részük. Arról is bizonyságot
tudnak tenni, hogy Krisztus értünk
halt meg a kereszten, mert mi nem
tudunk győzni a bűneink felett,
viszont Ő megtette helyettünk.
Akkor értettem meg, hogy
csak úgy részesülhetek én
is ebben, ha
rábízom az életemet. Ha felé nyújtom a kezemet, Ő megfogja és vezet
engem. A gyermekeimet meg azért
adta, hogy rajtuk keresztül keressen
engem, mint jó pásztor tereljen bennünket. Ha már gyermekeink bizonyságtétele biztosabb és hangosabb,
mint a miénk, szülőké, akkor igenis
el kell gondolkoznunk! Gyermekeinken keresztül minket keres, gyermekeinken keresztül győztesnek tesz.
„Halld meg, bűnös ember: Jézus
szeret! Légy hát, szívem bátor: Jézus
szeret! Nem félek haláltól: Jézus szeret! Zengjünk hát, testvérek: Jézus szeret!”
(Dunamelléki Énekfüzetek III. 159. ének)
Aznap megfogalmazódott bennem, hogy
nem véletlen vagyok itt, valamit szeretne
velem az Úr! Megkerestem a tiszteletes aszszonyt, és kértem tőle időpontot beszélgetésre. Aztán ebből még több beszélgetés lett.
Hetente találkoztunk, és együtt kerestük a
válaszokat életem legfontosabb kérdéseire.
Például: Ki Isten? Ki Jézus Krisztus? Mi a
örömHíRlap
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bűn? Ki a Sátán? Mi a menny? Mi a pokol?
Cseri Kálmán „Bibliai alapfogalmak” című
könyvéből néztük át és közösen értelmeztük
ezeket a fogalmakat. Aztán volt egy imám:
„Uram, leteszem bűneimet, és hadd menjek
be a szoros kapun.” Akkor én azt hittem,
hogy sínen vagyok. Aztán jött a nyár,
„visszaestem”. Elkezdtem újra „világi” életet
élni. Olyan filmeket nézni, ami az Úr szemében bűn. Nem kell rosszra gondolni,
elég, ha csak a kereskedelmi csatornákon látható műsorokat felsorolnám.
Aztán
jött
szeptemberben
az
evangélizációs hét, Végh Tamás bácsi tartotta. Már olvastam a „Nagy
szabadítás”
című könyvét,
így
könnyű
volt értelmeznem.
Adott
„házi feladatot”:
otthon
írjuk le bűneinket, és kérjünk rá bocsánatot az Úrtól. Akkor én ezt meg
is tettem. Onnantól éreztem, hogy
velem van az Úr.
Sok megtapasztalásban volt részem
az Ő vezetéséről. Például: Eszti lányommal egy baba börzére indultunk,
ahol a kinőtt ruhákat és a megunt
játékokat szerettük volna eladni. A
kocsiban így imádkoztunk: „Édes
Uram, Te tudod, hogy nekünk mire
van szükségünk, kérlek legyen meg a
Te akaratod!” Ez volt az első olyan
imám, ami nem követelőzés volt. Nálunk a
kocsiban Istent dicsőítő zene szól, végig az
úton azt hallgattuk. A barátnőmmel találkoztunk, vele volt megbeszélve, hogy együtt
bérlünk asztalt és majd közösen árulunk.
Kaptunk két számot, és a barátnőm kérte,
hogy az egyik legyen az övé, mert pont az a
szerencseszáma. Én erre olyan természetességgel, hogy még meg is lepődtem, rávágtam, hogy: „Nyugodtan, mi nem a szerencsé-
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ben hiszünk, hanem Istenben.” Olyan jól
esett kimondani! Mire kipakoltunk, a fele
cuccot eladtam. A legutolsó pillanatban pedig még a gyerekülést is eladtuk, aminek
nagyon örültünk, mert nagy helyet foglalt
otthon. Végig éreztem, hogy velünk van az
Úr!
Visszatérve az evangélizációs hétre, nekem
nagyon sokat adott. De még mindig nem
éreztem igazán, hogy Isten gyermeke vagyok. Aztán jött az ötlet, hogy menjek
Berekfürdőre csendeshétre. Gyorsan igent
mondtam, nehogy meggondoljam magam,
kifogásokat keresve. A csendeshéten több
mint százan voltunk. Közelebb kerültem
olyan emberekhez, akikről nem is gondoltam
volna. Minden reggel meghallgattunk egy
bizonyságtételt, amelyekben felnyitották
ezek az emberek a szemünket, hogy mire
várunk még, hívjuk be Jézust a szívünkbe.
Ezeket a reggeleket nagyon szerettük. Utána
közös reggelivel folytattuk a napot, majd
istentisztelet következett, ami után a hallottakat kis csoportokra bontva megbeszéltük,
értelmeztük. Ezután közös ebéd volt, és estig
szabad program. Este vacsora után
evangélizáció volt. Miután lefektettük gyermekeinket, közös filmvetítés vette kezdetét.
Két filmet néztünk meg: „Áldott kezek” és
„Jézus nem halott” címmel. Mindenkinek
ajánlom. A többi este közös beszélgetések,
zsíros kenyerezés és sütizés volt.
Sikerült egy lelkigondozói beszélgetés során kibeszélni életemet őszintén, és azt,
hogy hol tartok Isten keresésében. Közös
ima után elmondhattam: újjászülettem!
Bocsánatot kértem és behívtam Jézust az
életembe, kértem, hogy legyen az életem
Ura. Megértettem, hogy Jézus értem, az
én bűneimért halt meg a kereszten. Berekfürdőn volt szó a lelkiismeretről, és mióta
közel vagyok az Úrhoz, mindig élesen érzem
a lelkiismeretem jelzéseit. Bocsánatot tudok
kérni az Úrtól és a körülöttem élőktől. Volt
szó a csendességről és arról, hogy attól hogy
megtértünk, nem megy minden magától,
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minden nap igenis fejlődni kell. Minden nap
előbb felkelek, és a Bibliaolvasó Kalauz
segítségével olvasom a Bibliát. Napközben,
amikor van időm, az Újszövetséget olvasom,
hogy minél jobban megismerjem Jézust.
Berekfürdő után észrevettem, hogy nem rögtön a telefonhoz nyúlok, hogyha beszélnem
kell valakivel, hanem tudok az Úrral is beszélgetni. Ma már nem csak akkor szólok
Hozzá, ha baj van és segítség kell, hanem
sokszor telefon helyett Ővele beszélgetek.
Ami a legutóbbi házaspári alkalom előtt történt azt az óemberem szerencsének hívta
volna, de én tudom, hogy Isten munkálkodott aznap. Férjemmel készültünk az alkalomra, de ő nagyon rosszul volt egész nap,
én végig azon imádkoztam, hogy el tudjak
menni, mert nekem nagyon fontos lett volna.
Végül eljutottunk az alkalomra, és abban a
két órában férjem nem is köhögött, végig
tudott figyelni. Ezeken az alkalmakon együtt
beszélgetünk a házasság kérdéseiről, gondjairól, konfliktusairól és mindezek lehetséges
megoldásairól, valamint gyermeknevelési
nehézségeinkről. Azután ezeket is kiscsoportokban megbeszéljük, és tapasztalatokat cserélünk. Berekfürdő után a férjemmel is megnézettem azt a két filmet, utána a férjem is
elgondolkozott, hogy hogy is van ez az
egész. Jelenleg legfontosabb küldetésemnek
tartom, hogy férjem is velem járjon ezen az
úton.
Hála van a szívemben: „Köszönöm Uram,
hogy megfogtad a kezem, vezetsz, és Szentlelked erejével utadon járhatok. Kérlek,
hogy megerősödve Benned, családomat is
feléd tudjam vezetni.”

