21. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM
2016. Reformáció

örömHÍRlap
A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata

Ne vesszenek el emlékezetedből
„Őrizkedj azért, és vigyázz nagyon magadra, hogy meg ne
feledkezz azokról, amiket saját
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amelyek már az azóta eltelt há19
Imatémák
rom hónap alatt többször is elém
20 jöttek. A leghangsúlyosabb az
Hirdetések
emlékezésre való hívás lett, és
amikor sok fájdalommal, csalódással, keserűséggel találkozom a lelkigondozói beszélgetések során, pontosan az
emlékezés óv meg attól, hogy én magam is elkeseredjek, reményt vesztett ember legyek. Sok vajúdás, nyögés, sóhaj, kilátástalan rezignáltság ugyanis az, ami körülvesz vagy munkál bennünk. Ilyenkor érdemes elővenTARTALOMJEGYZÉK:

ni a 77. zsoltárt, versről versre
végigimádkozni, s aztán papírt,
tollat ragadva nekünk is egy emléklistát készíteni Isten csodálatos nagyságáról, szeretetéről,
amelyet már oly sokszor megmutatott nekünk. Azért, hogy a
csüggedésünkből eljussunk mi
is, ahogy a zsoltáríró, a hálaadásig. Ez és csak ez óv meg attól,
hogy eldeformálódott gondolkodású, megkeseredett emberekké váljunk.
A keresztyén ember az evangélium, azaz az örömhír elfogadója,
boldog részese és hírnöke egyaránt. Tehát nekünk nem gyászruhába bújt hírnökként kell járnunk
-kelnünk Isten nagyszerű üzenetével e világban, hanem azzal a
reménységgel, hogy ez az Isten
az, aki megváltotta hatalmával az
Ő népét, és úgy vezeti, mint
pásztor a nyájat, bármilyen Sira-

2

lom-völgyön keresztül is vezessen.
Nemrég én is írtam ilyen emléklistát, és ez
újra térdre kényszerített, hogy azt az Istent,
aki megvigasztalt, megerősített, megújított, a
szabadítás örömével körülvett, aki az újjáteremtés csodájába betekintést engedett, azt
áldjam, nevét nagyra emeljem.
Szép, de ugyanakkor nehéz nyár áll mögöttünk, a gyülekezetünk mögött. Meg kellett
birkóznunk több kedves testvér hirtelen halálával, így szeretett lelkipásztorunk, Tariska
Zoltán hazaköltözésével is. Meg kellett birkóznunk veszteségekkel, lelki megpróbáltatásokkal, de ugyanakkor hálát adhatunk
azért, hogy nem fogy a gyülekezetünk ennek
ellenére sem, mert Isten egyre több embert
ismertet meg Önmagával, és hív el a Vele
való közösségre, az Ő követésére.
Az újjászületés csodái mindig imádatra késztetnek, és jó nekünk ezekre visszaemlékezni!
Hálásak lehetünk azért is, mert Isten minden
vasárnap megtölti templomát, és munkálkodik bennünk és közöttünk Igéje által. Valamint szépíti, újítja épületeinket, környezetünket, hogy ezek is az Ő dicsőségét szolgálják.
Mi természetünk szerint hajlamosak vagyunk megfeledkezni Isten csodáiról. Ezért
fontos időnként leülni és végiggondolni minden tettét, hogy ne felejtő, hanem emlékező
gyermekei legyünk Atyánknak. Az emlékezés ugyanis hálával párosul. Viszont ez
egy tudatos döntést igényel. Emlékezni
akarok. Emlékezni fogok.
„Végiggondolom minden tettedet, elmélkedem dolgaidon. Szent a te utad, Istenem! Van
-e olyan nagy Isten, mint a mi Istenünk? Te
vagy az Isten, aki csodákat tettél, megismertetted erődet a népekkel.” (Zsolt 77,13−15)
Van úgy, hogy valaki beleragad a fájdalmába, keserűségébe, és nem akar emlékezni,
engedni Isten felszólításának. Viszont felszabadulás, áldás, békesség csak ezen az úton
kapható. Mindannyian vágyunk rá, és de jó
lenne, ha reformáció ünnepén is képesek
lennénk az emlékezésre, és hálát tudnánk
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Emlékezz vissza!

