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A 2014-es év, választások sorozatával adott lehetőséget, a döntéshozatalban való részvételünkre világi és egyházi szinten egyaránt. Lehetőségünk volt határozottan állást foglalni, dönteni
nagy jelentőségű dolgokban.
A közel ötszáz esztendővel ezelőtt kezdődött reformáció egyik
legnagyobb jelentőségét ezek
fényében pedig abban látom,
hogy a reformáció határozott
kiállás, öntudatos döntés volt a
Szentháromság Isten és az Ő
kijelentése, a Szentírás mellett.
Emberi szemmel nézve éppen
olyan hallatlan vakmerőség volt
a reformáció, mint a több ezer
évvel azelőtti Illés próféta
Kármel-hegyi cselekedete. Amikor Luther Márton nyilvánosan

elégette az őt kiátkozó bullát, és
ezzel nyíltan szakított a régi egyházzal, hogy egészen és kizárólag a szuverén Isten hatalma alá
állítsa az egyházat és az embert –
amikor Kálvin János hátat fordított az ezerötszáz esztendő alatt
kialakult és megmerevedett egyházi tanoknak, és kizárólag a
Szentírás alapján írta meg a keresztyén vallás rendszerét: akkor
tulajdonképpen nem történt más,
mint nyílt és határozott döntés az
egy igaz Isten mellett! És ha ezek
a reformátorok négyszáz év távlatából üzenni akarnának most
nekünk, a reformáció mai örököseinek, akkor Illés próféta szavával ezt üzennék: „Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az
Isten, kövessétek őt, ha pedig a
Baal,
akkor
őt
kövessétek!” (1Kir 18,21)
Döntsetek hát végre ti is teljes
határozottsággal, és nyíltsággal a
Szentháromság Isten mellett
vagy ellen, a Kijelentés, a Biblia
mellett vagy ellen! Döntsetek hát
ti is végre, hová tartoztok, és
vonjátok le ennek a döntésnek a
konzekvenciáit! – Ez a határozott
döntés hiányzik ma belőlünk.
Ismerjük ugye mindnyájan azt a
bizonyos arany középutat. Azt
jelenti ez, hogy ne menjünk soha
valamilyen dologban túl messzire. Igyekezzünk inkább kiegyen-
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Döntés

líteni, mint kiélezni az ellentétet, igyekezzünk inkább megalkudni, mint összeütközni.
Ha valaki békét és nyugalmat akar magának:
ne vigye a dolgokat kenyértörésre, mert az
mindig valamiféle veszedelmet, kockázatot
rejt magában, ha az ember megalkuvás nélkül erősen állást foglal valami vagy valaki
mellett vagy ellen. Valóban bölcs tanács
lehet ez sok esetben, ez a higgadt megfontolás.
És ha nem volna nagyobb dolog a világon,
mint a mindenáron való zavartalan nyugalom: akkor valóban nincs is jobb az arany
középútnál. De ennél a nyugalomnál nagyobb jelentőségű dolgok is vannak az életben, amiért érdemes feláldozni még a zavartalan nyugalmat is!
A próféta kérdése azonban kijózanítóan egyértelmű: „Meddig sántikáltok kétfelé?”
Olyan szánalmas látvány egy mindkét lábára
sántító ember látványa, olyan bizonytalan,
botladozó a járása! Olyan nehezen vonszolja
tovább sérült lábát a földön! Nem tud valaki
elől futni, vagy valakinek utána sietni, árkot
ugrani, meredeken fölkapaszkodni, vagy
lejtőn leereszkedni! Érzitek, milyen hűen
fejezi ki ez a kép a mi szánalmas, bicegő,
botladozó keresztyén életünket? Mert éppen
ilyen nyomorult annak az embernek az élete,
akit Jézus csak addig érdekel, amíg a templomban van, amíg imádkozik, amíg a Bibliája fölé hajol, vagy amíg az üdvösségről van
szó. De azután nem engedi be Őt az üzletébe, a műhelyébe, a hivatalába, nem ülteti le a
fehér asztal mellé, nem hívja magával a szórakozásaiba, nem kéri ki a tanácsát és a véleményét a politikai kérdéseket illetően!
Van még egy másik szava is a Szentírásnak
ilyen kétféle sántikálásnak a kifejezésére:
langymelegnek nevezi az ilyen embert. Ez
pedig azt jelenti, hogy sem hideg, sem meleg. Még csak nem is közömbös, hanem
olyan átlag keresztyénekről van itt szó, akik
egyforma hőfokon élnek a nagy tömeggel.
Mindig higgadtak, borzalmasan józanok,
kibírhatatlanul megfontoltak, sohasem lánörömHíRlap
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golnak Krisztus ügyéért, semmi lendület
nincs a „keresztyénségükben”. Ez a fajta
keresztyén a leghasználhatatlanabb Isten
országa szempontjából. Éppen úgy, mint
máshol, itt sem lehet használni az ilyeneket.
Mit érne például egy áruházban egy sem
hideg, sem meleg, az üzleti élet iránt közömbös, bárgyú üzletfőnök? Mit érne a politikában egy olyan pártvezér, akinek mindegy,
hogy maga mellett vagy maga ellen gyűjti az
embereket? Még ennyit sem ér egy langymeleg keresztyén élet, egy kétfelé sántikáló
keresztyén ember.
El lehet-e képzelni, hogyha Kálvin vagy
Luther ilyen langyos, magyarul gerinctelen
ember lett volna, lehettek volna-e eszközök
Isten kezében a reformáció megindítására?
Nos hát, ha égő hit kellett az egyház megreformáláshoz, az kell annak megtartásához is!
Ezért üzeni ma nekünk a reformáció emléke, hogy mindenki döntse el magában,
hogy hová tartozik: Krisztushoz, vagy
nem Ő hozzá? Valljon színt nyíltan, őszintén, kit akar követni, de akkor kövesse is
azt, akit választ!
Joó Sándor nyomán

KIVÁLASZTVA
„Atyáink Istene választott ki téged,
hogy megismerd az ő akaratát, meglásd az Igazat, és hangot hallj az ő
ajkáról. Mert az ő tanúja leszel minden ember előtt arról, amiket láttál és
hallottál.”
ApCsel 22,14-15
1. Kiválasztva, MEGISMERNI az Ő
akaratát.
Kol 1,9
2. Kiválasztva, LÁTNI az Igazt.
Zsolt 16,8; Jel 1,17
3. Kiválasztva, HALLANI szájának
beszédét.
Jer 23,28; Róm 10,17
4. Kiválasztva TANÚNAK minden
ember számára.
Mk 16,15; ApCsel 18,9-10; Róm 15,19
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Isten háza

Templombelsô felújítás
Régóta terveztük a templompadok felújítását, cseréjét, de mindig lekerült a megoldandó feladatok listájáról. Történt ez azért is,
mert felmértük ennek a komoly anyagi következményeit is. Amikor már konkrét elhatározása lett a presbitériumnak a templompadok cseréje, nagyon nagy öröm lett a szívemben. A presbitérium 5 fős bizottságot
hozott létre, aminek én lettem a vezetője.
Bizony, otthoni csendességemben döbbentem rá, mekkora munka vár ránk. Régi álmunk vált valóra! Isten gondoskodó szeretete megengedte, hogy ne csak álom, hanem
valóság legyen az Ő házának felújítása.
„Ezért mondom nektek: higgyétek, hogy
mindazt, amit imádságotokban kértek, megkapjátok, és megadatik nektek.” (Mk 11,24)
Nagyon sokféle munkát kellett összehangolni. Július első hetében a templompadok bontásán 38-an dolgoztunk. Én magam is meglepődtem, hogy 47 perc alatt az utolsó pad és
dobogó tartozék is elhagyta a templomot.
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Igazából ekkor döbbentünk rá, mennyi munka vár ránk. Következő héten a villanyszerelők elkezdték a falvésést, csövezést, a teljes
villanyhálózat felújítását és a festő munka is
elkezdődött, illetve az aljzatkiegyenlítés.
A régi elavult kazán cserére szorult, de ehhez a fűtéscsöveket is ki kellett cserélni. Fel
lett újítva a három fűtőtest is.
A karzat statikai állapota régóta foglalkoztatta a gyülekezet vezetését. Beható vizsgálat
után tehermentesítésről döntöttünk. Az egyik
délután 6 tonna sittet hordtunk le a karzatról
(ez a teher mintegy 80-90 ember súlya). 17en végeztük ezt a szolgálatot. Augusztus 21én elkezdődött a dobogók és a padok beépítése a helyszínen. Ez a munka a gyülekezeti
tagokat is kíváncsivá tette. Sokan jöttek nézelődni. Olyan jó volt látni, hogy a testvérek
örülnek az új templombelsőnek.
Augusztus végén a burkolás is elkezdődött,
ezt a munkát is hálás dolog volt végezni,
mert ugyan nagyon fárasztó volt, de igazából
ez adta meg az Isten házának belső harmóniáját.