örömHíRlap
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Gyülekezeti élet

Anyakönyvi híreink 2014. december 14-ig
Esküvők – A következő párok kértek áldást házasságkötésükre:
Neuwirth Gábor és Hangyál Szilvia
Radóczi Gergely és Nagy Szilvia
Kalmár Attila László és Főző Brigitta
Gölöncsér Zsolt és Máté Orsolya
Szabó András Péter és Kalmár Nikoletta Judit
Tóth Zoltán László és Velicsek Orsolya

május
július
július
július
szeptember
október

17.
19.
26.
26.
12.
10.

Keresztelők – Osztozunk a gyermekáldást kapott családok örömében
GYERGYÓI LEHEL, Gyergyói István és Elek Szilvia gyermeke

március 10.

ELEK ORSOLYA, Nh.Elek András és Főző Brigitta gyermeke

március 02.

SZÉNÁSI GYÖNGYI LILLA,Szénási András és Szalóky Dóra gyermeke

március 16.

TÓTH BÁLINT ÁRON, Tóth Tibor és Tóth-Horváth Adél gyermeke

március 30.

LÁNYI OLIVÉR MÁRK, Lányi Tamás és Estefán Andrea gyermeke

április 06.

KUBICSEK RÉKA KINCSŐ, KUBICSEK HANGA SÁRA,
Kubicsek Attila és Nagy Zsófia gyermekei

április 13.

LÉHMANN MÁTÉ,
dr. Léhmann Zoltán és dr. Nagyváradi Izolda Anikó gyermeke

július 07.

KRUPPI ZSÓFIA, Kruppi Tibor és Fekete Ilona gyermeke

május 11.

BIKFALVI BÍBOR, Dr. Bikfalvi István és Dr. Ferenczy Nóra gyermeke

május 25.

BARNA NÓRA NOÉMI, Barna József és Tar Hajnalka gyermeke

június 15.

LÁDA SEBESTYÉN ANDOR,
Láda Endre Gyula és Pintér Zsuzsanna gyermeke

június 29.

FOGARASI KAMILLA MÁLNA, FOGARASI MARGARÉTA SÁRA,
FOGARASI BENEDEK MARCELL, FOGARASI BORÓKA JÁZMIN,
Fogarasi Zsolt és Fogarasi Mónika gyermekei

július 22.

GÓDOR BENCE, Gódor László és Szabó Ildikó gyermeke

július 20.

ELEKES BOTOND BÁLINT, Elekes Emil és Elekes Orsolya gyermeke

október 05.

KÓSA DÓRA ELIZA, Kósa Kornél és Kósa-Richter Kinga gyermeke

október 12.

CSANÁDI LAURA VIKTÓRIA, Csanádi Szabolcs és Tenke Viktória gy. november 09.
JUHÁSZ SÁMUEL, JUHÁSZ ÁKOS,
Juhász Márton és Juhász-Balogh Sára gyermekei

Felnőttkeresztség:
GÁL BETTINA, Gál Tibor és Vincze Éva gyermeke
NAGY ZSÓFIA, Nagy Béla és Dimény Zsuzsanna gyermeke

örömHíRlap
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Konfirmálók
Fiataljaink konfirmációja – Bartha Vivien Szilvia, Józsa Gyöngyvér,
Kató Eszter, Kissimon Réka Viktória, Potyók Sára, Szabó Bianka,
Varga Dóra Panka, Cselőtei Ádám, Eszes Dániel, Guthy Ferenc Elek,
Jakus Péter János, Lovistyék Bálint Bence, Nagy Soma,
Újfalusi Dennis Richard
Imádkozzunk lelki épülésért mindannyiuk szívében!
Temetések – Az Úr vigasztalását kérjük a megszomorodott szívűeknek:
Elhunyt testvérünk

Lakcíme

Fáb Andrásné Lörik Zsófia (100)
Fót, Beniczky u. 5.
Papp György (57)
Szentgotthárd, Hunyadi u. 29.
Kövér István (70)
Fót, Kosztolányi D. u. 58/A
Koczka László (80)
Fót, Mindszenti J. u. 27.
Benczédi János (64)
Fót, Balassa u.17.
Gabuka Mártonné Bazsik Erzsébet (70)Fót, Szent Imre u. 57.
Szabó István (84)
Fót, Beniczky u. 11.
Gelányi Gézáné Orlik Zsuzsanna (65) Fót, Móricz Zs. u. 48.
Buzgó Sándor (78)
Fót, Móricz Zs. u. 54-56.
özv. Hódi Sándorné Mamalik Erzsébet (84)Fót, Késmárk u. 5.
Balogh Józsefné Vass Erzsébet (90) Veresegyház, Pacsirta u.
Márkus Andrásné Dudás Terézia (74)
Fót, Szent B. u. 27.
Juhász János (52)
Fót, Dózsa Gy. u. 23.
Majoros László (44)
Fót, Szent Imre u. 84.
Németh Béláné Kelemen Zsuzsanna (56)Jászberény, Réhely u. 17.
Nagy Béla (86)
Budapest, II. Ker. Kisrókus u. 5-7.
Gódor István (62)
Fót, Virág u. 4.
Kálmán Józsefné Vágó Margit (79)
Fót, Barackos dűlő 70.
Kovács Sándorné Balog Julianna (75)
Fót, Móricz Zs. u. 1.
Gyarmati Istvánné Szilágyi Rozália (75) Mogyoród, Sport u. 5.
Tarpai József (70)
Dunakeszi, Eötvös u. 7.
Turai Péterné Gódor Mária (83)
Fót, Tessedik S. u. 11.
Cselőtei József (80)
Fót, Baross u. 33.
Kis György Lajos (74)
Fót, Temesvári u. 2.
Márkus István Józsefné Seres Erzsébet (80) Fót, Szent B. u. 19.
Rózsa Jenőné Balogh Erzsébet (92)
Fót, Kossuth u. 30.
Kurucz Balázs István (78)
Budapest, Október 23. u. 21.
Szurgyi S. Lászlóné Keresztesi Ilona (65)Dunakeszi, Magdolna u. 4.
Jánvári Péterné Háda Ilona (88)
Dunakeszi, Barátság u. 1.
Szabó Jánosné Papp Mária (80)
Szentes, Borza u. 37.
Schulz László (69)
Fót, Szent Imre u. 31.