adni azért, hogy voltak olyan elődeink, akik
nem süppedtek bele az őket körülvevő káoszba, nyomorúságba, hanem küzdöttek Isten előtt és Istenért, és olyan kinyilatkoztatásokat kaptak, amelyek csak az Ő előtte való
állhatatos jelenlétben nyerhetők. Reformátor
eleink nem alkudtak meg azzal, ami körülvette és irányítani akarta őket! Akartak.
Küzdöttek. És az ő egyéni győzelmük sokak győzelme lett. Így a mienk is.
Akarjunk azért mi is engedni az Ige felszólító szavának, és bátran emlékezzünk vissza
arra az útra, amelyen hordozott, megtartott
bennünket az Úr, és már készíti
„szabadulásunk” napját!
Őrizkedjünk azért, és vigyázzunk nagyon
magunkra, hogy ne feledkezzünk meg azokról a csodákról, amiket saját szemünkkel
láttunk! Emlékezzünk rájuk, és éljünk hálás
szívvel, Őt felragyogtatva ebben a mostani
„sötét” világban!
Sebestyén Julianna, beosztott lelkipásztor

Emlékezni
...és folyton folyvást emlékezni kell,
az egész útra emlékezni mindig,
amelyen átvi ISTENEM erős
Kézzel, Igével… Emlékezz, szívem,
s megállva minden emlékkő fele
zengd szüntelen
a hálaéneket!
Füle Lajos
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I i tábor
Odakint az idő egyre rosszabb lesz, az ég
egyre többször sötétül el, és lassan elő kell
venni az esernyőt is. Ahogy a nyári ruhákat a
szekrény aljára temetjük, az emlékek egyre
inkább felszínre törnek bennünk.
A fürdőruhámra nézve önkéntelenül is elmosolyodom, ugyanis eszembe jut az idei balatoni ifi tábor. A helyszín idén nem változott,
ugyanúgy Balatonőszödön voltunk, de már
egy egészen más csapattal. Nemcsak a táborozók létszáma nőtt az újonnan konfirmáltakkal, hanem Isten hadserege is bővült néhány taggal, illetve erősödött párak megújult
hitével.
Előző mondatom tükrében talán láthatja az
olvasó, hogy idei témánk a lelki fegyverzet
volt. Bár az igerész inkább a már hitben járó
testvéreinkhez szól, a még meg nem térteknek sem kellett szűkölködniük lelki táplálékban. A reggeli, illetve esti alkalmakon elhangzottakat kiscsoportban beszéltük meg. A
lányok Julcsi nénivel, a most konfirmált fiúk
Győző bácsival, az idősebb fiúk meg Sanyi
bácsival gondolták át a hallottakat, illetve
osztották meg egymással gondolataikat. A
tábor végén mindenki kaphatott egy katonai
vállapot Jézus Krisztus monogramjával ellátva, és természetesen egy igés lapot is.
Egy nyári táborból azonban a szórakozás
sem maradhat el. Amíg az időjárás engedte,
délutánjainkat a strandon töltöttük. Természetesen a foci, röpi és az egy délutánt elfoglaló ügyességi és szellemi csapatjáték sem
maradhatott el, ahogy a szokásos Győző
bácsi féle lecsó sem.
Mindent magába foglalva elmondhatjuk,
hogy sikerült idén is egy olyan felejthetetlen
ifi tábort összehozniuk a szervezőknek, ami
a táborozókat is összehozta. Így bármekkora
szomorúsággal pakoljuk is el a nyári ruháinkat, a szívünk közben vidám, hiszen ez a
nyár se múlt el nyomtalanul.
Arany Kincső

