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„Mert nem a félelem lelkét adta
nekünk Isten; hanem az erő, a
szeretet és a józanság lelkét.” (2Tim 1,7)
Pál apostol kedvesen bátorítja,
erősíti és biztatja fiatal tanítványát Timóteust, akinek még sok
erőre és tapasztalatra van szüksége. Üldözik a keresztényeket –
oka van félni. Már megjelentek
az első tévtanítók, és rombolni
akarnak a gyülekezetben – Pál
félti a nyájat. Megmagyarázza
tanítványának, hogy a munka
sikeressége, jó előmenetele nem
mitőlünk függ, az evangéliumi
munkában elért eredményeit nem
a saját iskolázottságának, személyes vonzalmának, jó missziós
képzésének tulajdonítja, hanem
tudja, hogy mindehhez Isten adta
az Ő Szentlelkének erejét, áldá-

sát, és az eredmény egyedül az
Úr eredménye, a Szentlélek hatása. Bár Pálnak sok oka volt a
félelemre, az az erő, amit kapott,
és aminek a hordozója, nem engedi, hogy életét a félelem megbénítsa.
Így mondja Timóteusnak: Ne
félj, mert te birtokosa vagy Isten
Lelkének. A Szentlélek pedig
erő, élj ezzel az erővel! Azért
kaptad, hogy használd. A mágusok, a jósok, a szemfényvesztők
ámítják az embereket. Te nem
vagy ámító! Isten hatalmas erejének a birtokosa vagy. Ez a Lélek
a szeretetnek és a józanságnak
lelke is. A fáradozáshoz, a napi
terhek cipeléséhez erőre, szeretetre van szükség. Bár sokan
kritizálnak, hamisan vádolnak, te
ne csüggedj, ne félj az ellenségeidtől! Szeress a Szentlélek erejével! Magad nem lennél erre
képes, gyenge vagy fizikailag,
nincs melletted erősítő lelki társ,
de veled van az erő és a szeretet
Szentlelke, ezzel beveheted az
ellenálló szíveket. És kaptad a
józanság lelkét is. Figyelj a
Szentlélek vezetésére, józan
légy! Hívd segítségül az ajándékozó Urat, az Ő Lelkét.
Bizonyára Timóteusnak sem volt
könnyű egyedül végezni olyan
munkát, amiben még nem volt
gyakorlata. Ugyanakkor körül
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volt véve ellenséggel, csúfolódókkal, akik
igyekeztek őt megszégyeníteni, megalázni és
félelemben tartani. Ezért volt fontos a kedves, idős barát, Pál biztatása, ráfigyelése.
Hányan vagyunk mi missziós területen?
Nem olyanban, mint amit regényekben festenek le elénk: Afrika, őserdő, bennszülöttek,
tigris, kígyó, malária, élet-halál küzdelem.
Ez is misszió, ide is kell a missziós munkás.
De mi egy egészen más misszióban vagyunk: sötét, démoni légkör a munkahelyen,
iskolában, szomszédok, rokonok között. Ez a
mi missziós területünk. A család, a férj vagy
a feleség, a sógornő, az anyós, a gyermekek
mint vad oroszlánok támadnak ránk, ha
Krisztusról kezdünk beszélni. Ilyenkor gyakran meghátrálunk, félünk, és inkább nem
szólunk semmit. Igen, fájdalmas, nem lehet
elviselni őket, mert káromkodnak, hazudnak,
csalnak, részegeskednek, a hitet semmibe
veszik. Úgy érezzük, ehhez gyenge a mi
idegzetünk, kevés az erőnk. Pedig, ha vettük
az Isten Szentlelkét, ez a Lélek erő, és nekünk élnünk kell ezzel a drága erővel.
És még valami! Szeretni: a Lélek erejével
szeretni. Be kell látnunk józanul, hogy ők
még nem ismerik az Urat, szeretetre és türelemre van szükségük.
Most még ősi dzsungel a környezetünk, igazi
missziós terület. Nem siránkozásra és önsajnálatra van itt szükség nehéz életünk miatt.
Apostoli, misszionáriusi feladatunk van.
Csak nem azt képzeljük, hogy más lép a helyünkbe? Innen nem lehet szabadságra menni, csak szeretettel és hittel folyamatosan
dolgozni, vetni a szeretet magját. Isten erejét,
szeretetét, józanságát, békességét ingyen
kaptuk! Ebben bízzunk, ezt használjuk!
Úgy érezzük, mindenhol máshol könnyebb,
mint ott, ahol nekünk élnünk kell. A belső
harcok, küzdelmek, a meg nem értés, szeretetlenség, harag összekuszálja a mi szentségre vágyó életünket. Ó, bocsáss meg, Úr
Jézus, hogy olyan kilátástalannak látjuk őrhelyünket, az otthonunkat és közvetlen környezetünket. Erősíts meg a Te Szentlelkeddel,
örömHíRlap
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és adj hitet, szeretetet, józanságot és erőt a
helytálláshoz! Küldj életünkre áldást, Uram!
Ámen.
Dr. Tapolyainé Bartha Gizella

Pünkösd után
Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye.
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje.
Pünkösd előtt - esedezés, esengés.
Pünkösd előtt - halk hajnali derengés.
Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása.
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása.
Csendesen várni - várni, hinni, kérni!
Aztán - boldog pünkösd utánba érni!
S pünkösd után - szent égi erőt-vetten,
pünkösd után - Lélekkel telítetten,
pünkösd után - bátor tanúvá lenni,
pünkösd után - szolgálni, égni, tenni,
pünkösd után - régit kárnak ítélni,
Krisztusnak élni és másoknak élni,
minden mennyei kincset elfogadni,
és pünkösd után - adni, adni, adni!
Túrmezei Erzsébet
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Barmeni nyilatkozat

80 éves a Barmeni Teológiai
Nyilatkozat
80 évvel ezelőtt, 1934. május 29-31. között
Wuppertal város Barmen nevű kerületének
református templomában hitvalló zsinatra
gyűltek össze egész Németország 18 tartományi egyházából 138-an azok, akik úgy
érezték, hogy az egyház egyes vezetői a hitvallásokat nem védik, hanem megszegik,
valamint azt tapasztalták, hogy hatalmi szóval állítják félre azokat, akik egyet nem értésüket hangoztatják.
Jó példa lehet erre Bonhoeffer, aki Hitler
hatalomra jutása utáni első prédikációjában
(1933. január) a következőket merte kimondani: „Az egyháznak egyetlen oltára van
csak, a Mindenható oltára…, mely előtt kell
minden teremtménynek letérdelnie…; aki
bármi mást keres ezen kívül, annak távoznia
kell: nem lehet velünk az Isten házában…
Az egyháznak csak egy szószéke van, és
erről a szószékről csak az Istenben való hitet
hirdetjük, semmilyen más hitet, és semmilyen más akaratot, csak Isten akaratát, akármilyen jó szándékok is vezetnének másra.”
Dietrich Bonhoeffer-t tíz év múlva bebörtönözték, majd az SS főparancsnokának személyes utasítására 1945. április 9-én (!) hajnalban a flossenburgi koncentrációs táborban
felakasztották. 39 éves volt…
De térjünk vissza Barmenbe. Karl Barth előterjesztett nyilatkozat-tervezetét több felekezet – evangélikus, református, uniált – képviselői tárgyalták meg, és együttesen módosították. Éjszakába nyúló megvitatás után
terjesztették újra a küldöttek elé, akik egyhangúan elfogadták. Megtörtént az, amit
szinte remélni sem lehetett, ismerve a protestantizmus belső problémáit: megtalálták a
közös nyelvet. A különböző teológiai irányzatokhoz, más-más felekezethez tartozó keresztyének egyetértésben szóltak, noha
mindannyian ragaszkodtak saját hitvallásaikhoz. Nem hiába imádkoztak ott a helyszínen
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és szerte az országban értük!
Az élet és a társadalom egészét, így az egyházat is uralni akaró hatalommal szemben,
mint Jézus Krisztus egyháza szólaltak meg,
és bizonyságot tettek az Úr mindható hatalma mellett.
Mivel hitüket nem csak mély meggyőződéssel, hanem teológiailag is képesek voltak
megfogalmazni, helytállásra adtak példát,
lelki eligazítást, lelki fegyvert is nyújtottak.
A kép egészéhez hozzá tartozik, hogy a Hitvalló Egyház lendülete, egysége később
megtört. Az egyházi vezetők a mindennapi
harc kérdéseiben eltérő magatartást tanúsítottak. A hatalomhoz, amelynek törvényességét Barmenben nem kérdőjelezték meg, nem
egységesen viszonyultak. Ennek ellenére
néhány év alatt úgy alakult a helyzet, hogy
szinte minden egyházi tevékenység ellenkezett valamilyen törvénnyel. Már a harmincas
-negyvenes években is akadtak, akik elmarasztalták a Nyilatkozatot, mivel nem állt ki
határozottan a zsidók üldözése ellen. Mivel a
hatalom nem tudta szolgálatába állítani az
egyházakat, azok érdektelenné váltak számára, mégis felőrölte a Hitvalló Egyház egységét.
Az idő múlásával egyre jobban látszódnak
Barmen hiányosságai. Már az is viták témája, hogy nyilatkozatnak vagy hitvallásnak
tekintsük-e. Barth szerint nem az a fontos,
hogy milyen elnevezést használunk rá, hanem az, hogy tanulunk-e belőle. 1968-ban
Karl Barth elutasította, hogy emlékező cikket írjon a harmincadik évfordulón, mondván: múzeumőrnek érezné magát, aki egy
letűnt világ holt emlékei között vezeti a látogatót… Nem erre van szüksége a ma keresztyénségének, hanem arra, hogy mi maiak a
mi mai hitünket fenyegető tévtanításokat,
veszélyeket vegyük észre; küzdjünk magunkon és gyülekezetünkön túl környezetünkben
is napról napra mindaz ellen, ami emberek
életére nézve veszély, ami a krisztushitet
fenyegeti és minket bizonyságtételünkben
akadályoz.
örömHíRlap
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Vajon időszerűek-e ma is a Nyilatkozat után
80 évvel Barth ötvenéves gondolatai? Egységes-e a református egyház, van egység
protestánsok, keresztyének, különböző hitvallások között. Fellépünk-e a hatalom esetleges visszásságai, kisebbségek sérelmei, a
hitünkre leselkedő veszélyek, tévtanítások,
megkötözöttségek ellen?
Ki-ki válaszoljon ezekre hite, meggyőződése
szerint, de Pünkösd táján emlékezzünk meg
eleinkről, akik a 80 évvel ezelőtti viharos
időkben megalkották egységes hitvallásukat.
(Az emlékezéshez felhasználtam a Bibliát, a
Barmeni Teológiai Nyilatkozatot, Dr. Reuss
András munkáját és egyéb, interneten található
írásokat)
Varga István