Halálának ideje
2013.12.24.
2013.12.22.
2014.01.10.
2014.01.13.
2014.02.03.
2014.02.08.
2014.03.01.
2014.03.17.
2014.03.30.
2014.04.28.
2014.05.23.
2014.05.17.
2014.06.11.
2014.06.08.
2014.06.20.
2014.07.01.
2014.07.03.
2014.07.12.
2014.07.20.
2014.07.19.
2014.08.04.
2014.08.17.
2014.09.04.
2014.09.05.
2014.09.08.
2014.09.05.
2014.09.24.
2014.10.07.
2014.10.18.
2014.10.17.
2014.11.25.
örömHíRlap
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Nem mondott le rólam
Nagyon találónak gondolom ezt a címet,
hiszen nagyon sokat várt rám az Úr, vagy én
voltam túl makacs, s nem hallottam meg Őt?
Szerető családba születtem. Szüleimnek csak
egy gyermeket adott az Úr, így minden figyelmükkel, féltésükkel, aggódásukkal engem vigyáztak. Olyannyira, hogy szinte búra
alatt nőttem fel. Otthon nem kaptam különösebb hitbeli nevelést, imádkozni is szabolcsi
nagymamám tanított meg.
Kisgyermekkorom felhőtlenül telt, sokat
voltam nagyszüleimnél nyaranta Szabolcsban, majd később
különböző
iskolai
táborokba mehettem.
Ebben az időben próbált meg először az
Úr. Már úttörő voltam, mikor az akkori
iskolaigazgató megüzente egy osztálytársammal, hogy választanom kell. Vagy úttörő leszek, vagy továbbra is járok templomba. Persze ez alatt
a vasárnapi gyermek
istentiszteleteket értette, amiken én szívesen vettem részt. Élveztem a Végh Tamás bácsi által mesélt
bibliai történeteket, melyeket filcképekkel
illusztrált, valamint Kalocsay Feri bácsi
énektanításait. Sajnos a sok-sok programmal
kecsegtető iskolai életet választottam. Így
elmaradoztam a gyermeki alkalmakról.
Szüleim kérésére konfirmáltam, hébe-hóba
jártam csak templomba, aztán pedig már
egyáltalán nem. Hiszen azt mondták nekem,
hogy konfirmáljak le, utána eldöntöm, hogy
szeretnék-e továbbra is templomba járni,
vagy nem. Én megint elutasítottam az Urat.
Éltem a kamaszok, fiatal felnőttek életét.
Nem keveredtem bele rossz társaságba, nem
voltak zűrös dolgaim, tipikus „jó kislány”
örömHíRlap

2014. KARÁCSONY

voltam.
Férjemmel már 18 évesen megismerkedtünk,
s három év múlva össze is házasodtunk. Következő évben megszületett Tamara, majd
Gergő is. Mindkettejüket megkereszteltük,
majd konfirmációjuknál a jól bevált szülői
minta alapján rájuk bíztuk a döntést. Nem
tudva, hogy ezzel nem a jó irányba tereljük
őket.
A változás Réka születésével, illetve a keresztelőjére való készülődéssel vette kezdetét. Az előkészítő beszélgetés során felvetődött, hogy miért nem látnak a templomban,
miért nem járok. Persze én hárítottam, hogy
nem érzem őszintének
sok esetben ezt, hiszen ismerek olyan
embereket, akik minden vasárnap a templomban ülnek, ugyanakkor a magánéletük,
a viselkedésük ezt
nem tükrözi. Tiszteletes úr akkor azt kérdezte, hogy „Szoktam
-e főzni?”, „Igen.” –
válaszoltam
kicsit
értetlenül. „Elsózom-e
néha az ételt?” – volt
a következő kérdése,
„Igen, előfordul.” – volt a válaszom. „De
azért mégsem adom fel, főzök továbbra is?”
– kérdezte újra. Így vezetett rá, hogy ne azt
nézzem, hogy kik, mit csinálnak, hogyan
élnek, még akkor sem, ha minden héten a
templomban ülnek. Az az ő felelősségük,
ne ítélkezzek felettük. Ellenben így kizárom
magam egy közösségből, illetve az Ige megismeréséből. Ez még akkor nem győzött
meg. Olyannyira nem, hogy különböző ezoterikus tanokban kerestem az igazságot. Nem
értettem, hogy miért nem fogadja el az egyház ezeket a módszereket, hiszen az embereken lehet segíteni. Most már tudom, hogy az
ördög is tud „jónak” látszani, sőt leginkább
annak mutatja magát. Elkezdtem reikit tanul-
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ni, angyal tanfolyamra jártam, kineziológus
segítségét kértem egyes problémák megoldásában, sőt egy kineziológiai tanfolyamot is
elvégeztem. De ekkor már éreztem az isteni
gondviselést, hiszen egyik tanfolyamon sem
voltam túl sikeres. Nem érzékeltem azokat a
dolgokat, energiákat, amiket kellett volna.
Akkor ezt ügyetlenségemnek véltem, de
most tudom, hogy Isten megvédett ezektől a
dolgoktól, nem engedte, hogy erre induljak
el. Kialakult bennem egy „tudathasadásos
állapot”. Ugyanis elfogadtam a természetgyógyászatnak a kedvező hatásait, viszont
azt is tudtam, hogy Istené a döntő „szó”. Ezt
a meccset sokáig játszottam magamban.
Az igazi áttörés kezdete a Baba-mama kör
volt, ahova Leventével jártunk. Ott kezdtem
jobban megismerni a hitet. Addig nem hallottam még soha, hogy az életemet át kell
adni Jézusnak ahhoz, hogy megújuljak.
Először nem is értettem. Úgy gondoltam,
hogy tulajdonképpen én elfogadom Isten
létezését, ezért már hívőnek számítok.
A következő állomás az életemben az óvoda
volt. Először szülőként, majd munkatársként.
Éreztem, hogy végérvényesen eldől a Sátán
és Isten harca a lelkemért. Egyre többször
meséltek megtérésről, élet átadásról. Ebben
az időszakban kezdtem bizonyságtételeket
olvasni, hallgatni. Mindegyik megérintett,
vágytam arra az érzésre, amiről szóltak.
A Keresztkérdések sorozat volt a végállomás. Ott hétről hétre mélyültünk el az Igében. És a legvégén hoztam meg életem legjobb döntését. Tavaly május 24-én végre
átadtam életemet az Úrnak.
Sokat várt rám, de nem mondott le rólam
soha. Megengedte a vargabetűket, a kitérőket, de mindig visszairányított finoman, szelíden magához. Tulajdonképpen most visszagondolva
egész
életemben
az
ő
„peremvidékén” voltam, hol közelebb, hol
távolabb Tőle. De soha nem engedte el a
kezem, mindig gondja volt rám, a családomra.
Persze az én életemben és a családoméban is