Balatonőszöd
Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az
ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra
Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az
ördög mesterkedéseivel szemben. Mert mi
nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők
és hatalmak ellen, a sötétség világának urai
és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a menynyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és
magatokra öltve a megigazulás páncélját,
sarut húzva lábatokra, készen a békesség
evangéliuma hirdetésére. Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok
a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek
fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok
mindenkor a Lélek által, és legyetek éberek...
(Ef 6,10–18)
Az elmúlt héten megtanultuk, mi is a lelki
fegyverzet, hogy hogyan is kell használni,
védekezni, illetve támadni. Megismertük a
megigazulás páncélját, az igazságszeretet
örömHíRlap
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övét, a békesség evangéliumának saruját, a
hit pajzsát, az üdvösség sisakját és a lélek
kardját, amely az Isten igéje.
Megtudtam, hogy csak akkor csatlakozhatok
Isten hadseregéhez:
− Ha beismerem a bűneimet;
− Ha megtérek, és elfordulok a bűntől;
− Ha hiszek, és hittel rábízom magam.
Mire van szükségünk Krisztus katonájaként?
− Hitre,
− Kitartásra,
− Jutalomra,
− Fegyverzetre.
Mindössze három küldetésünk van:
− Harcolni kell;
− Megvalljuk a hitünket;
− Megváltozunk, Isten igéjéhez
igazodunk.
Az utolsó estén mindenki kapott egy igét, az
enyém így szól: „Mert mindenkinek, akinek
van, adatik és bővölködni fog: attól pedig,
akinek nincs, még az is elvétetik, amije
van.” (Mt 25,29)
Megrémültem. Akkor tudatosult bennem,
hogy ha nem változok, meghalok, végleg.
Másnap a kiscsoportos beszélgetésen mindenki beszélt a kapott igéről, hogy hogyan is
fog távozni. Beismertem mindenki előtt,
hogy nagyon félek Isten haragjától, és egyelőre nem is akarok szembekerülni vele, mert
tudom, hogy nem élném túl, nem jönnék ki
győztesen. Julcsi néni a kis csoportos beszélgetés után – hála Istennek – nem hagyott
békén. Azt szerette volna, hogy ne menjek el
így, rettegve. Ami gátat szabott Isten és én
köztem, a félelem volt.
Féltem az ítélkezéstől, attól, ha meghallják
az emberek, hogy megtértem, szálkákat keresnek majd bennem, hogy bebizonyítsák
nem vagyok igazi hívő.
Féltem attól is, hogy nincs olyan gazdag
háttértudásom Isten igéjéről. Azt hittem,
csak akkor lehet megtérni, ha már mindent
tudok, soha se hibázok…
örömHíRlap
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Ezeket a gátakat sorba döntötte le az Úr,
Julcsi néni által. Megtudtam, hogy Isten nem
azt várja tőlünk, hogy tökéletesen menjünk
oda hozzá, hanem így, bűnösen, őszinte szívvel, mocskosan. Mert Ő fog minket a kezei
közt formálni. Neki csak a szívünk kell.
Így hát Julcsi nénivel bementünk egy csendes szobába imádkozni. Megköszöntem a
kereszthalált a bűneimért.
Megtagadtam az ördög
hatalmát. Kértem az
Urat, hogy jöjjön, és lakjon a szívemben. És adjon nekem kitartást, erőt
itthon is, a csatában. Éppen most öltözök katonaruhába, nem vagyok még
kész, de tudom, hogy
úton vagyok, a jó úton.
Csutorás Martina