örömHíRlap
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A karzat felújítása is megtörtént. A jobb látási körülmények megteremtése végett 10 centivel megemeltük a karzat lépcsőzetét, és a
szerkezetet is megerősítettük.
Néhány adattal szeretném érzékeltetni az
asztalos munkák hátterét is. Mintegy 49 köbméter fa lett feldolgozva, ebből beépítésre
22,5 köbméter került dobogó, padozat, takaróléc, pad-elő, stb. formájában. 5000 műhely munkaóra, 800 helyszíni munkaóra, 150
liter pác, 500 liter lakk lett bedolgozva. A
padok és dobogók többszöri felületkezelése
– pácolás, lakkozás – 1370 négyzetméternyi
felületet jelentett.
Kicseréltük a toronyajtót is, és döntöttünk a
lépcső cseréjéről is. A szószék lépcsője és
felső dobogója is megújult. Gyönyörű kis
szekrény rejti el a szószék feljárata mellett a
hangosító berendezést. A legjobban annak
kell, hogy örüljünk, ami az utolsó napon
került fel a karzat alsó részére, ez egy kis
tábla „S.D.G. 2014” (Soli Deo Gloria =
Egyedül Istené a dicsőség) felirattal.
Igen hajtós három hónap van mögöttünk.
Nagyon sok segítő kéz szorgoskodott a munkák során. Istennek legyen hála! Ő mindig
kirendelte a segítséget.
Szeretném megköszönni mindazoknak a
segítségét, akik részt vállaltak ebben a nagy
munkában, akár fizikailag, akár anyagilag.
Nemes cél érdekében tettük mindazt, amit
tettünk. Nem utolsó sorban szeretném megörömHíRlap
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Gyülekezeti élet

köszönni a gyülekezet imahátterét, melyet
végig éreztünk a munkánk során, s amely
nélkül most nem gyönyörködhetnénk a csodálatosan megújult templomunkban.
„A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr
ugyanaz.” (1Kor 12,4-5)
Bihary György műszaki gondnok

Soli Deo Gloria
Ha újra csak Bábelt építenék,
valamit magamnak és nem neked;
terveim, vágyaim épülő tornyán
hogyha villámgyors gondolatkezek
munkálkodnának, ég felé növelnék'
ha újra, újra csak Bábelt emelnék:
Uram, Te mindet elszélesztheted.
Széleszd el, kérlek,
és álljon ott a vágyam tornya csonkán.
A győztes énnek büszke zászlaja
sose lebegjen ormán!
Sose kacagjon, sose sírjon benne
öröm zenéje, fájdalom jaja!
Ó, amíg nincsen felépítve még,
szélessz el minden gondolatot, tervet,
és ne engedd meg, hogy Bábelt emeljek!
Csak akaratod templomfalait
építsem egyre tiszta, szent kövekkel'
kristályos falak emelkedjetek fel!
Gloria' soli' Deo!
Túrmezei Erzsébet

2014. REFORMÁCIÓ

Bizonyságtétel 1.

Bízzál az Úrban
„Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki
gondja van rátok!” (1Pt 5,7)
Tavaly nyáron történt. Férjemmel és kisfiunkkal a
balatonfenyvesi családi hétre készültünk. A nyaraláshoz javarészt már mindent bepakoltunk,
már csak néhány dolog volt hátra, amit még a
bőröndbe be kellett volna csomagolnunk. Gondoltam, ezt majd befejezem, ha hazaértünk a
kórházból. Én kisbabát vártam, és az előző
néhány napban többször éreztem szúró fájdalmat és keményedést a hasamban. Azt tanácsolták, menjünk be egy vizsgálatra még a
hétfői indulás előtt. Ez volt vasárnap. Igen ám,
de a kórházból haza már nem engedtek. Azt
mondták, hogy megfigyelés miatt néhány napot bent kell töltenem, ráadásképp az is kiderült, hogy terhességi diabéteszem (cukor)
van. Így a családi nyaralás elmaradt, és nem
a bőröndbe pakoltunk tovább, hanem férjem
hazamenve a kórházi cuccokat szedte nekem
össze. 10 napot voltam bent.
Úgy engedtek csak haza,
hogy
sok
pihenés,
diabetológiai ellenőrzés és
kímélő életmód. Ezeket én
mind igyekeztem betartani, de ezt csak úgy lehetett
megvalósítani egy szinte
állandóan dolgozó férj és
egy óvodáskorú gyerek mellett, hogy szükségem volt a
családtagok segítségére is.
Egyedül nem ment volna,
köszönöm nekik. Az előírt
dolgok betartása ellenére
mégis néhány hét múlva
újra visszakerültem a kórházba. Újabb 5 napot töltöttem bent. Hazaengedve ezután már csak teljes szigorú ágynyugalom volt a megengedett. Ezt is betartottam,
de éjfél körül 10 perces fájásaim voltak úgy
1-2 órán keresztül, ami aztán elmúlt. Reggel
indultunk a diabetológiai ellenőrzésre, de az
autóban megint elkezdődtek a fájások. Így
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végül a szülőszoba felé vettük az irányt és újból a kórházban kötöttünk ki, immár harmadik
alkalommal. Bent a kórházban egy napot lent
töltöttem a szülőszobai részlegen, infúziókat
kaptam, és amikor jobban lettem felkerültem a
terhes-patológiai osztályra. Hajnalban pedig
bekövetkezett az, amire valójában még nem
számítottunk – mindig azt mondták a vizsgálatok és az eredmények alapján is, hogy minden
rendben van –, beindult a szülés.
Szeptember 6-án 1630gr és 44cm-rel megszületett a kislányunk, akivel november 10-re voltam kiírva. Egy váratlan és kétségbeejtő
helyzetbe kerültünk. Nórát azonnal inkubátorba helyezték és a koraszülött intenzív osztályra vitték. Szülés közben a férjem megérkezett a kórházba, aki végig kint várakozott,
és amikor kitoltak engem, ő azonnal odarohant hozzám, megszorította a kezemet, és zokogva annyit mondott, a pici jól van. Néhány óra
múlva, amikor már mozogni tudtam, férjemmel
együtt a koraszülött intenzív osztályra mentünk, és végre először
megláthattam a kislányunkat. Szívszorongató volt,
ahogy ott láttuk őt feküdni
hason az inkubátorban,
telis-tele mindenféle csövekkel, körülötte gépek és
csipogó monitorok. Az
orvos azonnal odajött hozzánk, és mindent részletesen elmondott, hogy mi
micsoda, és miért van rá
szükség. Könnyes szemekkel, de igyekeztünk
erősek maradni. Emlékszem, amikor először
vették ki az inkubátorból,
szinte reszketett a kezünk, ahogy először
magunkhoz ölelhettük őt, hisz annyira pici és
törékeny volt. Nóra állapota rendben volt,
mindig jól vette az előtte álló akadályokat.
Ám a 4. naptól kezdve légzéskimaradások
kezdődtek nála, pedig kétszer is kapott tüdőérlelőt, míg a pocakomban volt. Azt mondták, ez
örömHíRlap
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a
koraszülötteknél
gyakori, míg be nem
töltenek egy bizonyos
hetet, és a tüdejük
meg nem erősödik. A
kórházban bent töltött hosszú hetek
alatt
igyekeztem
szinte mindig ott lenni vele. A férjem is
minden nap meglátogatott
bennünket
munka után, de neki
még otthon is helyt
kellett állnia, hisz várta őt odahaza a kisfiunk, Kristóf. Kristóffal
én minden nap többször is beszéltem telefonon, de nagyon hiányzott nekem. Általában
a hétvégi napokon tudták őt behozni hozzám.
Egy hónap után már szegény nagyon rosszul
kezdte viselni, hogy anya nincs otthon. Egyre
ritkábban akart már csak odajönni a telefonhoz beszélgetni velem. Próbáltam néhány
órás kimenőket kérni a kórházból 1-1 alkalommal, hogy tudjunk elmenni közösen egy játszótérre, vagy csak sétálni egyet a közeli
parkban. Ezek az együtt töltött idők segítettek egy kicsit neki és nekem is, legalább a következő találkozásig. Sok mindenen keresztülmentünk ez alatt a pár
hét alatt, de végig ott volt velünk valaki.
Hogy kicsoda? ISTEN! Ez akkor vált számomra ennyire egyértelművé, amikor megkaptam kisfiam óvónénijétől a következő
sms-t: „Megvan az ideje a születésnek.” (Préd 3,2)
Ha orvosilag korábban született is, Isten
valami számunkra ismeretlen oknál fogva mégis most látta elérkezettnek az idejét, hogy Nórika megszülessen! Ahogy
olvastam az üzenetet, minden addigi érthetetlennek tűnő dolog kezdett a helyére
kerülni, míg végül megértettem az egészet, és a teljes kép összeállt. Mindvégig
ott voltunk Isten gondviselő karjaiban, és
örömHíRlap
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azért engedte meg ezt a nehézséget az
életünkben, mert célja volt vele mi ránk
nézve.
„Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál...” (Róm 8,28)
Minket és az életünket szerette volna
átformálni, mert látta, hogy merre visz az
út, ha továbbra sem változtatunk. Isten a
bajban azt engedte nekünk meglátni, hogy
nekem és a férjemnek is szükségünk van
arra, hogy a szívünk közelebb kerülhessen egymáshoz és együtt átértékeljünk sok mindent az életünkben. „Az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr
irányítja járását.” (Péld 16,9)
Sokszor tévhitben ringatjuk magunkat,
hogy jó úton járunk, miközben épp Isten
akaratával ellentétes irányba haladunk. Ha
nem figyelünk oda Isten szavára, az Igéjére, és nem hagyjuk, hogy vezessen
bennünket, akkor könnyen azt tesszük,
aminek a saját bölcsességünk szerint értelme van. Isten ezt megengedi nekünk, de
ennek következményei vannak. Úgy gondolom, Isten pontosan annyi terhet engedett meg nekünk (se többet, se kevesebbet), amennyit Ő tudta, hogy mi még elbírunk viselni, és utána, hogy látta, hogy
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felismertük, mi célból történt meg ez
pont velünk, utánunk nyúlt a védő karjaival a mélybe, és felemelt. Isten egészében
látja az életünket, ezért szeretne bennünket
vezetni, mi pedig mindig csak lépésről
lépésre haladunk előre, és döntéseket kell
hoznunk nap mint nap, de mindannyian
haladunk valamerre. „Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.” (Zsolt 119,105)
Erre van szükségünk minden nap. Ott a
kórházban volt időm sok mindenen elgondolkodni, és arra jutottam, hogy nem a
megpróbáltatásokért volt hála a szívemben, hanem a megpróbáltatásokban tudtam hálát adni oly sok dologért, ami
addig teljesen természetesnek és magától értetődőnek tűnt. Most már tudom,
hogy ez nem így van, mert mindenem
Istentől van. Az után, hogy Nórát egészségesen hazahozhattuk a kórházból, az ellenség azonnal elkezdte munkáját, hogy mindent leromboljon. A nap végén esténként,
olyan nyomasztó érzések kezdtek rám nehezedni. Több héten keresztül minden este
ugyanaz a kérdés: milyen anya vagyok én,
hogy nem voltam őt képes végig kihordani,
és mi lesz, ha a koraszülöttségéből adódóan
kialakul vagy visszamarad nála valami?
Nem tudtam szabadulni ezektől a gondolatoktól, pedig próbáltam. Ezután elkezdtem
magamat mindenért hibáztatni és okolni. Sokat
sírtam emiatt, és ezt a férjem is észrevette. Beszélgetni kezdtünk, amit hozzá kell tennem,
hogy sajnos ritkán szoktunk. Elmondtam neki
mindent, és ő azt felelte, hogy a gonosz ott
fog „szorongatni", ahol a legjobban fáj,
különben az egész nem érne semmit. Az
életem azon területét vette célpontba és abból
az irányból támadott, ahol a legkönnyebben
sebezhető voltam, tudta, mennyire fontosak
nekem a gyerekeim. Ezután térdre eső imádságban kértem Istent, hogy szabadítson meg
ettől az önmarcangolástól és vádaskodástól,
letettem ezt az Ő kezébe. Meghallgatta imádságomat és segített, mert Ő valóban Szabadító
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Isten. Mára már nincs az a szinte megbénító,
szorongató érzés, ami mindent elvonna a jelentől.
Ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem aggódok a gyerekeimért továbbra is, dehogyis nem,
egy szülő mindig ezt teszi, de Istennel ezt is
könnyebb elhordozni. Akár hányszor rájuk
tekintek, mindig érzem Isten hozzánk való
szeretetét és kegyelmét, és mérhetetlen nagy
hála tölti el szívemet. Megőrizte Nórát a kórházban és nem engedte, hogy baj történjen
vele. Nekünk mindig erre kell gondolnunk
férjemmel, és nem szabad elfelejtenünk, hogy
Isten milyen csodát tett, és ez ad majd reménységet és erőt, amikor a többi nehézséggel kell
szembenéznünk az életben.
Hálás szívvel köszönöm, Istenem, a gyerekeimet, akikkel megajándékoztál és köszönöm a
férjemet is, akit szintén Te adtál nekem. Köszönöm, hogy rajtuk keresztül és általuk megismerhettelek Téged és az Úr Jézust. „Áldjad,
lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett
veled!” (Zsolt 103,2)
Ámen
Barnáné Tar Hajnalka

