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Nyár – pihenés – megerősítő áldások
„Isten… megpihent a hetedik
napon egész alkotó munkája
után.” (1Móz 2,2)
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18
Konfirmáció
legyen időnk a Vele való talál19 kozásra. Ekkor összegyűlünk,
Imatémák
mint az Ő családja, letelepszünk
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elé, hogy Igéje által munkálkodjon bennünk: tisztogasson, gyógyítgasson, tápláljon és
erősítsen, vigasztaljon, levegye terheinket, és boldog
bizonyossággal mehessünk tovább életutunkon: végtelen
türelmes, figyelmes Édesatyánk van, akinek személy
szerint egyenként minden megváltott gyermeke (azok is,
akik ezután lesznek azok) fontos Krisztusért, áldozatáért.
TARTALOMJEGYZÉK:

Ez a munka és pihenés az életünk
Istentől teremtett ritmusa. Persze,
mi azt gondoljuk: lehet ezt másképp is csinálni. Emlékszem rá:
amikor a paksi atomerőmű építéséhez kirendelték a mérnököket,
egy hitben járó testvérem is oda
nyert beosztást. De nem ebben a
ritmusban kellett dolgozniuk,
hanem dekádban, ami tíz nap
munkát és négy nap pihenést
jelentett (így tudtak hazautazni).
Ám érdekes problémák kezdtek
jelentkezni egy év múlva: a mérnökök 80 %-a depressziós lett.
Nem bírták lelkileg ezt a túlfeszített munkatempót. Isten rendjére
van a Bibliában egy szó: taktus.
Minden Istent dicsőítő zeneművet taktusonként állítanak össze
íróik. Ha ezt a taktust valaki a
zenekarban nem tartja be, akkor
az egész felborul, vége a harmóniának.
Életünk rendjét, taktusát a mi
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Elrendelt idő

Édesatyánk bölcsen eltervezte. Éppen
azért van Istentől rendelt ideje a munkának és a pihenésnek életünkben, hogy az
Istentől elkészített harmónia fel ne boruljon. Nem véletlenül adja nekünk Ő a nyarat,
az iskolai szünetet és a szabadságot. Szükségünk van arra, hogy a mindennapok feszültségeiből, hajtásából és készenléti állapotából
kilépve megpihenjünk. Lelkészi munkám
első 15 évében azt jelentettem hivatalos szabadságként
a
főnökömnek,
amikor
Torbágyra mentem először az ifi szolgálók
felkészítő hetére, aztán egy hétre fiatalok
közé a Bárkába. Ott viszont én keltem elsőnek, és én feküdtem utolsónak, ami nem
jelentett pihenést. Egy gyülekezet meghívta
egész családunkat egy hónapra vendégének.
Ekkor kijött rajtam a fáradtság, és engem
reggelihez, ebédhez, vacsorához három napon át fel kellett kelteni. Itt, Pesten és Pest
környékén különösen nagy a tempó. Ezt
idegrendszerünk sem bírja a végtelenségig.
Milliónyi rémes történetről szólnak a hírek,
amit lelkünk képtelen feldolgozni. Isten mindent elkészített, hogy testünk-lelkünk megpihenhessen. Ad szabadságot, ahova velünk
jön, hogy beszélhessen velünk. Ott még a
lelki csendességre is több időnk van. Nem
kell rohanva imádkoznunk, van időnk mindent elmondani neki. Bátran menjünk el otthonról! Itthon mindig találunk valami újabb
tennivalót. Stop! Találd meg a helyét, hol
nem szól a TV, üres, recsegő zene, nem
cseng állandóan a mobilod! Örülj Isten teremtett világának: napfénynek és esőnek,
hegyeknek, réteknek, madaraknak, virágoknak! Nyugtasson meg fizikailag a zöld, a
csodás természet, ami körülvesz, de ennél
fontosabb: nyugtasson meg Édesatyád jelenléte, csendje, békéje. Itt több idő jut párodra és gyermekeidre is, hiszen őket Istentől
kaptad. Szükség van a házastársak minden
feszültségtől mentes nyugodt beszélgetésére
is, közös sétákra, egymás megbecsülésének,
a másik iránti gyengédségnek a továbbadására éppúgy, mint a gyermekeiddel közös
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programokra, koruknak megfelelően játék,
séta, túra, vidámság, az érzelmi tankjuk feltöltése (a felsorolás bővíthető).
Tekintsd Isten ajándékának a pihenést!
Valakitől hallottam: Isten nem tevehajcsár.
Csak az Istennel való kapcsolatában és lelkileg rendezett ember tud helyt állni feladataiban. Aki így él, az örömmel tudja elfogadni
Istentől a fontos és szükséges pihenést, szabadságot, kikapcsolódást is.
Áldott nyarat és pihenést kívánok gyülekezetünk minden kedves tagjának!
Tariska Zoltán ny. lelkipásztor

Emberileg érthető, hogy ...
– hitünkből kénytelenek vagyunk mindig
lefaragni egy keveset, míg végül egy
olyan Jézust állíthatunk az emberek elé,
akit mindenki elfogadhat;
– keresztyénségünket kénytelenek vagyunk csak vasárnapra korlátozni, mert
hétfőn már kissé kényelmetlen volna
Jézust követni;
– nagyon sok a dolgunk, és ezért nem
érünk rá naponta Bibliát olvasni és
imádkozni;
– nem adunk az éhezőnek egy darab
kenyeret, hiszen áldozatunk úgy sem
lenne több, mint egy csepp a tengerben;
– ha másokat igazságtalanul vádolnak,
mi hallgatunk, de hibáikról és gyengeségeikről készségesen beszélünk;
– úgy élünk, mintha a pénz és egészség
elég lenne az igazi élethez, és minden
utat megfelelőnek tartunk, melyen még
több pénzt kereshetünk;
– azonnal visszavonulunk a szolgálattól, ha valami mellőzés vagy csalódás ér
a gyülekezetben;
– ebben a világban vannak fontosabb
dolgok is, mint az Úr Jézus.
Emberileg érthető, de vajon mit szól
ehhez Isten?
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Bizonyságtétel 1.

Hitharcok,
imával nyert csaták
Először is szeretném megköszönni, hogy az
Úr kirendelte ezt a napot. Bár az ellenség
megpróbálta meghiúsítani, ugyanis péntek
estére belázasodott legkisebb lányom. Mára
már azonban jól van, és az Úrnak hála, itt
állhatok és beszélhetek az Úrról, és az Ő
csodálatos munkáiról. Ezzel az Igével bátorított engem:
„Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el,
mennyi jót tett veled!” (Zsolt 103,2)
39 éve vagyok
Isten teremtménye és 6 éve Isten
gyermeke. A kettő közti különbség az, hogy
1977. november
16-án születtem
meg egy református család egyetlen gyermekeként
Debrecenben, de
2010. november 8
-án születtem újjá
Isten gyermekeként.
Röviden az Isten nélküli életemről. Félárva
gyermekként az édesapám hiánya miatt érzett nyomasztó űrt semmivel sem tudtam
pótolni. Mivel nem volt istenhitem, nem
tudtam rátámaszkodni a nehéz helyzetekben arra a Kősziklára, aki ma már nem
csak támaszom, erős Istenem, hanem
örökkévaló Atyám, békességem Fejedelme, csodálatos Tanácsosom, áldott Orvosom! És hogyan lett enyém e drága kincs?
Elmesélem nektek.
Az imént említett űrt, ürességet okkult, hiábavaló, Isten által megtiltott, természetfeletti
erőkkel, jelenségekkel való találkozásokkal
is próbáltam betölteni, pl.: babonák, homeopátiás szerek, akupunktúra, talpreflexológia.
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Az ellenség ebben tökéletesen a segítségemre volt. Alkalmakat kínált, hogy belelássak a
nem látható világba. Jósnőtől kértem segítséget, hogy döntsek a párválasztásban. Kineziológusnál, természetgyógyásznál kerestem
gyógyulást, amikor már testi tüneteim voltak. Erős szívdobogás, remegés, halálfélelem, pánikrohamok. Az ellenség, vagyis a
Sátán, saját szolgáival, démonaival, akik
valóságos szellemi lények, az embert addig
keveri-kavarja, csűri-csavarja, dobálja, öszszezavarja, félelemben tartja, míg végül elpusztul. „Embergyilkos volt kezdettől fogva.” (Jn 8,44) Engem is megpróbált eltenni
láb alól. A pánikbetegségem már
olyan méreteket
öltött, hogy altatókkal sem tudtam aludni, teljesen kimerültem,
hiperventilláltam,
azaz elakadt a
lélegzetem, és azt
gondoltam, itt a
vég, megfulladok.
Ebből a mélységből emelt ki engem az Úr és áld
meg azóta is naponként szeretetével. Mert „az Úrtól jön a
szabadítás.” (Zsolt 3,9)
2010-ben engedelmeskedtem először az én
Megváltó Uramnak a hívására és elmentem
Berekfürdőre a gyülekezeti csendeshétre. Az
első nap kaptam egy Igét: „Szívedet és utódaid szívét körülmetéli Istened, az Úr, szeretni fogod Istenedet, az Urat teljes szívedből és
teljes lelkedből, és élni fogsz.” (5Móz 30,6)
A hét első három napján még nem értettem,
mit akar Isten tőlem, a harmadik nap estéjén
azonban szívem olyan megtört állapotba
került, hogy Isten el tudta végezni rajtam a
szívcserét. Ezen az estén válaszokat kaptam,
másnap már megértettem a Bibliát, munkálkodott bennem az Úr. A hét végén leültem
örömHíRlap
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Bizonyságtétel 1.