voltak nehezebb időszakok, amikor minden
reménytelennek, kilátástalannak tűnt. Akkor
ezeken nehezen „vergődtem át”, viszont újjászületve már nem esem úgy kétségbe,
nem aggódok annyit, mint a régi életemben,
könnyebben elfogadok egy helyzetet, mert
tudom, hogy ezeket a harcokat már nem
egyedül kell megvívnom. Ezért köszönettel
és hálával tartozom a volt és jelenlegi lelkipásztoraimnak, mert elültették és gondozták,
nevelték bennem a „mustármagot”.
A konfirmációs és egyben házasságkötésünkkor kapott Igével szeretném befejezni
bizonyságtételemet:
„Minden féltett dolognál jobban őrizd meg
szívedet, mert abból indul ki minden élet.”
(Péld 4,23)
Szabóné Forgács Erzsébet

Ha valakinek adsz valamit,
akkor legyen a te ajándékod:
• szeretetből fakadó ajándék.

Vidd Krisztus szeretetét másokhoz.

• Szentlélekből fakadó ajándék.

Imádság és részvét járjon vele.

• bőkezű ajándék. Isten is gazdagon

megajándékozott minket mindennel.

• személyes ajándék. Krisztus kéri,

hogy érte és az ő nevében adjunk.

• készséges ajándék. Más ajándékot

Isten nem fogadhat el.

• örömteli ajándék. Az öröm Isten

ajándéka – vidd el másokhoz.

örömHíRlap
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Öröm járja be a világot

Isten vezetése

Öröm járja be a világot,
drága, csendes öröm.
Hirdetik fénylő, tiszta lángok:
a gyermek Jézus jön!

Ottó Magdolna vagyok, 32 éves. Fóton nőttem fel, szüleimmel és két testvéremmel. Az
Ökumenikus Általános Iskolába jártam, és
vasárnaponként a református gyülekezetbe.
Így az Ige közelében cseperedtem.
14 évesen konfirmáltam, amit az előkészítő
során megtanultak és megértettek alapján én
komolyan is vettem. Emlékszem, vonzónak
találtam a gyülekezet tagjain látott boldogságot és azt a szeretetet, ahogyan egymáshoz
és hozzám is közeledtek. Szorgalmasan jártam az ifibe, nyári táborokba. Mindig nagyon élveztem hallgatni és tanulmányozni
az Igét. Ebben a közösségben mindig békesség és nyugalom volt.
Ezután világi középiskolában folytattam a
tanulmányaimat. Szüleim és tanáraim hamar
felfedezték, hogy jó kézügyességem van, így
a közeli Népművészeti Szakközépiskolába
írattak be, ahol népviselet készítést tanultam.
Látva a más iskolákból érkező diákokat,
emlékszem, hálát adtam az Istennek, hogy
eddig keresztény iskolába járhattam. Az első
években nehéznek találtam megmaradni a
helyes úton, sok összetűzésbe keveredtem az
osztálytársakkal a különböző világnézetünk
miatt. Viszont a világi környezet és az osztálytársak rossz hatására lassan mégis eltávolodtam az Úrtól. Elmaradoztam az ifiből,
nyári táborba sem mentem egy idő után. Mivel többé már nem táplálkoztam Isten
Igéjéből, kezdtem nyitottá válni a világi
dolgok iránt.
Arra is emlékszem, hogy abban az időben én
úgy éreztem, hogy Isten nem beszél hozzám.
Nem éreztem jelenlétét az életemben. Ma
már tudom, hogy én távolodtam el tőle, nem
Ő tőlem.
Emlékszem hívó szavára a régi barátokon és
a gyülekezeti tagokon keresztül, de nemet
mondtam Neki. Már nem vágytam templomba menni. Úgy gondoltam, egyedül is boldogulok.
De életemben nem jöttek be a számításaim.