Az igazság felé vezető utam
Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen
nagyjából első osztályos koromtól fogva
keresztény nevelést kaptam otthon és az iskolában is. Ezt mindaddig jónak láttam,
amíg nem köszöntött be az a bizonyos tinédzserkor az életembe. Ahogy az egy igazi
kamaszhoz illik, szinte minden ellen lázadtam. Ezáltal megkérdőjeleztem az addigi
ismereteimet a világ működéséről, az emberi
élet értelméről, meg persze ezt az egész hit
és vallás dolgot próbáltam kizárni az életemből, mert egyfajta kötelezettségnek éreztem
azt, hogy nekem hinnem kell.
Mindezek ellenére legbelül tudtam, hogy
majd egyszer szeretnék az Urat követve élni,
csak előbb meg akartam tudni, hogy mi az,
amire majd nemet fogok mondani miatta.
Ezt a folyamatot előrelendítette az is, hogy
időközben elkerültem egy világi gimnáziumba, és hogy a sok edzés és folyamatos versenyek miatt nem jutott időm a templomba
járásra.
Ez alatt az idő alatt éreztem, hogy nem jó ez
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Balatonfenyves

így nekem, de mindig volt valami, amit fontosabbnak tartottam, és ami meggátolt abban,
hogy újra közel kerüljek Istenhez.
A jég akkor tört meg, amikor az Úr helyet
készített magának a szívemben azáltal, hogy
egy addig fontosnak vélt személyt eltávolított az életemből. Ekkor határoztam el, hogy
befogadom Jézust a szívembe. Elkezdtem
rendszeresen Bibliát olvasni, templomba
járni, de még mindig nem éreztem azt, hogy
úgy igazán átadtam volna neki az életem.
Mégis mit kell ahhoz tennem, hogy Isten
követője legyek?
Erre a kérdésemre egészen a balatongyöröki
ifjúsági táborig nem kaptam választ, hiszen
magamtól nem tudtam rájönni. Ott viszont
megismertem és felruháztam magamra a
megfelelő fegyverzetet, amire egy keresztény katonának szüksége van a hite harcában. (Ef 6,10–17) (Az igazlelkűség öve, az
igazság páncélja, a békesség evangéliumának saruja, a hit pajzsa, az üdvösség sisakja
és a lélek kardja.)
A Balaton-parti beszélgetések Julcsi nénivel
és a közös, csoportos alkalmak segítségével
a maradék kételyeim – mint például az eddigi barátaim elvesztése – is megszűntek. Utolsó nap nagy örömmel fogadtam az igés kártyámon lévő üzenetet, ami megadta a végső
bizonyosságot arra, hogy most már tényleg
átadtam az életemet az Úrnak: Jöjjetek,
Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete
óta számotokra elkészített országot.
(Mt 25,34)
Kelecsényi Mira

Bizonyságtétel
Az idei ifi tábor is nagyon jól sikerült, hála
Istennek és a szolgálattevőknek. Szó volt a
héten Isten hadseregéről és a fegyverzeteinkről, amit mindennap magunkra kell öltenünk
az Efézus levél 6. fejezete alapján.
Az utolsó este kaptunk egy igét. Az enyém
Jób könyvének 7. fejezetéből volt, a következő: „Micsoda az ember, hogy ily nagyra
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tartod, és hogy így törődsz vele?” (Jób 7,17)
Az ige nagyon elgondolkodtatott. Mindig is
sokat adtam az emberek véleményére, és ez
kezdett nagyon mélyen érinteni. Sokszor a
fülembe csengenek Tariska Zoli bácsi szavai, hogy Istennek egyetlen, egyszeri és
megismételhetetlen teremtménye vagyok.
Tudtam, hogy az Úr mindig velem van, és Ő
úgy fogad el, ahogy vagyok. Tudtam azt is,
hogy addig nem adhatom át az életemet teljesen az Úr Jézusnak, amíg hátra nem hagyom a világi életemet. A héten tudomásul
vettem, hogy Isten át tud segíteni a nehéz
időszakokon, és hogy csak felfegyverkezve
lehet Jézust követni.
Csütörtök este nagyon sokat gondolkoztam a
hallottakon. A nap végéhez közeledve ki
tudtam mondani, hogy Isten katonája akarok
lenni, és imádságban kértem, hogy bocsássa
meg a bűneimet.
Másnap reggel éreztem, hogy ez a nap máshogy indul, mint a többi. Biztos voltam benne, hogy most már teljesen be tudtam fogadni az életembe az Urat.
Varga Dóri

