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szól bele az életünkbe. Olyan kis tehetetlen, tedd ide-tedd
oda, akivel azt tesznek, amit akarnak, és nem Ő rendelkezik
velük. Ki van szolgáltatva tisztelőinek, akik maguk szabják
meg a tisztelet határát. Évente egyszer összejönnek a bölcsője körül, egy kicsit elérzékenyülnek, gyönyörködnek
TARTALOMJEGYZÉK:

„Mert egy gyermek születik nekünk, fiú
adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz,
és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! Uralma növekedésének és
a békének nem lesz vége a Dávid trónján
és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól
fogva mindörökké. A Seregek Urának féltő
szeretete viszi véghez ezt!” (Ézs 9,5-6)

göndör fürtjeiben, nagyokat esznek, aztán mennek vissza a dolgukra. Vagyis, maradnak pontosan
olyanok, mint azelőtt voltak: hajszolják magukat és ölik egymást.
Egy év múlva, a kisded születésnapján, kis csomagokkal a kezükben megint körülállják a bölcsőjét,
eléneklik minden évben ugyanazt a dalt, aztán megint magára
hagyják egy évre a Jézuskát is,
meg egymást is.
Vajon nincs közel a valósághoz ez
a kissé ironikus leírás? Vajon nem
ilyen a mi ünneplésünk is? A TVben vagy a bevásárlóközpontokban már jóval karácsony előtt szólnak az ismert ünnepi dallamok. Így
sokszor hallani ezt a sort is „Szent
Fiú, aludjál…”. S ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy vajon
nem ez a mi szívünk vágya? Úgy
elaltatni a kisdedet, hogy jövő
karácsonyig lehetőleg fel se ébredjen, és ne zavarja az életünket. Hiszen már az első karácsonyon sem volt számára hely, csak
az istállóban az állatok között. Ott
kellett Máriának világra hoznia
első gyermekét. Ma is ki lehet
akasztani a táblát mindnyájunk
életére: telt ház, nincs hely! Nem
fér bele Jézus, az életünket Megváltó Krisztus, ezért készítünk
magunknak „Jézuskát”.
A Szentírás azonban egészen másként mutatja be nekünk a mi dicsőséges Urunkat, aki az első karácsonykor úgy jelent meg ezen a
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földön, hogy örök isteni lénye mellé magára
vette emberi természetünket is. Úgy jelent meg
itt a földön, mint kisgyermek, de Ő akkor is
mennynek és földnek hatalmas Ura maradt.
Mint kisded is, ennek a világnak királya volt,
aki öröktől fogva mindörökké Isten. Ezt tudják
róla az angyalok, a démonok, a természet erői,
csak az emberek többsége nem akarja ezt tudomásul venni. Ézsaiás próféciája már 700 évvel
Jézus születése előtt hirdette a Megváltó
Krisztus nagyságát: „Csodálatos Tanácsos,
Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!” Az angyalok úgy jelentették be Krisztus eljövetelét, hogy „született nektek az üdvözítő, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.”
Ennek tudatában borultak le előtte a Babilonból Betlehembe érkezett bölcsek és imádták őt.
Jézus Krisztus nem azt várja, hogy mint örök
kisdednek tegyünk szívességet azzal, hogy
évente megünnepeljük a születésnapját, hanem
azt, hogy mint mindenható Istennek tegyünk
tisztességet úgy, mint a bölcsek, azzal, hogy
szívből imádjuk Őt, hogy őszintén megalázzuk
magunkat előtte.
Karácsonyt az ünnepli méltóképpen, aki tudja,
hogy kit ünnepel, és az, így tiszteli Őt az esztendő minden napján. És ez a tisztelet nem üres
szólam, hanem olyan gondolkozásmód és életvitel, ami áthatja az ember egész életét. Aki
tudja, hogy kit ünnepel karácsonykor, az a hétköznapokban is tud örülni neki, annak a legnehezebb helyzetben is megmarad a szívében a
békesség.
Ézsaiás próféta Szentlélektől ihletetten azt próbálja elmondani nekünk, hogy ki az a gyermek,
aki az idők teljességében az első karácsonykor
emberi testben megjelent ezen a földön. Milyen
páratlanul nagy az Ő dicsősége, milyen hasonlíthatatlanul nagy az Ő ereje, mennyire
egyedülálló az Ő egész isteni lénye. A próféta
négy megjelölést használ arra, hogyan nevezik
ezt a születendő gyermeket.
1. A gyermek első neve: Csodálatos
Tanácsos
Ennek a szónak van egy politikai jelentése is.
Azt jelenti, hogy Jézus a világ nagyságai felett
áll. Ő az, aki kezében tartja a világ összes kisés nagy királyát, akik ideig való hatalmukat
örömHíRlap
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tőle kapják. Másrészt ez arra is utal, hogy
egyedül Ő ismeri teljesen Isten nagy terveit, és
Ő hajtja végre tökéletesen azokat.
2. A gyermek második neve: Erős Isten
Ez Jézus örökkévaló istenségére utal. Benne
lakozott az istenség teljessége testileg. Jézus
nevére minden térd meghajol: mennyeieké,
földieké és föld alatt valóké. Mint kisded is
erős Isten.
3. A gyermek harmadik neve: Örökkévaló
Atya
Ez Jézus Krisztus gondoskodó, gondviselő és
oltalmazó szeretetére utal. Olyan Atya Ő, aki
jól tudja, mire van szükségünk, és azt meg is
adja nekünk.
4. A gyermek negyedik neve: Békesség
Fejedelme
A Bibliában a békesség sokkal többet jelent,
mint a háborúság hiányát. A békeség jelenti a
teljes harmóniát, a bőséget, a biztonságot, sőt
jelenti az üdvösséget is. Békessége annak van,
aki közösségre jutott Istennel és így szeretetteljes közösségben tud élni embertársaival is.
Békeségem akkor van, ha a helyemen vagyok,
a dolgomat teszem, Istent dicsőíti az életem,
másoknak szolgálok szeretettel. Tudom, hogy
mi végett vagyok a világban, és bizonyos vagyok abban, hogy Jézusért örök életem van.
Mindezt együtt jelenti a békesség a Biblia nyelvén.
Ez a Gyermek ezt a békességet kínálja mindazoknak, akik Őbenne hisznek. S akik Őt befogadják, azok valóban megtapasztalják, hogy Ő
Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló
Atya és Békesség Fejedelme.
Ézsaiás próféciájának Jézusról mondott négy
megjelölése arra tanít minket, hogy ne egy
tehetetlen kisdedet álljunk körül karácsonykor, hanem a világ Urának szolgáiként hódoljunk előtte.
Ha igazán hisszük, hogy Ő a Csodálatos Tanácsos, akkor valóban tőle kérjünk tanácsot. Alázatosan ismerjük be, hogy rászorulunk az Ő
tanácsaira és segítségére. Ha valaki tényleg
komolyan veszi, hogy Jézus Krisztus a Csodálatos Tanácsos, akkor minden reggel a Bibliát
veszi először a kezébe: Uram tanácsolj engem!
Mert Ő ismeri a jövendőt is, mert Ő készíti a
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jövendőnket. Ő készít fel minket arra, hogy
megálljunk a jövendőnkben.
Kell-e nekünk ez a Jézus, aki Csodálatos Tanácsos? Vagy jobb a kisded, aki nem szól bele a
dolgainkba?
Hisszük-e, hogy Ő Erős Isten és Örökkévaló
Atya? Mert akkor nem kell aggodalmaskodnunk, hogy mit hoz a jövő, akkor az ember
nem szorong, hogy ki fog megvédeni, hiszen
neki minden lehetséges, az is, ami az embereknél lehetetlen. Ha valaki komolyan veszi, hogy
Ő Örökkévaló Atya, akkor komolyan kell vennie azt is, hogy Ő jól tudja, mire van szükségünk. Eddig is többet adott nekünk, mint amire
szükségünk volt, és ezután sem fog elfeledkezni rólunk.
Vajon hisszük-e, hogy Ő a Békesség Fejedelme? Ez nem azt jelenti, hogy most két napig
nem veszekedünk otthon, mert karácsony van,
hanem azt, hogy igazán békességünk lesz az
Istennel. Vagyis komolyan, hittel fogadjuk az
Ő bűnbocsátó kegyelmét. Továbbá megbocsátunk mindazoknak, akik megbántottak.
Lübeckben van egy híressé vált Krisztusszobor, amelyiknek van egy felirata. Az a címe: Jézus panasza. Így hangzik ez a felirat:

Ti Mesternek hívtok –
és nem kérdeztek engem…
Útnak neveztek –
és nem jártok rajtam…
Világosságnak hívtok –
és nem néztek reám…
Életnek neveztek –
s nem kerestek engem…
Bölcsnek hívtok –
és nem követtek engem…
Hatalmasnak neveztek –
és nem kértek engem…
Irgalmasnak hívtok –
és nem bíztok bennem…
Igazságnak neveztek –
és nem féltek tőlem…
… Ha egyszer örökre elvesztek –
ne okoljatok engem!
Cseri Kálmán igehirdetése alapján