Érted, helyetted!
Istent látni vágyó lélek,
ha arcát látni akarod,
amíg háttal vagy feléje,
azt semmiképp nem láthatod.
Bár szólt kétszer vagy háromszor,
ám te háttal voltál felé,
pedig János - látomásban mint egy halott, hullott elé!
Isten örök, láthatatlan,
testi szemmel nem látható,
de rá mutat alkotása,
az Ég, a Föld, a hegy, a tó.
Isten hogyan szeret téged?
Megmutatta szent Fiában!
Kiváltott a kárhozatból,
Vele élhess menny honában!
Fordulj, amíg ver a szíved
a töviskoronás felé,
érted, helyetted halt meg Ő,
bűnbánattal borulj elé!
Most még távolból látod Őt,
közelről, ha megérkezel,
s akkor dicső Megváltódnak
boldog, hű testvére leszel!
Pecznyík Pál

örömHíRlap
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Szívem az Úré lett
„…mert szereteted az égig ér, hűséged a
magas fellegekig.” (Zsolt 57,11)
Ez volt az első Ige az életemben, amit egy
berekfürdői csendeshéten kaptam. 2012 októberében kezdődött az Úr keresése. Egy
barátnőm kérlelésére mentem el, aki azóta
testvéremmé is vált. A csendeshetet a péceli
és a fóti gyülekezet tagjaival töltöttem el.
Abban az évben megpróbáltatások sorozatán voltam túl, végignéztem beteg édesapám életért való küzdését, ezzel egy időben
válás, csalódás, fájdalom, félelem, egy betörés miatt anyagi nehézségek, jött a lecsúszás
folyamata, önkontroll elvesztése, és az ezzel
járó egyéb káros szenvedélyek kialakulása.
Kaptam az Úrtól egy közvetítőt, aki fogta a
kezem és elindított, bátorított. Bizalmatlanul,
megfáradva, keserű szívvel indultam el a
csendeshétre. Főleg úgy, hogy előtte éjszaka
rémisztő álmom volt, minden erőm elhagyott
reggelre, alig bírtam elindulni úgy elrettentett az éjszakai álmom. Megálmodtam magam a pokolban, üvöltöző, eltorzult arcok
vettek körül, kísértetszerű alakok, éreztem
jelenlétüket, hallottam hangjukat, valósnak
tűnt. Barátnőm bátorított, indulj el, minden rendben lesz, ne félj, jó helyre jössz,
kísért a gonosz, el akar tántorítani.
Azon a héten több órás lelkigondozás után
letettem minden okkult bűnömet, megvallottam és megtagadtam. Aztán vártam azt
az érzést, amiről egy-két testvér mesélt, milyen az, amikor új szívet kap az Úrtól és
hogy szinte eufórikus érzésen mentek keresztül. Én csak ültem és vártam, csupán
megkönnyebbülést éreztem, de valahogy
csalódott voltam, azt hittem mást kell érezni.
A csendeshét végére az Úrtól kapott Igét is
sikerült megértenem, habár több napig semmit nem üzent nekem.
„Kész a szívem, Istenem, kész a szívem arra,
hogy énekeljek és zengedezzek. Ébredj, lelkem, ébredj, lant és hárfa, hadd ébresszem a
hajnalt! Magasztallak, Uram, a népek közt,
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zsoltárt
zengek
rólad
a nemzetek
közt...” (Zsolt 57,8-10)
Örült a szívem, hogy olyan emberekkel lehettem együtt, ahol minden szempár csillogott, ahol a levegőben volt a szeretet, segítségadás, hála és minden olyan érzés, amiben
így egy közösség szellemében még soha nem
volt részem.
Aztán hazaértem és jöttek a szokásos hétköznapok, elkezdtek gyűlni napról napra
a kérdéseim, amitől már egyre jobban
megijedtem, mert választ csak néha kaptam innen-onnan, de abban sem voltam biztos. Buzgón lapozgattam a Bibliát, de nem
értettem, sőt, néha elrettentett,
és összezavart. Kerültem olyan
élethelyzetekbe, olyan kísértésekbe, amit szintén nem tudtam
kezelni, a pánik hatalmasodott,
nehezebb lett az életem, mint
volt, sokat vádoltam az Urat,
nem találtam a helyem sehol,
azt éreztem, hogy nem tudok a
keskeny úton maradni, mert
minden körülmény letaszított
onnan. Kérdéseimre próbáltam
választ kapni, de továbbra is
csak néha sikerült, aztán imádkoztam, hogy csak egy kis bátorítást kapjak arról, hogy jó ez az út, akármilyen nehéz is, szerettem volna megérteni
az Úr üzeneteit.
Barátnőm tanácsolta, keressek egy helyi
gyülekezetet, járjak el, imádkozzak, szolgáljak és bízzak az Úrban. Éreztem, hogy
baj van, nekem nem sikerült, nem kaptam új
szívet, nem munkálkodik a Szentlélek bennem. Így teltek a napok, hol visszaestem, hol
haladtam és volt bennem békesség.
Aztán észrevettem magamon, hogy valami
változás történt, mintha más szemüveggel
látnék. Kezdtem érezni mi a bűn, belül
elindult valami a lelkiismeretemben, néha
a gondolatomban, kezdtem szelídebb, alázatosabb lenni. Próbáltam rendet tenni magamban és a lakásomban is, kidobtam minden
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olyan dolgot, amit azelőtt a nagyvilágból
hazahoztam és nem az Úr dicsőségét szolgálta. Kicserélődött a könyvtáram, kevesebbet
néztem a tévét, érzékenyebb lettem a nagyvilágban történő borzalmas dolgokra, elkezdtem másokért imádkozni, hála volt a szívemben, örültem a családomnak, hogy a
testvéremben is munkálkodik az Úr, ezáltal
szorosabb lett a kapcsolatunk. Megláttam
egy idős kézfejet melegség öntött el, jó érzés
volt velük beszélgetni, megérteni őket. Addig is rendszeresen jártam istentiszteletre,
hallgattam az Igét, és napokig segített, néha
helyreigazított. Volt időszak, amikor
„visszaeső lettem”, olyan küzdelem ez, amibe sokszor beletört a bicskám, feladtam, mert
türelmetlen voltam, aztán újra
bűnbocsánat és újabb remény.
Két és fél év után eldöntöttem
hová akarok tartozni, nagy lelkesedéssel hoztam meg a döntésem, elkezdtem járni konfirmációs felkészítőre. Első gondolatom az volt, hogy tudást
akarok szerezni, mert gyerekkorom óta saját vallásom zavart
össze. Nem tudtam kihez kell
imádkozni, téves istenképem
alakult ki. Tudást akartam szerezni és abban
bíztam, hogy az Úr segíti utam, és megáldja
a felkészülési időmet is. Első alkalommal
arról beszélgettünk, ki miért akarja elkezdeni
a felkészítőt, mi indított el minket. Fel vagyunk-e készülve arra, hogy Isten néha felkavarja az álló vizet körülöttünk, és bizony
van, akinél a megtérés nem könnyű feladat.
Amikor ezt hallottam a tiszteletes úrtól, azt
éreztem belül, amennyire csak lehetett felkavarta bennem az állóvizet, de minden alkalommal arra vágytam, hogy a felkészítés
során Istennel közösségben, hitemben növekedve hűséges, Krisztuskövető emberré váljak.
Megyek tovább ezen az úton, mert Istennel világosságom van, szívem az Úré és
örömHíRlap
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minden reményem, bizalmam benne van.
Jöhet bármilyen nehézség, most már megküzdök vele, mert az Úr segít.
„Tudok szűkölködni és tudok bővölködni is,
egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt.
Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” (Fil 4,12-13)
Döntéseim előtt tanácskozom Istennel. A
hitben járásom eljuttat életem Istentől kapott
céljához. Most már tudom, hogy a mi Urunk
minket testestől-lelkestől a bűnből és az
ördög hatalmából nem aranyon vagy ezüstön, hanem drága vérén megváltva a maga
tulajdonává tett.
„Egyáltalában ne ítéljetek azért addig, míg
el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a
sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől
kapja meg a dicséretet.” (1Kor 4,5)
Tóth Beáta