Balatonfenyves
„Így szólt Isten egykor: – Ábrahám! Indulj
el, s utad bízzad rám!”
Mialatt a tábori előkészületek zajlottak, imaközösségek alkalmával gyakran hangzott el
kérésként az Úr felé: „Urunk! Kérjük, ébressz vágyakozást azok szívében, akiket szeretnél Fenyvesen, a táborban látni. Akikhez
egy keresztyén családi tábor alkalmával szeretnél szólni és közelebb kerülni…” Jó volt
ismét megtapasztalni, hogy imáink meghallgattattak, és Isten idén is tökéletesen egybe
szerkesztett minden kis részletet. Ügyelt
arra, hogy minden és mindenki épségben
megérkezhessen. Összehangolta a programokat és az időjárást, kegyes volt, és idén több
napot és kevesebb esőt rendelt ki a táborozóknak. Délelőttönként kissé borongósabb
idő volt, előadás hallgatásra ösztönző, gonörömHíRlap
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dolatokat ébresztő. Az előadás vége felé
menetrend szerint elvonultak a felhők, hogy
a nap második felében a forró délutáni órákat
a vízparton tölthessük. Az Úr gondosan kialakította a résztvevők összetételét, a szomszédokként egymás mellé rendelt családokat.
Persze a gyakorlatban lelkészeink állítják
össze az lakóközösségeket, de mindenben
Isten Szent Lelkét kérve segítségül. És az Úr
ügyel minden kis részletre, akkor is, ha mi
jelentéktelennek gondolnánk azt. Első táborozásunk alkalmával egy olyan családdal
kerültünk egy faházba, ahol egy, a lányomhoz hasonló korú kislány érkezett a szüleivel. Ők is először vettek részt a fenyvesi
családi táborban. Persze mondhatnánk, hogy
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a beosztás egyszerűen praktikussági okokból
történt. De én hiszem, hogy az Úr a praktikusságon túl előre látta, hogy ez az együtt
töltött hét egy mély barátság kezdete lesz.
Nem csak a szinte egykorú lányaink, hanem
a szüleik között is.
Isten ismét sokunkban ébresztett vágyat, és
adott lehetőséget egy igazán tartalmas hét
eltöltésére együtt, mint egy nagy család.
Voltak köztünk kicsik és nagyok, fiatalok és
idősebbek, az útjuk elején botladozók és
olyanok is, akik már régóta kitartóan menetelnek az Úr által kijelölt úton. Minden korosztály képviseltette magát. A faházak előtti
padokon vagy a Balaton partján csoportosan
heverészve, hosszan beszélgethettünk egymással. Itt van idő arra, hogy a generációk
közelebb kerülhessenek egymáshoz, és ne
csak egy köszönés erejéig ismerjük a másikat.
Szívmelengető volt látnom, hogy kislányom
ugyanúgy terelgette, felügyelte a nálánál
kisebbeket, ahogyan azt pár évvel ezelőtt
vele tették a mára tinivé cseperedett fiúklányok. Akik még most is, a rollerral száguldó kicsikre odafigyelve, de már a koruknak
megfelelően tini csapatot alkotva érezték jól
magukat köztünk, felnőttek között. Elnéztem
egy-egy családot, ahol a tizenéves gyerekek
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együtt pumpálták a
csónakot a szüleikkel,
nagyszüleikkel, majd a
strandcuccot közösen
cipelve indultak csobbanni a Balatonba.
Olyan jó, hogy ezeknek a fiataloknak nem
ciki a szüleikkel nyaralni. Jól érzik magukat ige közelben, Isten
vonzásában, és nem
szippantotta el őket egy „akciódús” világi
tábor. Az is melegséggel töltött el, mikor
egyik gyülekezeti tagunk, mindenki nagypapája, Miki bácsi nagy türelemmel horgászni
tanította a csivitelő gyereksereget a móló
szélén. A kicsik kuncogva fogdosták a csalinak szánt kukacokat, és hatalmasakat sikongattak, ha kapás volt várható. Ugyanúgy
csillogott a szeme, mint a gyerekeknek, miközben igyekezett elmondani nekik, hogy a
horgászat egyik fő sajátossága amúgy a
csendben várakozás lenne. A mai világunkban egyre ritkábbak az ilyen pillanatképek.
Úgy gondolom, hogy csak azokban a családokban, közösségekben lelhetőek fel a generációk ilyen harmonikus együttléte, ahol az
érintettek kérik, hogy a Szentlélek a szeretet