Uram, itt vagyok, változtasd meg életem,
Mert Tőled árad rám a kegyelem.
Uram beismerem, gyengeség van még bennem,
De van szabadító: féltő szereteted!
Jöjj közel, tarts jelenlétedben,
Áraszd rám szentségedet!
Ahogy várlak, felkelek, mint sasmadár,
És szárnyalok Veled, a Te Szentlelked vezet
A mennyhez közelebb.
Nyisd meg értelmem, adj új látást énnekem,
Tudjam, hogy szeretsz és bennem élsz!
Uram, taníts, vezess, jóságodra emlékeztess,
Erős jobbod legyen minden nap velem!
örömHíRlap
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Evangélizációs hét
Idén régi kedves lelkészünk,
Végh Tamás nyugalmazott lelkipásztor
szolgált gyülekezetünkben az
evangélizációs héten.
Az előadás-sorozat a „Kulcs a Bibliához”
címet viselte.
Az evangélizációs hét hanganyaga meghallgatható és letölthető gyülekezetünk
honlapjáról!

Kulcs a Bibliához
Nagyon vártam már az ez évi evangélizációs
hetet. Miközben felfrissítem a hallottakat,
szeretném belefűzni bizonyságtételemet.
Hála Istennek, 30 évvel ezelőtt megtaláltam
a kulcsot a Bibliához, a kezemet pedig Végh
Tamás és Julika fogta, amíg keresgéltem.
örömHíRlap
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Református keresztelőm volt, konfirmáltam,
majd énekeltem az Ecsedy Aladár esperes úr
által írt dicséretet: „Rút volt szívem, setét, de
Jézus oda betért…” A sorokat még nem igazán értettem, de harsogtam, sőt színdarabjában is játszottam gyermekként. Bontogatta
az ÚR a lelkemet.
Nagy szerelemmel házasodtunk össze 43
évvel ezelőtt, de nem sokára jöttek az összeférhetetlenségi problémák.
Mindketten vezetni akartunk. 3 kislányunk
született szépen, sorban. Akaratos természetemmel nem tudtam és nem is akartam beilleszkedni új környezetembe, ahol merőben
más értékrend szerint folyt az élet. 12 év
után – konfliktusok sorozatában – egyszer
csak felkiáltottam: Rajtunk csak Isten tud
segíteni!
Az elmúlt evangélizációs héten megismerhettük a teremtés történetét, az ember elesettségének okát, az Isten nélküli élet útvesztőit.
Felismerhettük, hogy az Isten által alkotott
tökéletes és csodálatos világban nem vagyunk a helyünkön, a magunk urai vagyunk. Nem Isten vezet, ezért van a sok
gond és baj az életünkben.
A Biblia mérhetetlen kincs, érték!
Egyenként tart számon bennünket az Úr, más
és más ujjlenyomattal. Férfivá és nővé formált bennünket, más funkcióval. A hit, amit
ha elfogadtunk, az „áramszedőnk” lesz, melyet folyamatosan kapunk, műveljük és ápoljuk! Az Isten megismerése tehát a megoldás
minden problémánkra. Ezoterikus világunkban minden pusztul, tönkre megy, mert az
ellenség uralja a világot.
3 pontban közelítettük meg a kérdést:
1. Dicsőségvágy – én vagyok minden mindenben
2. Élvezetvágy – evés, ivás, szex, stb. – ami
függőséghez vezethet
3. Szerzési vágy – nem lemaradni senkitől,
semmiről
Az engedetlenség következménye a félelem.
Amint
megtaláltam
anno
az
„áramszedőt”, boldogan tértem vissza
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családomhoz, a megszokott környezetembe.
Kinyílt a szemem arra, mennyire vagyok
én felelős a kapcsolatunk működésképtelenségéért. 6 hétig bírta a párom a másság
állapotát, majd a következőt mondta:
„Akkora a szakadék most már köztünk, hogy
én is akarom azt, ami a tied, vagy pedig fejezzük be!”
Hamarosan érkezett a 4. gyermek, akit hatalmas harcok árán, de erős hittel tudtam elfogadni és várni. Itt szeretném megjegyezni,
hogy a 4 gyermek felneveléséhez MINDENT megadott az Úr.
Tehát leszögezhetjük, hogy minden bajok
forrása az elszakadás a Teremtőtől. Elveszettek
vagyunk
ebben a világban
Nélküle.
Szabadulás
nélkül
nincs
tartalmas
és
értelmes élet.
Nem
Isten
büntet minket,
hanem a bűneink!
Megköszönted-e már
az Úrnak úgy
szívből igazán,
hogy meghalt
érted és helyetted?
Segítünk annak, aki lelkileg megszületni
készül, van rá szemünk?
Nem olyan régen Amerikába indultunk 10
napra pihenni a barátunk meghívására. New
York mellett szálltunk le a gépről New
Brunswickban. A szabad és gazdag USAban 3 templomot is meglátogattunk, mert
szállásadónk is református presbiter volt. Az
már tényleg hab a tortán, hogy gyermekkori
szomszédommal, játszó pajtásommal is beszélgethettünk, vacsorázhattunk. A Metropolitan Operaháztól a Niagara-vízesésig nagyon sok szép és nevezetes helyen jártunk,
azonban az esti csendes perceimben elgon-
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dolkodtam azon, hogy a gazdag és színes
programok mellett, ami a gyülekezetben
jelen van, ismerik-e Jézust? Azt a Jézust, aki
rendbe tette az életünket, akit követhetünk és
szerethetünk.
Ha megvalljuk a bűneinket, megváltozik az
életünk. Az ószövetség Őrá mutat, az újszövetség Róla beszél. A vallásos emberek megbotránkoznak az uralomváltáson, pedig tudjuk, hogy akik újonnan nem születnek,
nem láthatják meg az Istennek országát.
Hasonló a testi és lelki születés. Fogantatás –
kihordás – megszületés.
A megszületésnek jelei vannak: nyugtalanítanak a bűneim, majd felragyog Isten teremtő munkája.
Egymás után,
majdnem egy
időben történik meg.
„Új szövetséged
elfogadom, magam
egészen odaadom,
Nem
tartok
semmit,
legyen
Tiéd,
félelmeim közt
irgalmad
véd!”
Nem lesz tökéletes az ember az újjászületés után, de gazdát cserél. Mindenképpen
láthatóvá válik a változás. Emlékezzünk a
rabszolga példájára! Mindannyiunknak van
elrendezni valója, „kották” intézése. Az
örökkévalóságban el sem tudjuk képzelni mi
vár majd ránk. DE VÁR RÁNK! Eldobtuk a
láncainkat? Csodálatos megtapasztalás rábízni magamat arra az Úrra, aki a világmindenséget alkotta, és kezében tartja.
Befejezésül még annyit, szeretném meglátni
azokat, akik keresik a zárat kulccsal a kezükben, segíteni nekik. Pihenés alatt pedig ölelgetni a sok kis unokámat, akik életem deszszertjei.
Nyuka Sándorné
örömHíRlap
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Füle Lajos - A templom

Bizonyságtétel

Kevesen járnak már a templomokba,
s az ifjúság teljesen elmaradt.
Tűnt korszakokat idéznek várva vissza
üres padok s még üresebb szavak.

„Vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett
veled az Úr, és hogyan könyörült meg rajtad.” (Mk 5,19)
Egy rövid bemutatkozással kezdeném:
Vincze Henrietta vagyok, Erdélyben egy
református kis faluban nőttem fel, ahol számomra nem volt kérdés a templomba járás és
a hittan. Szerető család vett körül, ahol boldog gyermekkorom volt, tudtam és hittem,
hogy létezik Isten, de magát az Úr Jézust
nem ismertem. A nagymamám sokat beszélt
Róla, de én úgy gondoltam, hogy ha templomba járó ember vagyok, akkor Isten szeret
engem, és majd örök életet ajándékoz nekem.
Isten „meghatározta elrendelt idejüket és
lakóhelyük határait” (ApCsel 17,26), ennek
alapján hiszem, hogy Ő határozta el a mi
születésünk idejét is, és azt, hogy hol fogunk
élni. 2004-ben megszületett első gyermekem, ekkor kerültem Fótra. Teltek-múltak a
hetek, hónapok, és jött a kérdés is vele: Hol
kereszteljük meg gyermekünket? A FótKözponti Református gyülekezet mellett

Mi lett a templom! Ez volt-é valaha?
Valami bennem azt súgja: soha!
S áldott igent harangoz az Ige:
hogy: „Ti vagytok az Isten temploma!”
Igen, igen... Így adta, így kívánja
Urunk, a Jézus, ki feltámadott.
S befogadják a templomot a gyárak,
a földek, műhelyek s az otthonok.
Ahol mi élünk, ott lehet a templom,
ahol mi járunk, békesség lehet.
Jöhetnek hozzánk bűnnel, gyötrelemmel
a szabadulni vágyó emberek.
Mert életünkben már úrrá lett Jézus,
és hatalommá lett a kegyelem.
Ahol mi élünk, ott lehet a templom!
Urunk, segíts meg, add, hogy így legyen!

örömHíRlap

2014. REFORMÁCIÓ

Bizonyságtétel 3.

döntöttünk, azóta tartozom ide. Templomba
csak ünnepekkor jártam.
2005 augusztusában kaptunk egy nagyon
szép születésnapi köszöntőt lelkészeinktől,
mellette egy meghívót: „Indul a baba-mama
kör”.
„Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára
gyűjti a bárányokat.” (Ézs 40,11)
Nagyon jó érzés volt, hogy gondolnak ránk,
örültem, hogy ismerkedhetek anyukákkal,
hiszen nem ismertem Fóton senkit, a férjem
családján kívül. Ettől kezdve rendszeresen
jártam a baba-mama körre, egyre több anyuka vett körül, éreztem a szeretetüket.
2007-ben elkezdtük az óvodát,
de a baba-mama kör hűséges
tagja maradtam. Anyukák
bizonyságtételét
hallgatva
éveken át ott volt bennem,
hogy én is le szeretném tenni
a bűneimet, de nem ment, s
amikor kiléptem az alagsori
szobákból, egy más világba
kerültem, ahol nem a nyugodtság és béke vett körül,
hanem ez a rohanó világ. És
én rohantam vele egészen addig, amíg nem jöttek a problémák.
Édesapám beteg lett és én elkeseredtem, nagyon sokat
imádkoztam érte. „Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti.” (Zsolt 34,19)
Közel volt az Úr, de én ismét távolodtam,
imádságaim elmaradoztak. Egy reggel arra
ébredtem, hogy nagyon ver a szívem, és nem
akar elmúlni. Aznap a Váci Kórház sürgősségi osztályán találtam magam, ahol a szívritmuszavart kezelni tudták, mert gyógyszer
nem hatott rá. És jött a könyörgés Istennek:
Gyógyíts meg, kérlek! „Áldott az Úr, mert
meghallgatta esedező hangomat!” (Zsolt
28,6)
A problémák csak jöttek. 2007 áprilisában
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meghalt a nagytatám, nagyon szomorú voltam, fájt a szívem érte, nagyon szerettem.
Az ő távozása után küldött az Úr örömet is,
hisz megtudtam, hogy gyermekem lesz.
Áldott időszak volt ez számomra. Azon a
nyáron részt vettünk a balatonfenyvesi gyülekezeti táborban, ahol az Apostolok cselekedetei 27. részét tanulmányoztuk. Éreztem
a szívemben a vihart, nem csak Pál történetében. Kaptam egy igés kártyát erre a
hétre: „Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek:
ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja
az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.” (Jel
3,20) – és mégsem értettem.
Valami megmozdult bennem, készen álltam a megtérésre, de a gyülekezeti hét
után ez a lelkesedés kezdett
elmúlni.
Szívritmuszavarom a terhességem időszakában is jelentkezett, pontosan a 21. héten, s
egy aggodalmakkal teli 12
óra következett: az orvosok
nem bíztattak, hogy gyermekem túl fogja-e élni, nem
hatottak a gyógyszerek, amit
addig
vénásan
adtak.
„Mindig jót teszek velük” (Jer 32,40). Így bíztatott
az Úr, hogy Ő sohasem un
bele abba, hogy jót tegyen velem, és újra
megmentett bennünket. Lelkészasszonyunk
felajánlotta, hogy beszélgessünk, mert lehet,
hogy csak lelki probléma van a háttérben,
de én tiltakoztam.
2009. január 10-én megszületett második
gyermekem, és 4 hónappal azután rászántam magam a szívkatéterezésre. „De most is
tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől,
megadja neked az Isten.” (Jn 11,22) Ekkor
ezt olvastam az igemagyarázatban: „Még
nem túl késő. Küzdj Jézusért!”
Eltelt két év, úgy éreztem, hogy minden
örömHíRlap
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rendben, aztán egy általános szűrővizsgálat
eredménye megváltoztatott mindent. Nem
ijedtem meg, hisz gyulladást jelzett a citológia, és kaptam rá gyógyszert. Mégsem javult
a helyzet. Az orvosom javasolta, hogy vegyünk szövettant, majd abból többet tudunk
meg. 2012. május 26-án levették a szövettant, aminek eredményére 3 hetet kellett várni. „Mert nem a félelem lelkét adta nekünk
Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság
lelkét.” (2Tim 1,7) Június 8-án a szövettani
eredmény: rosszindulatú méhnyakrák, utolsó
stádium, de még műthető. „Nem halok meg,
hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit!” (Zsolt 118,17) Ezzel az Igével vigasztalódtam. Kezelőorvosom részletesen beszámolt mindenről, hogy
mi a további teendő, és
úgy döntöttem, belemegyek a műtétbe. A
műtét előtt négy nappal
felhívtam lelkésznőmet
és elmeséltem neki, mi
történt velem. Szombat
reggel sms-t kaptam
tőle, hogy hallgassam
meg a Pünkösd hétfőn
elhangzott igehirdetést,
melynek az üzenete ez
volt: „Maradj életben!”
Az sms másik felében pedig azt írta, hogy a
265. dicséret alapján bizalommal legyek az
Úr felé: „Hagyjad az Úr Istenre Te minden
utadat!”
2012. június 18-án már a kórházi ágyban
feküdtem, és éreztem, hogy szükségem
van Jézusra, és Ő nélküle nem szeretnék
bemenni a műtőbe. Ezért leborultam,
megvallottam vétkeimet, kértem bűneim
bocsánatát. Reggel jött is a válasz, amikor
kinyitottam a Bibliámat és ez állt benne:
„Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés
csontjaidnak.” (Péld 3,8) Minden olyan
világos volt és tiszta, éreztem, hogy ott van
az Úr és fogja a kezem. „Elfelejted a nyomoörömHíRlap
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rúságot, úgy gondolsz rá, mint levonult vizekre.” (Jób 11,16) Éreztem, hogy Isten kegyelmének két lábon járó, beszélő, élő, lélegző csodája vagyok. Az Úr okkal tartott itt,
terve van velem és erre szánom rá az életemet. Az ördög megpróbált elpusztítani, de
a jó hír az, hogy kudarcot vallott: „Hited
megtartott téged” (Lk 17,19)
Elkezdtem rendszeresen templomba járni,
csak úgy szívtam magamba az igehirdetéseket, úgy éreztem, rólam szól, pedig addig
nem is tapasztaltam ilyet. Meg akartam ismerni Jézus Krisztust még jobban és jobban,
így 2013 januárjában jelentkeztem a Keresztkérdések sorozatra. Ezeken az estéken a
Márk
evangéliumán
keresztül lelkipásztoraink segítségével még
jobban megismertem
Jézus Krisztust. Egyik
vasárnap délután ezt az
igés kártyát kaptam
lelkésznőnktől: „Mert
a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de hozzád
való hűségem nem szűnik meg, és békességem
szövetsége nem inog
meg - mondja könyörülő Urad.”(Ézs 54,10)
Lelkészasszonyunktól kértem időpontot egy
beszélgetésre, és az ő segítségével letettem
azokat a bűneimet is, amiket eddig nem
láttam, amikre csak most lettem figyelmes
az Úr világosságában. Egy út vezet az égbe:
a Golgotán keresztül!
Megtérésem után megjelentek az életemben
a bűnbánat gyümölcsei, és Isten azóta is
formál. Jó, hogy nem kell olyannak maradnunk, mint pár éve voltunk.
A Keresztkérdések sorozat végén megújítottam konfirmációm fogadalomtételét. Ez állt
az emléklapon: „Mivel ragaszkodik hozzám,
megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele
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leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan,
és megdicsőítem őt.” (Zsolt 91,14-15) Az
istentisztelet végén mindenki kapott egy áldó
Igét, ami nekem ez volt: „A szeretet és hűség
ne hagyjon el téged: kösd azokat a nyakadba, írd fel a szíved táblájára!” (Péld 3,3)
Köszönöm családomnak a testi-lelki támogatást, hogy ebben a nehéz időszakban velem
voltak, vannak. Köszönöm lelkészeinknek és
mindazoknak, akik értem imádkoztak.
„Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem!” (Zsolt 30,3)