Berekfürdôi beszámoló
Az idei berekfürdői csendeshéten szép számmal vehettünk részt. Már nagyon vártuk a
testi-lelki felüdülést.
Az első este Sebestyén Győző tiszteletes úr
tartott igehirdetést „Megosztó reformáció”
címmel a Lukács 12,51 alapján: „Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre? Nem – mondom nektek –,
hanem inkább meghasonlást.”
1517 óta az egyik legnagyobb érték, hogy
újra jelen lehet az életünkben a Biblia. A
reformáció előtt úgy tartották, csak az egyházon keresztül van megdicsőülés és minden a
templom körül forgott. A bűnöket csak az
egyház oldhatta fel, a bűn terhe azonban a
bűnösön maradt. A templomokat túldíszítették és az anyag legyőzte Istent. A reformáció
után világossá tették, hogy milyen az Istentől
való élet. Az igazi templom az odaszánt szívünk, életünk. „El kellett hagyni az egyházat, hogy Krisztushoz mehessünk.” – mondta
Kálvin.
A személyes reformáció az, amikor a szenynyes ember szembesül Isten tiszta Igéjével.
Ha Jézus hozza a meghasonlást, abból új
teremtmény lesz. Nem foltozgat, nem renovál, hanem reformál. „Mi is lehetünk testben gyöngék, lélekben hatalmasak, hitben
diadalmasak.” – ez a gondolat egy Kálvin
emlékplakett szövegrészében található latinul.
A második nap délelőtt szintén Sebestyén
Győző tiszteletes úr tartott igehirdetést a
„Megszentelődés” címmel Spurgeon mondatával kezdve: „A megszentelődés a megváltás látható része”. Az Ige az 1Thessz 4,37 és az 1Pt 1,14-16 alapján hangzott. Sok
hívő életében nem látszik a megszentelődés,
pl. ha a hívő ember nem úgy dolgozik, mint
ahogyan az elvárható lenne, vagy ha keresztyén emberek elválnak. Isten tehet alkalmassá a megszentelődésre, újjászül bennünket és
indít a megszentelődés útján. Isten ránk
„pazarolja” mérhetetlen kegyelmének gazörömHíRlap
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dagságát, ezért legyünk szentek. Ha elfelejtjük, hogy mennyi kegyelmet kaptunk, akkor
szentségtelenné válunk. A megszentelt élet
illatos, kívánatos, Istennek kedves. A megszentelődés eszköze a szenvedés. Ha a szenvedés elmarad, elmarad a megszentelődés is.
Jézus szenvedése árán vezet minket a megszentelődésre, örülnünk kell, ha nekünk ajándékozza a sebeit.
450 éves a Második Helvét Hitvallás. Ebből az alkalomból két délelőtt komoly történelmi és teológiai előadást hallgathattunk meg
sok lelki tartalommal
Barthos Gergely tiszteletes úrtól. Az első alkalommal kívülről, a másodikban belülről ismerhettük meg a Második Helvét Hitvallást. A keletkezés történelmi hátteréről
és egyházi körülményeiről, Bullinger Henrik a
szerző életéről tudhattunk meg részleteket. Az
1566-ban
keletkezett
hitvallás még a mai napig is aktuális és érvényes. Célja nem az egyetemes (katolikus) egyházból való kiválás volt.
„Sőt ezt a hitvallást főképp azért adtuk ki,
hogy az egyházak békességét, egyetértését és
egymás iránti szeretetét a németországi és
más külföldi egyházaknál keressük, megnyerjük, és ha már megnyertük, meg is tartsuk.” Azonban el akartak határolódni a középkori vallásosságtól. Úgy élték meg a hitüket, hogy a „lényeges dolgokban egység, a
lényegtelenekben szabadság, mindenben
szeretet” legyen. Ez akár a mi személyes
hitvallásunk is lehet.
A Második Helvét Hitvallás „kincses ládájának” (ahogyan a tiszteletes úr fogalmazta) a
belsejéről is hallhattunk. Az egyházak közötti, főleg a külsőségekben megnyilvánuló
örömHíRlap
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különbségek zavarnak minket. Pedig ennél
sokkal fontosabb, hogy hol helyezkedik el
Isten Igéje. A reformátusoknál az Ige van
legfölül, az Igéből kell meríteni mindennek a
magyarázatát. „Hisszük és valljuk, a szent
próféták apostolok kanonikus írásai mind az
Ó- és Újtestamentumban Isten igaz Igéje…” (Második Helvét Hitvallás). Többek
között még a szabad akaratról is beszélt tiszteletes úr. Ezt ezzel szemléltette: az ember a
bűneset előtt tud vétkezni, a bűneset után
nem tud nem vétkezni,
az újjászületés után tud
nem vétkezni, az üdvösségben nem tud vétkezni.
A Második Helvét Hitvallás fejezeteiből olvasva Isten Igéjének hirdetéséről felvetődött az a
kérdés, számít-e, hogy az
igehirdető lelkész szimpatikus-e, hogy kinek az
igemagyarázatát fogadjuk el. Ha elhangzik a
Bibliából Isten Igéje,
nem azt kell néznünk, ki
mondja, hanem azt, hogy
mit akar Isten üzenni,
nem lehetünk személyválogatók.
Az előadás után sokan
(én is) úgy gondoljuk, hogy a Második Helvét Hitvallást a napi igeolvasás részévé kell
tenni, mert a mai napig aktuális és fontos
kérdésekkel foglalkozik.
Végh Tamás tiszteletes úr négy alkalommal
is hirdette az Igét a „Hívő ember ajándékai” címmel. Az örökkévaló kegyelemről
beszélt az Ef 1,3-4 – Pál apostol hálaadásán
– keresztül. A világ legnagyobb örömhírét
mondta el a tiszteletes úr a maga hiteles,
vehemens stílusában nagy-nagy szeretettel,
alázattal. Az isteni titkot nem boncolgatni
kell, hanem áldani érte Istent.
A Lebontott válaszfalakról az Ef 2,11-18
alapján beszélt. Jézus világméretű szabadítá-
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sa lebontja a válaszfalakat népek, kultúrák,
családok és emberek között, sőt még a magunk köré épített, illetve a saját szívünkben
lévőt is.
A Krisztus-test csodájáról az Ef 2,19-22 és
az Ef 4,11-16 valamint az Ef 3,2-10 alapján
hirdette az Igét. Pálnak adta Isten a lehetőséget, hogy elmagyarázza nekünk a Krisztustest lényegét. Krisztus a fej, a gyülekezetek
és mi magunk a test részei vagyunk. Nem
lehetünk Robinson-keresztyének, fontos a
közösség. A közösség és a csendeshetek
lendítenek át a nehézségeken, feltöltenek
bennünket.
Az Új élet a mindennapokban címmel az
Ef 5,15-17, az Ef 5,21-26 és 33, valamint az
Ef 6,1-9 Igék alapján evangélizált tiszteletes
úr. Isten célja sohasem a vallás, hanem a
mindennapi élet, a csendeshét, az Ige hallgatása pedig eszköz a szív számára. A
csendeshét gyógyhely, amelyen Isten célja,
hogy az ember a helyére kerüljön. Tiszteletes
úr szerint az Ef 5,15-17 Igét mindenkinek ki
kellene írnia otthon, mert ez életünk alapállása az Úrban. Hát akkor írjuk ki itt is: „Jól
vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas
időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért: ne
legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek
meg, mi az Úr akarata.”
A reggeleink bizonyságtételek hallgatásával
indultak. Különösen szimpatikus volt, hogy
három alkalommal is egy-egy házaspár tett
bizonyságot közösen arról, hogy hogyan
talált rájuk az Úr személyesen, és hogyan
kapcsolta össze az életüket. Beszéltek megélt
nehézségeikről, közös örömeikről.
Minden hanganyag megtalálható a gyülekezet honlapján, meg lehet hallgatni. Most a
készülésem alkalmával újra végighallgattam.
Jó volt felidézni ezeket a fontos gondolatokat, újra végigélhettem a csendeshét lelki
alkalmait. Kicsit nehezen szántam rá magam
az írásra, de most azt kell mondanom: köszönöm, hogy megírhattam.
Matyóné Márkus Erzsébet