tiszteletes asszonnyal, és rádöbbentem,
hogy tartós boldogságot csak úgy kaphatok, ha Jézust befogadom a szívembe,
megvallom bűneimet, megtagadom okkult
bűneimet. Hálát adok, hogy Jézus értem is
meghalt a kereszten és feltámadt, és hogy
nekem is üdvösségem és örök életem lehet.
Azóta eltelt lassan 6 év, és a hívő élet hadszínterén naponta ad győzelmeket az Úr. Ő
irányítja az életemet és így bátorít: „Ne félj,
mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én
vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.” (Ézs 41,10)
A megtérő Igémben szerepelt egy fontos szó:
ez a „teljes”. Szeretni fogod teljes szívedből
és teljes lelkedből. Ez számomra a gyakorlatban azt is jelenti, hogy pl. nem tűrök meg
semmilyen Istennek nem tetsző dolgot,
könyvet, CD-t, mesét vagy játékot a házunkban. Vagyis megtisztítottam az otthonunkat
ezektől és teszem ezt mind a mai napig. Tudom, hogy milyen árat fizetnék érte, mert az
ördög mindig benyújtja a számlát. Lehet,
csak egy szellem vagy boszorkány a gyermeked játéka, és nem érted, hogy miért olyan
kialvatlan, és lát esténként idegeneket a házban. Ha az Úr azt kéri: ne, akkor NE! „Az Úr
törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr
intő szava határozott, bölccsé teszi az együgyűt.” (Zsolt 19,8) Tehát próbálok úgy élni,
hogy neki tetsszen és az Ő dicsőségét szolgálja!
Gyógyított meg már csodásan az Úr, amikor
a harmadik kislányom születése után pár
hónappal kiugró vérnyomás értékekkel mentem orvoshoz. Ő persze szívgyógyszert
adott, a szoptatás rovására. Ekkor újra leborultam, és imában kértem, tusakodtam, hogy
mutassa meg, mi a terve ezzel. Ő Szentlelkével megmutatta, milyen bűnömet kellene
otthagynom nála, és cserébe pár órán belül
rendeződött a vérnyomásom. „Mert én arra
tekintek, aki nyomorult, és megtört szívű, és
aki igéimet tiszteli.” (Ézs 66,2)
Elhívást, szolgálatokat is kaptam az Úrtól.
örömHíRlap
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Ezekhez naponta megadja az erőt. Például
hittant tanítok óvodásoknak itt Fóton szeptember óta. Az első pár hónap olyan támadásokkal volt tele, hogy sokszor kértem az
Urat, mutassa meg, mit tegyek, hogyan viszonyuljak bizonyos gyermekekhez, felnőttekhez. Ő az Igéjében egyértelműen így vezetett: „Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek.” (Jak 1,12)
Mostanra elmondhatom: „Tudjátok meg,
hogy az Úr csodákat tesz hívével! Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok!” (Zsolt 4,4)
Megtapasztalom nap mint nap, hogy az
Úrnak engedelmeskedve áldásait bőven
kiárasztja. Igéje által volt, hogy már előre
figyelmeztetett valamire, de volt, amikor egy
meglévő helyzetben adott segítséget a jó
döntés meghozatalában.
Ezt az ígéretet kaptam, melyet végezetül
szeretnék megosztani veletek: „Lásd, eléd
adtam ma az életet és a jót, de a halált és a
rosszat is. Ezért parancsolom ma neked,
hogy szeresd Istenedet, az Urat, járj az ő
útjain, tartsd meg parancsolatait, rendelkezéseit és döntéseit, és akkor élni és szaporodni fogsz, mert megáld téged Istened, az
Úr.” (5Móz 30,15-16)
Gali Barbara
(Elhangzott 2016. április 3-án a tavaszi női csendesnapon.)

Nem fogsz elbukni
– ha az igazság oldalán harcolsz;
– ha magadtól többet követelsz, mint
másoktól;
– ha tévedéseidért bocsánatot kérsz;
– ha az első megbocsátó lépést anélkül
teszed meg, hogy nézed, vajon a másik
barátod-e vagy ellenséged;
– ha inkább minél gyakrabban mondasz barátságos szavakat, mint minél
ritkábban.
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Gyülekezeti élet

Harcaink, avagy élet a
hadszíntéren
2016. április 3-án ismét megtartottuk Fóton,
a minden év tavaszán (egy héttel Húsvét
után) szokásos női csendesnapunkat. Isten
szép idővel, derűvel örvendeztetett meg minket. Ismét fontos dolgokat helyezett a szívünkre ezen a vasárnapon.
Sebestyén Julianna tiszteletes asszony nem
véletlenül adta a – Harcaink, avagy élet a
hadszíntéren – címet a nap témájának. Tapasztalhatjuk, hogy
harcaink vannak az
élet minden területén, minden életszakaszban,
minden
napon. Nem vonhatjuk ki magunkat, ott
vagyunk az ütközetek,
csaták közepén, ha
tetszik, ha nem.
Hitetlen és hívő ember egyaránt az élet
viszontagságaiban
küzd, de van egy nagy
különbség: egyedül,
kiszolgáltatva
vagy
felvértezve,
biztos
stratégiával, az egyetlen biztos társsal,
Jézus Krisztussal egységben. Ő mondta
„Nekem adatott minden hatalom mennyen és
földön.” (Mt 28,18)
Mindig csodálatra késztet, hogy Isten milyen
jó karmester, hogyan tudja egyik igehirdetést
összekomponálni egy korábbival a mi szívünkben, ezen a csendesnapon is mennyire
egymásra hangolta a bizonyságtévőinket.
Először Gali Barbara testvérünk állt ki, hogy
elmondja, mit végzett az Úr az ő életében.
Az általa idézett 103. zsoltár számomra is
nagyon kedves. „Áldjad, lelkem, az Urat, és
egész bensőm az ő szent nevét! Áldjad, lel-
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kem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett
veled!” (Zsolt 103,1-2)
Ebben a zsoltárban teljes útmutatásra leltem
a hívő életemet illetően, ahogyan Barbara is.
Isten nélkül kiszolgáltatott volt az ősellenség
számára, aki „Embergyilkos volt kezdettől
fogva.” (Jn 8,44) Mindenféle okkult, tiltott
dologgal környékezte meg őt, ezáltal béklyóba kötve, megbetegítve áldozatát. Isten nagyot fordított Barbara életén, amikor egy
berekfürdői csendeshéten megtért.
A szabadítás nyomán gyógyulást nyert, világos lett számára, hogy ki ellen küzd, és későbbi hívő élete során
megkapta az útmutatást a keskeny úton
való haladáshoz és
azon való megmaradáshoz.
Számomra
nagyon
érzékletes
volt, ahogy Barbara
elmesélte,
hogy
mennyire fontos volt
ebben a folyamatban
az ő tevőleges akarata, hogyan működött
együtt Jézussal. Az
Áldott Orvos megtisztította szívét. Amint
rend lett benne, már
szükségesnek
látta
kitakarítani otthonát
mindattól, ami Isten
számára nem kedves.
Barbara, s ez által az én szívemre is helyezte
az Úr a „teljesség” fontosságát: „Szeretni
fogod Istenedet, az Urat teljes szívedből és
teljes lelkedből, és élni fogsz.” (5Móz 30,6)
Az istentisztelet alkalmával Sebestyén
Győző tiszteletes úr az aznapra kijelölt igeszakasz lényegét bontotta ki számunkra a Jel
2,18-29 alapján. Ebben Jézus a thiatirabeli
gyülekezethez szól, világosan megfogalmazott, konkrét üzenet, konkrét feladótól, konkrét címzetthez. Jézus beszéde hozzánk mindig kristálytisztán átlátható, megérthető,
örömHíRlap
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Gyülekezeti élet