Öröm járja be a világot,
áhítatos, meleg.
Jászlak készülnek befogadni
az égi gyermeket.
Csendben kell várnunk,
boldog csendben,
de énekelhetünk.
Hisz az Ő jászlát ékesíti
örvendő énekünk.
Az Ő jászlán lesz puha szalma
a hála, szeretet.
Utat készítenek előtte
a hálaéneknek.
Öröm járja be a világot,
örül a lelkem is.
A kicsiny jászolhoz az Isten
meghívott engem is.
Feesche M.
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23 éves koromra beláttam, hogy Isten nélkül el vagyok veszve ebben a világban.
Nem tudtam, hová tartozom, vagy mi az
életem célja. Teljesen üresnek éreztem
magam. Ott álltam életem hajnalán, teljesen elveszve.
Ekkor eszembe jutott, hogy van egy Menynyei Atyám, akihez visszavágytam. Így térdre borultam és hozzá fohászkodtam, bocsássa meg hitetlenségemet és hűtlenségemet.
Békességet kaptam. Tudtam, hogy az Úr
meghallgatta az imámat. Lassan rendeződni
látszott az életem. Megint magabiztosabb
voltam, lett egy stabil munkahelyem, új barátok. De a gyülekezetbe még mindig nem
tudtam elmenni. Egyszerűen nem vonzott.
Megpróbáltam olvasni a Bibliát, de nem
értettem belőle semmit. Tudtam, hogy ez így
nem jó.
Így azért imádkoztam, hogy Isten adjon vágyat a szívembe, mert igazán vele szerettem
volna élni.
Nem sokkal később meghalt édesapám. Úgy
éreztem, elvesztettem a gyökereimet. Egy
pillanatra, számomra minden megszűnt létezni, teljes sötétség vett körül. De ekkor
Isten békességet adott nekem. Olyan békességet, amit csak Ő tud adni. Tudva, hogy
édesapám, halála előtt néhány évvel átadta
az életét Jézus Krisztusnak, és megváltójának vallotta Őt, meggyőződésem volt, hogy
élete az Ő kezében van. Nem halt meg, hanem örökké él. Azt hiszem, ekkor értettem
meg igazán, mit is jelent az, hogy Jézus
Krisztus önmagát adta, hogy el ne vesszünk,
hanem örök életünk legyen.
Úgy éreztem, színről színre állok az Úr
Jézus előtt, aki megláttatta velem bűneimet, ami eddig elválasztott engem az én
szerető Mennyei Atyámtól. Letettem hát
minden bűnömet a kereszt alá, és új, megváltott gyermekeként mentem tovább.
Ettől kezdve minden megváltozott. Tudtam
ki vagyok és hová tartok. Elkezdtem olvasni a Bibliát, ami hirtelen megnyílt előttem. Többet és többet akartam tudni
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Jézusról. Innentől kezdve nem akartam
semmit az Ő vezetése nélkül tenni.
Elkezdtem templomba járni és tiszteletes
asszonytól időpontot kértem egy beszélgetésre. Elmeséltem neki, hogy mi történt velem. Azt mondta, történetem a tékozló fiú
történetére emlékezteti. Egyetértettem vele.
Örömmel üdvözölt a hívők nagy családjában
és együtt is imádkoztunk, hálát adva Istennek az Ő szeretetéért és Jézus véréért, ami
értem is kiontatott.
Következő nyáron elvesztettem az állásomat.
A cégnél bejelentették, hogy bezárják azt az
osztályt, ahol dolgoztam. Emlékszem, a
megbeszélés alatt és utána is mindenki nagyon feszült, ideges volt. Én csendben viszszaültem az íróasztalomhoz és így imádkoztam: „Uram, tavaly elvesztettem a nagymamámat, aztán az édesapámat, idén pedig
megtudtuk, hogy a nagypapám rákos beteg.
Most az állásomat vesztettem el. Viszont
megtaláltalak Téged! Mit akarsz, hogy cselekedjem?” A válasz rögtön jött: „Menj el
Londonba.” Határtalan boldogság és izgatottság töltött el, hogy az Úr szólt hozzám.
Tudtam, hogy Ő adta ezt a gondolatot. Napokig magamban tartottam mindezt, de felvettem a kapcsolatot egy barátnőmmel, aki
Londonban élt és már évek óta hívogatott,
hogy menjek én is. Nagyon örült a hírnek,
hogy megyek, segített az előkészületekben.
Majd elmondtam az édesanyámnak és a testvéreimnek is, hogy mi történt a munkahelyemen, és hogy mi a tervem. Nem értették,
honnan jött ez nekem, miért akarok én
Londonba menni, és persze aggódásukat
fejezték ki, hogy mi lesz ott velem. Főleg,
hogy úgy mentem ki, hogy alig beszéltem
angolul, és nem volt, csak egy átmeneti szállásom a barátnőmnél. Mondtam nekik, hogy
azt még nem tudom, mit fogok ott csinálni,
Isten csak annyit mondott, hogy oda kell
mennem. Persze nem értették, hogy miért
vagyok ebben annyira biztos.
Nem mondom, hogy nem izgultam. De meggyőződésem volt, hogy Isten indított el.
örömHíRlap
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Így hittel és bizalommal indultam útnak.
A bibliaolvasás rendszeressé vált az életemben. A nagy útra készülve így biztatott
Isten: „Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vaszárakat leverem … hogy megtudd: én vagyok
az Úr, aki téged néven szólított.”
(Ézs 45,2-3)
Egy korábbi csendeshétről pedig ezzel az
Igével a szívemben tértem haza: „Lábam
előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.” (Zsolt 119,105) Megértettem, hogy
Isten Igéje bölccsé tesz és minden helyzetben, amikor válaszút előtt állok, mint útjelző
tábla világít.
Aggodalmaimban
a Máté evangéliuma 6,33 versével
vezette lépteim:
„Keressétek először az ő országát
és igazságát, és
ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.”
Így hát, amint
kiértem Londonba, felkerestem az
All Souls gyülekezetet, amit tiszteletes aszszony és Katona Zsuzsanna lelkipásztor
ajánlott. Ebben a gyülekezetben szolgál Rico
Tice evangélizátor, aki a keresztkérdések
sorozatot írta.
Mivel kezdetben minimális volt az angoltudásom, csak egy rövid üzenetet írtam nekik a
honlapon keresztül. Meglepetésemre egy
magyar lány válaszolt, Ági. Meghívott egy
ebédre és elmondta, milyen alkalmakhoz
csatlakozhatok, sőt el is kísért és bemutatott
a többieknek. Egyébként ő ennek a gyülekezetnek a szolgálat koordinátora.
Belépve a templomba, az első pillanatban
éreztem, otthon vagyok. Magával ragadott a
gyülekezet sokszínűsége, a barátságos fogadtatás, a tiszta, Krisztusról – mint Megváltóról
– való tanítás.
örömHíRlap
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Hamar beilleszkedtem a gyülekezeti életbe
és a fiatalok közé. Csatlakoztam a bibliatanulmányozó csoporthoz, eljártam az ifi hétvégékre, osztogattam a gyülekezeti újságot,
segítettem a rendezvényeken.
Közben kaptam munkát is. A gyülekezetben
az egyik család épp babysittert keresett, így
néhány hónap után már náluk dolgoztam.
Kilenc hónapot töltöttem velük, egy másfél
és egy négy éves kisfiúra vigyáztam. Kihívásokkal teli időszak volt. De Istenre mindig
számíthattam.