Füle Lajos: Pünkösd fényében
Pünkösd...…Fényedben élek,
teremtő égi Lélek,
erőd gerjeszti lelkem.
Felfogni szent csodádat
nem tudhatom, de áldlak
megújult életemmel.
Az Ige, mint zsarátnok,
hűlő szívemben lángot
lobbantott, hála érte!
Követségében járok,
ahogy a tanítványok,
rajtam a Krisztus vére!
Dicsőítsd Őt ma bennem,
Ki nem vetett el engem,
illesse hála, hála,
Ki, érte mit se várván
megváltott vére árán
Istennek és Atyának.
örömHíRlap
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„Az Úr csodásan mûködik,
de útja rejtve van”
2013. október 23-án reggel 7 órakor rosszul
lett a férjem, a jelek gyomorrontásra utaltak.
Később eszméletét vesztette. Mivel az orvosunk délutános volt, az ügyeletet értesítettük,
s ők rögtön jöttek. Az orvos megvizsgálta a
férjemet, és stroke-ot, vagyis köznyelven
agyvérzést állapított meg. Azonnal kórházba
kellett vinni, rohammentőt hívtak. Én egy
bizonyos kórházba szerettem volna vitetni,
de mivel nem oda tartozunk, azt mondta az
ügyeletes orvos, hogy oda nem mehet. Jött a
mentő, és közölte, hogy nem a helyileg illetékes kórházba szállítják, mert ott elromlott a
CT. Így került végül abba az intézménybe,
ahova én előzőleg szerettem volna vitetni.
Tehát „az Úr csodásan működik, de útja
rejtve van”.
Miután elindultunk a mentővel, a Gyermekvárosnál meg kellett állni, mert újra stabilizálni kellett az állapotát. Végül szirénázással
bejutottunk az adott intézménybe, ahol vizsgálatok sora következett. Este fél 7-kor közölte velünk az osztályos főorvos, hogy átszállítják Pestre az idegsebészetre, csövet
helyeznek a koponyába és azon keresztül
levezetik az agyban összegyülemlett vizet.
Ne várjuk meg, mert nem tudják, hogy mikor
hozzák vissza. Alig vártam a reggelt, berohantam a kórházba, és az intenzív osztályon
feküdt eszméletlen állapotban. Csövek
lógtak mindenhonnan, gépek mutatták az
életfunkciókat. 10 napig volt kritikus állapotban. Ezután visszakerült a kórterembe, állapota javult, de egy kézfejnyi hosszúságú
felfekvése lett. Kérdésemre a doktornő azt
válaszolta, hogy ebbe bele is lehet halni. De
az Úr csodásan működött.
Eszméletét teljesen visszanyerve három hét
kórházi kezelés után rehabilitációs intézménybe kellett vinni, ahol majd lábra állítják. Kérdezték, hogy hová akarom. Helyileg
hozzánk közeli intézményt választottam. De
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az időpontig még 2 hetet kellett várni. Innen
kiadták, oda még nem mehetett: Budán ajánlottak egy intézményt erre a 2 hétre, de én
nem fogadtam el. A család a hazahozatal
mellett döntött, de rosszul, mert 1 hét otthoni
ápolás után romlott az állapota: se nem evett,
se nem ivott, még a gyógyszert sem tudtam
neki beadni. Kihívtam a háziorvost: irány a
helyileg illetékes kórház. Ott infúziót kapott,
és úgy mehetett a rehabilitációs intézetbe.
Már alig vártuk a csodát, hogy majd lábra
fog állni. Két hónapig volt az intézmény
lakója.
Ezután, egy napon közölte a főorvos, hogy
tovább nem tarthatják bent, mert nem értek
el nála eredményt. Gyógytornász is megerősítette a
megdöbbentő hírt, hogy
többet nem fog tudni
járni, … hacsak nincsenek csodák… Állapota
romlott, 50 kilót fogyott,
nem evett. Nem tudtam,
hogy mitévő legyek, reméltem, hogy ha a kórházba visszaviszik és kivizsgálják, jobbra fordul az
állapota. El is szállították a
helyileg illetékes intézmény sürgősségi osztályára délelőtt 11 órakor. Mi is ott voltunk, és vártuk, hogy mi
lesz a sorsa, melyik kórterembe kerül. Már
kétszer kiürült a váró, ki hazament, ki az
osztályra. De mi még mindig ott ültünk és
várakoztunk. A nagy bizonytalanságban senki nem mondott semmit. Majd hoztak egy
koporsót, én meg fölugrottam ijedtemben.
Jött egy fehérköpenyes nővér vagy orvos,
mondom neki, hogy mondja már meg mi ez:
11 órakor behozták a férjemet és 5 órája nem
mond senki semmit a férjem állapotáról, és
egy koporsót is kihoztak. Ő nem szólt semmit, csak bement a terembe. Azt mondták,
akik akkor jöttek, hogy ilyen esetben nem
mondhat a nővér semmit. Ezután kinyílt a
széles ajtó, és azt mondta az orvos: Asszo-
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nyom, nyugodjon meg, itt van a férje, jöjjön
be hozzá. Hat órai várakozás után közölte
velem, hogy nem tarthatják itt, hanem konzultációra vissza kell szállítani a beteget abba az intézménybe, ahonnan hozták. Nem
tudják mikor jön a mentő, megrendelték, de
beletelhet akár még újabb 6 órába. Kérdeztem, hogy ott tudnak-e már róla, hogy viszszaviszik, mire a válasz: már telefonon elintézték. Tehát onnan elbocsátották, ide nem
fogadták, én is felhívtam a rehabilitációs
intézetet, hogy tudnak-e róla. Telefonon
tényleg megkapták a hírt, így visszamentünk
oda a személyes dolgaival, és egy éjszakára
volt az intézmény lakója. Másnap reggel
onnan is el kellett szállítani, mentőt nem kaptunk,
mert az odaszállítás már
kimerítette a TB hatáskörét. Maszek mentőt kellett
fogadni, és így került haza
az otthonába.
Mindenki azt tanácsolta,
hogy vitessem egy intézetbe, mert egyedül nem
fogom tudni ellátni. Egy
gondozó nővér véleményét is kikértem, ő is azt
tanácsolta, hogy vigyem
egy otthonba. Nagy gondban voltam, hogy
hogy legyen, el is mentem két otthonba, de
még mindig nem született meg a döntés. Ha
a szívemre hallgatok, akkor itthon tartom, ha
az eszemre, akkor az otthont kellene választani. Nagy gondban voltam, mert az otthonok láttán arra gondoltam, hogy öregségére
nem ilyet érdemel: szeretteitől távol, idegen
környezetben élje le utolsó éveit vagy óráit,
ami még hátravan?
Döntenem kellett, és az Úr meghozta a
döntését, mert csodásan működött. Sírva
hívtam fel a menyemet és mondtam el neki,
hogy döntöttem: a férjem itthon marad.
Azt fogadtam 53 évvel ezelőtt, hogy „sem
egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig
örömHíRlap
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vagy holtáig hűtlenül el nem hagyom, hanem egész életemben hűséges segítőtársa
leszek”. Ezután a kérdés nem volt kérdés:
itthon maradt az otthonában, amit nem bántam meg, sőt örülök neki, hogy az Úr csodásan működött és a döntést meghozta. Fáradtságot nem ismerve tudom őt ápolni, mert
„Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem.” (Fil 4,13)
A történet itt még nem ért véget, mert 2 hét
itthonlét után kaptunk egy gyógytornászt,
akit az Úr küldött. Első alkalommal megtörtént a csoda: talpra állította, második alkalommal járókeret segítségével legnagyobb
megdöbbenésünkre elindultak a 4 hónapja
fekvő, járóképtelen végtagok. Azóta is a
járókeret segítségével egyre jobban tud járni.
S mert „az Úr csodásan működik, de útja
rejtve van” – megtörtént a csoda. Azt
mondják a rokonok, hogy olyan, mint a
bibliai történet: Az Úr mondta: Kelj fel és
járj! És ő erre elindult. (vö. Lk 5,23-25)
Hálásak vagyunk mindezért a mi Urunknak,
mert csodásan működött és működik, de
útja rejtve van.
Esténként úgy tudok lefeküdni, hogy a következő nap reggelén is örömmel mondhatom majd: „Hála, hogy itt e csendes reggel;
hála, hogy éjre nappal jő. Hála, hogy minden órám gondját elhordozza Ő!” (ének)
Örömmel zengheti énekem: „Jézusban bízva én szívemet átadom, Mert így, tudom:
akármi ér, Atyám szeret nagyon.” (RÉ 461)
Gódor Józsefné

AZ ÚR CSODÁSAN MŰKÖDIK

Még nem!

sebb mederbe kerül az életem, akkor majd
több szabadidőm lesz...
Lassanként haja megderesedett.
Még nem – kiáltotta –, nemsokára nyugalomba vonulok, akkor majd ráérek olvasgatni, elmélkedni.
Így halt meg. Mindig más időre halasztotta,
amit fiatalon kellett volna megtennie. Isten
nélkül élt, ennek következtében reménység
nélkül halt meg!

Még nem – szólt a fiúcska játék közben –,
majd ha megnövök, akkor fogok Istenre gondolni.
A kisfiúból ifjú lett.
Még nem – szólt a fiatalember –, ha életemet
megalapoztam már, majd több időm lesz...
Az ifjúnak ez is sikerült.
Még nem – szólt mint férfiú –, előbb gyermekeimről kell gondoskodnom. Ha rendeörömHíRlap

Az Úr csodásan működik,
de útja rejtve van,
Tenger takarja lábnyomát,
szelek szárnyán suhan.
Mint titkos bánya mélyében
formálja terveit,
De biztos kézzel hozza föl,
mi most még rejtve itt.
Bölcs terveit megérleli,
rügyet fakaszt az ág,
Bár mit sem ígér bimbaja,
pompás lesz a virág.
Ki kétkedőn boncolja Őt,
annak választ nem ád,
De a hívő előtt az Úr
megfejti önmagát.
Ne félj, tehát, kicsiny csapat,
ha rád felleg borul.
Kegyelmet rejt, s belőle majd
áldás esője hull.
Bízzál az Úrban, rólad Ő
meg nem feledkezik,
Sorsod sötétlő árnya közt
szent arca rejtezik.
Szöveg: W. Couper; Ford.: Vargha Gyuláné; Dallam:
Maár Margit
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Óvoda

Gyôztes vagy?
2014. március 23-án ismét volt egy csodálatos Óvodavasárnapunk. Kis és nagyobbacska
óvodásaink bizonyságtételeit hallgathattuk
meg: az oviban tanult versekből, énekekből,
aranymondásokból kaphatott a gyülekezet
nagy családja ízelítőt. „A Krisztus jó illata”
áradt óvodásaink és az óvó nénik által,
amely bizonyára sokunk torkát megszorongatta.
Rácsodálkozhattunk gyermeki hitükre,
amit tőlünk, felnőttektől is vár Jézus.
Lelkészünk sem tért napirendre az ovisok
bizonyságtételén, hanem eltervezett prédikációja helyett a Bárányka csoport által elhangzott Igével folytatta az igehirdetést: „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)
Vajon Isten szemében mit jelent „győzni”?
Elég vajon egy sikeres életutat magunk mögött hagyni? A jó cselekedeteink által, a magunk erejéből győzhetünk-e? Az Ige minket
is kérdez: vajon mi győztesek vagyunk? Világos, hogy mindenki győzni szeretne.
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„Az a győzelem, amit Krisztus vívott ki a
Golgota keresztjén. A nagy kérdés, hogy
ez a tiéd-e. Ha azt mondod, hogy neked
ehhez semmi közöd, akkor nem a tiéd. De
akkor azt se várd, hogy ott lesz a neved az
élet könyvében. Ha neked nincs közöd
Krisztus kereszthalálához és feltámadásához, akkor nincs olyan győzelmed, amit
Isten beszámíthat.” – hangzott el az istentiszteleten.
Krisztus győzött helyettünk, nélküle lehetetlen győzni.
A kegyelem azt jelenti, hogy Jézus helyettünk vállalta a bűneink büntetését. A Szentírás azt írja, hogy egyedül ezért a kegyelemért mehetünk be a mennyek országába.
Függetlenül attól, hogy ebben a világban
kicsit vagy nagyon számítunk-e bűnösnek, a
mi Urunk pontosan látja, hogy kinek mi van
a szívében, és egyikünk sem elég szent anynyira, hogy oda bejuthasson. Isten előtt nem
hivatkozhatunk személyes érdemeinkre, cselekedeteinkre, egyedül Jézus tettéért fogad el
bennünket.
Isten mindenkinek ad lehetőséget a győzelemre, a megtérésre: rajtunk áll, hogy komolyan vesszük-e a hívását, és Krisztusban fel-

örömHíRlap
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kínált kegyelmét, Isten ítéletét vagy kegyelmét választjuk-e.
Ágostonné Biró Mónika
FÜLE LAJOS:

SIESSETEK, HAMAR LEJÁR!
Siessetek, hamar lejár!
Kegyelme már régóta vár.
Ma még lehet, ma még szabad,
borulj le a kereszt alatt!
Elszáll a perc, az életed.
Ma még, ha jössz, elérheted.
Ne késs tovább, ne várj tovább,
ma kérd ATYÁD bocsánatát!