követhető, ha nem hagyjuk, hogy a Hitető
hályogot tegyen a szemünkre, befogja fülünket, megkeményítse szívünket. Ez a
gyülekezet hitben, szeretetben működő közösség, mégis alig száz esztendővel később
már híre-hamva sincsen, mára alig maradt
valami írásos dokumentum róla. Látja őket
teljes valójukban, ismeri őket jobban, mint
ők önmagukat, ahogyan ismer minket is
egyen-egyenként. Először méltatja, kiemeli a
pozitívumokat velük kapcsolatban: „Tudok
cselekedeteidről, szeretetedről és hitedről,
szolgálatodról és állhatatosságodról és arról, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél.” (Jel 2,19)
Mégis mi vezetett a pusztuláshoz? Következik a DE, és utána a válasz: ez a gyülekezet a
hamis tolerancia bűnébe esett. Jezábel esetével példálózik, aki idegen közegből jött, magával hozva a maga hitvilágát, bálványimádását, becsempészve azt Isten népének életébe. Ez a kétfelé sántikálás kétszínűséget,
meghasonlott, skizofrén állapotot hoz létre,
amit az Ige paráznaságnak nevez. Aki ezt
elköveti, az hűtlenné lesz, hagyja megtörni
kapcsolatát Istennel, hiszen egy szívvel
nem lehet kétfelé hódolni. Halál, pusztulás
lesz belőle. Ki áll a zavarkeltés mögött, már
tudjuk. Jézus azért ilyen keményen szókimondó, mert tudja, hogy a bűnnel nem lehet megalkudni, hogy teljes takarítás nélkül nincs élet. Óv minket, figyelmeztet,
hogy ne kerüljünk a thiatirabeliek sorsára.
Beleborzongunk, hogy mi vár azokra, akik
nem szakítanak ezzel a lelki paráznasággal.
A nagy takarításnak meg kell lennie és ez
Jézusnál kezdődik. Először önmagaddal kell
megvívnod a harcot, fel kell adnod királyságodat. Miután megtörtént a trónváltás lesz
esélyed már Krisztus katonájaként győzelemre indulni. Megadja az útmutatást és az
eszközöket is hozzá, a lelki fegyverzetet. A
fegyvernek azonban csak akkor van értelme,
ha használjuk azt. Számomra is nagy felismerés volt korábban, hogy „nem test és vér
ellen van tusakodásunk”. Annak megfogalörömHíRlap
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mazása, hogy kivel állunk szemben, nagyon fontos, mert ha a csatáink során
elénk kerülő embertársaink ellen harcolunk, akkor éppen a hazugság atyjának
malmára hajtjuk a vizet, aki felforgat,
összeugraszt, zűrzavart kelt a mi életünkben és a legfontosabb célja, hogy elválaszszon minket Istentől. De Jézus Krisztus
hatalmasabb ennél, Ő „Királyoknak Királya
és uraknak Ura.” (Jel 19,16) Győzelemre
hív és diadalra visz, „És adom annak a hajnalcsillagot” mondja az igeszakasz végén.
Küldetése van számunkra, hogy hirdessük az
Ő örömhírét, világítsunk a sötétben.
A gyakorlati útmutatást a krisztusi felvérteződéshez már Sebestyén Julianna lelkipásztor asszonyunknak köszönhetjük, aki ebben
is az Igére támaszkodott, ahogy a zsoltáros
mondja: „Az ÚR az én kőszálam, váram és
megmentőm, Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítóm,
fellegváram!” (Zsolt 18,3)
Már az imában is megfogalmazódott, hogy
mi a célja Istennek ama nemes harccal, amit
ránk bíz. Az embernek el kell jutni Jézusig
és át kell adni számára az uralmat az élete
felett. Ez egy óriási küzdelem. A hívő embernek fejlődnie kell, életét minél inkább
Krisztus-arcúvá tenni. Ebbe avatkozik bele
szakadatlanul a Sátán, hogy ne juss el Istenhez, vagy ha már eljutottál, ne növekedj benne és általa. A megtérés még nem a végső
cél, utána már azért harcolunk, hogy megmaradjunk az Atya akaratában, Jézus követésében. A győzelemről nem elegendő álmodozni,
akarattal
tenni
kell
érte
–
„Megsanyargatom és szolgává teszem a testemet.” (1Kor 9,27), nem magánakciózom,
hanem Jézusra hagyatkozom – „Ő tanítja
kezemet a harcra.” (Zsolt 18,35)
„Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd
meg az örök életet, amelyre elhívattál,
amelyről vallást tettél szép hitvallással sok
tanú előtt.” (1Tim 6,12) – kedves Igém,
amelyet 2008-ban Balatonfenyvesen kaptam,
most ismét elém jött. Visszatekintve a ma-
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gam hívő életére, örömmel tölt el, hogyan
nyer mind több tartalmat, ahogy Isten a szívemre helyezi. A későbbiekben felismertem, hogy a Sátán munkáját egyedül
Krisztus képes lerombolni, így segítségül
tudtam hívni Őt.
Bukásaim is voltak, vannak: „Aki tehát azt
gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne
essék!” (1Kor 10,12) Nemrégiben megesett,
hogy az ördög szerzésvággyal kísértett meg.
Még figyelmeztetőm is volt, de szépen belesétáltam a csapdába. Olyan nyugtalanság lett
úrrá rajtam, hogy azonnal tudtam, valami
nem stimmel ezzel az esettel. A megoldást
viszont már tudtam, egyedül Jézusnál kereshetek magyarázatot. Miután világos lett számomra mi a bűnöm leborultam, feloldozást,
teljes békességet nyertem és általa megoldást
is. Hála legyen az Ő őrködő Szentlelkéért.
A gyakorlati tennivalókról az Ige először
2010-ben érintett meg az őszi evangélizáció
alkalmával. Most jó volt átismételni, megvilágosodni, számot vetni azzal, hogy mi vált
életformává és hol vagyok híján.
Tiszteletes asszony elénk hozta az ókori római katona fegyvertárát, ami jól példázza
Isten rendelkezésünkre bocsátott harci eszközeit. Mivel mi emberek örökké bepiszkolódunk, még akkor is, ha hívő életet élünk,
napi gyakorlattá kell tennünk ezeknek az
eszközöknek a használatát.
„Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat
igazságszeretettel, és magatokra öltve a
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megigazulás páncélját.” (Ef 6,14)
Ahogy a katona nem mehet a csatába öv
nélkül, mert elbotlik a hosszú ruhájában, mi
sem indulhatunk el a mindennapjainkban
Krisztus igazsága, valósága nélkül. Nem
követhetek féligazságokat, hamisságokat,
tiltott dolgokat, tiszta lelkiismerettel kell
élnem, igazságszeretettel kell felöveztetnem.
A páncél az életfontosságú szerveket védi a
harcosnál, mint ahogy a megigazulás páncélja minket véd, Jézus adja ránk, hogy Isten ne
lásson minket bűnösen, piszkosan. Így tud
minket Isten igaznak nyilvánítani, így juthatunk egyedül üdvösségre.
„Felsaruzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével.” (Ef 6,15)
Saru nélkül nem lehet járni, főleg csatába
menni, mert lesántulás lesz az eredménye. A
békesség sarujának viselete véd a sérülések
ellen. A Sátán gondoskodik a tüskékről, ha
lábbeli nélkül indulunk el, képtelenné válunk
Isten ügyében járni, hirdetni az evangéliumot, mert örökké csak a sebeinkkel vagyunk
elfoglalva. A békesség saruja azt is jelképezi, hogy rendezett a kapcsolatunk Istennel, a
fiúság jele, emlékeztünk ez alkalommal is a
tékozló fiú esetére, amikor az édesapa első
reakciója az volt, hogy sarut adatott a lábára.
„Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát,
amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden
tüzes nyilát.” (Ef 6,16)
A valódi pajzs egy kisebb ajtó méretű eszköz, visszaveri a tüzes nyilakat, védve így
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használóját.
A Sátán számtalan tüzes nyilat készít, mely
nem csak felületi, hanem mély sebeket is
okoz, megmételyezi a lelkünket, harcképtelenné téve minket. Elbizonytalanít, vitatja
üdvösségedet, bukásod révén önértékelésedet rombolja, türelmetlenségre hajt, megkötöző erőket vet be, főleg akkor, amikor a
legelesettebbek vagyunk.
A hit a reménylett dolgok valósága, kitartóvá
tesz minket, ragaszkodóvá Isten iránt a legádázabb harci helyzetben is.
„Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj,
mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is
segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.” (Ézs 41,10)
„Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a
Lélek kardját, amely az Isten beszéde.”
(Ef 6,17)
Az üdvösség sisakja, ahogy a valódi is, a
fejünket védi. Amikor az ellenség az Istennel
való kapcsolatunkat akarja megrontani, az
üdvösségben való bizonyosságunk képessé
tesz minket arra, hogy védve legyünk ezekkel az ártó gondolatokkal szemben. Az ördög
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hiányokra, fájdalmakra, veszteségekre alapozva végzi romboló munkáját bennünk. A
gondolati támadáskor ejtsünk foglyul minden ártó sugallatot (2Kor 10,5) és ha ez gyakorlattá lesz az életünkben, Isten megajándékoz az iránta való hálával. Így dicsőíthetjük
a mi Urunkat a legnagyobb krízis idején is.
A lélek kardja maga az Ige: „Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál..., megítéli a szív gondolatait és szándékait." (Zsid 4,12) – leleplezi a bűnt. Jézus is
ezzel élt mindvégig földi életében. Fontos
forgatnunk a Bibliát, hiszen ezáltal tudjuk
meg azt, hogy Isten mit akar mondani nekünk. Magam is megtapasztaltam, hogy tanácstalanságban, tusakodásban milyen nagy
lelki megnyugvást nyújt az ide illő Ige.
A csendesnap következő mozzanata az elfogyasztott finom ebéd után a csoportos beszélgetés volt. Jó volt megosztani egymással
gondolatainkat, bizonyságot tenni arról, hogyan küzdünk mindennapjainkban. A környező gyülekezetekből jött testvéreket is jó
volt megismerni. Világossá lett az, hogy
milyen fontos az Ige ismerete, a közösség
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Krisztusban megalapozva és az ima, a
Szentlélek jelenléte.
A délután utolsó mozzanata a záró istentisztelet volt, ahol Sipos-Vizaknai Gergely tiszteletes úr szólt hozzánk Isten követeként. Ez
az alkalom summázata volt az előzőknek.
A nagytiszteletű úr megkérdezte, hogy milyen érzést keltettek bennünk a nap folyamán
hallottak. Nem mindegy, hogy szorongok,
mert harcolnom kell, vagy boldog vagyok,
mert felnéztem Jézusra, megvilágosodtam,
lelepleződtem, tanultam, tudom, hogy van
szabadulás és szabadság, de egyedül
Krisztusban. Jézus él és győzött: „Én vagyok
az első és az utolsó” (Jel 22,13), Ő az, aki
meg tud tartani. Ő az egyetlen aki legyőzte a
halált, egyedüli, akinél az örökkévalóság
kulcsa van, akár az üdvösség, akár a kárhozat irányában megyek tovább, akiben mindenható szeretet van és aki nagyobb intelligenciával bír, mint az ellenség. Fontossá
tette számunkra, hogy helyén kell látnunk a
kísértőt. Hiba őt alá- vagy fölébecsülni. A
Sátán vakvágányra tudja tenni a hívő embert,
ha megalkuszik, ha belepunnyad a kereszténységébe, ha nem teszi életformává a lelki
fegyverek használatát. Harcolni kell, mert e
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nélkül nincs győzelem. Biblikusan kell harcolnunk szentül, nemesen, szelíden, örömmel tele, teljes elszánással. Ehhez bizalom és
engedelmesség kell: „Többé tehát nem én
élek, hanem Krisztus él bennem.” (Gal 2,20)
Ha egy szóban kellene kifejeznem a mai
napot, az a TELJESSÉG lenne. Jézus
Krisztusban a mi harcaink végkimenetele
100%-ban elvégeztetett a kereszten és Ő
100%-os engedelmességet vár tőlünk.
Hálás vagyok, hogy az oldalán harcolhatok!
Tasiné Lányi Annamária