Szívembe fogadtam az Urat
Szerető élő Istenünk! Hálával fordul feléd
szívem, hogy mindennapjainkban jelen vagy
és nap mint nap munkálkodsz azon, hogy
„oh, ti süketek, halljatok, és ti vakok, lássatok!” (Ézs 42,18)
Életem minden szakaszát szívesen megosztanám, mert ezeken keresztül jutottam el oda,
ahol most járok, és lettem azzá, aki ma vagyok, de a megtérésemhez mégis az utolsó
szakasz válaszkeresései, szavai és hallgatásai
vezettek el.
A felém és az általam kimondott szavak az
életemben mindig nagy jelentőséggel bírtak
– meglétük és hiányuk is. Volt, amikor a
szeretetnek hangot adtam, és minden másról
hallgattam, vagy éppen fordítva tettem. Így
volt ez az Isten felé fordulásommal is. Váltogatták egymást ezen időszakok életemben
azáltal is, hogy felém milyen szavak érkeztek: szüleim válása után, gyerek-, majd kamasz koromban, édesanyám elvesztésekor
18 évesen, a főiskolai diákévek alatt, az életkezdésemkor a fővárosban, férjem megismerésekor és ma már feleségként, anyaként is.
Utólag tisztán látom, Isten minden szakaszban küldött segítőket, és beszélt hozzám, csak én nem figyeltem rá.
Lányunk születésekor boldogság és igaz
szeretet volt bennem, névadásunkat a neve
jelentése – „Isten ajándéka” – vezérelte, pedig főiskolás korom óta nem fordultam Felé
igazán. Keresztelőjét első szülinapjára terveztük, és kerestünk alkalmas templomot
hozzá. Találtam helyette alkalmas helyet,
embert Sebestyén Julianna személyében és
gyülekezetet itt Fóton. A telefonos egyeztetés után még nem tudtam pontosan, hol van a
cím, ahova megyünk. Titkon vágyakoztam,
hogy az a templom legyen, amelyiknél olyan
sok embert szoktam látni kijönni vasárnaponként és szívem húzott volna oda, de sosem mentem be. Érkezésünkkor kiderült,
hogy az volt az!
Tudta az Úr, hova vezet. Nyitott szerető szíörömHíRlap
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vek vártak, akik meghallgattak, szóltak hozzám, és a legnagyobb lelki táplálékot kaptam
– az Igét. A baba-mama körben a beszélgetéseken, a gyermekünk keresztelőjén kapott
üzenetekről azt éreztem, hogy szép és jó, de
én olyan messze vagyok ettől, olyan kívülállónak éreztem magam, hogy el sem tudtam
képzelni, hogy valaha ezt őszintén be tudom
majd fogadni, és meg tudom érteni. Ezen
alkalmakon éreztem az Úr közelségét, de
gyorsan megszűnt az érzés a hétköznapokban. Feleségként fogytak biztató, szerető
szavaim, kezdtek elhatalmasodni bennem
az elvárások, a bíráskodások, bizonytalanságok és önvádaskodások, amelyeknek
hangot is adtam követelőző, fölényeskedő
szónoklatokban. Ráadásul családom által
észlelt csendességeim belül fortyogó lázongások, dacok és sértődöttségek voltak. Az
alkalmakra a hívásokat mindig megkaptam,
de sok távolmaradás követte ezeket. Néha
azért elmentem.
Egy ilyen alkalommal egy ének megérintett:
„Mért szeret Isten, miért szeret még, / Miért
nem mondja ki azt, hogy elég?” Ez nagyon
nagy dolog – ennyi bűn, tévelygés után –
valaki szívesen fogad, mint a tékozló fiút az
apja (Lk 15,11-32). Szégyelltem magam.
Számomra mindig nagyobb hatású volt a
feltétlen, végtelen szeretettel történő elfogadás, mint a szidás, büntetés, ami akár újra
távolba vet, haragot kelt bennem. Mekkora
dolog egy isteni kar, ami minden botlásnál
felsegít, és a biztatás, hogy menj, próbáld
újra, menni fog!
Volt miben fejlődnöm. Az Úr a nőnek, feleségnek adta a gyengédséget, az anyaságot
minden kincsével együtt, a családi légkör
megteremtését, a testi és lelki táplálék kiosztását és az engedelmességet. Anyaként mindent megtettem, azonban feleségként a kapott ajándékokat sorban dobáltam ki, és
közel jártam ahhoz, hogy a legszentebb
ajándékkal, a házassági szövetséggel is ezt
tegyem.
Ekkoriban kaptam az üzenetet, hogy
örömHíRlap
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csendeshét lesz, nincs-e kedvünk menni?
Nem tudtam milyen, mi a célja, hogy zajlik
egy ilyen lelki csendesség, csak éreztem,
mennem kell. Úgy alakította az Úr az életemet, hogy szabad legyek arra a hétre. Férjem
otthon maradt a lányunkkal, mondta, menjek
el. Az, hogy férjem isteni ajándék, napi szinten megfogalmazódik bennem, és ma is csodálom, hogy a világi elvárásaim nem lettek
rá hatással és nem változott meg, hanem
megmaradt Isten elvárásainak megfelelő férj
(Ef 5,25).
A csendeshétre a munkahely választásának
kérdésével mentem el, kapott igekártyámon
ez állt: „Oh ti süketek, halljatok, és ti vakok
lássatok!” (Ézs 42,18)
Mikor olvastam, éreztem, nagyon rám illik,
mert hív az Úr, figyeljek rá, és süket vagyok
szavaira, de én nem a hitemet jöttem mélyíteni, hanem választ szeretnék a kérdésemre.
Az Úr makacs, válaszkereső énemet szólította, és egy gondolatot tett a fejembe: mi az új
szív, hogy kapom meg, miről szól? Így hát
beszélgetést kértem tiszteletes asszonytól, és
megkaptam minden információt ezzel kapcsolatosan. Majd az az érzés jött – „Jó-jó, de
ettől én fényévekre vagyok, hogy jön ez
most ide?” A hallgatott igehirdetések és előadások mind szívemhez szóltak, és mind új
volt a számomra, most hallottam először
ezekről. Az énekek szövegei is munkálkodtak bennem. Szerdán már kívántam a csendességet, és az Úrra való figyelést. Majd úgy
éreztem, rájöttem, mi is a „megfejtés” – a
házasságom, mert a kapott Igém is
többesszámban van és mi ketten vagyunk.
Magamra még nem is annyira, de férjemre
annál inkább tudtam alkalmazni: süket, nem
hallja, amit mondok neki és kérek tőle, és
nem látja, hogy mit tesz, és ebben kell segítsem most, hogy én már értem, hogy javítani
kell a helyzeten. Hogy ebben megerősítést
kapjak, másnap Gizi nénivel (Dr. Tapolyainé
Bartha Gizella gyülekezetünk idős pszichológusa) beszélgettem a házasságunkról. Az
Urat követő, szerető, segítőkész szívvel fo-
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gadott, és megerősítést adott. Csak nem az
én süket vakságomnak okoskodásaira, hanem abban, hogy az Igém helyénvaló, hogy
hozzám érkezett, mert a házasságomról, rólunk szól, de főként NEKEM, szinte már
kiabálva. Az ő finomságával kemény igazságokat mondott, ami felnyitotta a szememet
tetteimre, bűneimre és feladataimra, amiket
nem teszek. A beszélgetés után magányomban, csendességben figyeltem először szívemmel az Úrra, és nem az eszemmel. Öszszegeztem: kaptam feladatot (hozd helyre,
amit elrontottál), már
eszközöket is kaptam
az Igék által, és a
hogyan-ra ez hasított
belém: ezt egyedül,
mostani
énemmel
képtelen leszek megtenni. Az esti előadás
végére minden kitisztult, összeállt a
kép és vágytam
Jézus Krisztust a
szívembe fogadni,
letenni bűneimet, és
a széles útról a keskeny ösvényre térni. Este megtértem.
Csendességet kaptam, úgy éreztem, most
figyelnem és készülnöm kell a feladatomra.
Éreztem, hogy kételyeim elmúltak, hogy már
tisztán látok, hogy hallom az Urat, és tudtam, hogy kegyes, türelmes, és a megbocsátó
Jézust szívembe fogadva teljesíteni fogom
Isten akaratát.
Azonban azt is tudom, hogy óemberem és a
gonosz mindig lesben áll, és nem becsülöm
le erejüket: „Legyetek józanok, vigyázzatok,
mert ellenségetek, az ördög mint ordító
oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen
el: álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván,
hogy ugyanazok a szenvedések telnek be
testvéreiteken e világban.” (1Pt 5,8-9)
És erőt sem adok nekik a múltbéli hibák felemlegetésével és számonkérésével sem önmagamnál, sem másnál, mert én letettem és
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megbocsátást nyertek bűneim, mások felett
pedig nincs jogom ítélkezni: „Nincsen azért
immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik
Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.” (Róm 8,1)
Milyenné tette Jézus az új életemet?
Szívemet megtisztította, így a ráeső fényt
már szórja, nem nyeli el magába. Nemes célt
és hozzá erőt, segítséget adott, az Ő akarata szerint teljesedhet ki életem, és nem az
én céljaimat kergetem hasztalan. Megbecsülöm és óvom Tőle kapott kincseimet, nem
dobálom a szakadék
felé kockáztatva azokat.
Feleségként
élek,
annak minden adományával, családot
összetartva, és kerülöm a tüzes nyelvről
repkedő
mérgezett
szavak szórását.
Csendességemet az
Úrral töltöm, minden
nap elkérve a belső
tartásomhoz szükséges erőt, és a külső
elvárások által támasztott karókat elvetettem,
melyek torzzá tették a lelkemet.
Az Ő cselekedetei követendő példákká lettek
számomra, melyekről beszélek: „Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma
parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid
előtt, és beszélj azokról, akár a házadban
vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár
fölkelsz!” (5Móz 6,6-7), és életemmel dicsőítem Őt.
S ahogy kegyelméből megkaptam az új
életemet, és változások jöttek az életembe,
minden olyanná lett körülöttem, amilyenné próbálta tenni akaratos óemberem egymagában sikertelenül. De ez csak akkor
megy, ha megszólalásunk, az Isten előtti
csendességből kapottak és tetteink beszédesek – ha Érte és Vele éljük életünket!
Kósa-Richter Kinga
örömHíRlap
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Eljegyezve örökre
Csörög az óra, 5:30. Kiugrok az ágyból, a
kávéfőző gombját lenyomom, a reggelit,
ruhákat előkészítem. 6:15 ébresztem a srácokat, 7:00 gyerekek kocsiba, autó jégtelenítés,
indulás. 7:30-ra a vasútállomáson kell lennem. 8:00-15:00 pipálom a feladatokat, utána rohanás a vonathoz. Óvodához kell érnem
16:00-ra. Úszás 16:30-kor. 18:30 végre itthon. Már csak a vacsorakészítés, fürdetés,
rendrakás, altatás van hátra. Holtfáradt vagyok.
Ebből a mókuskerékből érkeztem életemben
először Berekfürdőre. Hirtelen jött ötletből
jelentkeztem a csendeshétre. Sebestyén
Julianna tiszteletes asszony talált nekem
helyet, a családom pedig támogatott ebben.
Ez a hét végre rólam szól. Azaz azt hittem,
hogy rólam fog szólni. Nem tudtam, miért
mentem el. Nem nyomasztott tragédia,
gyász, betegség. Viszonylag áldott életet
élünk szűk családommal. De mégis hiányzott valami.
A Megbékélés Háza adott helyet az eseménynek Berekfürdőn. Szép környezetben
vártak minket. Minden fizikai körülményt
biztosítottak számunkra, hogy csak a
„lényegre” kelljen figyelnünk.
A résztvevők tartalmas előadásokat, megkapó bizonyságtételeket hallgathattak, és akár
életre szóló beszélgetéseken is részt vehettek.
A berekfürdői csendeshét tényleg Jézusról
szólt. Nemcsak az előadások és az asztali
beszélgetések témái, hanem az idő is. Végre
volt idő Jézusra, róla hallani, közösen
gondolkodni. Volt idő arra, hogy Igéi elérjék szívünket. Volt idő beszélgetni az asztalnál, a strandon, a folyosón. Ezért a kellemes időtöltésért már érdemes volt elmenni.
Kevés idő jut mostanában tartalmas, elmélyült beszélgetésekre, kitárulkozásokra.
Elutazásomkor Gizi néni (Dr. Tapolyainé
Bartha Gizella – a szerk.) búcsúzóul kezembe adta egy könyvét „Az asztal körül” címörömHíRlap
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mel, amit még az úton hazafelé elolvastam.
A könyvében megosztotta több évtizedes
tapasztalatát gyereknevelésről, családi élményeiről és a keresztyén életről. Ezúton is
köszönöm szelíd intéseit és útmutatását.
Nagy hatással volt rám a könyv, mert hiánypótló volt számomra. Gizi néni élete mindenki számára sok tanulsággal szolgál, ahogy
szolgálta családját és Jézust. De amit most
kiemelnék, itt is az idő. Gizi néni ebben a
könyvében az asztal körüli családi élményeit
örökítette meg. A terített asztal mellett megélt emlékek erős kapcsolatot formáltak a
családtagok között. Az asztal mellett volt
hely és idő egymással beszélgetni, viccelődni, egymást megérteni. Volt idő családot
„építeni” és megőrizni. Ma úgy mondjuk
„minőségi idő”, ami nem azonos az „énidő”vel, sokkal inkább „miidő”.
Hazafelé úton egyszer csak elkezdtek izzani
bennem a Berekfürdőn hallottak, és Gizi
néni szavai. Egyre csak Jézus járt a fejemben. Úgy éreztem magam, mint aki először
szerelmes. Ez az érzés itthon sem múlt el, sőt
még hetekkel a csendeshét után is azon kaptam magam, hogy kavarognak bennem az ott
felvetődött gondolatok, kérdések. Tiszteletes
asszony közben többször felhívott, hogy
beszéljünk, mert ő már tudta, hogyan lehetünk igazi jegyesei az Úrnak.
Hálásan köszönöm neki odafigyelését, és azt
a sok-sok órát, amit rám szánt. A minőségi
időt.
Sok éve már, hogy az Urat keresem a lelkemben, magamban. Néha azt hittem, Vele
vagyok. De még van beljebb, mindig van
tovább. A hit az én tapasztalatom szerint
nem a végállomás, hanem egy folyamat,
amely egyre magasabbra emel és közben
egyre újabb oldalát tárja fel. Berekfürdőn, és
azt követően egy újabb fejezet nyílt számomra. Nekem ezt jelentette a csendeshét.
Rájöttem, hogy igazi Urunk csak úgy lehet, ha tiszta szívvel és tudatosan behívjuk
az életünkbe. Tennünk kell érte.
Nemrég – miután tiszteletes asszony segít-
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ségével bűneimre bocsánatot
kértem, összekötöttem az életem Jézussal – sms-ben üzent,
olvassam el a református Bibliaolvasó Kalauz aznapi Igéjét. A
következőt olvashattam:
„Eljegyezlek magamnak örökre.”(Hós 2,16-25)
Szucsik Noémi