Gondolatok
• Isten ismeri a tegnapodat. Add neki a mai
napodat. Ő gondoskodik a holnapodról.
• Nem cselekedeteinkből élünk, hanem
abból, hogy cselekedeteink megbocsáttattak.
Barth Károly
• Ha az emberek a Bibliájukban nem találják meg Jézust, ez az ő bajuk. De ha a te
életedből nem látják meg Őt, akkor az a
te bűnöd!
Bodelschwingh
• A kísértések nem gyengítenek minket,
hanem megmutatják gyenge pontjainkat.
• Jöjj Istenhez úgy, amint vagy, s légy általa olyanná, amilyen nem vagy.
• Az istenfélő ember is könnyen követelőző, elkapatott, elpuhult, hanyag lesz, ha
nem munkálkodik benne a próbára tevő
kegyelem, a szenvedés.
Köberle
• Isten minden bűnt komolyan vesz.
• Azokkal az erőkkel, melyeket nem Jézusnak bocsátunk rendelkezésére, az Ördög
él vissza.
örömHíRlap
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Biatorbágy a harmadikon
Ebben az esztendőben voltam életemben
harmadszor Biatorbágyon csendeshéten. Az
első alkalom öt éve volt: azt a kezdeti félelmek, a „Mit keresek én itt?!” értetlensége, az
„egyedüllét” jellemezte. Ilyen kezdetek után
mégis boldogan és megtérve jöttem haza.
Másodszor már tudtam, hova megyek, mit
kaphatok. Már ismerős testvérekkel voltam,
az élő Igével megajándékozó lelkipásztorokkal. Büszke voltam, hiszen én már megtért,
profi hívő vagyok, végül is minek járogatok
én ide…? Természetesen nem azt és nem
annyit kaptam, mint elbizakodottságomban
gondoltam. Helyre tettek, de rendesen, újra
közel voltam az Úrhoz, de még távol az emberektől.
Annak ellenére, hogy a dunakeszi gyülekezet
tagjának vallom magam, sokat járok a fóti,
gödi testvérek közé, mindenhová, ahol él az
Ige. Így jutottam el Balatonfenyvesre is, ahol
újra megkaptam a magamét, mint Jónás,
akinek engedetlenségét vizsgáltuk azon a
héten.
Ennyi ajándék, útmutatás, szerető Atyai gondoskodás után még mindig csak a törekvés
volt meg bennem. Felismertem bűneimet,
megvallottam azokat és bűnbocsánatot
kértem – kaptam.
De fájt, hogy nem tudom kiábrázolni az emberek, főképp a családom felé a bennem élő
Jézust. Az Úrral jól működő kapcsolatom
volt, a környezetemmel pedig olyan
„óemberi”. Ez persze ellentmondás, és tudom, hogy amíg a nagy parancsolat (Mk
12,28-31) szerint nem tudok élni, nincs miről
beszélni. Jellemzi akkori megtért, de az Úrnak nem tetsző életemet, hogy 31 év után
simán kirúgtak a munkahelyemről. Miért?
Egyszerű a válasz: gőgös, elbizakodott,
nagyképű voltam; a 31 esztendő minden
hamis biztonsága, és az alázat teljes hiánya miatt. Olyan ostobaságot tettem, melyet
a vezetőim mással szemben talán toleráltak
volna, de az Úr megelégelte viselkedésemet,
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Ő már nem volt türelmes. Az első perctől
kezdve tudtam, hogy miért kapom ezt a szigorú büntetést, és azt is, hogy kitől. Nem
embertől, de emberek által.
Ám az Úr tudja, hogy mi van a szívemben,
és azt is, hogy engem a felismert ajándékai
helyett időnként a pofonjai, dorgálása visz
közelebb Hozzá. Nem féltem, egy percig
sem aggodalmaskodtam. Bátran írom le, hisz
most is Ő vezeti kezemet, nem hazudhatok:
megköszöntem, hogy felnyitotta szememet
ki vagyok, milyen vagyok. Megköszöntem
a szerető gondoskodást (Péld 15,5), noha
padlóra is kerülhettem volna. De Ő nem engedte: békességgel töltött el, és biztos reménységgel. Tudtam és hittem, hogy meg
fog ajándékozni, ha alázattal veszem intését. Így is lett: két hónap után már egy állásinterjún voltam, és pár nap múlva hívtak az
örömhírrel: közel 400 jelentkező közül
enyém az állás! Hát mi ez, ha nem ajándék,
mi ez, ha nem a kegyelem? Nagyot fordult
velem a világ, más közegbe kerültem,
nagyszerű emberek közé, ahol tudok az
Úrról is beszélni és igyekszem úgy élni
közöttük, hogy kérdezzenek, és én tudjak
válaszokat adni. Ne csak szóban: az életemmel is.
Ennek ellenére, vagy éppen ezért – ki tudja?
– harmadszor is elmentem csendeshétre.
Már nem félve, már nem büszkén: szégyenkezve. Miért kell nekem harmadszor is
Biatorbágyra mennem, hogy meghalljam az
Úr hangját, megértsem az iránymutatást?
Miért veszek el egy helyet mástól, olyan
keresőtől, mint én voltam öt esztendeje?
Miért nem elég nekem az Úrtól jövő ajándék, intés, kegyelem? Azon a szép márciusi
héten minderre választ kaptam, sőt az ott
kialakult imaközösség tagjaitól a mai napig
kapom a válaszokat kimondott és kimondatlan kérdéseimre. Az Úrnak azóta is hálás
szívvel köszönöm szobatársaimat, a fóti testvéreket, lelkészeinket és mindenkit, akit
azon a héten mellém rendelt az Úr.
Engedjék meg a testvérek, hogy a
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biatorbágyi igéslapjaimmal is bizonyságot
tegyek arról, hogyan munkálkodik értünk a
mi élő Istenünk.
Keresőként a következőt kaptam:
„Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint
egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek
elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen.” (2Pt 3,9) Magyarázat: Isten szeretete és türelme csodálatos ajándék, amit mindannyian megkaphatunk, és tovább adhatunk
másoknak. Érdemes a türelemért küzdeni.
Másodszor, amikor már megtérve, törekedve, hogy mind kevesebb bűnnel éljek, de
gyakori vereségek után ezt kaptam: „Cselekedjétek az Ő akaratát, azt munkálván ti
bennetek, ami kedves ő előtte.” (Zsid 13,21)
És a bónusz ajándék magyarázat: ha valaki
felfedezi, hogy ő nem olyan, mint lennie
kellene, az közel áll ahhoz, hogy olyanná
legyen, mint amilyennek lennie kellene.
Ehhez nincs mit hozzá tenni.
A harmadik útmutatás: „Kitartóan vettek
részt az imádkozásban.” (ApCsel 1,14)
Csak ennyi, kell-e ehhez magyarázat? Két
összekulcsolt kéz nagyobb gazdagságot zár
magába, mint a világ kincsestárháza.
Hát itt tartok, testvérek.
Imádkozom: áldom, dicsőítem, magasztalom az Urat, bűnt vallok és bűnbocsánatot
kérek, köszönetet mondok ajándékokért és
intésekért, könyörgök az Úrhoz, de
„mindazáltal ne az én akaratom legyen
meg, hanem a tied.” (Lk 22,42)
Bizonyságtétel van, de „hepiend” még
nincs. Harcolok, nap mint nap harcban állok
magammal. Harcolok a mértéktelenség, a
harag, a pletyka, a viszálykodás ellen,
könyörgök alázatosságért, türelemért,
elfogadásért, szeretetért. Szeretetért – tudjak szeretni, tudjak szeretetet elfogadni.
Tudjak a család papja lenni, hiszen megmondta lelkészünk: „Döbbenj rá, mi mindent hordoz veled a családod!”
Varga István
örömHíRlap
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Az ajtó még nyitva áll!
Térj énhozzám, szól az Isten,
szava száll a földön át,
bűnbánóknak megnyitotta
szent honának ajtaját!
Ezért, aki bűnét bánja
és elhagyja, bemehet,
megtérten a bűnrabszolga
Isten gyermeke lehet!
Szabad ember, aki eddig
szenvedélye rabja volt,
testét szomjúság gyötörte,
s alkohol után loholt.
Szabad lehet, aki vagyon
rabságában szenvedett,
mennyei kincs részese lesz
múlandó kincsek helyett.
Néked is szól a szent hívás,
ki hírnevet keresel,
nagy hírneved semmivé lesz,
ha halálban elesel.
Szerzeményed mind itt marad,
csak a lelkedet mented át,
s ha nem hiszel, nem látod meg
megváltottak szebb honát.
Drága lélek: ne tétovázz,
az ajtó még nyitva van,
hittel lépj át a küszöbön,
s élsz örökké, boldogan!
Pecznyík Pál