Minden ajándékot azért ad Isten, hogy
szolgálj vele. Aki magának szolgál, az
naplopó és rest. Aki feláldozza magát és
elfogy a szolgálatban, az Krisztus útját
járja. Az megértette földi életének szent
Wilheim Löhe
értelmét.
Nem jó, hogyha a holnap terhét már ma
felveszed csónakodba, hiszen akkor elsüllyed.
Bezzel
örömHíRlap
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Szüntelenül imádkozzatok
Pál apostol erre szólít fel minket (1Thessz
5,17). Sok ember válasza az, hogy lehetetlen.
Megtérésem előtt én is így gondoltam. Azóta
tudom, hogy lehetséges, nem úgy, hogy
reggeltől estig mindent félretéve csak imádkozom, hanem reggeltől estig kapcsolatba
kerülni és maradni az Úrral. Várja, hogy
megszólítsuk, olyan nagy ajándék ez számunkra. Mindig van ideje ránk figyelni
egész napon át. Ebben a rohanó világban
nagy szükségünk van arra, hogy Valaki meghallgasson.
Imádkozhatok
utazás közben, munkahelyen, orvosi rendelőben, sütés-főzés közben. Kérhetem
mindenben a segítségét, vezetését. De nagy szükség van
a belső szoba áldott csendjére, mikor minden külső zajtól távol csak az Úrral vagyunk.
Nekem már nem kell munkába sietni, gyerekeket óvodába vagy iskolába indítani
vagy vinni. Így már reggel,
mikor felébredek, megszólíthatom a hatalmas, mindenható Istent az Úr Jézus
Krisztusért. Aki megnyitotta
az utat (Jn 14,6) Mennyei
Atyánkhoz, mikor földre jött értünk váltságul. Hittel és bizalommal fordulhatok az
Úrhoz imáimmal, kezembe vehetem a
Bibliát és várhatom, hogy az Igén keresztül megszólítson, tanítson, vezessen, hogy
mi az akarata, mire akar használni és hol?
Kérhetem, mutassa meg a fontossági sorrendet a nap folyamán, és kérem az áldását.
Olyan jó így kezdeni a napot, kérve és megköszönve, hogy velem lesz egész nap. Emberileg sokat vagyok egyedül, így beszélhetek
drága Urammal bármikor. Elmondhatok
mindent, kérhetek kis és nagy dolgokat, mert
tudom, amire szükségem van, azt megadja,
örömHíRlap