Újjászülettem!
A történetemet 2012. február 23tól szeretném leírni. Ekkor kezdődött a fóti
életünk két gyermekemmel. Kislányom keresztszülei segítségével egy bántalmazó kapcsolatból menekülhettünk meg az akkor 18
éves nagy fiammal és 6 hónapos kislányommal. Azóta is nagyon hálás vagyok ezért a
„papának” és a „mamának”!
Én evangélikusnak keresztelkedtem 30 éves
koromban Oroszlányban, de mivel kislányom keresztszülei reformátusok, ezért itt
Fóton a református gyülekezetbe kezdtem
járni. Mindig figyeltem az igehirdetést,
otthon olvastam a Bibliát, de nem értettem a lényegét.
Amikor a kislányom 3 éves lett, a Száz
Juhocska Óvodába írattam be, mivel úgy
gondoltam, hogy hitben szeretném nevelni.
Hálás vagyok, hogy már harmadik éve járhat
ebbe az óvodába. Csak azzal nem voltam
tisztában, hogy az én hitemmel sincs minden
rendben. Azt hittem, hogy az elegendő, ha
rendszeresen templomba járok, Bibliát olvasok és megpróbálok tisztességgel élni, és
nevelni a gyermekeimet. De Jézus Krisztus
nem állt közel a szívemhez, nem értettem,
nem tudtam értelmezni az Igéit. Azt sem
értettem, hogy Isten bűnösnek lát engem,
pedig én megpróbálok mindig jól viselkedni.
Az idei berekfürdői gyülekezeti csendeshéten kezdett megnyílni a szemem az ott
hallott igehirdetések és egy kedves testvérrel

folytatott beszélgetés által. Ott értettem meg,
hogy vannak bűneim, és ezek elválasztanak
Istentől, és ha nem fordulok hozzá bocsánatért, akkor az Ő haragja marad rajtam. De
nem tudtam, hogy kezdjek hozzá. Már itthon
voltunk, amikor kaptam egy kis segítséget,
hogy mi mindent tart Isten bűnnek azon kívül, amit már én is megláttam. Írtam is egy
„bűnlistát”, a lap tetejére oda is írtam, hogy
„Kérem az Urat, hogy bocsássa meg bűneimet!” És nagyon vártam a tiszteletes aszszonyt, hogy az ő jelenlétében tehessek
imádságban Istennek bűnvallást. Hálás vagyok, hogy sokan imádkoztak értem ezen a
napon, 2016. november 11-én, amikor zokogva vittem az Úr elé szennyes múltamat, hogy az Ő drága vérével mossa tisztára az én tisztátalanságomat, és legyen
mostantól az életem Ura.
Boldog vagyok, megkönnyebbültem és örülök, hogy megnyílt az ajtó, és beléphettem
rajta Isten családjába. És nagyon boldog
voltam, hogy nemrég én is segíthettem új
testvéreimmel együtt a presbiteri csendesnap
előkészületeiben. Nagy örömöt jelentett,
hogy szolgálhatok az Úrnak!
A berekfürdői Igém a Galata 6,8 volt: „Aki
pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök
életet.” Kimondhatatlanul hálás vagyok az
Úrnak, hogy megkaphattam Tőle az örök
életet és a bűnbocsánatot!
Agárdi Zsuzsa
örömHíRlap
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Az új élet

Háláért, vagy hálából?

Családommal az
őszi szünetet a
berekfürdői
csendeshéten
töltöttük. Itt fogadtam be a szívembe Jézust.
Az esti áhítatokat
Végh Tamás bácsi tartotta az Efézusiakhoz írott levélből. A második napon az
Ef 1,3-14 verseket olvasta. Tamás
bácsi egy történetet mesélt nekünk.
A gyülekezetükbe járt egy idősödő
nő, aki a megtérése utáni három napot végig
sírta sajnálkozva, hogy miért nem 13 éves
korában döntött Jézus mellett. Engem ebben
a történetben az fogott meg, hogy Isten 12
éve arra vár, hogy elfogadjam az Ő ajándékát: a megváltást. A Fiát adta értem, én pedig még mindig csak halogatom a döntést
őmellette. A bűneim rám nehezedtek és nem
hagytak nyugodni. Emellett az iskolai nehézségek miatt többször is felriadtam éjszakánként. Hálás vagyok Istennek az Ő végtelen
kegyelméért, hogy az életemet ott, azon a
berekfürdői estén, elalvás előtt az ágyamban átadhattam Neki. Olyan boldog voltam, és olyan megnyugtató érzés volt, hogy
most már nem céltalan az életem. Ha a
földi életem véget is ér, a mennyben folytatódik, és ott majd Vele lehetek.
Istentől azt is megkaptam ajándékba, hogy
most már nyugodtan tudok pihenni, nem
ébredek fel éjjelente, és nem vagyok streszszes.
Remélem, hogy Neki tetszően tudok majd
élni, és másoknak is tovább tudom majd adni
a hírt, hogy van egy szerető Isten, akihez
bárki, bármilyen helyzetben fordulhat. Imádkozom azért, hogy Isten ehhez a kívánságomhoz megadja a lehetőséget.
Nagy Rebeka

„Munkára fel, munkára fel!” – hangzott a
templomban az őszi evangélizációs hétről jól
ismert ének november utolsó szombatján a
Presbiteri konferencia indításaként. A megszokottnál kissé gyengébb számú hallgatóság
soraiban mintegy 20 gyülekezetből érkező
presbiterek és lelkészek serege már a felvezető énekből sejthette, hogy a presbiteri szolgálat – munka – lesz a központi téma.
„Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok
oda testeteket élő és szent áldozatul, amely
tetszik az Istennek.” (Róm 12,1) – hallhattuk
az áhítat alapigéjét Sebestyén Győző lelkipásztorunk igehirdetésében, amelyben megfogalmazódott a szolgálat mibenléte, mint a
keresztyén
élet
egyik
legfontosabb
„alapfunkciója”, ha élő áldozatként odaszánjuk az életünket annak a Krisztusnak, aki
által értelmes életet nyertünk.
A Megváltónak teljes, odaszánt életű emberre van szüksége, nem két- vagy többfelé sántikálóra.
Áldozni az időt, áldozni az erőt, a tehetséget,
az életet azért, aki feláldozta magát értünk,
megváltásunkért, szabadításunkért. Őérte és
vele munkálkodni. Az áldozat szolgálat, ami
azt jelenti „élni Jézusért, Jézusnak”.
„Áldozat nélkül nincs keresztyén élet és
minden áldozatot megér a keresztyén
élet.”
Küldetésben járni, másokat is közelebb segíteni valamilyen módon Krisztushoz, nem a
magam, hanem az Ő dicsőségére, így lehet
az odaszánt élet okos istentisztelet is egyben
– összegezhetném az áhítatban hallottakat,
bár hosszan lehetne még részletezni mindazt,
amire figyelhettünk.
Fő előadóként Püski Lajos a DebrecenNagyerdei Református Gyülekezet lelkésze (a fényképen) igyekezett körüljárni a
szolgálat, a szolgáló élet sokrétűségét, feladatköreit.
Érdekes volt hallani és végiggondolni azokat

örömHíRlap
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a vázolt szegmenseket, mindennapokból vett
élethelyzeteket, amelyekben ugyan ott van
a szolgálat ténye, csak éppen lehet, hogy
öncélú cselekvés, vagy csak egyszerűen
sajnálatból, esetleg megszokásból, tradíció
követésből, és nem Isten iránti hálából,
„élő áldozatos” szolgálatból történik.
Jó volt szembesülni a feladatokra, különböző
szolgálatokra való restséggel – amely bármelyikünkben fellelhető –, az ismert négy embertípus tömörített leírású példájával, ahol
„Mindenki azt hiszi, hogy Valaki megcsinálja; Bárki elvégezhetné, de végül Senki nem
oldotta meg az adott feladatot”.
Ennél a pontnál hálával gondoltam arra,
hogy gyülekezetünkben mindig van Valaki,
vagy Bárki, esetleg Mindenki, aki a szívén
visel egy-egy területet a szolgálatok közül és
végzi azt, s nem maradnak elvégezetlenül a
feladatok.
A szolgálatok sokrétűségét áttekintve pedig
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átvehettük, hogy nincs rangsor. Feladatcsoportok vannak, amelyekben feladatokat lehet
vállalni odaszánt idővel, az Úrra figyelve.
Az előadást követően csoportos beszélgetésekben kerültek felszínre a gyülekezeti élet
körüli szolgálatok örömei, áldásai, ajándékai,
az előforduló nehézségek, s azok megoldásai.
Örömteli ilyenkor látni és hallani az előkerülő bizonyságtételeket: mikor, hol és miként
működik az Úr életekben, családokban, gyülekezetekben. Kit, hogyan terel, és milyen
módon erősít az Ő útján.
Szokás szerint a testi táplálás is jelen volt a
csendesnapon, amiért köszönet jár minden
szolgálattevőnek, aki bármivel és bárhogyan
is hozzájárult a vendéglátás munkálataihoz.
A korreferátumban Sebestyén Győző lelkipásztorunk osztotta meg azokat a gondolatokat, amelyeket Isten a szívére helyezett.
Háláért vagy hálából végez valaki szolgálatot? Mi a motiváció a szolgálatvégzésében?
Hangoztak az elgondolkodtató kérdések, s az
ötezer ember megvendégelésének példájából
merítve került az újabb felvetés: Van-e mit
vinnem Jézustól az embereknek, ahogy a
tanítványok vitték és osztották a halat és a
kenyeret? Oda teszem-e Jézus kezébe a
„halamat, a kenyeremet”, hogy megsokasítva
vigyem az embereknek? Ha még csak egy
vagyok az ötezerből, azt sem szégyen bevallani. De a kegyelem az, ami felszabadít a
szolgálatra. A szabadításért érzett hála,
amelyből életstílussá válik a szolgálat, tisztán hálából.
Tömörítve, kivonatosan, szinte címszavakban jegyeztem le mindazt, amire figyelhettünk a csendesnapon, s ez csak figyelemfelkeltés, a honlapon található hanganyaghoz.
Az ilyen alkalmakkor Isten jelenléte, az Ige,
a közösség ereje mindig ad valami megfoghatatlan többletet a hétköznapokhoz, amely
az igazi terepe a szolgálatnak.
Kívánok az Úrtól kapott erőt és útravalót
minden szolgálónak, munkásnak!
Ifj. Elek István
örömHíRlap
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Anyakönyvi híreink 2016. december 18-ig
Esküvők – A következő párok kértek áldást házasságkötésükre:

Esküvők
– A következő
Juhász Attila
Csaba és párok
Törökkértek
Eszteráldást házasságkötésükre:
Tóth Attila
István
és Szodorai
Juhász
Attila
Csaba
és TörökNoémi
Eszter
Dr. Novák Károly és Dr. Lencsér Katalin
Tóth
Attila
és Szodorai Noémi
Vig Attila
ésIstván
Földi Katalin
Dr.
Novák
ésTarcza
Dr. Lencsér
Lévai
Antal Károly
Márk és
Eszter Katalin
Dr.
Győri
József
Miklós
és
Kovács
Judit
Vig Attila és Földi Katalin
Kunstár Zoltán és Csutorás Alexandra Enikő
Lévai
Márk
és Tarcza
Varga Antal
Sándor
és Stadler
LillaEszter

Dr. Győri József Miklós és Kovács Judit
Keresztelők
– Osztozunk
a gyermekáldást
kapott
családok örömében
Kunstár Zoltán
és Csutorás
Alexandra
Enikő
KOVÁCS LILLA CSENGE - Kovács István és Széplaki Csilla gyermeke
Varga
Sándor
ésFerenc
Stadler
LillaJúlia gyermeke
Szász Vince
- Szász
és Vince

április 09.
június
04.
április 09.
augusztus 04.
június 04.
augusztus
13.
augusztus
augusztus 04.
27.
szeptember
03.
augusztus 13.
október 21.
augusztus
október 27.
22.

szeptember 03.
október 21.
január 17.
október
március22.
20.