Sok jó élményem volt az első év után, de
valahogy mégsem tudtam elképzelni, hogy
ott maradjak. Így,
amikor lejárt a
szerződésem, útmutatásért imádkoztam. Egy korábbi
munkám
alkalmával derült
ki
számomra,
hogy esküvői ruhákat
szeretnék
készíteni. Így azt
mondtam Istennek, akárhogy is
szeretné, menjek
vagy maradjak, megteszem. De arra kértem,
hogy esküvői ruhákat készíthessek. A karácsonyi szabadságom előtt két hetem volt,
hogy szállást és munkát találjak. Elküldtem
az önéletrajzomat néhány esküvői ruhaszalonba. Egy valaki válaszolt. Az utazás előtti
napon volt az interjú. Megkaptam az állást,
ahogy visszamentem, januárban kezdhettem
is. Nagy örömmel meséltem a barátaimnak.
Egyikőjük felajánlotta, hogy lakhatok nála,
amíg találok magamnak szállást. Közben egy
másik helyen, szintén a gyülekezetből ismert
barátoknál felszabadult egy szoba. Így csatlakoztam hozzájuk. Igazi áldás volt velük
együtt lakni.
Egy év után már én is a gyülekezet aktív
tagjaként üdvözöltem az újonnan érkezőket.
Segítettem nekik a beilleszkedésben, ahogy
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ezt velem is tették korábban. Lett néhány táblán látott programra lettek figyelmesek,
nagyon közeli barátom is a világ minden amin ez állt: „Ma este 7 órakor Interjú egy
tájáról. És meglepetésemre több magyar lány megtért terroristával”.
Merthogy Isten nem személyválogató. Ezt
is van az All Souls-ban.
aznap este én is megtanulNagyon sok emberrel istam.
merkedtem meg. Hallgatva
Nagy dolgok
Hallgatva
ennek az embertörténetüket, Isten vezetéA legnagyobb bűn
nek
a
történetét
arról,
sét láttam mindannyiuk
a félelem.
hogy az édesapja gyilkosaéletében. Ember ki nem
A legalkalmasabb nap
in való bosszúállás hogyan
fürkészheti, fel nem foga mai nap.
vezette őt ahhoz, hogy
hatja azokat a fordulatoA legbalgább az,
tizenévesen
hidegvérrel
kat,
amit
Mennyei
aki nem akar tanulni.
fejbe lőjön egy ismeretlen
Atyánk tud elvégezni az
A legnagyobb csaló az,
embert, majd évekig bűnember életében. Csodálaki
önmagát csalja meg.
tudat nélkül töltse a börva szemléltem Istennek a
A legnagyobb tévedés:
tönbüntetését, csak arra
teljes világra kiáradó
abbahagyni valami jót.
tudtam gondolni, hogy
szeretetét és kegyelmét.
A legkönnyebb:
ebből a mélységből, hoVannak például diákok,
hibát találni másokban.
gyan tud elindulni az emakik olyan országokból
ber Isten felé? Később ez
érkeztek, ahol titkos, földA legnagyobb bajkeverő:
is kiderült. Isten volt az,
alatti
összejöveteleket
az, aki sokat beszél.
aki elindult ő felé. A börkénytelenek tartani a keA legnagyobb veszteség
tönmissziósokon keresztül,
resztények. Mert börtön,
a lelkedet elveszteni.
akik szüntelenül imádkozvagy akár halálbüntetés jár
A legokosabb ember az,
tak érte, valamint azon a
Isten Igéjének hirdetéséért,
aki mindig azt teszi,
fodrászon
keresztül, akinek
így nem volt sok esélyük,
amit a leghelyesebbnek lát.
az volt az egyik módszere,
hogy halljanak az Úrról. Itt
A legjobb tanító az,
hogy a foglyokat gondolmégis lehetőségük adatott,
aki megkedvelteti a tanulást.
kodásra bírja, hogy a bohogy szabadon hallják az
A legköltségesebb dolog
rotválás alkalmával a torörömhírt, és saját maguk
gyűlölködni.
kuknak szegezte a pengét
tanulmányozzák a Bibliát.
A hívő ember
és megkérdezte tőlük:
És immár Teremtőjüket
„Vajon ha most meghalmegismerve
folytassák legszebb oldala a gyöngédség.
A legaljasabb érzés
nál, tudod-e, hogy hova
útjukat. Vagy olyanok,
az irigység.
kerülnél?”
akik csak világot látni jötA legnagyobb adomány
A történet egyik főhőse, a
tek Európába. Londonba is
terrorista, végül a János
csak a látványosságok
a megbocsájtás.
evangéliumában leírt két
vonzották. Isten viszont
A legszebb képesség
gonosztevő történetében
megtalálta a módját, hogy
a belátás.
ismert magára és Isten
akár ezen keresztül rájuk
találjon. Lehet, hogy csak a templom híres fiára, Krisztusra, aki meghalt érte a kereszépülete vonzotta oda őket, de belépve Isten ten. Így a fennmaradó börtönéveit már Isten
megváltott gyermekeként töltötte le, miközszeretete áradt rájuk.
London egyik legforgalmasabb részén van ez ben ő is továbbadta a szabadulás örömhírét
a templom. Így vannak, akik csak épp arra a rabtársaknak.
jártak és a bejárat előtt elhaladva a hirdető- Ennek a történetnek a másik hőse a mi
örömHíRlap
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Urunk, Jézus Krisztus, aki a megtérés után új
életet adott Billy-nek. Most Istennel békességben él feleségével és három gyermekével.
A kegyelem el van készítve. Bárki élhet
vele, illetve általa.
Akárhogy is, akármilyen okból, de ezek az
emberek bejöttek a templomba, ahol a Megváltóról hallhattak és reménység szerint nekik is felragyogott Isten dicsősége, és Jézusban elkészített kegyelmi ajándéka.
Egy csendeshét keretein belül részt vettem
egy bibliatanulmányozó csoport vezetőképzésen. Mint később kiderült, Isten ezt a hetet
nem csak a lelki növekedésemre és a szolgálatra való felkészítésre használta fel. Itt ismerkedtem meg a párommal, aki szintén
Isten vezetésének köszönhetően töltött néhány évet Londonban. A hét folyamán a közös tanuláson kívül egy feladatot is ránk
bíztak. Kreatív emberekként általában mi
kaptuk a megtisztelő feladatot, hogy emléklapokat készítsünk a vezetőknek. Majd a
hétről visszaérve folytatódott a szolgálatunk.
Persze élveztük a közös munkát, és lassan
megismerkedtünk. Isten pedig a Tőle kirendelt időben felnyitotta a szemünket arra,
hogy meglássuk egymásban a társat.
Deric, a párom, Szingapúrból való. Kiállítás
és díszlettervező. Egy mesterképzésen vett
részt Londonban. Nagy meglepetés volt számunkra és a családjaink számára is, hogy
ilyen távoli országból választunk magunknak
párt. De végül mindenki örömmel fogadta az
elhatározásunkat.
Igazán hálásak voltunk egymásért. Fontosnak tartottuk, hogy a kapcsolatunknak biztos
alapja legyen. Ezt Jézusban találtuk meg.
Sokat imádkoztunk, és immár közösen tanulmányoztuk a Bibliát. Az együtt járásunk alatt
is lámpás volt Isten Igéje. Egymást is arra
motiváltuk, hogy komolyan vegyük az Úr
szavát. Ez a közös munka, nem csak az
Istenbe vetett hitünket és bizalmunkat erősítette, hanem a kapcsolatunkat is.
Másfél év együtt járás után, idén júliusban
összeházasodtunk. Majd három napra rá ő
örömHíRlap