M. Feesche - A különös ruha
Szenvedésed
Isten-adta ruhád.
Először sehogyan se 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.
ford.: Túrmezei Erzsébet
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A fehér ruha
Szeptemberben
Biatorbágyon
voltam
csendeshéten. Mérlegre tettem az életemet,
s utólag látom, hogy sok mindent rosszul
csináltam.
Református családban láttam meg a napvilágot. Szüleim a Biblia tanítása szerint vezettek minket, a testvéreimmel együtt. Édesapám teológiát végzett Debrecenben. A
gyermeki értelmet befogadó gyöngyszemeket adott Jézus életéből. Édesanyám összekulcsolta a kezünket és imádkozni tanított.
Engem megkereszteltek és konfirmáltam. 13
évesen elküldtek Balatonszárszóra a Soli
Deo Gloria táborba, ifjúsági csendeshétre.
Nagyon tanulságos volt minden alkalom. Az
elején azt gondoltam, velem minden rendben van, hiszek Istenben és szent Fiában.
Beszélgetett velem a lelkipásztor és azt
mondta: „Enikő! Te nagyon jól látod az
Isten trónját és a Jézus Krisztus keresztjét, de csak kívülről szemléled. Ez még
nem hit. Nézz magadba és kérjed az Urat,
vegye magára a bűneidet!” – feltöltekeztem,
megnyugodtam.
Egy év után egy másik táborba mentem. Sajnos előfordul, hogy hiteltelen a vezető beszéde és személye. Kételkedni kezdtem, és
könnyű volt a kísértő szavát követni.
Az 50-es években gimnazista voltam. A materializmus tételeit tanultuk, szabadabban
éltünk, mindennek az ellenkezőjét fogadtuk
el. Nem gondoltuk, hogy ez nem jó, de láttuk, hogy vonzó. A gyermekeimet is ilyen
szellemben neveltem. Elment a sok év, és
már gyenge vagyok, nem tudom bátorítani a
gyermekeimet, unokáimat. Ami régen nem
volt fontos, most már pótolhatatlan lett.
Nyugdíjba vonulásunk után férjemmel templomba járók lettünk. Debrecenben a
Nagyerdei Egyházközségben Püski Lajos
tiszteletes úr prédikációit hallgattam, és épült
a lerontott vár.
Négy éve Fótra kerültem. Egyedül élek, mert
férjem meghalt. A Fót-Központi Református
örömHíRlap
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gyülekezetbe kezdtem el járni.
Sebestyén Győző tiszteletes úr igehirdetése
üzenet volt számomra, hogy a mostani mindennapi élet példáival jól eljuthatunk az Ige
megértéséhez. Felkerestem a pénteki házi
bibliaórák alkalmait, ahol örömmel fogadtak.
Tariskáné Kati bemutatott a testvéreknek,
akik körülvettek szeretetükkel és minden
hónapban vártak. Szárnyaik alá vontak, igazgatták az utamat Krisztus felé. Bejelentkeztünk Biatorbágyra, csendeshétre. Indulás
előtt azonban nagyon megbetegedtem. Az Úr
kegyelmes volt hozzám, mert négy és fél
hónap kórházi kezelés és rehabilitáció után
otthon új életem élhetem. Tanulok beszélni.
Nagy kincs, hogy tudok olvasni és megértek
mindent.
Másfél év múlva (felépülésem után) végre
eljutottam Biatorbágyra egy lelki testvéremmel. Nagyon vártam, mert egyedül nem tudtam szívembe fogadni az Urat. A csendesheti
Igém: „Isten azonban abban mutatta meg
rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor
meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.” (Róm 5,8)
Több kérdésre próbáltam őszintén választ
adni:
1. Belenéztem a szívembe?
2. Miért jöttem ide?
3. Mi az oka a kudarcaimnak?
4. Júdást követem-e vagy Jézust?
A csendesnapok alkalmain nagyon sok tanácsot kaptam. Kerestem, hogy ki vagyok én?
Kerestem a bukásaim okát. Rájöttem, hogy
nem ismertem fel jelentőségüket. „A világ
így csinálja, így normális” – gondoltam. Teltek a napok és átértékeltem sok mindent, de
a kudarcaimat nem tudtam megoldani magamban.
Beszélgetést
kértem
egy
lelkigondozótól. Figyelmes volt és egyszersmind kemény is. Segített, hogy meglássam
milyen az életem. Azt is, hogy az én fámon
„csupán levél” van, tetszetős ugyan, de üres.
Keserves volt megélni, hogy olyan az életem, mint a penészes lekvár. Eldöntöttem,
hogy Jézust akarom követni. Ő segített,
örömHíRlap
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hogy elfogadjam, amit kínál, s hogy tudjak
engedelmeskedni. Hogy érezzem, nem is
nehéz elhagyni régi természetemet akkor, ha
Ő segít nekem. Azt akarom, amit Ő jónak
lát, azt, hogy mi fontos, és mi kevésbé. Így
segített a lelkigondozóm, hogy Jézust behívjam a szívembe. Leborultam a keresztje alatt.
Bocsánatot kértem és kaptam. Beléptem a
szoros kapun. Követni akarom az Urat. Megkaptam a fehér ruhát. Nevem fel van írva a
mennyben.
Arra kérem Jézust, hogy fogja a kezem, és
ne engedje el. Ne engedje, hogy leüljek,
vagy ácsorogjak, vagy kószáljak. Adjon nekem bátorítást és feladatokat. Ha nem tudok
szolgálni szóval, akkor, mint Tábita, a kezemmel.
Tóth Józsefné

Maria Nels - Biztatás
Hidd el,
az utat veled járóknak szüksége van
jóságodra, megértésedre bizonyosan.
Tiszta, egyenes lelkületedre,
Mely hirtelen ítélkezéstől ment,
hűséget tart, igazat mond,
bizonyos nemet, igent;
veled a tisztaság jelenlétére,
szavad súlyára, szelíd erejére,
s arra, amit leginkább nélkülöznek,
hogy úgy járj közöttük, mint ismerője
a Világosságnak, az Öröknek.
ford.: Túrmezei Erzsébet
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Kezdetben
„…TEREMTETTE ISTEN a
mennyet és a földet. A föld
még kietlen és puszta volt, a
mélység fölött sötétség volt, de
Isten Lelke lebegett a vizek
fölött.
Akkor ezt mondta Isten: Legyen világosság! És lett világosság. Látta Isten, hogy a
világosság jó, elválasztotta
tehát Isten a világosságot a
sötétségtől.” (1Móz 1,1-4)
Azután ezt mondta Isten:
- Gyűljenek össze az ég alatt
levő vizek egy helyre, hogy
láthatóvá váljék a száraz! És
úgy történt.
- Növesszen a föld növényeket:
füvet, amely magvakat hoz,
gyümölcsfát, amely fajtájának
megfelelő gyümölcsöt terem,
amelyben magva lesz a földön.
- Legyenek világító testek az égbolton, hogy
elválasszák a nappalt az éjszakától, és meghatározó jegyei legyenek az ünnepeknek, a
napoknak és az esztendőknek. Legyenek ezek
világító testek az égbolton, hogy világítsanak
a földre.
- Pezsdüljenek a vizek élőlények nyüzsgésétől, és repdessenek madarak a föld felett, az
égbolt alatt.
Azután MEGÁLDOTTA őket ISTEN: Szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek meg a
tenger vizét; a madár is sokasodjék a földön!
- Hozzon létre a föld különféle fajta élőlényeket: különféle fajta barmokat, csúszómászókat és egyéb földi állatokat.
- Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk
hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég
madarain, az állatokon, az egész földön és
mindenen, ami a földön csúszik-mászik.
- Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be
és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a
tenger halain, az ég madarain és a földön