Magyar Bence - Magyar Tibor és Szkala Márta gyermeke
március 20.
Neuwirth Félix - Neuwirth Gábor és Hangyál Szilvia gyermeke
április 17.
Márta Levente István
- Márta István
és Netz Katalin
gyermeke
május 01.
Keresztelők
– Osztozunk
a gyermekáldást
kapott
családok örömében
Szilvási Szonja Ninetta - Szilvási Ákos és Márkus Mónika gyermeke
május 29.
KOVÁCS LILLA CSENGE - Kovács István és Széplaki Csilla gyermeke
január 17.
Kunszt Kamilla - Kunszt Szabolcs és Tóth Orsolya gyermeke
június 12.
SZÁSZ
VINCE
- Szász
Ferenc
és Viktória
Vince Júlia
gyermeke
március
Kökény Zoé
- Kökény
Tibor
és Gliba
gyermeke
június 20.
26.
Nagy Lídia BENCE
Viola - Nagy
Zsolt Béla
és Ombodi
Eszter
gyermeke
július 20.
03.
MAGYAR
- Magyar
Tibor
és Szkala
Márta
gyermeke
március
Bagyinka Milán és Lili - Bagyinka Csaba és Bódi Zsuzsanna gyermekei
szeptember 04.
NEUWIRTH
FÉLIX
- Neuwirth
GáborésésOrbán
Hangyál
Szilvia
gyermeke
április 17.
Bévárdi Bernát
- Bévárdi
Balázs Sándor
Tímea
gyermeke
szeptember
11.
Tóth
Nándor
Tibor
Tóth
Tibor
és
Horváth
Adél
gyermeke
október
09.
MÁRTA LEVENTE ISTVÁN - Márta István és Netz Katalin gyermeke
május 01.
Tornai Boglárka - Tornai Tamás és Faragó Bettina gyermeke
december 04.
SZILVÁSI
SZONJA
- Szilvási
ÁkosBrigitta
és Márkus
Mónika
gyermeke
május 29.
Sándor Bence
és MátéNINETTA
- Sándor András
és Nagy
Zsuzsa
gyermekei
december
18.

KUNSZT KAMILLA - Kunszt Szabolcs és Tóth Orsolya gyermeke
Felnőttkeresztség:
KÖKÉNY ZOÉ - Kökény Tibor és Gliba Viktória gyermeke
Tornai Faragó Bettina- Faragó József és Ványi Emilia gyermeke
NAGY LÍDIA VIOLA - Nagy Zsolt Béla és Ombodi Eszter gyermeke
Konfirmálók
BAGYINKA MILÁN és LILI -

június 12.
június 26.
december 04.
július 03.

Fiataljaink konfirmációja:
Bagyinka Csaba és Bódi Zsuzsanna gyermekei
szept. 04.
Arany Boglárka, Bagu Ádám, Bartha Zsombor, Győri Boldizsár, Jakus Dániel, Kerti
BÉVÁRDI
BERNÁT
Bévárdi
Balázs
Sándor és
Orbán Szabó
TímeaZalán,
gyermeke
11.
Dániel, Kiss
Bence, -Pozsár
Evelin,
Sebestyén
Mátyás,
Tarcza szept.
Teodóra,
TÓTH
NÁNDOR
TIBOR
Tóth
Tibor
és
Horváth
Adél
gyermeke
október
09.
Tóth Kristóf, Tóth Krisztián Márk.
TORNAI
BOGLÁRKA
- Tornai Tamás
és Faragó szívében!
Bettina gyermeke
Imádkozzunk
lelki épülésért
mindannyiuk
SÁNDOR BENCE és MÁTÉ -

december 04.

Sándor András és Nagy Brigitta Zsuzsa gyermekei

december 18.

Felnőttkeresztség:
Tornai Faragó Bettina - Faragó József és Ványi Emília gyerm. december 04.

örömHíRlap
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Konfirmálók
Fiataljaink konfirmációja:
Arany Boglárka, Bagu Ádám, Bartha Zsombor, Győri Boldizsár,
Jakus Dániel, Kerti Dániel, Kiss Bence, Pozsár Evelin, Sebestyén Mátyás,
Szabó Zalán, Tarcza Teodóra, Tóth Kristóf, Tóth Krisztián Márk.
Imádkozzunk lelki épülésért mindannyiuk szívében!

Temetések – Az Úr vigasztalását kérjük a megszomorodott szívűeknek:
Elhunyt testvérünk

Lakcíme

id. Tompa Ferenc (75)
Tóth Mihályné Kukovecz Cecília (82)
Ágoston István (72)
Samu Istvánné Barna Lídia (82)
Elek Józsefné Barna Lídia (88)
Kovács Miklós (78)

Halálának ideje

Fót, Tompa M. u. 6.

2016.01.13.

Vác, Gombás u.

2016.01.24.

Fót, Bajcsy Zs. u. 3.

2016.01.25.

Fót, Szent Imre u. 73.

2016.02.10.

Fót, Károlyi I. u. 24.

2016.03.01.

Bp., Batthyányi u. 27.

2016.03.02.

Nagy Béláné Andi Margit Éva (62) Fót, Szent Benedek p. 73.

2016.03.03.

Sorbán Lászlóné Kiss Erzsébet (70)

Fót, Áchim A. u. 22.

2016.03.18.

Trembuják Tiborné Cseri Julianna (86) Fót, Rákóczi u. 35/a

2016.03.20.

Döményi János (67)

Fót, Czuczor u. 3.

2016.04.13.

Tápiószentmárton, Petőfi u. 2.

2016.04.21.

Fót, Tanács J. u. 34.

2016.04.23.

Fót, Juhász Gy. u. 40.

2016.05.04.

Fót, Tanács J. u. 26.

2016.05.29.

Fót, 48. Ifjúság u. 18.

2016.06.04.

Lőrincz Irén Péterfi Irén (73)
Bene Elemér (83)
Fekete Zoltán (55)

Bihari Györgyné Mezei Etelka (65)
Tariska Zoltán (62)
Cselőtei Sándorné Nyuka Lídia (90)

Fót, Rákóczi u. 31.

2016.06.05.

Bodor Ilona Gódor Ilona (84)

Fót, Szent Imre u. 13.

2016.06.09.

Barna József (75)

Bp., Drégelyvár u. 15.

2016.06.18.

Fót, Petőfi u. 15.

2016.06.26.

Fót, Kosztolányi D. u. 64.

2016.08.05.

Binder Tamás (49)
Andi Ferenc (65)

Makovinyi Mihályné Cseri Lídia (84) Bp., Lebstück M. u. 57.

2016.08.18.

Páncsics Jánosné Sziráki Erzsébet (74) Bp., Istvántelki u. 52.

2016.08.19.

Tar Imréné Budai Margit (91)

Fót, Tessedik S. u. 14.

2016.08.22.

Biharvári Imréné Elek Lídia (67)

Fót, Károlyi I. u. 24.

2016.09.08.

Pergel Csilla (42)

Fót, Tompa M. u. 3.

2016.09.13.

Zavadszky Győzőné Petrik Borbála (74) Fót, Apponyi F. u. 19.

2016.09.23.

Kalmár József (92)
Lepés Gábor (85)
Kalocsay Ferenc (91)

Fót, Károlyi I. u. 20.

2016.10.06.

Bp., Teréz krt. 33.

2016.10.16.

Fót, Juhász Gy. u. 59.

2016.10.24.
örömHíRlap
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Óvodánkról
„Én örök életet adok nekik, és nem
vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.”
(Jn 10,28)
Ezzel az Igével kezdődött az első szülői értekezlet, melyre Gergely Tünde óvodavezető,
Zsuzsi néni és Erzsike néni vártak minket.
Lehel születésétől fogva azért imádkoztam,
hogy örök élete legyen. Nagyon megörültem
ennek az Igének, megnyugvást jelentett, erőt
merítettem belőle, és biztatásnak vettem.
Lehelnél egy évvel korábban autizmus spektrumzavart diagnosztizáltak. Ezt egy közel
félórás vizsgálat során döntötték el, pedig
utóbb megtudtuk, az ilyen típusú gyerekeket
legalább egy hétig vizsgálják minden nap
gyerekközösségben, és csak ezután állapítanak meg bármit is. Ekkor még otthon volt
velem és a kisöccsével. Követtük az előírásokat, elégedettek voltunk az eredménnyel,
hiszen láttuk, milyen szépen fejlődik a fiunk.
A probléma akkor kezdődött, amikor fél
évvel később el kellett vinnünk őt a Pest
Megyei Pedagógiai Szakszolgálathoz felülvizsgálatra. Gondoltuk, megállapítják, hogy
semmi baja már, a lemaradását behozta, nem
problémásabb, mint más gyermek az ő korában. Így is történt. A szakértői bizottság előtt
nagyon jól szerepelt, a teszteket túlteljesítette, de mivel a pszichiáter diagnosztizálta az
autizmust, így SNI (sajátos nevelési igényű)
besorolást kapott. Ezért a legtöbb óvoda és
iskola be is zárult előttünk. Mindezeken felül
a Dohány utcai központi szakszolgálatban
heti öt fejlesztést írtak elő számára, majd
közölték, hogy akkor egy olyan óvodát is
kijelölnek, ahol mindezeket a fejlesztéseket
meg is kaphatja.
Döbbenetemben csak annyit tudtam mondani, hogy számunkra Lehel hitbeli nevelése
ugyanolyan fontos, mint a fizikai fejlődése, tehát, ha a Református ovi így is tudja őt
fogadni, akkor ide fogom hozni.
örömHíRlap
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A fejlesztésekre elhordom én, másik óvodát
pedig a férjemmel teljes egyetértésben nem
is kerestünk neki. Bár elfogadták a határozott
döntésünket, azért biztos ami biztos, képesek
voltak Tündét hetente felhívni. Ezen alkalmakkor hosszasan ecsetelték, hogy minek
kell eleget tenni, hogy Lehel ide járhasson.
Részletesen elmagyarázták a jogszabályi
előírásokat, felhívták a figyelmet a törvényi
előírásokra. Biztosan jót akartak, lehet, csak
egyszerűen a munkájukat végezték, de számunkra rémisztően úgy tűnt, mintha valaki
mindent elkövetne, hogy a fiunk mégse tudjon az általunk választott óvodába járni. De
már látjuk, nem volt miért aggódni, még a
szakszolgálat sem talált fogást, az óvoda
mindenben megfelelt. Köszönjük Tünde
kitartásának és megingathatatlan hitének.
Tudjuk, mikor úgy döntöttek, hogy Lehel
jöhet, még nem tudták, hogy pontosan mit
vállalnak. Ezalatt sok álmatlan éjszakám
volt, a fenti Ige sokszor eszembe jutott, és
bíztam benne, hogy nem véletlenül kaptuk
pont ezt az Igét.
A megpróbáltatások után nyár elején végre
elkezdődhetett a beszoktatás. Elmehettünk az
udvarra játszani, ahol a többi ovis épp kint
volt. Lehel rögtön beugrott a homokozóba és
mindent összedöntött, de a gyerekek olyan
szépen megoldották, ami nekem eszembe
sem jutott. Az egyik kisfiú kézen fogta
Lehelt, arrébb húzta, épített neki egy tornyot
és azt mondta, ezt nyugodtan összetúrhatja.
Ez persze nagyon tetszett az én kisfiamnak
és végül egy kicsit ott is maradtak játszani.
Nagyon jó volt látni, hogy ilyen kis korban
már ilyen okosan meg tudják oldani ezeket a
problémákat. Aztán szeptemberben elkezdődhetett az igazi beszoktatás.
A baba-mama körben, ahova rendszeresen
jártunk, többször elhangzott, hogy itt harapni
lehet a szeretetet. Ez így van. Mindenki nagyon kedves volt már a kezdetektől. Reggelente Lehelt ébreszteni sem kellett, kiugrott
az ágyából, hogy mehessen oviba. Persze ez
az álomszerű állapot csak két hétig tartott,
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mert úgy gondolta, eleget járt már oda, és
nekem kellett lelomboznom, hogy ez most
már így lesz. Szóhoz sem jutott a döbbenettől. De azért elmentünk az oviba minden
reggel, ahol egy kis hiszti után sikerült mindig megvigasztalni. Ebbe az óvónénik ügyesen bevonták a gyerekeket is. Az egyik kislány minden reggel várta őt a kedvenc sárga
kisautójával. Ő volt az a kislány, aki kezdetben sokat sírt. Ez picit idegesítette Lehelt, de
mivel az óvónénik ilyen jól kibékítették őket,
hamar megszerette őt.
Volt, hogy szinte az egész csoport a kis
ajtónál állt, és bíztatták őt, hogy menjen
játszani. Nagyon jó volt ezt látni, és ezt a
határtalan szeretetet megtapasztalni.
Így Lehel szépen be is szokott az oviba.
Azóta már több csodát is átéltünk vele. Lehel
együtt játszott a gyerekekkel, ő kezdeményezett, beszélgetett velük. Az óvónénik elmondása alapján az ilyen típusú gyerekekre ez
egyáltalán nem jellemző, és ilyen ritkán fordul elő velük. A fejlesztő pedagógusok is
körülbelül ezzel egy időben kezdték mondo-