2016. JÚNIUS

ha nem is azonnal, de nem felejti el.
Lehet, gyerekes dolognak gondoljátok ezt
olvasva, de amikor megkapom a nyugdíjam,
hálát adva megköszönöm, és az Úr elé teszem, kérem, ossza be, mutassa meg, hova
adjam, mire költsem. A legjobb kézbe teszem, mert csodálatos drága Urunk szorzó és
osztótáblája, hisz így mindenre elég a nyugdíjam és nincs hiányom semmiben. Olyan jó
Isten gyermekének lenni, és tapasztalni
szeretetét!
Nagy kegyelem és ajándék a közbenjáró
ima lehetősége is számomra. Az Úr elé

járulhatok nem csak a családomért, hanem
Szentlelke vezetését kérve elém hoz családokat, embereket, akik próbák, betegségek,
nyomorúság és megkötözött életben vannak,
és könyöröghetek értük. Türelemre, kitartásra tanít ebben az Úr, mert sokszor semmi jele
nincs az ima meghallgatásának, de hinnem
kell, hogy drága Uram nem felejti el kéréseimet, mert Ő jobban tudja, kiben, mikor és
hogyan végzi el gyógyítását, szabadítását.
Áldom, dicsőítem az Urat a sok meghallgatott imáért. Szeretnék személyes életemből a
„sokból” kettőt leírni. Isten kegyelméből
Jézus Krisztusért 31 éve megváltott gyerme-
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ke vagyok Mennyei Atyámnak. Megajándékozott azzal a kimondhatatlan örömmel,
hogy egy éven belül mindkét gyermekem
megtért. Férjemet is kereste, szólította az Úr,
de ellenállt a hívásnak. Kétszer volt a halál
árnyékának völgyében, de kapott még kegyelmi időt. Nem szűntem meg kitartóan 28
évig imádkozni férjemért. Bíztam és hittem
Isten könyörülő szeretetében. 3 éve férjem
súlyos beteg lett, és nem várhattunk gyógyulást. Könyörögtem érte, hogy ha a teste nem
gyógyul meg, a lelkét gyógyítsa meg az Úr,
ne hagyja elkárhozni férjemet. Hála könyörülő Istenemnek, imámat meghallgatta, elvégezte férjemben, hogy halála előtt pár nappal
szívébe befogadta az Úr Jézust, és nem a
kárhozatra, hanem az örök életre vitte el.
Szívemben a gyász fájdalmánál nagyobb volt
a hála az Úr felé. Vigasztalást és békességet
kaptam drága Jézus Krisztusomtól, ami azóta
is megvan, mert mindig velem van és fogja a
kezem.
Gyógyulásomról is szeretnék bizonyságot
tenni. 2015 decemberétől 2016 márciusáig
súlyos fertőzéses betegségbe kerültem. Sok
fájdalommal járt szinte éjjel-nappal. Tudtam,
az Úr kezében vagyok. Imáimban békességes tűrést kértem, hogy el tudjam hordozni a
szenvedést. A békességet megkaptam, de
javulás nem volt a sok gyógyszer szedése
ellenére sem. Egy éjjel nagyon rosszul voltam, egyfolytában fájdalmaim voltak. Úgy
éreztem, most nem bírom elhordozni ezt a
szenvedést. Sírva leborultam és könyörögtem, gyógyítson meg az Úr, és kértem, bocsásson meg, de már nincs meg a békességes
tűrésem. Áldott drága Orvosom hallotta imámat, megbocsátott, és reggelre elmúltak a
fájdalmaim, meggyógyultam. Testemben,
lelkemben megerősített az Úr ezzel a drága
Igével: „És mindazt, amit imádságban hittel
kértek, megkapjátok.” (Mt 21,22)
Kívánom, hogy nagyon sokan megtapasztalhassák a szüntelen imádkozás gazdag áldását!
Arany Sándorné
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Biatorbágy
Nagy öröm és hála van a szívemben, hogy
megajándékozott az Úr egy biatorbágyi
csendeshéttel. Mikor feltette édesanyám a
kérdést, hogy van-e kedvem elmenni vele,
először kifogások jöttek a gondolataimba, de
éreztem a vágyat és az indíttatást is a szívemben, így igent mondtam. Tavaly volt a
férjem ott, és azóta én is szerettem volna
elmenni.
Vegyes érzésekkel indultam el: kíváncsiság,
izgalom és vágyakozás az Úr közelségére.
Csodálatos hetet töltöttem el a béke és a nyugalom szigetén. Mikor megérkeztünk megtudtuk, hogy Cseri Kálmán és felesége lesz
velünk. Örömöm és hálám még erősebb lett,
hogy megismerhetem őket személyesen is.
Bemutatkozáskor ezt az Igét kaptam:
„Jézus... ezt mondta nekik: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár
sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” (Jn 8,12)
Nagyon örültem a kapott Igének. Nagyon
sokat kaptam egy hét alatt az Úrtól. Még
most is visszacsengenek a kapott mondatok
életem nehezebb pillanataiban. Kálmán bácsi
elmesélte, hogy csináltattak egy kovácsoltvas csillárt, és hogy milyen koszos, rozsdás
vasdarabot mutatott neki a mester. Nem tudta elképzelni, hogy lesz ebből egy szép csillár. Mikor elkészült, a meglepetéstől nem
tudott megszólalni, hogy milyen szép lett.
Igen, az Úr így akar minket is formálni. Kellünk neki ilyen koszosan, rozsdásan is, de
közli velünk, hogy meg kell változnunk,
mert nem vagyunk használhatóak. Az a vas
is kapott hideget, meleget, ütést, de a végeredmény szép lett. Azóta mindig arra gondolok, mikor próbák nyomják a vállam, hogy
remélem, egyszer én is olyan szép „csillár”
leszek. Gyakran eszembe jut, milyen csodálatosan megtervezi, összerakja életünk
menetét, és ha figyeljük, csak dicsőíteni
tudjuk a mi Megváltónkat. Nagyon sokat
kaptam testvéreinktől, a szobatársam, egy
örömHíRlap
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fiatalasszony is nagy áldás volt számomra.
Sok lelki ajándékot kaptunk egymástól.
Megtanultam, hogy soha ne akarjak az Úr
nélkül élni. Mert bármilyen nagy a kísértés,
és vonz a világ, abból mindig baj lesz. Az
imádság legyen az első gondolatom, ne az
utolsó
lehetőségem.
Elgondolkoztam
Kálmán bácsi mondatán.
Istent arra akarjuk felhasználni, hogy földi
életünk komfortosabb legyen. Ez sajnos sokszor milyen igaz. Sokat lehetne írni az ott
hallottakról, de azt az érzést, feltöltődést,
békét nem lehet leírni, amit ott kaptunk. Jó
volt látni Kálmán bácsit és Enikő nénit, hogy
betegségük ellenére is mennyire boldogok,
elégedettek. Az Úr a tenyerén hordozza őket.
Csodáltam rajtuk keresztül az Úr hatalmát.
Az utolsó nap úrvacsora alkalmából ezt az
Igét kaptam: „Eltörlöm hűtlenségedet, mint
a felleget, vétkeidet, mint a felhőt. Térj hozzám, mert megváltottalak!” (Ézs 44,22)
Ármány Andrea
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Reményteljes jövô
Másfél éve adtam át életem uralmát az
Úrnak és nyertem bűnbocsánatot általa. Ami
azóta történt velünk, azt most szeretném
megosztani azokkal, akik nem ismernek
olyan közelről bennünket. Hálás vagyok
azért, ahogy az Úr napról napra vezet minket
imák, igék és a Biblián keresztül. Amikor
tavaly konfirmáltam, kaptam egy bögrét
ajándékba, amin az az Ige volt:
„Reményteljes jövőt adok”. Azóta minden
nap kétszer iszom kávét abból a bögréből, és
amikor a problémák sűrűsödtek, mindig elolvastam és hittem, hogy igaz.
Mert problémák, próbák voltak bőven. Nehéz anyagi helyzetben voltunk a válság óta.
Egyik napról a másikra éltünk, nagy csoda
volt hát, amikor kb. egy éve örököltünk a
férjem nagymamájától egy összeget, és el
kellett döntenünk, hogy mibe fektessük be.
Azért is volt csoda, mert az ingatlan egy
olyan utcában állt, ahol majdnem az összes
ház eladó a mai napig, csak ez az egy ház
kelt el. Amíg mi gondolkodtunk és nem
Istenre bíztuk a dolgot, addig semmi ésszerű
dolog nem jutott az eszünkbe. Tudtuk, hogy
nincs több esélyünk arra, hogy még egyszer
nagyobb összeg üsse a markunkat. Így nem
akartuk elhamarkodni. Végül rábíztuk Istenre. Nehéz volt, mert akkor még nem nagyon
tudtam értelmezni az életünkre az Igéket.
Azóta már megtanított rá az Úr. Amíg töprengtünk, egyszer hajnalban felébresztett az
Úr, kinyitottam a Bibliám, és ez az Ige állt
benne: „Menj el földedről rokonságod közül
és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked! Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet és áldás leszel.
Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a
téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld
minden nemzetsége.” (1Móz 12,1-3). Férjem
egy barátja akkortájt szerezte meg a nemzetközi jogosítványát, ami egy elég költséges
dolog, így eszünkbe jutott, hogy azt a bizonyos összeget mi is erre fordítanánk. Férjem-
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nek voltak kétségei, mivel úgy tudta, hogy
nem lehet B kategóriánál nagyobb jogosítványa, mert színtévesztő, és rejtett kancsalsága
is van. De én biztattam, hogy vágjunk bele.
Az Úr ígéretében bíztam! Jelentkeztünk egy
szemspecialistához, aki megműtötte a férjem
szemét kétszer is. Közben szép sorjában sikerrel lerakta a vizsgáit és hála az Úrnak,
teljesen rendbe jött a látása.
Ezzel egy időben rám is várt egy próba.
Anyagi nehézségeinken úgy próbáltam segíteni, hogy ismerősöknek főztem otthon, és
házhoz is szállítottam.
Persze nem legálisan.
Berekfürdőn kaptam is
egy Igét, amit akkor
még nem értettem. De
megbeszéltük kiscsoportban, hogy majd
biztos egyszer hasznát
veszem! „Ugyan ki
vagy te, ember, hogy
perbe szállsz az Istennel?” (Róm 9,20) Amikor hazajöttem Berekfürdőről, alig volt pár
rendelésem
aznapra.
Leültem, és eszembe
jutott az igém. Isten
arra akart figyelmeztetni, hogy ha vele járok,
nem mehetek bele
olyan dologba, ami
illegális. Senkivel nem
beszéltem meg, csak Istennel, hogy ez lesz
az utolsó hét, azután vége, nem csinálom ezt
tovább! Bár napról napra éltünk, tudtam,
hogy ha mindenestül rábízzuk magunkat,
akkor az Úr megáldja azt. Rengeteg segítséget kaptunk a gyülekezettől lelki testvérek
által. „Hívj segítségül engem a nyomorúság
idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz
engem.” (Zsolt 50,15)
Lelkésznőm
Sebestyén Julianna is biztatott, hogy biztos
lesz majd valami munkám. Így is lett! Most
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egy családnál dolgozom, ahol bejelentenek,
és úgy érzem, szeretnek. Nagyon jó helyem
van. Ha betegek a gyerekeim, akkor nem kell
mennem, és mindent úgy csinálok, mint régen, amikor főztem, csak már legálisan.
Egyre inkább láttuk, hogy az Úr valóban
megáldja az életünket az engedelmességünkért, de hogy mennyire, az csak ezután
derült ki! Amikor a férjem sikeres vizsgát
tett mindenből, felhívta azt az embert, aki
felvette volna, ha levizsgázott. Persze ő nem
akart egy zöldfülűt
alkalmazni, azt kérte,
hogy előbb gyakoroljon valahol fél évet, és
majd utána felveszi.
Nagyon
kétségbeestünk, de ezzel együtt
nagyon sokat imádkoztunk is. És képzeljétek,
ekkor olyan munkát
sikerült szereznie egy
kedves ismerős által,
amilyet még álmodni
sem mertünk, egy igazi
„álommunkát”! Többet
leszünk együtt és a
fizetése is megfelelő.
Aznap, amikor volt egy
próbavezetése,
ami
eldöntötte, hogy felveszik-e vagy sem, az
alábbi
Ige
volt
Spurgeon
áhítatos
könyvében „Vezet az
úton!” címmel: „Elsővé tesz téged az Úr,
nem utolsóvá.” (5Móz 28,13) Ezzel biztatott
minket az Úr. Persze, hogy sikerült! Felvették! Férjemnek volt egy fogadalma, hogy ha
minden sikerül, átadja életét az Úrnak! Meg
is beszélt egy időpontot lelki beszélgetésre
Sebestyén Győző lelkipásztorral. Arra a napra ez volt Molnár Róbert áhítatos könyvében: „Isten többet szeretne annál, hogy vallásos ember legyél, és megkövesedett szívű
maradj!” Erre az üzenetre már tényleg nem
örömHíRlap
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számítottunk pont azon a napon, amikorra a
beszélgetés ki volt tűzve. Micsoda vezetés!
És a férjem úgy döntött, ő is rábízza életét az
Úrra. Akkoriban újabb anyagi gondjaink
következtek, de már kettőnket biztatott az
Úr: „Buzgón imádkozzatok!” Férjem megtérése utáni napon egy váratlan telefonhívás
jött a nagymamájától, hogy régóta gyűjtöget
nekünk, és elutal egy összeget a férjem
számlájára. „Aki győz, annak adok az elrejtett mannából.” (Jel 2,17)
Az rendben van, hogy azt ígérte az elején,
hogy megáld minket, de hogy ennyire! Mindenkit bíztatok, hogy adja át a teljes irányítást az Úrnak, az élet minden területén,
legyen az akár a munka, a pénz, a házasság, vagy a család! Mert neki mindenre
van hatalma, és mindenkit szeret! „A
messzeségben is megjelent az Úr: Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz
hűségesen.” (Jer 31,3)
Decsi Ágnes