Próbatételek
„Ez egy behúzott szárnyú felfelé zuhanás…”
A karácsonyi Örömhírlapban a megtérésem
történetéről írtam. Most arról szeretnék írni,
hogy a nehézségekben hogyan ismerhetjük
fel Jézust, az Úr gondoskodását, tervét.
Amióta szerződésben állok az Úrral, bizony
sok nehézség adódott az életünkben. A korai
évek tapasztalatai alapján megtanultam,
hogy mit várhatok az Úrtól, és azt is, hogy Ő
mit vár tőlem. Az azóta eltelt évek alatt megörömHíRlap
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telt tartalommal a kapcsolatunk. Természetesen engem, minket is érnek támadások, betegségek, de számítok arra, hogy ezentúl is
törődésben, gondoskodásban lesz részem az
Úr által.
Sokszor nem értem mi miért történik, és
bizony emberi mértékekkel tekintve nem
mindig látni, hogy egy adott nehézség mire jó, miért jó nekem. Sokszor kérdezem az
Urat: „Uram ezt miért teszed? Mit kell még
megtanulnom? Mi végre való ez? Miért nem
így…? Miért?”
„Szegény” Uram! Tudom, hogy rossz ezt
hallgatnod és már talán unod is, annyit kérdezem, hogy MIÉRT? – de tudnom kell.
Berekfürdőről jöttünk hazafelé. Vidáman,
boldogan, érzelmi szinten Istennel, Jézussal
feltöltve utaztunk haza.
Férjemet, amikor kiszállt az autóból, a zebrán elütötte egy autó. Néhány pillanatig feküdt az autó mellett, nem is tudta, mi történt.
A buszmegállóban várakozók közül senki
sem sietett a segítségére. Amikor feleszmélt,
rádöbbent, hogy egy autó mellett fekszik, és
mintha hallott volna egy nagy fékcsikorgást… és ez akkor most ő lenne, ...akkor
most elütötte egy autó?
Amikor telefonált nekem, nagyon megijedtem, de nagy hálát éreztem, mivel ez történhetett volna másképp is.
Másnap hajnalban nagy puffanást hallottam,
erre ébredtem. A férjem összerogyott a fürdőszobában, és élettelenül, mozdulatlanul
feküdt a kövön…
Most ismét szembesültem azzal, hogy aki
Isten gyermeke, fokozottan érdekessé válik
az Ördög számára is.
Két ellentétes erő csapott össze: egy mindent szétziláló, szerteszét hányó, összeviszsza dobáló örök ellenség, a Diabolosz, és a
mindent helyreállító Jézus.
A gonosz, akinek eltökélt szándéka, hogy az
életet elpusztítsa, igenis létező személy, és
bizony nem csak egy fondorlatos mesebeli
alak. Nagyon is valóságos!
Az Úr terve más volt. Megmentette a férje-
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met, gyermekeim apját, kegyelmet, új életet,
új reménységet adott mindnyájunknak.
„Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek
követik: az én nevemben ördögöket űznek ki,
új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt
nekik, betegre teszik rá a kezüket, és azok
meggyógyulnak.” (Mk 16,17-18)
Isten ezúttal is győzött. A Sátán ugyan folyamatosan munkálkodik, hogy tönkretegyen,
szétzúzzon mindent, de bárhogy támad, legyőzöm, legyőzzük Jézus segítségével!
Amikor félek, aggodalmaskodom, amikor
a hónap közepe tájékán szinte nem maradt
semmi a fizetésünkből és sokat idegeskedem
bent a munkahelyen, mindig a férjem erősít, hogy higgyem el: nem kell aggódnom,
félnem… Bízzak már egy kicsit jobban!
Nem fogunk éhen halni, mindent el tudok
végezni, be tudok fejezni, el tudok vezetni a
világ végére is, csak higgyem el, hogy Isten
velünk van, és nekem csak az a dolgom,
hogy imádkozzak, tartsam Vele szüntelenül
a kapcsolatot.
Számomra a férjem erős hite példaértékű.
Sokszor megszégyenülök mellette a kicsiny
hitem miatt. Megszégyenülök, amikor Ő
könyörületes és megbocsátó, én pedig mérges és ítélkező vagyok. A miértjeimre pedig
nincs azonnali válasz, azoknak misztériuma
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van…
Most feltekintek az égre, és a Kereszt fénye átragyog minden betegségen, baleseten, aggodalmon és félelmen.
Én pedig zuhanok felfelé, mert olyan ez,
mint „egy behúzott szárnyú felfelé zuhanás,
semmi más!”
Varga Krisztina

Lelki honvágy
Ezzel a címmel szeretném megosztani a kedves testvérekkel pár gondolatomat. Visszagondolva az elmúlt évekre, évtizedekre ez a
belső béke, lelki kiegyensúlyozottság, ami
hiányzott. Mondom ezt annak ellenére, hogy
úgy gondoltam, hogy mindez megvan nekem. Hiszen egy rendkívül szerető, gondoskodó református családban nőttem fel nővéremmel együtt. Szüleim mindig minden tőlük telhető dolgot megadtak, mind szeretetben, mind gondoskodásban, mind egyéb
másban. Így visszagondolva az önállóság
hiánya, a túlzottnak tűnő féltés, gondoskodás
az érzelmi beállítottságomat, fogékonyságomat csak növelte.
A családi hitéletünk az ünnepekkor szokásos
templomlátogatásra, az anyukám általi imádkozásokra, és az aktuális bibliai filmek megnézésére korlátozódtak. Ez a féltő, óvó szeretet nem véletlen, hiszen édesanyám elmondása szerint nem is voltam kívánatos e világra. Hívőként – elmondása szerint – nem talált olyan magyarázatot, amely indokolta
volna, hogy ne legyek. Mindenük megvolt,
csak a személyes kényelem, ami érvként
felmerülhetett számára. Az időpont is megvolt a műtétre. A műtét napján a Mindenható
felébresztette édesanyám lelkiismeretét… és
mellettem döntött.
Életemet mindig is egy kettőség jellemezte.
Túlzott érzelmi világ, és a kifelé nagyon
tudatos, precíz, igazságszerető, és a mindig
mindent megmondó egyenes ember. Egy
volt elfogadható számomra: 100%-on teljesíörömHíRlap
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teni mindig és mindenhol, ezáltal meg tudok
majd felelni minden élethelyzetben: tanulásban, sportban, párkapcsolatokban egyaránt.
Jöttek is a „sikerek”: élsport, első diploma,
második diploma, jó állások, jó fizetés, szép
család, ahogy ez lenni szokott. A munka
vált fontossá, az, hogy minél többet dolgozhassak és minél több pénzt vigyek haza. A család eközben, amit belőlem kapott,
nem volt más, mint egy ideges, kevés időt
otthontöltő, feszült ember. Persze mindent
ti értetek csinálok, volt a válaszom – menekülésképpen. Semmi nem volt jó, mindig
többre vágytam, elégedetlenkedtem. Feleségem, aki már ekkor aktív hitéletet élt, többször kért lassításra, arra, hogy próbáljam
meg észrevenni és értékelni mindazt a jót,
fontosat, szépet, amit a Jó Isten kegyelme
által, ajándékként kaptunk. Jó, jó, de én
jobban tudom!
Nem hallottam meg, vagy nem vettem tudomást a Mindenható szelíd hívogató szaváról,
de honnét is tudtam volna róla, hiszen a zaj,
a csillogás elnyomott mindent. Többször
említettem feleségemnek, hogy valami hiányzik az életemből: úgy fogalmaztam neki,
hogy a vallással kapcsolatban. Több istentiszteleten, több templomban is megfordultam hivatalos családi, baráti alkalmakkor, de
csak a kifogásokat kerestem, hogy miért nem
jó itt-ott.
„Az ember szívének minden szándéka és
gondolata szüntelenül csak gonosz.”
(1Móz 6,5/b)
Jöttek a túlterheltségek, az idegi kimerültségek, a csalódások emberekben, munkahelyen
egyaránt, a nemet nem ismertem, mindent
mindenkinek elvállaltam. Én akartam lenni a
megoldás mindenki számára. Érzelmileg,
lelkileg nagyon megviseltek ezek, nem tudtam mit kezdeni velük, azt gondoltam, hogy
ezt én nem is érdemlem meg.
„Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon,
hogy el ne essék!” (1Kor 10,12)
„Míg jó dolgom volt, azt gondoltam, nem
tántorodom meg soha.” (Zsolt 30,7)
örömHíRlap
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Egyik óráról a másikra, egyik napról a
másikra pánikbeteg lettem. Egyik pillanatról a másikra befelé fordultság, félelem, a
depresszió, a csalódottság lett úrrá rajtam. A
mindig jókedvű, jó humorú, sportos emberből, egy szorongó, nyugtalan ember lett. A
légszomj, a szívdobogás, a nyugtatók, a halálfélelem, az öngyilkossági gondolatok mindennaposak voltak. Egyik reggel az ügyeletet kellett hívni, de egy rossz beadott injekcióval egy egész napos remegés indult el. A
feleségem ült az ágyam mellett, fogta a kezem és imádkozott: „NE FÉLJ, CSAK
HIGGY” – mondta, a fiaim egyre csak kérdezték: „Mi van apával? Apa ugye jól van?”
Emlékszem, azt mormogtam magamban:
„URAM SEGÍTS! ISTENEM SEGÍTS!”
Mikor jobban lettem, letérdeltem az ágyam
mellé, összekulcsoltam a kezem, és a következőt mondtam: „Uram nem akarom ezt így
tovább: minden bűnömtől szabadíts meg,
engedd, hogy az utadon járjak!”
Az addig igen keveset forgatott Bibliámat
véletlenszerűen kinyitva a következőt olvastam: „Mit használ ugyanis az embernek, ha
az egész világot megnyeri, lelkében pedig
kárt vall?” (Mk 8,36)
Tudtam, hogy segítségre van szükségem.
A világból már jól ismert utak fel sem
merültek bennem. Tudtam, azok hová
vezetnek. Feleségem, tiszteletes úr és tiszteletes asszony segítő szeretete által kezdtem
el a gyülekezetbe járni, és hallgatni az élő
Igét. Nem volt könnyű elkezdeni járni ezen
az úton. Hallván az Igét, úgy éreztem,
hogy valami fojtogat, inkább ront a helyzetemen, mint javít. Talán azért, mert éreztem,
hogy rólam szól minden. Az Úr munkálkodott, és felszínre kerültek életem nem kívánt dolgai, bűnei. Nem tudtam elbújni.
Benne vagyok a tervében.
Tiszteletes asszonytól kapott olvasnivalók,
az első berekfürdői csendeshét, a Keresztkérdések sorozat, a balatonfenyvesi családos
hét, később a biatorbágyi férfi hét mind Isten
jóvoltából számomra lettek elkészítve. Az
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egyes alkalmak végeztével kérdően néztem
feleségemre és mondtam neki: VALAMI
HIÁNYZIK. Az egyik nyáron lehetőségem
volt eljutni Izraelbe. Jeruzsálem és Betlehem
szent helyei óriási hatással voltak rám lelkileg is, valami békesség, nyugodtság vett körül – annak ellenére, hogy fegyveres katonák, kommandósok állandó jelenléte nem a
békesség szimbóluma!
Bizonyos göröngyök kellettek az úton,
hogy tudjam, kire kell nézni, kit kell keresni, kitől várhatok segítséget. Az Úr kimunkálta bennem azt a lelki vágyat, hogy
minden nap Őt keressem, vele induljak el
és neki adjak hálát mindenért.
„Bölccsé teszlek és megtanítalak, melyik
úton kell járnod.” (Zsolt 32,8)
Igényem lett a Jézus által kínált csendes párbeszédre, arra, hogy minél jobban megismerjem, ki volt Ő, milyen is volt Ő, miért jött,
mit kínál nekem? Tudok elcsendesedni, keresem a csendességet, próbálok kisebb lenni,
hogy Ő növekedni tudjon bennem.
Jó tudni, hogy csak Jézus, akinek meg kell,
hogy feleljek, hiszen Ő akarta, hogy nekem
életem legyen. Ha neki tetsző életet tudok
élni, a rám bízottak is tudnak meríteni belőlem. Jézus magas mércét állított elém. Elérni
sohasem tudom, de miközben igyekszem
teljesíteni, egyre inkább hasonlóvá válhatok
hozzá! Tudom, ha minden nap a Szentíráshoz teljes szívvel közeledek, és figyelmesen
olvasom imádságos lelkülettel, Isten tökéletes Igéjének fényében alázatosan belátva a
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hibáimat, korlátaimat, az Igén keresztül egyben a megoldás is elém tárul.
„Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged,
az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a
Jézus Krisztust.” (Jn 17,3)
Sikerült sok gyengeségemtől, „belső” sérülésemtől és negatív morális közegtől, körülményektől megszabadulnom. Jó egy új értékrend szerint élni, gondolkodni és járni a keskeny úton. Remélem, a kezdeti botorkálásból
egyszer határozott járás lesz. Mindig és mindenkor a legfontosabb lett számomra, hogy:
„Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberben bízni.” (Zsolt 118,8)
„Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem.” (Zsolt 50,15)
Most már tudom, és azon vagyok, hogy a
hitemet erősítsem nap mint nap. A problémák, gondok, feladatok, kihívások, örömök,
bánatok, csalódások, sikerek, kudarcok most
is jelen vannak. De óriási a különbség, hogy
ezeket a helyzeteket próbálom már nem érzelmi alapon megélni, hanem IGEI alapon,
mert tudom, hogy az megbízható, vele feltöltődve tudok igazán hitbéli döntéseket hozni
kritikus helyzetekben.
Felismertem mi a fontos és a sürgős közötti
különbség, nem a tökéletességet keresem
mindenben, elfogadó lettem, reális elvárásaim lettek önmagam, a kapcsolataim és az
élettel szemben. Vannak céljaim, terveim
továbbra is, de az útvonalkeresőm és tervezőm MÁS. Isten tudja, mi a terve az éle-