15

gatni, hogy Lehelnél változás történt. Rugalmasan vált a tevékenységek között, és
minden feladatba könnyen bevonható.
Ez a drámai változás tavaly ilyenkor még
elképzelhetetlen volt számunkra.
Jó hallani, hogy otthon énekli a hittanon
tanult énekeket, mondja a mondókákat,
amiket az öccse is megtanul. Sokszor
együtt kiabálják. Öröm nézni, ahogy reggelente mosolyogva megy a csoportjába játszani. Volt olyan reggel is, amikor a kedvenc
énekét énekelve ment a többiekhez.
Esténként egy kis gyerekimádságot szoktunk
elmondani, amibe már ő maga önállóan beleszövi a családtagokon kívül az ovisokat,
óvónéniket és dadusokat, vagy akivel épp
aznap találkoztunk, és kéri Istent, hogy vigyázzon rájuk.
Nagyon hálásak vagyunk, hogy Lehel ebbe az óvodába járhat, és a lehető legjobb
kezekben tudhatjuk őt.
Gyergyói Szilvia

örömHíRlap
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Bizonyságtétel 5.

Velem van az Úr
Egy ideje már érik bennem az elhatározás,
hogy papírra vessem a történetét annak, hogy
hogyan adatott meg nekem az Úr megismerése és hogyan kaptam új életet Tőle. Most,
pár nappal a megkeresztelkedésem előtt, úgy
érzem, el is jött az ideje, hogy leírjam a gondolataimat.
Egészen idén tavaszig úgy éltem, hogy semmilyen kapcsolatom nem volt Istennel. Nem
tagadtam egy felsőbb hatalom létezését, aki
irányítja az életünket, de nem is kerestem rá
a választ, hogy ki is lehet ő. Talán leginkább a sorsban hittem, és egyszerűnek
tűnt a sorsra „fogni” mindent, ami velem
történik, jót és rosszat egyaránt. Emellett
pedig szerencsésnek tartottam magamat,
mert boldogságban és szeretetben nőttem
fel és vágtam neki a felnőtt életemnek különösebb megpróbáltatások nélkül. Nem ítéltem el ugyan senkit, aki hisz Istenben, és
beszélt nekem a hitéről, de úgy gondoltam,
hogy ő így boldog, én meg boldog vagyok

hit nélkül is, és a lényeg, hogy mindenki
boldog legyen.
Tavaly novemberben született meg a kislányunk, akinek a születését csodának éltem
meg, és nem is kívánhattunk volna magunknak nagyobb örömöt a férjemmel, mint egy
drága, egészséges kisbabát. Az egész család
nagyon várta az érkezését, a nagyszülők is
boldogan szövögették az unokázós terveiket.
Édesanyám egészségi állapota viszont külső
szemmel is érezhetően romlott a tavalyi évben, fáradékonyabbá vált, és különböző testi
panaszai jelentkeztek. Örök optimista lévén
nem akartam gondolni se rá, hogy bármi
komoly betegsége lehet, és a babavárás örömében igazából ez fel sem merült bennem.
Pedig a családunk eddigi legnagyobb próbatétele ekkor kezdődött.
Pár héttel a kislányunk születése után engem
is beavattak a szüleim, hogy mi is áll anyukám gyengeségének a hátterében: januárban
egy műtét vár rá, amellyel egy rosszindulatú
daganatot távolítanak el a testéből. A betegségét nem szeretném részletezni, csak annyit

IGAZI KARÁCSONY
Jézus születése emlékünnepén
ne csábítson téged múló földi fény.
Ne tekints a múltba, az már ködbe vész,
rád is vár a mennyben dicső égi rész!
Ma ne Betlehemre függesszed szemed,
már rég mennyben van, ki üdvöt hoz neked.
Ő Szentlelke által most is megjelen,
csendesen kopogtat bezárt szíveden!
Ne a karácsonyfát csodálja szemed,
hanem Jézus előtt nyíljon meg szíved!
Igazi karácsonyt Ő hoz ma neked,
fény-árba borítja sötét életed.
Pecznyík Pál
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mondanék még, hogy a műtét sikeres volt, de
további áttétek miatt kemoterápiát kellett
elkezdenie a gyógyulás reményében, viszont
javulás helyett állapota folyamatosan romlott.
Édesanyám már a betegsége előtt is kereste
az Úr közelségét, de úgy gondolom, a betegsége miatt erősödött benne a vágy az Úrral
való szoros kapcsolatra. Egy tavaszi napon,
amikor telefonon beszéltem vele, megkérdezte tőlem, hogy megfontolnánk-e a kislányunk megkereszteltetését. Bennem is felmerült már ez korábban, de mivel én sem
voltam megkeresztelve, hamar el is vetettem
ezt a tervet. Anyukám kérdése viszont nem
hagyott nyugodni, elkezdtem utána olvasgatni az interneten, hogy mik a feltételei egy
kisgyermek megkeresztelésének – és így az
én keresztelkedésemnek is. Egy ideig rágódtam rajta, hogyan is tovább, aztán meghoztam a döntést, és beszéltem a férjem édesanyjával, aki hívő, és a Fót-Központi Református Gyülekezet tagja, és már többször is
említette, hogyan változtatta meg a férjével az életüket az Úr. Határtalanul boldog
volt, amikor elmondtam neki, hogy a
kisunokájával együtt megkeresztelkednék, és
kértem a segítségét, hogy hogyan is induljak
el ezen az úton. Ő hívott el az áprilisi női
csendesnapra, ahol bemutatott Sebestyén
Julianna tiszteletes asszonynak.
Ezután, amikor csak tehettem, és nem a szüleimnél voltunk vidéken, részt vettem csütörtökönként a baba-mama kör alkalmain, és
tiszteletes asszonnyal külön is sokat beszélgettünk. Ezek a beszélgetések, valamint a
baba-mama kör kedves légköre, az oda járó
anyukák hite, és ahogy a hitükről minden
alkalommal bizonyságot tettek, nagyon nagy
hatással voltak rám. Elolvastam a tiszteletes
asszony által ajánlott könyveket, elkezdtem
az Újszövetség és a Mai Ige olvasását. Sok
kérdés fogalmazódott meg bennem közben,
de ahogy haladtam az olvasmányokkal, a
legtöbb kérdésemre közben választ kaptam,
a többi kérdésem pedig neki tettem fel. Időn-

17

ként az olvasottak túl hihetetlennek tűntek,
és azt éreztem, hogy így nem is lehet élni,
vagy legalábbis én biztosan nem tudnék.
Viszont ezek az érzések is elkezdtek múlni
bennem, mert egyre gyakrabban éreztem
Isten jelenlétét az életemben, egyre gyakrabban kaptam szinte azonnali választ az imáimra és bizonyosodtam meg róla, hogy az
Úr számára nincs lehetetlen, és Ő olyankor
is tud nekem segíteni, amikor egy saját erőből megoldhatatlan problémába ütközöm. Az
is egyértelművé vált bennem, hogy az Úr
egész eddigi életemben velem volt, és a
tenyerén hordozott, és nem a sors volt
hozzám kegyes, nem szerencsés voltam.
Nyáron úgy éreztem aztán, hogy egy kicsit
„megrekedtem”. Hiába tudtam az eszemmel,
hogy hogyan kell behívnom az Urat a szívembe, nem éreztem a változást az imádságaim után. Ezt elmeséltem tiszteletes aszszonynak, aki biztatott, hogy jó úton haladok. Együtt imádkoztunk, és megtörtént a
csoda! Az Úr Jézus kezébe tettem az életem, és az, amit akkor éreztem, szavakkal
szinte leírhatatlan. Mintha száz tonna tehertől szabadultam volna meg, és szívemet elöntötte a semmihez sem fogható boldogság
és béke. Tudtam, hogy már sohasem kell
egyedül megoldanom semmit, mert az Úr
velem lesz a legnehezebb percekben is.
A változást azóta is érzem az életemben,
másként gondolkozom, érzek és cselekszem
– legalábbis erre törekszem még akkor is, ha
gyengeségem miatt időnként el is bukom.
Édesanyám betegsége miatt rengeteg szenvedésen ment és megy is keresztül, de tudom,
hogy az Úr kezében van az élete, aki mellettünk van mindig, és nemrég egy új reménysugarat küldött nekünk. Szüntelenül bízom
az Úr jóságában, kegyelmében, akaratának
szentségében, és imádkozom Hozzá édesanyámért.
„Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan
jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki
az eget és a földet alkotta.” (Zsolt 121,1-2)
Tornai-Faragó Bettina
örömHíRlap
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Gondolatok

Várakozás és felkészülés
A keresztyén világ teljesen elferdítette,
megüresítette az advent igazi értelmét. Üzleti nagy alkalmat látnak benne sokan. Belefájdulhat az ember feje a gondba, mit vegyen karácsonyra ajándékba. Kit nem szabad elfelejteni. Mennyi sértődés adódik már
abból, hogyha valaki egy nagyobb vagy
szebb ajándékot várt, és nem azt kapta! És
a sok sütés, készülődés az ünnepre. Nem!
Valóban csak ez lenne az egésznek az értelme?
Akkor, az Úr Jézus megszületésekor más
volt a helyzet. Valóban más volt? Nos, csak
részben volt más. Akkor is sokan gondtalanul élték világukat, mintha az élet örökké
tartana. Sokan akkor sem törődtek az Isten
országával. De voltak – igaz csak kevesen –,
akik ismerték az Isten ígéreteit, hittek benne
és várták azok megvalósulását. Ilyen volt az
Öreg Simeon, aki karjaiba vehette a gyermek Jézust, és magasztalta Istent az Ő szabadításáért. A betlehemi pásztoroknak, a
napkeleti bölcseknek, itt-ott egy-egy istenfélő jámbor léleknek megjelentette Isten,
hogy ez a gyermek ebben a szegényes,
jelentéktelennek látszó környezetben maga
a Szabadító Isten, az emberré lett Isten.
Advent mindig várakozást jelent. Vajon a te
szívedben, kedves olvasó, milyen várakozás
van? Külső körülmények megváltozásában
bizakodsz? Helyzeted jobbrafordulását várod? Lehet, hogy szorult helyzetedben nagy