Hálaadás
Áldás, békesség!
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Testvéreket!
Jó látni, hogy ennyien összegyűltünk Isten
házában azért, hogy dicsérjük az egyedül élő
Istent, aki méltó a dicséretre.
Testvérek! Jó hálát adni!
Azért is, mert sok mindenért lehet hálás a
szívünk. De leginkább Isten szeretetéért,
hogy Ő lehajolt hozzánk. Elküldte az Ő
Szent Fiát, Jézus Krisztust, hogy az Ő halála
által életünk lehessen.
És azért is jó hálát adni, ahogyan énekeltük:
„Mert rajtunk itt az Úr / Nagy csoda dolgot mível”. Ezt a fóti testvérek napi szinten
látják, élik. Elég csak a mostani
konfirmandusainkra visszaemlékezni. Hallhattuk, hogy Isten mi mindent végzett el az ő
szívükben.
De akár egy évet is visszatekinthetünk:
„Csodákra emlékezni jó!” Tavaly ilyenkor
örömHíRlap
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azért álltunk meg az Évadzáró Zenés Istentiszteleten, hogy hálát adjunk Kalocsay Feri
bácsi életéért. Ő hosszú-hosszú évtizedeken
keresztül fogta össze ennek a gyülekezetnek
a zenei életét, csodálatosan.
Ma pedig Feri bácsi egy barátjáért lehetünk
különösen hálásak.
Ma a hazai és nemzetközi megemlékezéssorozathoz kapcsolódunk. A XX. századi
európai egyházzene kiemelkedő alakjára,
kórusunk névadójára, Gárdonyi Zoltánra
emlékezünk. Az ő életéért és munkásságáért
adunk hálát Istenünknek. Születésének 110.,
halálának pedig 30. évfordulóját ünnepeljük.
Szorosan kötődött ő városunkhoz, gyülekezetünkhöz. 21 zeneművet írt a Kalocsay
Ferenc vezette fóti vegyeskarnak.
Ennek a kórusnak, akiket – ha nem is a hajdani formájában – ma is hallani fognak.
Lám, mi lehet egy őszinte barátságból!
Testvérek! Jó hálát adni!
A kapcsolatainkért is. Akár a szüleinkért,
akár a házastársunkért, gyermekeinkért, és
ma talán különösképpen barátainkért is.
„Nem jó az embernek egyedül lenni.”
Ezért kaptunk segítő társat, és segítő társakat. Lelkészeket-testvéreket, kántorokat-
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éneklő gyülekezetet, karnagyokat-kórusokat,
zeneszerzőket-előadókat, zenepedagógusokat-hangicsálókat.
Testvérek! Jó hálát adni!
Mert „Uram, te voltál nékünk hajlékunk
nemzedékről nemzedékre!” Láthatjuk ezt,
itt és most, generációkon keresztül!
És mi kell a hálaadáshoz?
Talán nem is sok, csak „én”. De mindenkinek egyes szám első személyben.
„Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te
szemeid az én útaimat megőrizzék.”
És ha odaadom Istennek, ami az övé a teremtés és a megváltás jogán is, akkor Ő azt használni is fogja. Mert csodálatos terve van
mindannyiunk életével. És meghallgatja az
Isten emberének imádságát: „Láttassék meg
a te műved a te szolgáidon és a te dicsőséged azoknak fiain.”
Tehát csak annyi kell, hogy jöjjünk hálát
adni. Ahogyan vagyunk. Nem kell más. Nem
az én erőm, hanem Isten ereje már gondoskodott mindenről. Ő készítette el a vele való
találkozásunkat. A mi hangunkról is Ő gondoskodik. És ha néha-néha el-elcsuklik is, az
csak annak a bizonyítéka, hogy Ő már formálja a szívünket. Ő készítette ezt a napot is,
és hiszem, hogy Ő készíti a mi jövőnket is,
ennek a gyülekezetnek a jövőjét is. Mert „Él
a Krisztus!” Ma is itt van és közöttünk
munkálkodik.
Igyekeztünk úgy összeállítani ezt az ünnepi
alkalmat, hogy a lehető legkevésbé térjünk el
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a szokásos gyülekezeti rendtartástól. Tehát
öt gyülekezeti ének lesz, persze ebben különös részt fog vállalni a nagy énekkar. Bocsánatot is kell kérnem, mert emiatt kétszer is
meg kell majd szakítani énektanítással az
istentiszteletet.
De testvérek! Ezt is csak azért fogom tenni,
hogy még jobb legyen hálát adni!
Előre is köszönöm! Dicsőség az Örökkévalónak!
Németh Pál kántor-karnagy
(Elhangzott 2016. május 22-én az évadzáró zenés
istentiszteleten.)