erejével munkálkodjék bennük napról napra.
Számomra a legkedvesebbek a reggeli áhítatok. Nekem évek óta ezek a percek a legmeghittebbek. Nehezen ébredező típus vagyok. Kell egy bizonyos idő, míg magamhoz
térek. Otthon, ha tehetem, ezeket a perceket
egyedül szeretem eltölteni. A táborban viszont ellenállhatatlan vonzást érzek, hogy
álmos szemekkel, papucsban, a kávémmal és
a Bibliámmal együtt beülhessek a többi álmos szemű testvér közé, és hallgathassam
Isten hozzám szóló lágy szavát. Majd az
áhítat végén együtt imádkozunk, hiszen a
közös fohász kedves Istennek. „Azt is mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben
egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten
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vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott
vagyok közöttük.” (Mt 18,19–20) Már sokszor megtapasztaltam, hogy mennyivel békésebb egy így indított nap. Különösen jó érzés
volt, hogy idén kislányom is többször csatlakozott hozzánk, és talán még nem értett meg
minden elhangzott mondatot, de már szeretett volna és képes is volt csendben jelen
lenni. És ennyi épp elég. Hálás vagyok az
Úrnak, hogy úgy cseperedhet, hogy Isten
közelsége természetes a számára.
A berekfürdői csendes héten és a fenyvesi
családi táborban is sokat énekelünk együtt.
Azon túl, hogy nagyon jó közösségformáló
ereje van, az Úr gyönyörködik bennünk,
amikor dallal dicsőítjük Őt. Kántor úr segítségével minden alkalommal tanulunk új énekeket. „Énekeljetek új éneket az Úrnak, énekelj az Úrnak te egész föld!” (Zsolt 96,1)
Ilyenkor gyerekek, felnőttek együtt eresztik
ki a hangjukat, olykor a kicsik a maguk gyermeki lelkesedésével túl is harsogják a felnőtteket.
A délelőtti előadások során Tiszteletes úr
elénk tárta Ábrahám történetét. Nagyon örülök, amikor lehetőségem van napokon keresztül hallgatni egy-egy bibliai történet boncolgatását. Mindig akad olyan rész, ami addig nem tűnt jelentősnek, vagy máshogy
értelmeztem. Sokszor olyankor világosodik
meg a tényleges mondandó, mikor egy új
megvilágításban közelít az előadó a már jól
ismert történethez. Ismertem Ábrahám történetét. Mégis szinte napról napra letaglózott,
örömHíRlap
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ahogyan Győző tiszteletes párhuzamot vont
az akkori világ történései, szereplői és a jelenlegi életünk eseményei, a mai kor embere
között. Idén mindannyiunkat
mélyen
érintettek és elgondolkodtattak a hallottak.
Ezt abból gondolom,
hogy a korábbi évekkel ellentétben idén az előadások végén nem
alakultak ki hosszas beszélgetések. Viszont
nem is pattan fel senki, nem széledt szét
azonnal a hallgatóság. Hozzám hasonlóan
sokan még egy ideig csendben ültek és
„emésztették” a hallottakat. Nagyon mélyen
érintett az előadássorozat. Úgy éreztem,
hogy sok mindent kell még helyére tennem a
gondolataimban, az életemben, a hitbeli hozzáállásomban. Ahogy körbenéztem a teremben, talán nem voltam egyedül ezzel az érzéssel. Viszont a fájdalmas felismerést kísérő érzés mellé azonnal társult egy belső békesség. Hiszen én már Isten gyermeke vagyok. Akkor Ő mindezekkel csak dorgálni,
formálni és a helyes úton tartani szeretne.
Ábrahám története talán az egyik legfontosabb üzenete Istennek a Biblián keresztül
bármely kor emberéhez. Az üzenetet és persze Ábrahám példamutató hitét és történetét
a beszámolóm elején idézett kedves dal sorai
jól összefoglalják.
1. Így szólt Isten egykor: – Ábrahám!
Indulj el, s utad bízzad rám!
Áldott lesz, ki jót tesz véled,
Átok sújtja ellenséged,
Nagy és erős néppé teszlek meg,
Benned megáldatik minden nép.
2. Elindult e szóra Ábrahám,
Sátort vert fel a nagy pusztán.
Hosszú útját hittel járta
Úr-Kaszdimból Kánaánba.
Iránytűje volt az Úr szava,
S hű útitársa az Úr maga.
örömHíRlap
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Balatonfenyves