örömHíRlap

2016. KARÁCSONY

segítség lenne, de a legfőbb szükséged
kielégítetlen maradna. Igazi várakozás az
lenne, hogyha Istennel való személyes találkozásra várnál. Igazán csak ez segítene elesettségeden. Mennyire be tudja csapni
magát az ember, amikor külső javakat keres
és elhessegeti magától a legfőbb jót, az
Isten szabadító üdvösségét. Mert semmi
nem jelent igazi segítséget nekünk, csak az,
amit Isten hozott, csak az, amit Isten kínál
fel most is. Mire vársz? Siess Őhozzá, várj
Őreá! Nem vársz majd hiába. Nem csalódsz
majd, mint már annyiszor.
Advent nemcsak várakozást jelent, hanem
felkészülést is. Advent tehát nem tétlen várakozás, nem alkalmak elmulasztása, hanem
alkalmak megvalósulása.
A Krisztusra várakozó ember sohasem tétlen. A Biblia egyik nagy igazsága, hogy
Krisztus újra eljön. A hívő ember szíve mindig valami különös örömmel telik meg, amikor erre gondol, vagy erről hall. Ez a szent
reménységünk egyszer majd minden elképzelésen felüli mértékben meg fog valósulni.
De ez nem készteti, nem késztetheti a hívő
embert tétlen, tunya várakozásra. Éppen
azok a hívő keresztyének, akiknek a szívében égett, lobogott a Krisztus eljövetelének
a várása, éppen ezek voltak termékenyek,
ezek tettek a legtöbbet másokért. Ők vették
komolyan a szolgáló életet és nem riadtak
vissza sem áldozattól, sem gúnytól. Tudták,
hogy az a nap, amikor majd Krisztus visszajön, őket fogja igazolni, és mindazért, amit
elszenvedtek, legszebb jutalom Krisztus
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szava lesz: „Jól van, hű és igaz szolgám,
menj be a te Uradnak örömébe.”
Kérdezem magamat, mit jelentsen tehát
számomra az advent, a várakozás és a fel
készülés ideje? Én magamnak ilyen válaszokat adok: Semmi sem keseríthet el, semmilyen csalódás nem rendíthet meg. Senki
emberfia nem tudja kivonni magát elkeserítő csalódások elől. Jönnek a keserű tapasztalatok, sok minden ér, ami csalódást okoz.
De én Krisztusra várok. Őbenne nem fogok
csalódni! Az Ő részéről nem ér engem semmi, ami elkeseríthetne.
Nem akarok rosszat gondolni senkiről. Mélyen fáj, amikor látom valakinek a bukását.
Nem tartom magamat különbnek. Nem
nézem le a másikat. Nem mondogatom
elégtétellel, hogy megérdemelte, úgy kell
neki. Fáj nekem a másiknak a bűne. Kívánom, hogy gyógyuljon meg, épüljön fel,
álljon ismét talpra.
Nem akarom tétlenül nézni a másik ver
gődését. Nem akarok Káin szerepében tetszelegni. Igenis őrizője vagyok atyám
fiának. Igenis tőlem fogja őt számon kérni
Isten. Még jobban kell szeressem Őt. Nem
maradhatok tétlen. MINDENT meg kell tennem, hogy a szenvedések enyhüljenek,
hogy a szívek keménysége feloldódjon, és
hogy emberek odataláljanak a Megváltó
szívére. Ne legyek akadálya én egynek sem.
Ne mondhassa majd senki felőlem: ő takarta el előlem Jézust, őmiatta nem láthattam
meg Őt.
Még jobban meg akarom tagadni magamat. Még jobban meg akarok alázkodni.
Szeretném, ha még jobban megüresíthetném magamat és az életemet. Szeretném,
hogy mások ne engem, ne a törékeny embert lássák, hanem a Krisztus szeretete hajoljon le általam a másikhoz, a Krisztus szeretete emelje fel általam a másikat.
Kérdezem magamat: mit jelentsen tehát
számomra az advent, a várakozás, a felkészülés ideje? Uram, azt kérem, hogy hasonlíthasson az életem hozzád, és méltass engem arra, hogy én is odaadhassam az életemet másokért, örömest, szeretetből.
Uram, segíts erre!
Ungár Aladár

Az Úr csodásan mûködik...
Ezzel az énekcímmel szeretném bizonyságtételemet kezdeni. Én egy nem hívő, de még
csak nem is vallásos családban nőttem fel.
Szüleim pici gyermekként katolikusnak kereszteltettek meg. Általános iskolás éveim
alatt csak néhány hónapot jártam egyházi
iskolába, talán még egy fél tanévet sem, és
ennyi. Több kapcsolatom nem volt az Úrral.
Férjemet 2003-ban ismertem meg és az esküvőnk 2006-ban volt a Fóti Református templomban. A három év alatt nagyon keveset
jártunk templomba. Kezdetben csak nagyobb
ünnepek alkalmával, mint húsvét és karácsony, aztán néha egy-egy vasárnapi istentiszteleten is részt vettünk, majd később az esküvő közeledtével kicsit gyakrabban mentünk.
Emlékszem, amikor először léptem át a templom ajtaját, olyan idegennek éreztem magam,
úgy véltem, hogy az a sok ember, aki ott van
bent, biztos mind azt gondolja magában, hogy
ki ez az ismeretlen, és mit keres itt köztünk.
Bevallom, a kezdeti időkben semmit nem
értettem az igehirdetésekből. De sok-sok vasárnapi istentisztelet után egyszer csak az
elhangzott Igék kezdtek rám hatással lenni,
kezdtek megérinteni, személyessé válni. Egy
idő múlva pedig már azt vettem észre, hogy
kevés a heti egyszeri igehallgatás, mert egyre
többet vágytam Isten Igéjére. Így elkezdtem
járni a női órák alkalmára is. Otthon keresztyén énekeket hallgattam, és ha a Bibliát még
nem is nagyon vettem a kezembe, de a Mai
Ige című kiadvány minden egy-egy napra
szóló buzdító üzenetét elolvastam.
2008-ban Isten megajándékozott bennünket
egy fiú gyermekkel. Pici kora óta jártam vele
baba-mama körbe. Így egy újabb lehetőségem
nyílt arra, hogy még több igei alkalmon vehessek részt.
2009 év elején Keresztkérdések sorozat indult
a gyülekezetben, melyre mindketten jelentkeztünk a férjemmel. Tíz alkalmon keresztül
hétről hétre minden hétfő este Márk evangéliumát tanulmányoztuk: kicsoda is Jézus, és
mit tett Ő?
örömHíRlap
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Egyik alkalommal este, amikor egy családi
veszekedésen voltunk túl, valami addig még
sosem tapasztalt érzés fogott el. Valahonnan,
valamiféle megszégyenülés érzést éreztem
magamban, de akkor, abban a pillanatban
még nem tudtam mi az, mitől van és miért.
Amire még emlékszem az az, hogy sírás tört
ki rajtam, és nyomorúságosnak véltem az
életem, és nem akartam, hogy ilyen legyen.
Még nem tudtam megfogalmazni azt sem,
hogy mitől van, csak majd később. Erre anyósom válasza az volt, hogy miért beszélek
ilyen ostobaságokat, mitől lenne az én életem
nyomorult, amikor mindenem megvan: egészségem, férjem, gyermekem, házam, autónk,
munkám. Semmiben sem szenvedek hiányt.
Igen, igaz, hogy a felsorolt dolgok mind megadattak az életemben (most már tudom, Kitől
vannak mindezek, de akkor még nem tudtam), mégis éppen valami űr volt még betöltetlen bennem, attól volt az a nyomorúságos állapot. Teljesen összezavarodtam, és
egy nagy tusakodás kezdődött bennem, végül
zokogásban törtem ki. Mindent megértettem, hogy Jézus nem csak úgy általánosságban halt meg az ember bűneiért, hanem
ki tudtam mondani, hogy az enyémekért is.
Fel sem tudtam fogni Istennek azt a hatalmas
szeretetét, hogy Ő a Fiát, Jézust adta értem,
hogy Ő kapjon helyettem büntetést a bűneim
miatt, és ezzel örök életet adjon nekem. Mint
amikor egy gyermek születik: csak szenvedője az eseményeknek, nem ő cselekszik, hanem
vele történik. Velem is ez történt, lelkileg
megtörtént az újjászületésem. Megvolt a vajúdás szakasza a tusakodással, a megszületés a
bűnvallásommal, és ahogy a gyermek is születés után felsír, én is könnyekben törtem ki.
Először a fájdalom, majd az öröm könnyeivel.
A Keresztkérdések sorozatot a végén felnőtt
konfirmációval zártuk a templomban. Ezt az
Igét kaptam:
„De az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik
szeretetében bíznak.” (Zsolt 33,18)
2011 elején elvégeztem a VISZ tanfolyamát,
ami lehetőséget adott arra, hogy a vasárnapi
istentiszteletek alkalmával a legkisebb gyereörömHíRlap
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kek között szolgálhassak.
2011 év vége felé vissza kellett állnom a
munkába, mert Kristóf betöltötte a 3 évet és
óvodába ment. Azt kell mondanom, hogy
Kristóf születése után a 3 év alatt, míg otthon
voltam vele, az életem teljesen megváltozott.
Azután, hogy Isten gyermeke lettem, olyan
sok mindent másképp kezdtem látni. Megértettem azt is, hogy mindenki kap valamilyen tálentumot Istentől, ki-ki mást és mást,
de a kérdés az, hogy ki, hogyan és mire használja. Én tudtam, hogy nem szeretnék abba a
munkakörbe visszamenni dolgozni, ahonnan
korábban eljöttem. Egy pénzintézetben dolgoztam ügyintézőként, de ott akartam hagyni
a pénzügyi szakmát, hogy gyerekek közé
mehessek dolgozni. Munkába állásom előtt,
nyáron talán lett is volna lehetőségem elhelyezkedni a Száz Juhocska Református Óvodában dajkaként, mert kerestek embert, de a
férjem nem támogatott ebben, sőt ellenezte,
hogy szakmát váltsak, azt mondta, majd a
második gyerek után esetleg. Rettentően sajnáltam a dolgot, úgy véltem, hogy ilyen alkalmat elmulasztani nagy hiba, többet ilyen úgy
sem adódik. Terveztünk még egy második
gyermeket is, de úgy beszéltük meg a férjemmel, hogy előtte kicsit visszamegyek dolgozni, és majd utána. Igen ám, de a dolgok nem
úgy alakultak, ahogy azt mi előre elterveztük.
Ezt mondja az Ige: „Az embernek az értelme
terveli ki útját, de az Úr irányítja járását.” (Péld 16,9)
Most egy kicsit ismételni fogom magam, mert
kiragadok egy gondolatot egy korábban írt
bizonyságtételemből. Sokszor tévhitbe ringatjuk magunkat, hogy jó úton járunk,
miközben épp Isten akaratával ellentétes
irányba haladunk. Ha nem figyelünk oda
Isten szavára, az Ő 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. Én most pontosan ezt tettem, nem engedelmeskedtem neki
hittel, én akartam a dolgokat irányítani. És mi
lett belőle, mi lett a következménye? Az,
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hogy egy éven keresztül nem kaptunk gyermekáldást és hogy miért, mert nem voltam a
helyemen, Isten nem ott akart látni, ahol voltam. Másfelé akarta irányítani az életem. A
más irány hamarosan meg is történt. Otthagytam a munkám, és egy óvodába mentem dolgozni dajkaként. Másfél vagy két hónap ottlét
után jött is az áldás: gyermeket vártam. Isten
megadta, amire a szívünk vágyott.
„Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved
kéréseit!” (Zsolt 37,4)
Kislányunk született, de hadd ejtsek néhány
szót az ő érkezéséről. Erről korábban már
írtam ebben a gyülekezeti újságban egy bizonyságtételt, így most csak néhány mondatban összefoglalnám. 29 hétre született, 1630g
és 44cm-rel. Koraszülöttsége lévén a tüdeje
gyenge volt, így gyakori légzéskimaradások
jelentkeztek nála. Senkinek nem kívánom
azokat a pillanatokat, amiket akkor éltünk át,
amikor napjában véve nem is tudom hányszor
kellett összerezzennünk az ijedségtől, amikor
a sípoló, csipogó, villogó monitorok megszólaltak, amivel Nóri össze volt kötve. És ez
persze hosszú napokon át. Borzasztó nehéz
próbatétel volt ez számunkra. Akkor értettem
meg, hogy miért kellett ennek így történnie,
amikor kisfiam óvónénijétől ezt az sms-t kap-
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tam: „Megvan az ideje a születésnek.” (Préd
3,2) Ha orvosilag korábban született is, Isten
számunkra valami ismeretlen oknál fogva
mégis most látta elérkezettnek az idejét, hogy
Nórika megszülessen.
Isten azért engedte meg ezt a nehézséget az
életünkben, mert célja volt vele 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 merre visz az utunk, ha továbbra sem változtatunk rajta. 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. A megpróbáltatásokban tudtam hálát
adni oly sok dologért, ami addig teljesen természetesnek és magától értetődőnek tűnt.
Felismertem, hogy ez nem így van, mert mindenem Istentől van. Isten megőrizte Nórit ott
a kórházban, és nem engedte, hogy baj történjen vele, és a mai napig teljesen rendben fejlődik. Mi ez, ha nem Isten csodája. Valahányszor a gyerekeimre tekintek, mindig érzem
Isten szeretetét és kegyelmét, ezért mindig
nagy hála tölti el a szívemet.
De idén tavasszal történt valami. A Bibliaol-
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Bizonyságtétel 6.