2014. KARÁCSONY

hazautazott Szingapúrba, én pedig egy három hetes missziós útra mentem Afrikába.
Az egyik afrikai gyülekezetben, a mi történetünket hozták fel, mint követendő példa, az
Istennek való elköteleződésről szóló prédikációban.
„Nézzék meg, micsoda hit. Három napos
házasság után a feleség missziós útra megy,
a férj pedig a világ másik felére.” – mondta a
lelkész a híveknek.
Lehet, hogy ez erős hitről árulkodik, de azért
nem ajánlom senkinek.
Decemberben lesz a templomi esküvőnk,
ami után én is Szingapúrba költözöm és reménységünk szerint soha többé nem kell egy
napot sem külön töltenünk.
Párom már több missziós programban vett
részt. Thaiföldön, Szingapúrban autista gyerekek között, Kenyában árvaházban.
Londonban a tanulmányai mellett szolgált a
menekültek között. Én pedig most kóstoltam
ebbe bele az afrikai út alkalmával.
Most már Isten gyermekeiként, együtt szolgáljuk az Urat és reméljük, hogy készít nekünk valamilyen hasonló közös szolgálatot a
jövőben.
Hiszen az igazi szabadság a szeretetben
való szolgálat, és a mi küldetésünk, hogy
hirdessük az Evangéliumot minden teremtménynek, szerte a világon. Hogy aki
hisz és megkeresztelkedik, az üdvözüljön,
mert aki nem hisz, az elkárhozik.
(Elhangzott a gyülekezet berekfürdői csendeshetén
2014. október 29-én.)
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Hálaadás
Kedves Gyülekezet!
Bizonyára sokan értesültetek betegségemről.
Hirtelen jött, mint egy villámcsapás, nem is
értettem, mi is ez a nagy fájdalom a mellkasomban. Rohammentő vitt el a váci kórházba.
Infarktust kaptam, ami majdnem az életembe
került. Édesanyámra gondoltam, aki ebben a
betegségben halt meg. A genetikai örökség
másodszor kísértett. Először 2 éve a gerincsérvem alakult ki (édesapám révén), most
pedig az infarktus.
Először azt mondták a kórházban, hogy csak
egy kis érfestés és tágítás lesz, de a vizsgálatok alapján 3 eret kellett cserélni.
Hálát adok Istennek, hogy a nagy műtétet
követően is jól vagyok. Advent 2. vasárnapja van, ülök az ágyam szélén és szeretném
megosztani veletek azt a csodát, amit értem
tett Jézus. Eljött értem is, hogy a beteg
szívemet meggyógyítsa. „A bajban megőriz
és a bűntől féltőn visszatart az Úr karja. Ó
hát ne félj, mert hatalma téged megvéd.” –
énekeljük az énekkarral.
Sokat segített az, hogy tudtam és éreztem,
hogy sokan imádkoznak értem, amit ezúton
is szeretnék megköszönni.
A kórházban több betegtársammal beszélgettem, alkalom adódott Jézusról olvasnunk.
Befejezésül két olyan versből szeretnék idéz-

Konfirmáció
Isten olyan helyre küldött engem, ahol vallásos nevelést kaptam. Sokszor hálát adtam
ezért, hiszen így a környezetemben élő emberektől (szüleimtől, óvónőimtől, majd tanáraimtól) is azt hallhattam, hogy a legfontosabb az életben az, hogy higgyek Istenben és
abban, hogy Jézus meghalt a bűneimért.
Amikor nagyobb gyerek lettem, észrevettem
azt is, mekkora különbség van a keresztények és a többi ember élete közt.
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ni, amelyeket beteglátogatáskor kaptam bátorításként.
Kissné Kati

Ádvent a kórházban
Itt mindenki vár.
Gyógyulást, enyhülést, segítséget.
Csendben közeledsz, ádventi Király.
De ki vár téged?
Fehérköpenyes munkatársaid
vizsgálnak és gyógyítanak.
Mindenki vár valakit, valamit…
De ki várja életadó szavad?
Mégis... tagadottan, tudat alatt
mindenki téged vár, keres, Uram.
Ádventi vágy tör át minden falat,
s a kórházi szobákon átsuhan.
Tudom, Te itt jársz köztünk csendesen,
hogy könnyeket törölj, gyógyíts, segíts.
Közeledő lépteidet lesem.
Ádvent! Ádvent van a kórházban is.
Túrmezei Erzsébet

Igen Atyám ( részlet )
Igen, Atyám! Gyönge erőtlen bárány,
pihenek most már jó Pásztorom vállán,
s Ő szelíden visz az úton előre,
híves forrásra, kies legelőre.
S hála dalával telik meg a szám:
Köszönöm Néked! Igen, Atyám!
Túrmezei Erzsébet
Hálás vagyok azért, hogy oly közösségeknek
a tagja lehetek/lehettem, ahol keresztények
vesznek/vettek körül!
Az egyik ok, amiért konfirmálni szeretnék
az, hogy a gyülekezetnek tagja legyek. Egy
olyan közösségnek, ahol az embereket Isten
köti össze egymással. Szerintem egy hívő
életében az egyik legnagyobb lépés az, hogy
vallást tesz a hitéről, és ezáltal a felnőttek
gyülekezetének tagjává válhat. Én már régóta várom, hogy ez a nap eljöjjön az életemben, és most boldog vagyok, hogy eljutottam
örömHíRlap
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Gondolatok

idáig.
A másik ok, amiért konfirmálni szeretnék az,
hogy ezáltal is megháláljam mindazt, amit az
Úr értem tett. Isten mindig mellettem állt a
bajban, mindig segített nekem és irányította
az életem. Amikor valamilyen próbatételen
mentem keresztül, éreztem, hogy Ő ott van
velem. Isten mindent megadott nekem, amire
szükségem van: szerető családot, barátokat,
egészséget, jó életkörülményeket és élményekben gazdag életet. Ezt a sok jót visszafizetni nem tudom, de szeretném megköszönni
Neki az ajándékait. Szeretném magam elkötelezni Mellette, a keresztény hit és a gyülekezete mellett. Ezzel szeretném megköszönni a legnagyobb ajándékát is, hogy az egyszülött Fiát adta a bűneimért, a bűneinkért és
így megváltott minden hívőt a halálból és az
örök élet jutalmát adta nekünk.
Ezért szeretnék konfirmálni.
Nagy Soma
(Elhangzott a gyülekezetben 2014. június 1-jén a
konfirmációi vizsgán.)