3. Hívők példaképe, Ábrahám,
Utad boldogan vállalnám!
Hív az Úr, már régen érzem,
Itt állok most útra készen.
Kezed, Uram, hitben megfogom,
És reád bízom a holnapom.
Az utolsó négy sor akár a mottónk is lehetne
az élethez. Áldott, akit hív az Úr. Áldott, aki
meghallja, és áldott, aki feltétel nélkül képes
Őrá bízni mindent. Akármilyen körülmények
között, akárhol és akárhány éves fejjel.
Köszönöm Uram a szeretetedet és türelmedet! Kérlek, ne hagyj sosem süketnek, vaknak, konoknak, engedetlennek lennem a Te
hívó szavadra! Ámen.
Nagy Manuéla
Egyetlenegy
Szétzüllik a vágyak csapatja,
ez erre, az amarra megy,
szívem mind, mind magára hagyja,
csak egy marad, egyetlenegy:
Egy lábnyomot követni végig,
célomhoz egyre közelébb,
egy ölelést szívemre zárni
s megőrizni a melegét,
egy látomást kísérni végig,
sötét, sivatag helyeken,
egy álomért küszködni égig,
míg valóság lesz odafenn.
Füle Lajos
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Hívjátok segítségül...
Uram, nyisd ki a füleinket, hogy halljunk,
nyisd ki a szemeinket, hogy lássunk, töltsd
be szívünket, hogy szeressünk, és adj erőt,
hogy szolgálhassunk neked.
Sokat vívódtam, hogy az életemet miért is
kell mások elé vinni, de az Úr cselekedeteiről vallást tevők hitéből és bizonyságtételeiből annyit gazdagodtam jómagam is, hogy ez
már önmagában is elegendő érv kellene,
hogy legyen. De mindezek felett még fontosabb, hogy ahányszor ez a kérdés felmerült
bennem, minden alkalommal azt az igei választ kaptam, ez nem az én ügyem. Ezek
nem csak azért történtek velem, hogy én
gazdagodjak belőle, hanem hogy mások is
részesei lehessenek a csodáknak, szabadításoknak, és együtt tudjunk épülni ezek által
is. Vagy akár most mozdítson meg először
valakit az első lépés megtételére. Sosem
felejtem el, hogy első bizonyságtételem után
Klimaj Kriszti és Zoli odajöttek hozzám, és
elmesélték, hogy nagyobbik fiukon talán
először látták azt, hogy komolyan elgondolkodott a hallottakról.
Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül
nevét, hirdessétek tetteit a népek
között! (1Krón 16,8)
Kicsit távolról indulok. Nem
vagyok nagy tévénéző. De ha
véletlenül elkapok egy-egy hírt,
az nem szól másról, csak erőszakról, halálról, megcsalásról,
válásról, szemétre dobott életekről, gyermekekről. A sátán igen
jó munkát végez. Lassan, fokozatosan, észrevétlen elhiteti velünk, hogy ez természetes,
ez elfogadható, és ebből a rövid létből kell
kifacsarni azt, amit csak lehet, akár mások
kárán, boldogságán keresztül is. Már Ádám
és Éva is ezért esett bűnbe. Mindent akartak
tudni, amit Isten. Elhitték a kísértőnek, hogy
nem elég nekik a Teremtő jósága, gondoskodása, megtartó szeretete. Ma még kiélezettebb a helyzet. Mindenki mindenhatónak
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képzeli magát a saját kis szemétdombján, ha