vasó Kalauz aznapra kijelölt igeszakaszát
olvastam, ami ez volt: „Igyekezz tehát és térj
meg!” (Jel 3,19)
Micsoda, mit csináljak? De hát én... és letettem a könyvet. Megijedtem, elbizonytalanodtam, kétségbeestem, és az történt, hogy másnap se vettem kezembe az Igét, és azután
sem, és azután sem, majd végül azon vettem
észre magam, hogy egyenesen menekülök
Isten elől. Éreztem én legbelül, hogy ez így
nagyon nem jó, de félelemben voltam. Már
templomba se mentem, először csak egy vasárnapi istentisztelet maradt ki, majd követte
őt a többi elmaradás is. Mi több, már Úrvacsorán sem vettem részt. A családomnak is
feltűnt ez, és találgatni kezdtek, miért nem
megyek. Talán valaki megbántott? Nem beszéltem nekik róla, tudtam, hogy úgy sem
értenének meg, ezért bele se kezdtem. Mígnem másfél hónap után eljött az a vasárnapi
alkalom, amikor én tartottam a kicsiknek a
gyermek istentiszteletet. Alig tudtam végigcsinálni a szolgálatot, azt éreztem, hogy így
nem állhatok oda eléjük, és nem beszélhetek
nekik Istenről, amikor rendezetlen a kapcsolatom az Úrral. Úrvacsorázni is azért nem mentem, mert tudtam, hogy aki méltatlanul veszi
magához az Ő megtöretett testének és kiontott
vérének jegyeit, az kárhozatot eszik és iszik
önmagának. Amikor vége lett, odamentem tiszteletes asszonyhoz és annyit mondtam
csak neki, hogy nem tudok több alkalmat
vállalni a kicsiknél.
Ő észrevett valamit. A szemeim könnybelábadtak, és nagyon hamar el akartam onnét
sietni. Azt mondta, majd jöjjek és beszéljünk.
Nem mentem el. Otthon gyötrődtem egyedül
a kérdéseimmel a tehetetlenségemben és a
reménytelenségemben, pedig más helyzetben
ilyenkor az Úr karjaiba menekülök, Ő hozzá
fordulok segítségért, de most Ő sem volt nekem, és olyan elveszettnek éreztem magam
így távol tőle. Hisz így, hogy már megtapasztalhattam a vele való járást, és a nélküle való
állapotot is, nagyon rossz volt. Tiszteletes
asszony hívott telefonon többször is, de én
nem vettem fel. Nem álltam készen, hogy
örömHíRlap
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beszélgessünk, illetve nem álltam készen,
hogy az Úr elé álljak. Sokáig halogattam, míg
végül eljutottam tiszteletes asszonyhoz egy
lelkigondozói beszélgetésre, ahol szinte az
elején, az imádság után azonnal kijött belőlem, hogy mi is az én igazi problémám. Elbizonytalanodtam abban, hogy valóban megtértem-e, van-e újjászületett életem, hogy én
akkor tényleg Isten gyermeke vagyok-e. Azt a
feleletet kaptam erre, hogy megtértem, ha már
átadtam a szívem az Úrnak, és kérdéseket
kaptam, többek között azt, hogy kicsoda nekem Jézus? Erre én sírva azt feleltem, hogy
aki megváltott az én nyomorult bűnös életemből, aki megszabadított, és ahogy ezeket kimondtam, újra érezni kezdtem Isten közelségét. Tiszteletes asszony elmondta, hogy a
Sátán nagy mértékű támadását kaptam, és
azáltal, hogy nem viseltem az üdvösség sisakját, teljesen padlóra küldött a harcban. Mert
mit is jelent, hogy harcold meg a hit nemes
harcát: azt, hogy az újjászületés csak egyszer
történik meg, de, hogy Istenhez nekünk naponként oda kell térni, és vele együtt harcolni
és vívni meg a csatákat az ellenséggel szemben. Az ajándékba kapott hit csak úgy tud
erősödni és gyarapodni, ha meg is éljük
Isten Igéjét az életünkben naponta és rendszeresen. Az ellenség uralkodni akar az indulataink, az érzéseink, a gondolataink, a tetteink és még a nyelvünk felett is. Csak Jézusnak van hatalma legyőzni a gonoszt, és Jézus
meg akar minket szabadítani a megkötözöttségektől, hogy Isten akarata szerint élhessünk. Ez egyedül nem megy, és én valahol az
úton elengedtem Isten kezét, bár nem direkt,
és a Sátán el is buktatott. Isten elé borultam
imádságban, és elmondtam neki mindent,
és újból rábíztam az életem, Ő pedig ismét
megszabadított, és visszaadta a békességemet.
Miután újból rendeződött a kapcsolatom az
Úrral, visszatértem a gyerekek tanításához,
sőt idén a nyári 5 Napos hittantáborban is
részt vettem. Isten Szentlelke ismét munkálkodott. A nagyobb gyerekeknek, akik között
én még nem szolgáltam, az etióp kincstárnok
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Imatémák

megtéréséről kellett beszélnem. Isten azonnal
erősíteni kezdte a hitemet.
És még egy dolog, ami számomra ismét Isten
csodáját mutatja. Mivel Nóri óvodás korú lett
a nyáron, így év vége felé ismét elérkezett a
munkába állás ideje, és én másodjára is lehetőséget kaptam az életemben arra, hogy a
Száz Juhocska Református Óvodába mehessek dolgozni dajkaként. Hálás szívvel dolgozom most ott, szolgálva ezzel az Urat, és Őt
dicsőítem.
Végül egy elgondolkodtató kis történet: Az
akrobata a magasban kifeszített kötélen kel
át. A közönség tapsol. Az akrobata azt kérdezi, elhiszitek-e, hogy végig tudok tolni egy
talicskát a kötélen? Elhisszük, szól a közönség. Hát azt elhiszitek-e, hogy végig tudom
tolni a talicskát úgy is, ha benne ül valaki?
Elhisszük, hangzott ismét. No és ki vállalkozna rá, tette fel az utolsó kérdést. Hirtelen
csönd lett, majd egy kisfiú kiáltott fel. Majd
én beleülök. Az emberek a sikeres mutatvány
végén döbbenten kérdezték a fiút, hogy honnan volt bátorsága mindehhez, és hogyan
bízta rá magát erre az emberre. A fiú válasza
röviden ennyi volt: ő az édesapám!
Nekünk is ilyen hittel és bizalommal kell
(kellene) naponként rábízni az életünket
Istenre, a mi mennyei Atyánkra!
Barnáné Tar Hajnalka

Az Úr csodásan működik
Az Úr csodásan működik,
De útja rejtve van,
Tenger takarja lábnyomát,
Szelek szárnyán suhan,
Mint titkos bánya mélyiben
Formálja terveit,
De biztos kézzel hozza föl,
Mi most még rejtve itt.
Ne félj tehát kicsiny csapat,
Ha rád felleg borul,
Kegyelmet rejt s belőle majd
Áldás esője hull.
Bízzál az Úrban, rólad Ő
Meg nem feledkezik,
Sorsod sötétlő árnya közt
Szent arca rejtezik.
Bölcs terveit megérleli,
Rügyet fakaszt az ág,
S bár mit sem ígér bimbaja,
Pompás lesz a virág.
Ki kétkedőn boncolja Őt,
Annak választ nem ád,
De a hívő előtt az Úr
Megfejti önmagát.
(Hallelujah! 223. ének)

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.
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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
Húsvét alkalmából 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 hétfőn
8:15
Fiatalasszonyok imaköre
Minden második csütörtökön
9:30
Baba-mama kör
közbenső héten
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
KARÁCSONYI ÚTON

December 30. 16:00

Karácsonyi úton fut ma a világ.
Fölé hajol millió karácsonyfa-ág.
Karácsonyfa-gyertyák fényözöne hull,
karácsonyi úton vágtatunk vadul.
Beszerezni mindent, ami jó, mi szép,
üzletből-üzletbe tolong most a nép.
Karácsony ünnepén minden meglegyen,
karácsonyfa álljon fényben, díszesen.
Karácsonyi úton – láthatatlanul –
tolongó tömegben ott vonul az Úr!
Aki Betlehemben üdvünk hozta le,
Vele nem törődik ma már senki se?
Karácsony ünnepén eszmélj, ó világ,
Jézus tart meg, s nem a karácsonyfa-ág!

Január

Pecznyík Pál
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Házaspári alkalom

31. 17:00

Óévi istentisztelet

1. 10:00

Újévi istentisztelet

16-20. 18:00

Ökumenikus Imahét (szervezés alatt)

Febr. 28 - márc. 3. 18:00 Böjti bűnbánati hét
Március

5. 10:00

Böjti úrvacsorás istentisztelet

Április

6. 10:00

Virágvasárnap

10-15. 18:00

Nagyheti bűnbánati hét

14. 18:00

Passiós istentisztelet

16. 10:00

Húsvéti úrvacsorás istentisztelet

17. 10:00

Húsvéti úrvacsorás istentisztelet

23. 10:00

Női Körzeti Csendesnap