mozgó minden élőlényen!
NEKTEK ADOK az egész föld színén minden
maghozó növényt, és minden fát, amelynek
maghozó gyümölcse van: mindez legyen a ti
eledeletek. Minden földi állatnak, az ég minden madarának és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül
adok minden zöld növényt.
És úgy történt. És látta Isten, hogy minden,
amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett
reggel: hatodik nap.
Napjainkban
A nyáron lehetőségem adódott, hogy a londoni All Souls gyülekezet szervezése alatt
egy három hetes missziós útra menjek tizedmagammal Afrika dél-keleti részére, Szváziföldre. Nagy izgalommal készülődtünk a
nagy útra.
Egy már régóta működő segélyszervezet
munkájába csatlakoztunk be. Iskoláknak,
árvaházaknak és egészségügyi intézményeknek segítettünk.
örömHíRlap
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Testileg és lelkileg is igyekeztünk felkészülni, de igazából senki nem tudta pontosan
hogy mi vár majd ránk, hogy fogunk reagálni az ott látottakra és tapasztaltakra.
Mindenkinek volt egy kialakult képe a kontinensről a korábban látott filmek, hírek alapján. De azt hiszem, Afrika is egy olyan része
a világnak, amit saját szemmel érdemes és
kell látni ahhoz, hogy az ember tudja milyen
is az.
Hálás vagyok Istennek azért, hogy elkészítette nekem ezt az utat és így bepillanthattam
a világ ezen részébe.
Látva Isten csodálatos teremtett világát a
könyvek lapjairól megelevenedve, érinteni
csodálatos teremtményeit, le vagyok nyűgözve Isten hatalmas bölcsességétől, kreativitásától, gazdagságától, ami a teremtett
világban nyilvánul meg.
Testközelből szemléltem az elképesztő
színkavalkádot a különféle madarak tollazatán és sohasem fogom elfelejteni azokat a
szívmelengető pillanatokat sem, amit a jégmadár viselkedése okozott, amint a nehéz
munkával megszerzett halat a társával megosztva fogyasztotta el a krokodilokkal és
vízilovakkal teli folyó felett, egy vékony
nádszálon ringatózva. A zsiráf megfontoltságát, ahogyan a folyóhoz közelített, hogy aztán az élete egyik legkiszolgáltatottabb pillanatában ivóvízhez jusson. A sas szárnycsapásainak szelét az arcomon, az elefánt tekintélyt parancsoló, bölcs tekintetét és hatalmas
füleinek hűsítő szellőjét, vagy éppen erőteljes lábaival kavart porfelhőt a szememben. A
kaméleon színváltoztató képességének csodáját, ami által egyik pillanatban még láttam,
de egy szempillantás alatt eltűnt a szemem
elöl. De szívesen emlékszem azokra a lélegzetelállító pillanatokra is, amikor a nyolc fős
oroszlán családot figyeltük csendben, kb. 4-5
méter távolságból, amint éppen békésen pihentek az éjszakai vadászat és lakmározás
után.
A levegő friss volt és az illata tiszta. Habár
azt hiszem, néhány pillanatig visszatartottam
örömHíRlap
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a lélegzetem abban a helyzetben. A teherautó
teteje nyitott volt és én sok olyan filmet láttam, amikor az oroszlánnak desszertre fájt a
foga… ☺
Ugyanígy elevenedtek meg az újságok lapjairól és tv képernyőjéről ismert borzadalmai a
föld jelenlegi állapotának.
A környezetszennyezés igen magas fokú –
de nem csak itt, a föld minden táján –, az
állatvilág számtalan faja kihalófélben van.
Kérdem én, mit kezdtünk a kezdetekben
nekünk adott földdel? Nem gondoznunk és
őriznünk kellett volna?
A Szváziföldön élő emberek és gyerekek
mindennapi életében sem éppen az az áldott
élet tükröződött vissza, amivel Isten megajándékozott minket.
A sárból és ágakból épített házak, melyet a
nyári időszakban lehullott eső lassan, kéthárom év alatt a földdel tesz egyenlővé. Lakója csak reménykedhet, hogy az összeomlás
nem épp alvás közben éri. Nem beszélve
azokról a gyerekekről, akiknek a HIV fertőzésben elhunyt szüleik nélkül egyedül kell
boldogulniuk sokszor ezekben a házakban.
Vagy a tizenéves lányok, akik naponta gyakran négy órát gyalogolnak ahhoz, hogy eljussanak az iskolába tanulni – a jobb jövő reményében. Persze, hacsak valamelyik eszét
vesztett, felelőtlen férfiember nem kapja el
útközben és ejti teherbe. De említhetném
annak a gyermeknek a történetét, akitől a 12
éves anyja akart megszabadulni, hisz azt sem
tudta mit kezdjen a babával. Még ő is gyerek, akit teherbe ejtettek, akinek 12 évesen
kellett végigcsinálni egy szülést egy olyan
országban, ahol a legközelebbi kórház akár
félnapi járóföldre van. Kocsi ugyebár nincs.
És ha el is jut a kórházba, örülhet, ha ő túléli
(a felszereltséget látva). Ennek a traumának
a feldolgozása nem kis munka, főleg ha
nincs megfelelő segítség. És a baba? Ha a
terhesség alatt a lányanyuka nem esett áldozatul semmilyen testi bántalmazásnak, amiben a magzat megsérülhetett, és a kismama
megfelelően tudott táplálkozni – ami nem
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igazán jellemző –, akkor van esélye annak,
hogy egészséges magzatként fejlődött. Ezek
után még abban kell bíznia, hogy a világra
jövetele során az orvosok és szülésznők
megfelelően bánnak vele, és nem történik
semmilyen orvosi műhiba, amitől aztán egy
életen át nyomorék lehet.
Mint ahogy az a kisfiú, akit én tartottam a
kezemben a vízi rehabilitáción, hogy a születés során szerzett idegsérülés következményeként megmerevedett testének a termálvíz
gyógyító hatásával segíteni tudjunk. Háromnégy éves lehetett, magassága, mint egy két
évesé, combja, mint
a csuklóm (az én
csuklóm
nagyon
vékony),
gerince
hátra feszült, mint
egy íves banán, arca
mozdulatlan,
torz,
tekintete tiszta, az
ég felé forduló.
A történetüket hallgatva és élethelyzetüket látva a három
hét alatt folyamatosan a könnyeimmel
küszködtem.
Borzasztó nehéz volt
nem
kimutatni
mennyire megrázó
látni, miben élnek. Esténként azon gondolkodtam, hogyan lehetne többet adni
nekik a mindennapjaik megkönnyítésén
túl. Tudtam, hogy van valami több, amit
tehetek értük. Tudtam, azzal tudok a legtöbbet adni nekik, ha elmondom, hogy Isten
mennyire szeret minket.
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16)
Ez a mi reménységünk, mely átsegít a
mindennapok megpróbáltatásain, és reményt ad a jövőre nézve is. Nem vagyunk
magunkra hagyva, hanem maga a teremtő
Isten visel gondot ránk.
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Ez az az örömhír, amit érdemes megosztani.
Azért imádkoztam, hogy az elveszett bárány
történetében – amit közösen elevenítettünk
meg egy kézműves foglalkozás alkalmával –
meglássák önmagukat, mint bárányok, és
Jézust, jó pásztorunkat, aki az életét adta
juhaiért. Hallgatnak a pásztor szavára és
követik Őt.
„Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az
enyéimet, és az enyéim ismernek engem… és
én életemet adom a juhokért.” (Jn 10,14-15)
A felépült és berendezett könyvtár, az új
könyvek a polcokon,
a számítógép adományok, az új kerítés, a termést hozó
gyümölcsfák, a vitaminokban
gazdag
ebéd az iskolában,
beteglátogatás, közbenjáró
imádságok… és még sorolhatnám.
Mindezek mellett az
jelentette a legtöbbet
ezeknek a nehéz
sorsú embereknek,
hogy megtapasztalhatták Isten gondoskodását az önkéntesek munkáján keresztül.
„Isten nem feledkezett meg rólam” –
mondta az útszélén, a béna lábakkal született
fiatalember, amikor megálltunk beszélgetni,
majd egy szatyor gyümölccsel és egy baseball sapkával ajándékoztuk meg – hogy ne
süsse a nap a fejét.
Mi csak meglátogattuk és imádkoztunk azért
az idős néniért, aki a sokadik műtétjén volt
túl. Ő ezért áldotta az Urat.
Az a kislány is, akit az ölembe vettem és
karjaival úgy szorította a nyakamat, hogy azt
hittem sosem engedi el, arra vágyott, hogy
érezze, ő is fontos valakinek.
Hát nem az a legnagyobb dolog ebben a viörömHíRlap
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Óvoda

lágban, hogy Jézusnak olyan fontosak vagyunk, hogy végigment a megaláztatáson, és
kínokon… csak azért, hogy kifizesse az árat
értünk?
Tudva, hogy Ő az én jó pásztorom, aki életét
adta értem, és én az Övé vagyok, elmondhatom, hogy meg van mindenem, amire szükségem van.
A jövőben
Isten ezt mondja:
„Mert én új eget és új földet teremtek, a
régire nem is emlékeznek, senkinek sem jut
eszébe. Ezért örvendjetek és vigadjatok mindörökké annak, amit teremtek.
Mert Jeruzsálemet vigasságra teremtem,
népét pedig örömre. Vigadozni fogok
Jeruzsálemmel, és örvendezni népemmel.
Nem hallatszik ott többé sírás és jajgatás
hangja.” (Ézs 65,17-19)
„Tisztátalanok pedig nem jutnak be oda,
sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekszenek: hanem csak azok, akik
be vannak írva a Bárány életkönyvébe.” (Jel 21,27)
„Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert
joguk lesz az élet fájához, és bemennek a
kapukon a városba.” (Jel 22,14)
Én már boldogan követem az én jó pásztorom szavát és hirdetem, amint meg van írva:
„Amit szem nem látott, fül nem hallott, és
ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el
az Isten az őt szeretőknek.” (1Kor 2,9)
Te is jössz?
O.M.