Fedezzük fel a Karácsonyt!
A harmincéves háborúban Wallensteinnel
folytatott csatái közben Gusztáv Adolf svéd
király (1611-32) egy katonatisztje súlyos
sebet kapott. Egy észak-német család fogadta be. Életre ápolták a csatából lemaradt svéd
tisztet. Amikor az sebeiből úgy-ahogy felgyógyult, ősz táján kiült a kertbe, és fadarabkákból késével kis állatokat és játékokat farigcsált. Majd faggyút szerzett, s abból a
pajtában gyertyákat öntött.
örömHíRlap
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Amikor elérkezett december 24-e, a közeli
erdőből zsenge fenyőfácskával tért vissza.
Estefelé odalépett a házigazdához és azt
mondta neki: Hónapok óta ápoltatok, etettetek, itattatok, emberségesen bántok velem.
Ma én viszonzom ezt egy svéd szokással.
Hadd mutassam meg, hogyan ünnepeljük mi
karácsony szentestéjét, Jézus születésének
ünnepét! Összehívta az egész családot, és
bevezette őket az előzőleg elkért belső szobába, amelynek a közepén már ott állt a fenyőfa, rajta az aprócska gyertyákkal. A fa
alatt voltak a saját maga faragta játékok.
Meggyújtotta a gyertyákat, s a körbe letelepedő család felé fordulva így szólt:
– Ez a fiatal fenyő ezentúl emlékeztessen
benneteket is a fiatalon „kivágott”, megölt
Jézus Krisztusra, aki értünk született meg
ezen az éjszakán, és értünk halt meg egy
másféle fából ácsolt kereszten. Ezek a kis
lobogó lángok, gyertyák jelképezzék számotokra is azt a világosságot, amit Ő hozott erre
a földre. – Aztán egyenként szétosztotta az
ámuldozó családnak a maga faragta ajándékait. Amikor mindenki kezében szorongatta
az egyszerű faragványokat, így folytatta:
– Ezek a magam faragta egyszerű ajándékok
nemcsak hálám jelei. Ha elmegyek, és talán
kezetekbe veszitek ezeket, arra emlékezzetek, hogy a legnagyobb ajándék jelképei is,
mert egyszer egy ilyen éjszakán ajándékozta
Isten a világnak a legnagyobb ajándékot:
Jézus Krisztust.
Így kezdődött el Európa északi részében
először a szenteste ünneplése fenyőfával,
gyertyákkal, ajándékokkal. Mire hozzánk ért,
a fenyőből már „karácsonyfa” lett, a gyertyákon kívül angyalhaj, csillagszóró, szaloncukor, üvegdísz és sok egyéb került mellé. Túl
sok „egyéb”.
A parányi fenyő óriási, „plafonig érő” ezüstfenyővé változott, s a szívvel, szeretettel
magunk készítette ajándékocskákból ajándékverseny lett.
A férj és a feleség így versenyeznek: – Még
ha egy hónapig paprikáskrumplin élek is,
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akkor is megveszem Böbének azt a nyakláncot, amiért fél évig nyafogott. – Böbe pedig:
– Tudom, mit akar nekem venni, de nem
hagyom magam letromfolni! Egy ezressel
drágább lesz az, amit tőlem kap.
Valóban mindkettő „megkapta a magáét”.
Ezután teleették és itták magukat vendégeikkel együtt. Igaz, a mama sírva rohant el vacsora után, mert a veje túl fokhagymásnak
találta a kocsonyáját; Pisti két pofont kapott,
mert levert egy karácsonyi díszt, és amikor
rájuk csapta a konyhaajtót, annak kitört az
egyik üvegtáblája. Az ajtóból még rájuk lövöldözött ajándék játékpisztolyából.
Másnap macskajajjal ébredtek és Böbe első
szava ez volt: De legalább túl vagyunk a
karácsonyi cécón.
Mi lett belőled szép karácsony?
Egyre gyakrabban hallani már jóval karácsony előtt, vagy a vásárlási láz és áruházi
tolongás közepette valakitől: – Sietnünk kell,
mert „nyakunkon a karácsony”; csak baj
nélkül essünk túl rajta.
Ennek a feszült lelkiállapotnak már neve is
van: karácsonyi pszichózis.
...A svéd katona által hálából rendezett karácsonyi ünnep óta nem jártunk-e úgy a karácsonnyal, mint az a szudáni törzs, amelyet
egyiptológusok és nyelvészek kerestek fel,
és részt vettek a törzs egy évben egyszer

megismétlődő legfőbb ünnepén? Megdöbbenve észlelték, hogy ezek a szudániak rendkívül régi, óegyiptomi nyelven mondott Izisz
-Ozirisz liturgiát ismételgetnek, s fogalmuk
sincs, mit mondanak és mit tesznek. Ám
teszik, mert őseiktől és azok őseitől és még
azokétól ez maradt rájuk. A szertartás után
következett a hajnalig tartó dínomdánom, a
hasfájdító lakoma, dobolás, mulatság, amit
már mindenki értett és élvezett.
Itt-ott még hallani: a szeretet ünnepe. Ám
legyen is az! De jó volna közben arra gondolni, hogy elsősorban A SZERETET ünnepe, Aki azon a napon öltött testet és született
meg egy betlehemi istállóban.
Még azt is mondogatjuk: a család ünnepe.
Legyen az! De arra már nem gondolunk,
hogy a legelső a szent családé volt, Máriáé,
Józsefé, és az egynapos Jézusé, akik körül –
hála Istennek – barmok eszegettek.
Ha újra megtaláljuk karácsony gyökerét,
szebbek lesznek az ágai, és ágán a gyümölcsei: a család ünnepe lesz meg a szereteté,
amely nem egy napra korlátozódik, hanem
átlengi majd a feketebetűs hétköznapok dolgos óráit is.
Fedezzük fel újra a karácsonyt! Az igazit,
hogy szebb legyen az ünnepünk, ünneplésünk és körülöttünk emberibb az élet!
Dr. Gyökössy Endre írása

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.
Következő számunk
Húsvétkor jelenik meg.
A lapot önkéntes adományokból
tartjuk fenn.

Óév este
Szilveszter estéjén
nem jó nagynak lenni;
ismeretlen útnak,
idegen új évnek
nagy egyedül menni…
Aggódva kérdezni,
öröm vagy baj ér-e?
Jó kisgyermek szívvel
rábízni magunkat
Krisztus hű szívére!

Gyülekezeti istentisztelet
Gyermek istentisztelet
(3 korcsoportban: 3-5, 6-8, 9-12 évesek)
Bibliaóra
Imaóra
Ifjúsági óra

Minden szerdán
8:15
Minden második csütörtökön
közbenső héten

Fiatalasszonyok imaköre
9:30
Baba-mama kör
9:30
Hitmélyítő mamakör

Minden hónap első keddjén
18:30 Férfióra
Minden hónap harmadik péntekén 17:00 Női óra
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
Dec.
Január

28.

16:00

31.

17:00

Házaspári alkalom
Óévi istentisztelet

1.

17:00

Újévi istentisztelet

5-9.

18:00

Aliansz imahét (szervezés alatt)

Febr. 17-20.

18:00

Böjti előkészítő alkalmak

22.

10:00

Böjti úrvacsorás istentisztelet

Márc. 30. - ápr. 4. 18:00

Nagyheti előkészítő alkalmak

Április

Nagypénteki passiós istentisztelet

3.

18:00

5.

10:00

Húsvéti úrvacsorás istentisztelet

6.

10:00

Húsvéti úrvacsorás istentisztelet

12.

10:00

Női csendesnap

Temetői felhívás!
Temetőnk parcellázási, térképezési munkái hamarosan elkészülnek, ennek érdekében szükséges a sírhelyek pontos regisztrációja, és a sírhely felett rendelkezők beazonosítása. Tisztelettel kérjük azokat a kedves testvéreinket, akiknek 25 éve,
vagy annál régebben megváltott sírhely van a használatában, legyenek szívesek a
lelkészi hivatalban azok újraváltásáról gondoskodni, illetve ha nem kívánják a sírhely megváltását meghosszabbítani, nyilatkozzanak az arról való lemondásukról.
örömHíRlap