örömHíRlap
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temmel, hagyom, hogy Ő tervezzen, ha újratervezés van tudom és megtapasztaltam,
hogy célja van vele!
„A lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit: azok a beszédek, amelyeket én
mondtam nektek: LÉLEK és ÉLET.”
(Jn 6,63)
Hazaértem!
Győri Zoltán

Kié az életed?
„Uram tiéd vagyok én, magadnak alkottál”
(RÉ 186. dicséret)
Idén is, az immár hagyománnyá vált Húsvét
utáni vasárnapon rendezték meg gyülekezetünkben a körzeti női csendesnapot, melyre
most is nagy izgalommal, várakozással és
sok-sok kérdéssel készültem. A női nap előtti
estén a Mai Igét, és A kegyelem harmatjának
aznapi Igéjét olvasva megnéztem, hogy mi
szerepel a Cseri Kálmán szerkesztette könyv
másnapi, április 27-i napjára:
Egy vállalkozó megtérése: „Az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál
mond.” (ApCsel 16,14) A másnapra szánt
történet Lídiáról szólt, és akkor elindultak a
gondolataim és a könnyeim, elkezdtem jegyzetfüzeteimben kutatni, és eszembe jutott,
hogy erről az asszonyról majdnem egy évvel
ezelőtt hallottam Biatorbágyon, a bibliatanulmányozó női csendeshéten. Azon a héten
Lídia megtérésének történetét megismerve, a
közös beszélgetés végén a résztvevők kérdéseket kaptak az előadást tartó lelkésznőtől,
többek között a következőket: „Használja-e
az Úr az én erőmet és erőtlenségemet úgy,
ahogy Ő azt teremtette? Vállalom-e kereszténységemet?” – ezeket a kérdéseket jól
aláhúztam akkori jegyzetfüzetemben, de
örömHíRlap
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azóta sem válaszoltam meg!
Én akkor és ott indultam el a „keskeny
úton”, akkor tudtam először megvallani bűneimet, és kimondani, hogy szeretem az
Urat, s hozzá szeretnék tartozni, de az aláhúzott kérdéseket nem is fogtam fel még, hogy
mit is jelentenek, és milyen fontosak az új
életemre nézve. S bizony, szégyenemre, el is
felejtettem, csak a válaszok hiányát éreztem.
Az utóbbi hónap lelki évődéseire egyszerűen
Lídia történetének újraolvasásával kaptam
meg a választ, a hangot, hogy merre tovább.
Mert mégsem nyitottam még meg teljesen a
szívem, mert nem adtam át úgy az életem,
mint Lídia. Aki imádkozni, szólni készült
Jézushoz, így ment a zsidó asszonyok körébe, s estére már otthonába fogadta a keresztyéneket, átadta egész otthonát, egész addigi
életét Jézus Krisztusnak.
A Thiatirából való asszony megtérését olvasva anélkül, hogy tudtam volna a csendesnap
témáját, már előre boldog voltam, hogy
újabb leckét kapok az Úrtól, de egyben újabb
segítséget is ahhoz, hogy hogyan kerüljek
közelebb Jézushoz, az Úrhoz.
Csendesnapunk Turócziné Tóth Valéria zongoratanárnő tanúságtételével kezdődött, aki a
pasaréti gyülekezetből látogatott el hozzánk.
A tanárnő 23 éve él Magyarországon, egy
Kárpátalján lévő kis faluból, Beregszász
mellől származik, 3 gyermek édesanyja, előadásában megismertette velünk sok nyomorúsággal,
szenvedéssel,
és
egyben
„gyümölcsökben” gazdag életét. Egy olyan
keresztyéni életet rajzolt elénk, amely által a
hallgatóságban bizonyára pozitívan átértékelődött a „szolgálat” szavunk, mert Vali életében az Úrnak való szolgálat, az odaszánás
mindig gyümölcsöt termett, akármilyen megpróbáltatások is zajlottak közben testi és
lelki létében!
Elbeszéléséből a következő mondatokat jegyeztem le, s írtam bele egyben az emlékezetembe is:
- Ne csak ajándékai miatt szeressük az Urat!
- Ha imádkozunk látásért, hogy hol van ránk
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szükség, az Úr elmondja, s meg is találjuk
azt.
- A keresztyén ember életében is van szenvedés, de azért, hogy érzékenyebb legyen mások nyomorúsága iránt.
Úgy tett elhívatásáról, elhivatottságáról tanúbizonyságot, hogy világosan megmutatta
nekünk a keresztényi élet értelmét, hogy
másképpen nem teljes az, csak ha bátran
odaszánjuk magunkat Krisztusnak, mert:
„akármilyen picinyke világosságot gyújtott is már benned a Szentlélek, nem magadnak, nem a te gyönyörűségedre, lelki
élvezetedre gyújtotta, hanem a sötétben
ülők számára! A legkisebb világossággal is
szolgálhatsz” (vö. Máté 5,15) az Úrnak,
szeretteidnek, a közösségnek, gyülekezetnek.
Az „odaszánt életünk”-ről szólt a vasárnapi
igehirdetés is, melyben Sebestyén Győző
lelkipásztorunk a Róma 6,1-11 verseit és a
Galata 2,20 versét idézte. S az utóbbi Igét
bontotta ki nagyon szemléletesen a számunk-
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ra: „Krisztussal együtt keresztre vagyok
feszítve: többé tehát nem én élek, hanem
Krisztus él bennem; azt az életet pedig,
amit most testben élek, az Isten Fiában
való hitben élem, aki szeretett engem, és
önmagát adta értem.”
Több igehirdetésben is vizsgálták már, hogy
kik is vannak ott Krisztus körül a keresztnél,
vagy kinek a helyében lennénk mi ott a keresztnél, talán a helytartó helyében, vagy az
asszonyok helyében? Pál pedig ezen igeszakasz szerint önmagát a keresztre, Krisztus
helyébe helyezte fel. Lelkipásztorunk szerint
ez a legmélyebb és legigazabb értelmezése a
kereszt üzenetének, hogy Vele együtt én is
ott vagyok megfeszítve, Vele együtt én is ott
vagyok a kereszten! Krisztus áldozatának
akkor lesz számomra megváltó ereje, az én
életemre nézve gyümölcse, ha én is meghalok Vele együtt a kereszten, ha odaszánom
magam halálra, a világgal és a bűnnel szemben. S valóban, amint lelkipásztorunk meg-