örömHíRlap
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Óvodai évkezdés
Családunk idén szeptemberben egy előre
ismert fordulóponthoz érkezett. Az esemény
örömteli, hiszen elsőszülött fiunk, Erik óvodás lett. Az ilyen nagy események az öröm
mellett azért mindig sok kérdést is felvetnek
a szülőkben, és egy-kettő ezek közül kissé
félelmetesnek is tűnhet. Így voltunk ezzel mi
is, de csak voltunk, mert minden kérdésünkre megnyugtató választ adott az Úr, és nagyon hálás vagyok, hogy olyan óvodába
járhat Erik, ahol testileg és lelkileg is biztonságban tudhatom.
2011 szeptemberében jártunk először a
baba-mama körben, és az ottani légkör
magával ragadott minket. Egy olyan közösséget ismerhettünk meg, ahol a kedvesség, a türelem, a jóság alapértéknek számítanak. A gyermekfelvigyázó nagymamák
olyan természetességgel viszonyultak a gyerekek iránt, ami az anyai szívemet teljes
mértékig megnyugtatta. Amikor elérkezett az
óvodai beiratkozás ideje, egyre gyakrabban
jutottak eszembe más, nem baba-mama körös anyukáktól hallott tapasztalatok: például
hogy a gyerekek a vitáikat rendezzék csak le
maguk között, az óvodában úgysem fognak
rájuk szólni. Erre pedig válaszként egyik
baba-mama körös anyukatársam szavai
visszhangoztak, hogy „ilyenkor azt kell
mondani, hogy a Száz Juhocskába fog járni,
és ott ilyen nincs”. És valóban, egy mostani
kisgyermeknek nagyon fontos megtanulnia a
viták szelíd és megbocsátó rendezési módját.
Bizonyosságom pedig egyre inkább nőtt,
amikor meghallgattam az óvodavezető,
Lakatosné Balog Erzsike néni az óvodát bemutató ismertetőjét, majd ezután, egy kellemes tavaszi délelőtt az udvaron játszó gyerekeket csodálva már tudtam, hogy ez lesz a
mi ovink.
Gondolom, hogy nem én vagyok az utolsó
szülő, aki az elsőszülöttjét szoktatja be, így
leírom az élményeimet. Mivel Erik korábban
nem járt még rendszeresen közösségbe, né-
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hány bíztató jel ellenére sem számítottam
könnyű beszoktatási időszakra. A nagyszülős
hétvégéken a nagyik és papák toronymagasan vezetik a népszerűségi listát nála, de új
élethelyzetekben továbbra is nagyon igényli
a szülői támogatást. Egy kisebb megfázás
miatt a második héten kezdtünk, így ezen a
héten ő volt az egyetlen beszoktatós kiscsoportos. Mosolyogva mentünk be, bár Eriken
nagyon láttam, hogy tart az új helyzettől.
Tündi néni és Kati néni azonnal oldották a
feszültségét, és a csoportban lévő gyerekek
is olyan nagymértékű empátiáról tettek bizonyságot, hogy én is tanultam tőlük. Bizony, az Úr munkálkodásának hála, egy ekkora gyerek is lehet már ilyen bölcs. Bevonták Eriket a játékba, amit nekem nagyon jó
volt látni. A harmadik napon már úgy éreztem, hogy talán jobban ki tudna bontakozni
Erik, ha én nem lennék mindig a látómezőben. Szép lassan elkezdtem a kivonulást. Az
első 5-10 percnél nem volt gond, majd másnap kétszer másfél órára mentem el. Ez viszont nehéz volt. Sírt, és minden erejével
kapaszkodott belém. Eszemmel és szívemmel is tudtam, hogy bár most nehéz, hamar
jobb lesz. Kimentem, és az ajtón túl fülelve
imádkoztam. Pillanatok alatt abbamaradt a
sírás, és az ajtón kinéző óvónéni is megnyugtatott, hogy Erik szépen játszik. Napról
napra könnyebb lett innentől. Szép fokozatosan haladtunk Erik igényeihez igazodva, és
ez nagyon jó volt. Nem siettették a beszoktatást, így az én mosolygós nagyfiam az oviban is önmaga lehet. Én pedig napról napra rácsodálkozom, hogy milyen sokat kap
Erik a mindennapos foglalkozásokon.
Nagy öröm hallgatni, ahogy otthon, a játék közben is énekli az áhítaton tanult
énekeket.
Hosszú lenne leírni, ki mindenkinek tartozunk köszönettel az oviban. Egy olyan légkörű óvodába járni nap mint nap, ahol
mindig kapunk egy kedves mosolyt vagy
bíztató szót, emberi szóval leírhatatlan.
Érezni, hogy az Úr jelen van az óvoda
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falai között, és az ő szeretete nyilvánul
meg az óvónénik és dadák kedvességében.
Boldog vagyok, és alig várom, hogy az Úr
rámutasson olyan óvoda körüli teendőkre,
amiben én is hasznos segítő lehetek.
Szomorné Vonza Éva

Tudja, mire van szükségünk
Ez az év számomra különösen nehéz volt,
idén töltöttem be 40. életévemet és ilyenkor
az ember hajlamos megállni, számot vetni az
életéről: mit ért el, milyen kudarcai, sikerei
voltak…stb. Valahogy velem is ez történt, és
igazából nem töltött el örömmel, amit
„láttam”: sikertelen házasság, válás, gyermektelenség és egyedüllét. Ráadásul előjöttek a félelmeim is: vajon lesz társam és gyermekem, ha igen, mikor? Hiszen 40 éves vagyok, és józanul belegondolva van max. 5
évem a szülésre. Az életemet pedig nem tudom elképzelni gyermek nélkül, de olyan
nehéz társat találni…
Ráadásul a munkahelyemen sem úgy alakulnak a dolgok, ahogy az kellene: a kollegáimmal, főleg a közvetlen főnökömmel nem
igazán találom meg a hangot: féltékenység,
képmutatás, egymásra mutogatás van, nincs
őszinte, egyenes beszéd. Nehéz eligazodnom, megállnom a helyem ebben a környezetben.
örömHíRlap
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Bizonyságtétel 6.

Ezekkel az érzésekkel, gondolatokkal közeledtem a születésnapomhoz. Megmondom
őszintén, hogy nem igazán voltam jókedvű,
derűs, sőt inkább szomorú és lehangolt. Nehéz volt velem beszélgetni, felderíteni és a
családom is elég nehezen viselte ezeket a
hangulatváltozásaimat. Persze az Istennel
való kapcsolatom nem szakadt meg, jó volt
neki elmondani a bánatomat, kiönteni a szívemet. Ilyenkor mindig nyugalomra, békére
találtam, de hiányzott a jókedv és a derű.
Ezt igazából a születésnapomkor kaptam
„vissza”: a húgom hazautazott a születésnapomra, ő volt az egyik meglepetés ajándékom; a másik pedig a meglepetés születésnapi „bulim”, amit a családom szervezett (amit
nagyon köszönök nekik ezúton is): meghívták az összes nagyon közeli barátomat a családi házunkban, hogy együtt ünnepeljük ezt a
kerek évszámot. El sem mondhatom, menynyire örültem ennek, és a mai napig hálás a
szívem, mikor erre gondolok. Egy nagyon
szép estét tölthettem el azokkal az emberekkel, akik igen közel állnak hozzám és akiket
nagyon szeretek. Visszakaptam a derűt és a
mosolyt az életembe.
A nyári szabadságom is nagyon jól telt, igazán gyönyörű helyekre jutottam el: francia
Riviéra és a Mount-Blanc, ahol ismét kaptam
erőt és energiát.
Amennyire nehéz volt az ezelőtti időszak,
most annyira vagyok boldog és hálás. Igaz
az az Ige, ami a vezérigémmé vált az életem
során: „Minden gondotokat őreá vessétek,
mert neki gondja van rátok.” (1Pt 5,7)
Most is bebizonyította Istenem, hogy ha
őszintén kitárjuk szívünket, elmondjuk fájdalmainkat, kéréseinket, akkor Ő meghallgatja és betölti szükségleteinket. Nem mindig azonnal, hanem a számunkra megfelelő
időben és helyen. Tudom, hogy gondja van
rám; tudom, hogy megvan a terve az életemmel, nekem csak az általa kijelölt úton
kell járnom, és soha el nem engednem Őt,
félelmeimet és gondjaimat pedig Őreá kell
vetnem.
Mezősi Rita
örömHíRlap
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Ifi csendeshét
Isten megengedte, hogy idén Balatonfűzfőre
mehessünk, így a reggeli gyülekező, egy
rövidebb imádság és kb. mintegy másfél órás
út után meg is érkeztünk szállásunkra, ahol
elfoglaltuk a szobáinkat.
Cikkemben a hét „lelki részéről” írom le
gondolataimat.
Nem tudom pontosan visszaadni azt, ami ott
elhangzott, de a fő kérdéseket megtartottam.
Több része is volt az áhítatnak, először bevezető játékot játszottunk, amely valamilyen
formában kapcsolódott a témához, azután
következett egy videó, amelyben egy fiatalabb igehirdető illusztrációkkal (is) hirdette
az Igét, azután pedig csoportbeszélgetés volt.
A hét témája a Keresztkérdések ifi változatából volt, amelyek Márk evangéliuma alapján,
olyan kérdéseket érintettek, minthogy:
- Miért érdemes Jézust megismerni?
- Ki volt Ő?
- Miért jött?
- Miért halt meg?
- Tényleg él?
Ezekre a kérdésekre a válasz életfontosságú
mindannyiunk számára.
Jézus ismer mindannyiunkat, tudja a gondolatainkat, az örömünket, a bánatunkat, irigységeinket, hitetlenségünket, erőtlenségünket,
félelmünket és minden mást is. Tudja mindazokat a bűnöket, amiket nap mint nap elkövetünk, akár titokban, akár nem.
A néhány nap során többször is előjött az a
kérdés, hogy mit szólnánk ahhoz, ha lenne
egy szoba, ahol mondjuk lejátszhatnánk az
összes gondolatunkat, cselekedetünket, szavainkat. Kiket engednénk be oda? Barátainkat? Rokonainkat, esetleg családtagjainkat?
Hát, őszintén szólva én egyiküket sem szeretném ott látni.
Jézus az egyedüli, aki akar és tud megoldást
adni mindannyiunk számára a bűneinkre és
önmagunkra vonatkozólag. Legfőképpen
ezekért érdemes Őt megismerni.
Ő Isten Fia, aki azért jött el erre a Földre,
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„hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.” (Lk 19,10)
Az eredeti nyelv még jobban kifejezi ezt:
hogy megkeresse, hogy megszabadítsa,
hogy üdvözítse és hogy megtartsa. Küldetése volt ezen a Földön (milyen szépen kifejezi ezt a magyar nyelv), hiszen az Atya
küldte Őt azért, hogy meghalljon miattunk,
helyettünk és értünk a kereszten, azokért a
bűnökért, amely Ádám és Éva bűnesete óta
bennünk van, és azokért, amelyeket minden
nap elkövetünk. Jézus azért halt meg, mert
annyira szeret minket, hogy nem akarja,
hogy tovább a bűn állapotában legyünk.
Az Ő élete nem ért véget a kereszten, mert a
harmadik napon feltámadt.
Valósággá lehet Ő is a mi életünkben, és
Jézus azt szeretné, ha mi is élnénk Őáltala,
hogy egy olyan életet éljünk, amely számunkra a legtökéletesebb.
Jézus mondja: „Én vagyok az út, az igazság
és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” (Jn 14,6)
A kérdés az, hogy kértem-e már azt, hogy
bocsássa meg bűneimet, és hogy legyen Ő
az életem ura, vagy jelenleg még más az
életem ura?
Szenyita György