örömHíRlap
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Van békességed?
„Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi
Atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól,
aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból
Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint.” (Gal 1,3-4)
Pál apostol nagy utat tett meg, mire Saulból,
Jézus Urunk evangéliumának hűséges és
alázatos hirdetője lett.
Gyülekezetekhez írt leveleit több esetben
kezdi a fent idézett sorokkal.
A mindennapokban azt tapasztalom, hogy
egyre több a lelki békéjét, harmóniáját,
kiegyensúlyozottságát elvesztett embertársunk. Soha nem látott felfokozott tempójú,
elanyagiasodott, teljesítmény és pénz centrikus világban élünk, s e világi kihívásoknak
sokan egyáltalán, míg mások, csak nagyon
súlyos áron tudnak megfelelni.
Fontosnak tartom, hogy a hívő ember szemszögéből beszéljünk a békesség kérdéséről,
hiszen a mindennapjainkat egy hitét, gyökereit, lelki kapaszkodóit vesztett világban
éljük, ahol gondjainkra megoldást kell találnunk, problémáinkra választ kell kapjunk.
Ha nincsenek jó válaszaink, jön a lelki kiegyensúlyozatlanság, a békétlenség, aminek
vége sajnos nagyon sokszor betegség is lehet.
Mi emberek, azt vesztettük el, amire a legjobban vágyunk: a békességet, a kiegyensúlyozottságot, belső harmóniát. Pedig ezek
hiányában nincs megelégedettségünk, nincs
örömünk, nem vagyunk boldogok, nem tudunk őszintén szeretni, tevékenységünkben
nem vagyunk sikeresek, célt és értelmet
vesztett lesz életünk. Nagyon sok ember
bármit hajlandó megtenni azért, hogy
mindezt visszaszerezze, de egy baj van,
hogy nem jó helyen keresi.
De mit is jelent ez a szó, hogy békesség, s
hol lehet erre rátalálni, hol is van ennek a
forrása? Maga a szó embernek emberrel,
illetve embernek Istennel való viszonyára
örömHíRlap
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utal. A békességét vesztett ember lelke legmélyéről vágyakozik a békesség után, mert
olyan ez az embernek, mint éhezőnek a kenyér, szomjazónak a korty víz. Békesség
nélkül az élet értelmetlen, boldogtalan,
feszültségektől terhes. A lelki békéjét vesztett ember egy idő után meghasonlik önmagával, környezetével, nem találja a kivezető
utat, összeroskad életének terhei alatt.
De mit is mond erről a Biblia?
Már az ószövetségi időben élt emberek által
is az egyik leggyakrabban használt szó volt a
„shalom”, ami héberül annyit jelent: békesség neked.
A teremtéskor az egész világmindenségben
békesség uralkodott, az ember a bűneset
következtében vesztette el a békességét,
megszűnt a belső nyugalma, eluralta a jövőtől, a betegségektől, a mindennapi megélhetési gondoktól való félelem.
Megkezdődött a jó és a gonosz harca a bűnbe esett ember lelkéért.
Isten, hogy megmentse az embert, elküldte
egyszülött Fiát, hogy segítse az embert győzelmesen harcolni. Jézus Krisztus a Békesség Fejedelme, aki tökéletes harmóniában élt
az Atyával, de földi életének is egyik fontos
küldetése volt a békesség tanítása.
Igen, az Úr Jézus földre jövetele hozta el
az ember számára ismét a békesség lehetőségét, mert az Úr Jézus az egyetlen hatalom, aki forrása a tökéletes békének. Ő az,
aki kegyelmi ajándékként adja mindazoknak,
akik elfogadják Őt megváltójuknak, bűneiket
megvallva és megbánva leteszik azt a kereszt
alá, életük irányítását Krisztus kezébe adják.
Ezek az emberek hit által újjászületnek, egy
új életet kapnak, s lelküket betölti Jézus
Krisztus Szentlelke. Az újjászületett ember
kapja meg Krisztus kegyelmi ajándékaként a
Lélek gyümölcsét, melynek egyik része a
békesség. Hogy mi hívő emberek milyen
minőségben és milyen mennyiségben vagyunk képesek teremni ezeket a gyümölcsöket, az bizony attól függ, hogy milyen szilárd
a hitünk, mennyire vagyunk képesek aláren-
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delni magunkat Krisztus akaratának. Ha
még mindig ragaszkodunk önző életünkhöz,
ha még mindig a kényelmes megoldásokat
választjuk, ha nem tudjuk megtagadni bűnös
életünket, ha ide-oda sántikálunk, akkor bizony az általunk termett gyümölcsök kicsik,
fanyarak, és élvezhetetlenek lesznek. Láthatjuk, hogy csak akkor fogunk sok, finom zamatos, érett gyümölcsöt teremni, ha Krisztus
útján járunk, ha az Ő szavának engedelmeskedünk. Cserébe Isten, kegyelmi ajándékként megadja lelkünk békéjét és nyugalmát.
Ha hiányoznak életünkből a Lélek gyümölcsei, akkor nagy valószínűséggel nem gyakoroljuk megfelelően hitéletünket.
Aki Istennel összhangban él, az képes összhangban élni embertársaival, az őt körülvevő
világgal is. Ez nem jelenti azt, hogy a hívő
embernek nincsenek lelki mélypontjai, nincsenek kemény megpróbáltatásai. Vannak,
csak a hívő ember már tudja, ismeri a megoldás kulcsát.
Istennek az a vágya, hogy az ember békességben éljen, gazdagon teremje a Lélek gyümölcseit, s ehhez Ő minden segítséget megad, de ahogy a természetben is élő fa kell a
gazdag gyümölcsterméshez, amely a gyökerein keresztül folyamatosan táplálja a fát,
ugyanúgy van nekünk is szükségünk folyamatos lelki táplálékra, hogy élő hitünk legyen. A hívő ember Isten örökkévaló menynyei országába vágyik földi életének befejeztével. Isten országa a békesség országa,
ezért tehát Krisztus követői békességre hívatottak.
Jézus ezt mondta: „Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de
nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja.
Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen.” (Jn 14,27)
Köszönöm, hogy szántak néhány percet gondolataimra, s végezetül had ajánljam szíves
figyelmükbe Reményik Sándor versét.
Móczár Béláné