örömHíRlap
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mutatta nekem is ezen Ige gyöngyét, úgy
mélységek és magasságok nyíltak meg ismét
előttem, hogy mit is kell most cselekednem,
mit is kell most elhatároznom: nem hihetek
Krisztusban,
és
ragaszkodhatom
az
óemberemhez egyszerre!
Az igehirdetésben szereplő hétköznapi példák is azt bizonyították, hogy „elbukásaink”,
az elkövetett bűneink hátterében önmagunkhoz való ragaszkodásunk áll, a legnagyobb
probléma az odaszánásunkkal van. A keresztényi élethez Krisztus követésekor nekem is
meg kell halnom a vágyaim, a terveim, a
világ számára!
Jézusra nem azért van szükségem, hogy
boldogan élhessek, hogy gondoskodjon
rólam az életem végéig, hanem azért, mert
bűnös vagyok, önző vagyok, hiszen Isten
terve csak addig érdekel, amíg nekem is
kellemes, amíg ez nem jár valamilyen dolog halálba adásával. Isten engedi, hogy
belemenjünk dolgokba, hogy megtanuljuk
azok jó és rossz oldalait, hogy megtapasztaljuk azokat; de Ő szeretné az erőt adni ahhoz,
hogy megtanuljunk engedelmes, hívő, odaszánt életet élni.
Pál azt mondja erre, hogy egocentrikusból
Krisztus-centrikussá lesz az az ember, aki
bízik Krisztusban. Ez az ember már Lélek
által vezetett, ezt az embert már az Úr vezeti,
s ha Ő vezeti, már nem lesz manipulált ember, és felismeri a kísértést és már nem tud
elbukni! „Többé tehát nem én élek, hanem
Krisztus él bennem.”
Az istentiszteletet záró közös imádság után
templomunkban a csendesnapra érkezett
nőtestvérek maradtunk, hogy meghallgassuk
Bíróné Dr. Balla Ágnest, aki a Magyar
Belmissziónál Biatorbágyon is szolgál. Már
az előadását megelőző közös imádságkor
tudtam, hogy újabb általam megfogalmazni
nem tudott, de szívemben hallani vágyott
igazságokat kapok. Ezek a gondolatok motoszkáltak bennem:
- Valóban megfogalmazódott bennem, hogy
Téged akarlak követni?
örömHíRlap
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- Te mozdíts hitemben tovább Uram onnan,
ahol éppen állok!
- Uram hadd legyen Krisztust követő, Téged
felmutató életem!
Nagyon nehéz leírnom, összegeznem Ágnes
asszony előadását, hogy mit próbált megvilágosítani nekem, nekünk a keresztyéni életmódról.
Számomra, az általa megfogalmazott gondolatok lényege az volt, hogy az Úrral való
kapcsolatunk nem csak az igeolvasás, és
annak befogadásának idejére szól, az istentisztelet alatti lelki feltöltődésünkre szolgál,
nem csak a mi kívánalmaink megfogalmazását tartalmazza, nem csak bűneink megbocsátását, s az Úr ajándékainak szabadon való
elfogadását, hanem egy tudatos elkötelezettséget jelent az Úr mellett.
Úgy tudjunk gyermekei lenni, hogy szívünkkel és lelkünkkel egyaránt elfogadjuk Őt
életünk Urának, hogy tudjunk eszközök lenni számára. Ha én az Ő gyermekének vallom
magam, akkor fogadjam el azt, hogy az Úrnak – születésem, és megváltásom jogán –
joga és igénye van az életemre! A Jézus
Krisztusban való hit – életforma!
Előadásában, melynek címe „Kié az életünk?”, olyan kérdéseket tett fel és egyben
válaszolt is meg, melyek a Jézus Krisztussal
való kapcsolatom újragondolását indították
el bennem, s bizonyára a hallgatóságban is!
Számomra éveket, illetve egész életemet betöltő „feladatot” kaptam: „ha az Ő gyermekének vallom magam, akkor értsem meg,
hogy mi is az Ő terve az életemmel!”
Ehhez kell a döntésem és az odaszánásom.
Mi szükséges az odaszánáshoz?
„A legfőbb (parancsolat) ez: Halljad, Izrael,
az Úr, a mi Istenünk, egy Úr, és szeresd az
Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes
lelkedből, teljes elmédből, és teljes erődből.” (Mk 12,29-30)
Egy nagyon szép képpel fordította meg bennem az Úrhoz való viszonyomat. A kép egy
hajót ábrázolt, melynek a kormányánál Jézus
állt. S a kép kapcsán arról beszélt, hogy ke-
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gyes szóhasználatunkban gyakran mondjuk
megtérésünkre, hogy „befogadtam Jézust a
szívembe”, „behívtam az életembe az Urat”.
De ne csak egy kis részt engedjünk át neki
az életünkből, hanem ha én az Úr gyermeke
vagyok, akkor beszálltam abba a hajóba,
amit Ő vezet, Ő kormányoz.
S mi az Úr iránti szeretetünk bizonyítéka?
Az életünk. „Aki befogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem,
aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az
én Atyám.” (János 14,21)
Sámson, József és Dávid életének bemutatásával megvizsgáltuk, hogy e bibliai személyek hogyan tudtak az Úrtól kapott
tálentumokkal élni, hogy hogyan szolgálták
az Urat, hogy valóban odaadták-e magukat
az Úrnak, s milyen döntéseket hoztak, mi
alapján hozták meg döntéseiket.
Láthattuk, ha saját, velünk született természetünkre hallgatunk, akkor érzelmeink és
indulataink irányítják döntéseinket, az akaratunkat, amely mindig a pillanatnak szól,
hogy ott érezzem jól magam. Aki így él, az
testi hívő, s annak nem változik meg az élete. A krisztusi természet viszont az Istenre
néz, előre tekint, nem a pillanatot akarja learatni.
Ezen életek cselekedeteinek összegzése után
megkérdezhetjük magunktól: „Hogyan lehet
így élni?” - Mindig csak megtagadni magam? - Mindig csak parancsot teljesíteni? Hová lesz így az én személyiségem?
Akiben ezek a kérdések megfogalmazódnak,
aki így gondolkodik, az még nem adta át
életét az Úrnak. Ám a gyakorló hívő is tudja,
hogy ez a folyamat nem automatikusan
megy végbe bennünk, hanem harcot kíván
tőlünk: „Harcold meg a hit nemes harcát,
ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással
sok tanú előtt.” (1Tim 6,12)
Ezen záró összegzés után a bennünk elindított gondolatok és érzelmek értelmezésére,
megosztására kisebb csoportokban való beszélgetés keretében nyílt lehetőségünk. Cso-
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portomban a beszélgetést Katona Zsuzsanna
lelkipásztor egy szép dal képével indította el:
„Ez a hús-vér templom Érted épült, Neked
ég a tűz, bent oltárainál. Ez a hús-vér templom Téged dicsér, Szívem minden húrja rólad muzsikál.” (Pintér Béla) – mi is így tudunk szólni az Úrról? Az általa feltett kérdések és a többiek hozzászólásai, avagy újabb
kérdései segítettek elmélyíteni az előadásban
elhangzottakat, segítettek megfogalmazni
saját keresztyén életem hiányosságait.
A csoportos beszélgetés után ismét összegyűlve a templomban, Sebestyén Julianna
tiszteletes asszony záró áhítatát hallgathattuk
meg, aki a Róma 12,1-2 verseiből olvasott
fel nekünk:
„Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket,
testvéreim, hogy okos istentiszteletként
szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg
értelmetek megújulásával, hogy megítélhessetek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó,
ami neki tetsző és tökéletes.”
örömHíRlap
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További igeszakaszok idézésével a Lukács
evangéliumából ismert leprások, és Márta,
Mária történetein keresztül az odaszánást és
az okos istentiszteletet világította meg számunkra. A záró áhítatban felhívta figyelmünket arra, hogy hitünk ne „templomozás”,
hanem valódi Isten-tisztelet legyen, hogy
reménytelenségünkben és nyomorúságainkban is tudjuk szeretni az Urat! Ha kapcsolatban élünk az Úrral, és elfogadjuk ajándékait,
akkor ne legyünk Vele szemben hálátlanok!
A megtérés nem célba érkezés! Ahhoz, hogy
áldott legyen az életem, az a személyes döntésem, az elköteleződésem és odaszánásom
következménye.
Hívő gyermekségem első csendesnapján
átélt „töltekezésem” eredménye ez a kis írásos összegzés is, melyre amikor tiszteletes
asszony felkért, most igenis elvállaltam,
hogy megírom, mert a korábbiakban bizony
visszautasítottam a megkereséseket.
S a „Kié az életünk” előadásban elhangzott
kemény kérdésre, hogy „Ez az odaszánt élet
kívánatos vagy ijesztő-e nekem?” – már ki
tudom mondani, hogy kívánatos! S a szívem
legmélyén eddig kimondatlan, de vágyott
folyamat végre – kis lépésekben – elkezdett
munkálkodni bennem.
Czégányné Szűcs Margó

A különös ruha
Szenvedésed
Isten-adta ruhád.
Először sehogyan sem illik rád.
Úgy találod, hogy nagy neked.
Belenőhetsz, ha békén viseled.
S ha Isten ráteszi áldó kezét,
erőt arra is ád,
hogy úgy viseld végül a szenvedést,
mint drága ünneplőruhát.
Feesche M. (ford. T.E.)
örömHíRlap
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Jerikó rózsája
Van egy kicsiny, sivatagi környezethez szokott növényfajta, amely nem a megszokott
módon él és fejlődik. Nagyrészt szárazon,
összegömbölyödve tengődik, az élet jelét
nemigen mutatva, mintha egy, a gyökerétől
elszakított, szikkadt kórógömböc lenne.
Ilyen állapotában teniszlabda nagyságúra és
alakúra zsugorodik, száraz levelei felismerhetetlenül körbeveszik, takarják, barna, tetszhalott külsőt adva neki. A sivatagi szél görgeti, viszi, leteszi egy-egy gödörbe, mélyedésbe, esetleg később újra hátára veszi, s
kering vele. Évekig, évtizedekig is képes
ilyen körülmények között vegetálni, túlélni.
Azonban vizes, eső áztatta környezetben
néhány órán belül kinyílik, és gyönyörű,
fényes, zöld levelekké változnak a zörgő,
rozsdakarmoknak látszó ágacskái. Új életre
kel, mintha nem is ugyanaz a növény lenne.
Amikor a víz, a nedvesség felszárad, elpárolog, rövidesen ugyanolyan formára szárad
össze, mint előtte volt, és tikkadt, élettelen
puffancsként rezeg a szárító fuvallatok váltakozó erejű lökdöséseire a következő csapadék megérkezéséig.
A Jerikó rózsája nevű növény instant bemutatásával nem szeretném az Örömhírlap tartalmi irányvonalát botanikai terület felé terelni, csak valahogy érzek némely vonatkozásban párhuzamokat az előbb említett korpafűfélék családjába tartozó csipkeharaszt
(Jerikó rózsája) és a hétköznapok emberi
világa között. Olyan hasonlóságokat, melyek
a civilizált, modern világban – a vízbőség
ellenére – könnyen fellelhetők, láthatók.
A víz, ivóvíz szükségessége mindenki előtt
ismert és egyértelmű. Aki valaha már átélt
kínzó szomjúságot, még inkább értékel minden kis cseppet az életet adó nedűből. A
„hidratálás” korunk népszerű hívószava. A
víz elengedhetetlen fontosságát, s megfelelő
mennyiségét hangsúlyozza, a bőr és a test
frissen, fiatalon, egészségesen tartásához. –
Lám, lám, nincs új a nap alatt – mondhat-
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nánk az energiaitalok, cukros üdítők jelenkori reneszánszára gondolva.
Csak hát lehetnek víztartalékai a testnek, de
a lélek szárazon, aszottan zsugorodik, és
nemigen jut oda semmi, ami frissítené és
igazán éltetné. Az ember alkotta
„lélekhidratálók”
csak
ideig-óráig hatnak. Önző
tulajdonságokat erősítenek,
és sokszor inkább méreg
lesz belőle, ami a lélek
aszályos tengődésében minimális színelváltozásokat
hoz, s nem zöldellő virágzást. Isten nélküli sivárság,
Mammon irányította gondolatok teszik a hétköznapokat esztelen rohanássá,
melyben egyre növekszik a
bizonytalanság, és a rétegeire halmozódó bűnök súlya
fokozza a bizonytalanságot.
S a talajvesztett sodródás kórképében gyakran láthatjuk az ismerőst, ismeretlent, rokont,
családtagot, – sőt, még akár magunkat is.
Sötéten, tikkadtan, kilátástalanságtól, esetleg
szenvedélytől gyötrődve, szomjasan róva a
köröket. Pont, mint az a kis növény, a sivatagban.
Isten kegyelme nélkül nem lenne esély,
hogy mások legyünk, mint reszketeg, szomorú sorsú, töpörödött lelkű és szívű utasok.
Képtelenek az igazi szeretetre, a jóra, a
vigasztalásra. Milyen csodálatos, hogy az
isteni szeretet ad kiutat a reménytelenség
kopár útvesztőiből. Juttat és mér bőséggel
csapadékot, ivóvizet, amitől zöldbe fordulnak, s szemet gyönyörködtetően virágzóvá
válnak életek, megértve és elfogadva az Úr
szeretetét. Megtérve, és hálával elfogadva
a megváltást, a bűnök bocsánatát,
Krisztus áldozatát. Mintha kicserélődne
valami, de tudjuk jól, hogy minden ugyanaz,
csak éppen eső érte azt a poros, szárazon
zörgő, megfoghatatlan piciny „alkatrészt” ott
legbelül.
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Kizöldül, de ki is tud száradni. Megfáradva
előfordul, hogy vasárnap délelőtt 10-től élettel telítődve zöldellni kezd, de öntözés híján
kedd délelőttre már száradásnak is indul, és a
mindennapok személyes sivatagába érve
gyenge életjelt ad, s barna színűre vált.
Viszont kaptunk önálló
akaratot, a döntés szabadságát és bőséges lehetőséget, hogy merítsünk abból
a kimeríthetetlen igei forrásból, amelyet Isten a
rendelkezésünkre bocsátott. S részesülhetünk vigasztalásban, bátorításban,
útmutatásban. Az „életnek
vize” adatott a szárazság, a
lelki sivatagosodás ellen.
Mindez azért, hogy igazán
élhessünk, zöldelve, virágozva, „levegőt tisztítva”
az Úr dicsőségére.
„Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa,
amely a folyóig ereszti gyökereit. Nincs mitől
félnie, ha eljön a hőség, lombja üde zöld
marad. Száraz esztendőben sem kell aggódnia, szüntelenül termi gyümölcsét.”
(Jer 17,8)
Ifj. Elek István