Bódás János: Ne zárd ki
Ha szobádat elsötétíted,
még mozgásod is tétova.
A lelke is keserű annak,
kinek sötét az otthona.
S ha szíved ablakán leng a bűn
elsötétítő függönye,
az is gonddal, keserűséggel
és démonokkal lesz tele.
Ne zárd ki Jézust életedből.
Boldogság ott lehet csupán,
hol a Világ Világossága
tűz be a szívek ablakán.
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5 érv – ami miatt kerülnünk
kell a halloween-t
„Én, az Úr, vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából.
Ne legyen más istened rajtam kívül! Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a
földön, vagy a föld alatt a vízben vannak.” (2Móz 20,2-4 Tízparancsolat)
A köztudatban a halloween „az amerikai
mindenszentek”-et jelenti. Ez azonban több
körben is súlyos tévedés. Amennyire tőlünk,
keresztyén emberektől telik, igyekeznünk
kell megakadályozni ennek a káros divathóbortnak az itthoni elterjedését. Az alábbi
indokokat abban a sorrendben igyekeztem
leírni, ahogy egyre mélyebbre jut vizsgálódó
tekintetünk.
1. Elsőre csak azt látjuk, hogy ez valami
félelmetes. Gyerekek és felnőttek rémesebbnél rémesebb, és igen gusztustalan jelmezeket húznak fel. Viccesen, de fenyegetőznek.
Ijesztgetnek. Gúnyt űznek a halottainkból
azáltal, hogy képiesítik a test bomlását, ráadásul még feltételezik, hogy félholt állapotban visszatérnek kísérteni.
2. A magyar halottak napi és mindenszenteki
hagyományokat a tisztelet és a megemlékezés, a reménység, valamint a megváltásban
és az örök életben való hit járja át. Vagyis a
„kétszeri születés és csak egyszeri halál”
eszméje. Ezzel szemben a sötétségben tartott halloween csak egyszeri születés és
egyszeri halál megtestesítője. Az, hogy
zombiként mutatja be a holtakat, a halálban
maradás jelképe.
3. Magyarországon a társadalom egy komoly
része olyan, mint a gyökerétől megfosztott
fa. A szocializmus alatti évtizedekben ugyanis az egyházellenes politika vagy kettős
kommunikációra kényszerítette a családokat
(azaz mást mondunk itthon, és mást a nyilvánosság előtt), vagy teljesen elszakította őket
örömHíRlap
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a történelmi egyházaktól. Az emberekben
viszont eredendően megvan az igény, hogy
valami különlegest keressenek, csak éppen
nem tanultak meg szelektálni jó, jónak látszó
és rossz között. Ilyen talajon pedig egy
misztikus, babonákkal és látványos elemekkel kísért jó kis buli könnyen népszerűvé válik. De ugyanezen okból tudnak az
ún. kisegyházak, szekták, ezoterikus tanok
vagy az asztrológia is terjeszkedni.
4. Az egészet átjárja a
„multikultis” sokszínűség és
a rosszul értelmezett
elfogadás. Az angolszász világból importált valami ez,
ami nem tudna
ilyen hatékonyan
terjedni az itthon
is jelenlévő multinacionális vállalatok nélkül. Félreértés ne essék,
nem ellenük szól
ez az írás, mert
ezek a cégek megfelelő szabályozások
esetén hasznos és
nélkülözhetetlen részei
a gazdaságnak. A cégek
legtöbbször nem eszméket
néznek, hanem profitot. Ha valamiből hasznot remélnek, annak melléállnak. Így van ez
március 15. környékén is, amikor a kiskereskedelmi láncok egymással versenyezve osztogatják a nemzeti színű kokárdát már minimális összegű vásárlás után. Tudják, hogy ez
vevőcsalogató. Szeptember végétől már árulják a halloween-tököket, és szép lassan október végéig megérkezik a rémséges kollekció
minden darabja. Ha a lakosság nem lenne
fogékony erre az egyébként kártékony kultuszra, a multik sem hirdetnék nagy betűkkel
a halloween-t.
Ha már a halloween-tök szóba került, a tökörömHíRlap
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faragás a magyar hagyományban is fellelhető. A XI. században László király töklámpásokkal világíttatta ki a tornyot, ahol Salamon
raboskodott. Innen származik a mondás,
hogy „világít, mint Salamon töke”. Szomorú,
hogy a halloween beszennyezte ezt a hagyományt. Jó érzéssel már nem készíthetünk
töklámpást, mert az mára már okkult
jelképpé vált és a jelentése gyökeresen
megváltozott.
5. A végére hagytam a legfontosabb pontot. Ha utána
olvasunk a halloween
gyökereinek, rémisztő
dolgokat találunk. A
kultusz a kelta
hagyományokból
ered. A kelták
több istenben hittek,
és
a
halloween volt a
legnagyobb ünnepük, amit samhain
-nak szántak. Ezen
az estén visszatérhettek a halottak a
házaikba. De hogy
az élők elnyerjék a
halottak jóindulatát,
a kelták állatbőrökbe
bújtak és áldozatokat mutattak be. Egyes írások szerint kiszemeltek egy
házat, amit töklámpással jelöltek meg. Az ott
lakóknak kellett az áldozatot kiszolgáltatni,
egy gyereket. Ha ezt nem tették meg, az
egész család véres bosszúra számíthatott.
Más írások szerint a gyermekáldozat nem
bizonyítható. Abban viszont mindenki egyetért, hogy a kelta rítusok helyén bőven találni csontkupacokat. Vagyis ez a hagyomány eredendően a gonoszból gyökerezik,
és nem összeegyeztethető a keresztyén élet
alapértékeivel, ellentétes mindennel, ami
jó, és legfőképpen azért utasítsuk el, mert
nem Istentől való!
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Imatémák

A mai helyzet pedig az, hogy Magyarországon sok helyen már az óvodában is megtartják a halloween-t, nem számolva azzal, milyen helyzetbe hozzák ezzel a szülőket: vagy
a szülő legyen rossz fej, mert a gyerek kihagy egy bulit, vagy kiteszi egy okkult rituálénak, és ezzel károkat okoznak a gyermeki
léleknek. Cseri Kálmán református lelkipásztor így ír erről: „amikor ezek a szerencsétlen
gyerekek hazakerülnek egy ilyen halloween
buliról, vagy kísértetnapról, akkor csodálkoznak a kedves szülők, hogy nem mer elaludni a gyerek, hogy álmában kiabál, éjjel
bepisil, nappal pedig agresszíven verekszik,
ami korábban nem volt szokása”.
Több országban is tiltakoznak az egyházak a
halloween terjedése ellen. Lengyelországban
a lengyel katolikus egyház üzenetben figyelmeztet, hogy a halloween az okkultizmust
és a mágiát népszerűsíti. Oroszországban
az ortodox egyház egyenesen a halloween
betiltásáért emelt hangot. A Vatikáni Rádió a
világ távolabbi részéről, a Fülöp-szigetekről
ad hírt, ahol szintén főleg kereskedelmi hatásra gyorsan terjed a kultusz.
Amit mi, református keresztyének és jó
szándékú emberek tehetünk: a mi kis világunkban világosítsuk fel az embereket ennek
a káros hagyománynak a veszélyeiről. Hogy
Isten szándékával ellentétes, hogy ez a go-

nosztól származik, káros, romboló hatású, és
a lelket megbetegíti. Nyilván nem akarjuk,
hogy szeretteink vagy ismerőseink megfertőződjenek ezzel, – ebben nekünk is van felelősségünk.
Szomorné Vonza Éva

Elek Lajos: Köszönöm az estét!
Köszönöm neked Úr Jézus az estét!
Köszönöm az esti virágok illatát,
a tücsökzenét, a hunyorgó csillagokat,
amik mintha rám kacsingatnának.
Ha ilyen szép az égnek a fonákja,
akkor mennyivel szebb lehet a színe?
Köszönöm a Holdat,
ezt az éjjeli lámpást.
Tudom, hogy nincs saját fénye.
A Nap reá süt és annak fényét
továbbítja nekünk.
Segíts Uram,
hogy így szemléljelek én is Téged!
Szívem vágya, hogy életem
a Te fényedet és szépségedet
továbbítsa azokhoz, akik között élek!
„Megváltott engem, hogy... életem a
világosságban gyönyörködjék.”
(Jób 33,28);
„... éljetek úgy, mint a világosság
gyermekei.” (Ef 5,8)

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
Karácsonykor jelenik meg.
A lapot önkéntes adományokból
tartjuk fenn.

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
November 2. 10:00
16:00
29. 9:30
30. 15:00
17:00
Dec.

22-23 18:00
24. 16:00
25. 10:00
26. 10:00

Úrvacsorás istentisztelet reformáció
alkalmából
Házaspári alkalom
Egyházmegyei presbiteri konferencia
Idősek szeretetvendégsége
Adventi zenés istentisztelet
Úrvacsorai előkészítő alkalmak
Szentesti istentisztelet
Karácsonyi istentisztelet úrvacsorával
Gyermek istentisztelet is lesz!
Karácsonyi istentisztelet úrvacsorával

Ima
Gondolkozz bennem, Jézus – s világos, tiszta az,
beszélj belőlem, Jézus – s beszédem jó s igaz.
Cselekedj bennem, Jézus – s akkor csak jót teszek,
megszentelt lesz a munkám, s veled csendben leszek.
Hasd át egész valómat, töltsd be teljesen,
hadd olvassák le rólam, mily nagy szereteted!
örömHíRlap