Békesség Istentől
Nincs nyugalom, nincs nyugalom, – a szív,
Amíg ver, mindörökre nyugtalan.
De mindörökké nyughatatlanul,
Istentől mégis Békessége van.
Nyugalma nincs, de Békessége van.
Békesség Istentől.
Nincs nyugalom, nincs nyugalom, – vihar,
Örök hullámzás a víz felszíne.
De lent a mélyben háborítlanul
Pihen a tenger s az ember szíve,
Hadd hullámozzék a víz felszíne.
Békesség Istentől.
Nincs nyugalom, nincs nyugalom, – s ez a
Nyugtalanság, mint a járvány, ragad.
Te sugarazd szét békességedet
És szóval, kézfogással másnak add.
Az Isten Békessége is ragad.
Békesség Istentől.
Reggel mondd, délben mondd, és este mondd
A Feltámadott első, szép szavát.
És ragyogóbbá lesz a reggeled
És csillaghímesebb az éjszakád.
És békességesebb az éjszakád.
Békesség Istentől.
Békesség Istentől: mi így köszönjünk,
Hogy köszöntésünkben lélek legyen Vihartépett fák – ágainkon mégis
Vadgalamb búg és Békesség terem.
Békesség: köszöntésünk ez legyen.
Békesség Istentől.
Reményik Sándor
örömHíRlap
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Miért is szeretnék konfirmálni?
„Légy erős és
bátor. Ne félj és
ne rettegj, mert
veled van Istened,
az Úr, mindenütt,
amerre
csak
jársz.” (Józs 1, 9)
Ezt az Igét kaptam a szüleimtől
egy kis cetlire
írva a felvételi
napján. Azóta is
hordom magammal, hogy megerősítsen, ha elgyengülök.
Mikor még kisebb voltam, a szüleim döntöttek arról, hogy járjak hittanra. Most már,
hogy nagyobb lettem, én döntöttem el, hogy
szeretnék konfirmálni.

örömHíRlap
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Szeretném elmondani, hogy milyen az Istennel való kapcsolatom. Két évvel ezelőtt egy
olvasmányom kapcsán szembesültem komolyabban a halál gondolatával. Rájöttem,
hogyha nem találkozom személyesen az Úrral, akkor sosem fogom megismerni a
mennyországban érzett boldogságot. Ennek
hatására elkezdtem rendszeresebben olvasni
a Bibliát és sokat beszélgettem a szüleimmel
hitbeli dolgokról. Nem sokkal később átadtam az életemet Jézusnak. Azóta is az Ő akarata szerint próbálom élni az életemet. A
hadszíntéren sajnos nem mennek mindig
könnyen a dolgok, nem nyerek meg minden
csatát, de a vesztes ütközetek is mind tapasztalattal gazdagítanak. Azt a szabadságot,
amit így megkaptam semmivel sem tudom
pótolni és nem is akarom. Minden reggel új
erőt ad a feladataim teljesítéséhez, és az Ő
reménységével tudom megmászni az előttem
tornyosuló hegyeket. Tudom, hogy életem
tánca, amit vele járok sosem ér véget.
Arany Boglárka
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Mit is jelent
számomra Isten,
a Vele való kapcsolatom? Miért
is
szeretnék
konfirmálni? Az
elmúlt években
többször is megfogalmazódott
bennem ez a két
kérdés.
Mára
sikerült elérnem
azt a lépcsőfokot, hogy válaszolni tudjak ezekre a kérdésekre. Szeretném
elmesélni saját történetem.
Iskolás korom óta tanulok hittant. Emlékszem, hogy első, második, de talán még harmadikos koromban is úgy tekintettem rá,
mint teherre. Mivel kicsik voltunk, mindig
az volt a házi, hogy rajzot kellett készíteni.
Nagyon nem szerettem. Aztán teltek az évek,
én pedig egyre jobban rájöttem arra, hogy
miért is járok hittanra. A legnagyobb változást viszont az egyik nyári hittan tábor hozta,
amit egy szomszédos faluban tartottak. A hét
témája a bizalom volt. A sok-sok áhítat, előadás igyekezett bennünket közelebb vinni
Istenhez. Az utolsó este imasétát tartottak.
Én ekkor értettem meg azt igazán, hogy

mennyire is szeret bennünket az Úr, mennyire
vigyáz ránk, és óv minket. Az imádságok és
az énekek alatt azt tapasztaltam, hogy megnyugtató érzéssel tölt el az, hogy én Istennel
beszélhetek, Ő pedig meghallgat engem.
Szóval ez volt az a fordulat, amikor én igazán
rádöbbentem arra, hogy nekem van egy
Istenem, aki vigyáz rám, akivel bármikor
beszélhetek és akinek bármit elmondhatok.
Szeretném, ha ez a kapcsolat nem szakadna
meg köztünk, sőt a konfirmáció által jobban
megerősödne. Örülök, hogy ez ebben a gyülekezetben történhet meg.
Bagu Ádám

Útravaló
konfirmandusoknak
Életem vezérlő elve ez legyen:
Kerülni fogok mindent, ami Krisztust
illető látásomat elhomályosítja;
– mindent, ami megrontja szellemi étvágyamat: az ige utáni vágyamat;
– mindent, ami megnehezíti a keresztyén
életet és szolgálatomat.
Mindettől elfordulok, mert ezek ártalmamra vannak. Ez az egyszerű szabály
kihat egész életemre és átformál.

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.

Sok évvel ezelőtt néhány fiatal
teológus Londonba látogatott. Épp
felszentelésük előtt álltak. A nagy
épület, amelyben Spurgeon prédikált, még zárva volt, korán érkeztek. Ekkor egy idegen lépett hozzájuk, udvariasan köszöntötte őket és
megkérdezte: – Nem volna kedvük
megtekinteni az épület fűtőhelyiségét? Forró júliusi nap volt, de hogy
valamivel kitöltsék a várakozást
elmentek vele. Elvezette őket a
pincében egy ajtóhoz, ahol fojtott
hangon azt mondta nekik: – Ez a
fűtőhelyiség. Majd kinyitotta az
ajtót: a teremben vagy hétszázan
imádkoztak az istentisztelet megkezdése előtt. Bensőségesen könyörögtek a prédikátorért és a hallgatókért, akik majd jönnek. Maga
Spurgeon vezette az imaórát.
örömHíRlap

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

Minden szerdán
8:15
Minden második csütörtökön
közbenső héten

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

Minden hónap első keddjén
18:30 Férfióra
Minden hónap harmadik péntekén 17:00 Női óra
Minden hónap utolsó vasárnapján 16:00 Házassággondozó
alkalom
Énekkari próbák
Szólampróbák:
basszus - hétfő 18:00
szoprán - hétfő 19:00
tenor - hétfő 20:00
alt
- kedd 18:30
Összpróba:
szerda 18:30
Hálaénekkar próbája: péntek 9:00 és 15:00

Különleges alkalmaink
Július

4-8.
11-15.
25-30.

Napközis gyerektábor
Ifitábor, Balatonöszöd
Családos tábor, Balatonfenyves

Aug.

23-26. 19:00
28. 10:00

Bűnbánati hét, úrvacsorai előkészítő
Újkenyér ünnepe, úrvacsora

Szept.

10. 10:00
25. 10:00
26-30. 18:30

Okt.

30. 10:00

Okt. 31 - nov. 4.

Családi Nap
Evangélizációs hét kezdő alkalom:
id. Pocsai Sándor
Evangélizációs esték: Isten munkatársai
vagyunk! id. Pocsai Sándor missziós
lelkipásztor, Csongor (Kárpátalja)
Reformáció, úrvacsora
Gyülekezeti csendeshét, Berekfürdő