Ki mit mond
A görög: „Ember, ismerd meg magadat!”
A római: „Ember, uralkodj magadon!”
A kínai: „Ember, javítsd meg önmagadat!”
A buddhista: „Ember, mélyítsd el önmagadat!”
Krisztus: „Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek!”
A hívő ember: „Mindenre van erőm a
Krisztusban, aki engem megerősít”
(Fil 4,13)
örömHíRlap
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Kôszegi kirándulás
Gárdonyi Zoltán Énekkar

2014.05.10-11.

„Ujjongjatok az Úr előtt ez egész földön,
Szolgáljatok az Úrnak örömmel,
Vigadozva járuljatok színe elé,
Szolgáljatok az Úrnak örömmel!”
(Tarnóczy László: 100. Zsoltár)

Már napok óta ezt a zsoltárt dúdoltam és
énekeltem, így voltam azon a hajnalon is,
amikor számomra rettentő korán kellett kelni, hogy a szombat reggeli 6 órás induláskor
már a buszon üljön mindenki útra készen.
Bevallom, ez nekem nem sikerült, de az Úr
csodálatosan elkészítette ezt is, hiszen a busz
is fél órát késett, így hát én sem maradtam le,
aki utolsóként érkezett, és nem kellett rám
várni a kórusnak. Mennyire kicsiny hitem
van. Nem bíztam abban sem, hogy fel tudok
kelni, és hát Ő mindent elrendezett.
Már hónapok óta készült a kórus a közös
hétvégére, a kőszegi zenés áhítatra. Fő programszervezőink Bartos Julika és Zsuzsa néni
nagyon sok érdekes programot szerveztek a
kórusnak. Elsőként a Jáki templom megtekintésére érkeztünk meg, ahol a kórus a cso-
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dálatos akusztikát kipróbálva máris elénekelte a „Jöjj mondjunk hálaszót Hű szájjal és hű
szívvel” kezdetű 167. dicséretet.
Rövid körbejárás, és a templom gazdag részleteinek megtekintése és rácsodálkozása után
indultunk is tovább a következő megállóhelyünkre a Kámoni Arborétumba, ahol a
Rhododendron csúcsvirágzása várt bennünket. Itt egy órát töltöttünk el, és alig tudtunk
betelni az elénk táruló látvánnyal, a gyönyörű virágok, növények színkavalkádjával, a
csodálatos, finom illatokkal. Kattogtak a
fényképezőgépek, a telefonok kamerái, hogy
megörökíthessük ezt az élményt. Szinte az
egy óra is kevés volt arra, hogy elmélyüljünk
ebben az élményben. Megszédítő volt a természet, növényvilág gazdagsága, amit láttunk. Mindig elgondolkodom azon, hogy
életünkben eddig mennyire apró részleteket,
falvakat, helyeket, helyszíneket nem veszünk
észre, nem is ismerünk, amik itt vannak kis
hazánkban, szinte karnyújtásnyira tőlünk, és
milyen jó, hogy vannak ilyen alkalmak, melyeket kapunk, hogy megismerhessük. Feltöltekezve a látottakkal indultunk tovább
utunk következő betervezett programjához
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Velembe, ahol Novákfalvát néztük meg. Itt
nagyokat sétáltunk a tiszta friss levegőben,
és akinek kedve támadt, még hintázhatott is
korhatár nélkül.
Az egész napunk áldott volt, és gyönyörű
napsütéses időt kaptunk. A délutáni utolsó
programunk a Cáki pincesor látogatása volt,
ahol sok-sok nótát énekelt a csapat, és a tangóharmonika is előkerült. Nagyon kellemes,
egymást megismerő órákat tölthettünk együtt
nagyon jó hangulatban, melyért Istennek
legyen hála. A szállásunk csodálatos ősfás
környezetben várt ránk, arról nem is beszélve, hogy fenséges vacsorát, másnap pedig
bőséges reggelit és ebédet kaptunk.
Vasárnap a kevés alvás, a megváltozott esős,
borús idő ellenére is, nagyon jó hangulatban
telt az egész napunk.
Utazásunk csúcspontja a Kőszegi Református Templomban töltött vasárnap délelőttünk
volt, ahol minden odavitt énekünkkel az Urat
tudtuk dicsérni, és Neki hálát adni:
„Menjetek be kapuin hálaénekkel!”; „Mondj
Új dalt az Istennek! Tiszta szívvel, hangosan! Csak Ő benne örvendezz, áldjad Őt víg
énekszóval, boldogan!”; „Mindörökké hű az
Úr!”; „Jézusnak éljünk, semmit se féljünk!”;
„Szeretete örökké tart”. A kórus Istentől
megáldott hanggal, Istent dicsőítve énekelt
ezen a zenés áhítaton. A kőszegi, fából ké-

szült református templomban való éneklés
egy új élménnyel gazdagított bennünket.
Délután a Kőszegi várat jártuk végig, ahol
elénk tárult történelmünk nem, vagy csak
kevésbé ismert területe, történetei, ezzel is
gazdagítva mindnyájunk tudását.
Az énekek, kórusművek szövegeit egyre
jobban megértem, egyre jobban tudok figyelni arra, amit énekelek, és ez is hatalmas ajándék, hogy a kapott hanggal úgy énekelhessek, hogy a megértett, megtapasztalt mély
gondolatokat tiszta szívből tudjam énekelni.
Nagy ajándék volt nekem, hogy az egész
hétvégét azzal a közösséggel tölthettem,
akikkel szeretek együtt lenni, együtt énekelni, csak Neki énekelni, akikkel sokat nevetek, jól érezhetem magam, akiktől sokat tanulhatok, akik által épülhetek. Hálás a szívem, és amilyen ajándékokat mostanában
kapok Tőle, meg sem érdemlem. Az a hatalmas szeretet, ami Istentől jön, körbeölel engem, és rávilágít arra, hogy mennyire nagy a
kegyelme és szeretete, és mennyi mindenben
kell még növekednem, erősödnöm.
„Menjetek be kapuin hálaénekkel,
Udvaraiba dicsérettel!
Mert hűséggel nyújt felénk védőkart,
Jó az Úr, az Ő szeretete örökké tart!”
(T. L.: 100. Zsoltár)

Sziráki Barbara

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
Reformáció alkalmából jelenik meg.
A lapot önkéntes adományokból
tartjuk fenn.

Miben különbözik egy hívő keresztyén a vallásos jó embertől?
Sokan úgy gondolják, a keresztyén ember barátságos, mindenkivel jót tesz és segít a szegényeknek, betegeknek. De ezt
azok is megteszik, akik Krisztusban nem hisznek.
A hívő keresztyén tudja, hogy ő
bűnös, de meg van váltva, mert
Krisztus minden bűnét megbocsátotta. Ő Krisztus tulajdona,
szívesen beszélget Vele, és várja
visszajövetelét.

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 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
Június

1. 10:00
3-6. 19:00

Bűnbánati hét

8. 10:00

Pünkösdvasárnap úrvacsorás istentisztelet

9. 10:00

Pünkösdhétfő úrvacsorás istentisztelet

Aug. 26-29. 19:00
31. 10:00
Szept.

Konfirmáció

Bűnbánati hét
Újkenyér ünnepi úrvacsorás istentisztelet

13. 10:00-16:00
15-19. 18:30

Családi nap

Evangélizációs hét
(Igét hirdet: Végh Tamás lelkipásztor)

Kifelé abban is megmutatkozik a különbség, hogy egy hívő keresztyén:
1. Naponta időt vesz magának a csendességhez, és olvassa a Bibliát.
2. Szereti Isten minden gyermekét, látogatja a bibliaórákat, és segít a
gyülekezeti életben.
3. Nemcsak segít másoknak, hanem beszél nekik Jézusról, az ő Megváltójáról.
4. Nem magabiztos, hanem igyekszik egészen kicsi dolgokban is
engedelmeskedni Istennek.

Te keresztyénnek mondod magadat. Valóban az vagy?
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