baj van, vádoljuk az Urat, hogy miért engedi
ezt vagy azt. Ugyanakkor még a létezését is
megkérdőjelezzük, és arról pedig hallani sem
akarunk, hogy beleszóljon az életünkbe. Innen indultam én is.
Nem szeretnék mélyen belemenni a második
születésem előtti dolgokba, csak egy pár szót
ejtenék az előzményekről. Akit részletesebben érdekel, az meg tudja hallgatni a gyülekezet honlapján elérhető életmentések között, mind feleségem, mind pedig az én általam korábban tett bizonyságtételeket. (Ez itt
a reklám helye: http://www.fotiref.hu)
Katolikusnak kereszteltek, de igen kevés időt
töltöttem vallásos közegben. Fiatalságomat
úgy rendesen világiasan éltem meg. Istenhez
leginkább panaszaimat vittem, meglehetősen
sajátságos elképzelésem volt a hitről, meg
voltam győződve róla, hogy mindent jól csinálok. Azt gondolom, mindent elmond az
első e-mail cím választásom korábbi világnézetemről: megaego@freemail.hu
Hogy másként is lehet gondolkodni, azt párom családjában tapasztalhattam meg, anélkül, hogy egyszer is fejemhez vágták volna
hitetlenségemet. Édesanyja csendes alázattal,
szavak nélkül, de az Úrtól kapott
rendkívüli bölcsességgel vezetett
minket a keskeny út irányába. Az
esküvőnk a fóti református templomban, szűk családi körben tartottuk. Már ekkor valami, számomra addig nem tapasztalt vonzalom kerített hatalmába. Vágyat
éreztem, hogy újra menjünk a
templomba. Itt azonban meg is rekedt ez a
dolog. Első gyermekünk, Levente születése
döbbentett rá arra, hogy a mi mindenhatóságunk mennyire gyenge lábakon áll. A keresztelőt megelőző beszélgetés és a kapott
olvasmányok hatására új lendületet kapott a
vonzódásom. Julcsi beszélt a baba-mama kör
alkalmairól. Nógattam feleségemet, hogy
menjen el egyszer, és próbálja ki. Bátor férfi
módjára előreküldtem az úton. (Mégse én
örömHíRlap

10

Bizonyságtétel

kapjam az első pofont, hát ez nem jött be.) Itt
hallott a Keresztkérdések sorozat indulásáról. Számomra ekkor már egyértelmű volt,
hogy ott a helyünk. A sorozat végén új szívet
kaptunk mindketten az Úrtól. De mi sem
bizonyítja jobban, hogy milyen jó katonája
voltam a sátánnak, nem volt ínyére az uralomváltás az életem felett, nem engedett
könnyen el, utánam nyúlt. A Keresztkérdések utáni nyári családos hét még nagy békességben, örömködésben telt, de az augusztus
végi nyaraláson olyan szintű támadás ért,
amit sohasem gondoltam volna, hogy velem
megtörténhet. Az ezt követő több mint fél év
maga volt a pokol. Ott ért a támadás, ahol a
legjobban fájt. Elvesztettem minden magabiztosságomat, a feleségem nélkül semmit
nem voltam képes cselekedni, dönteni. Nem
tudtam kimozdulni sem otthonról, így dolgozni sem jártam. Egy rövid időre kérésemre
még Leventét is elvitték a nővéremék. Olyan
szintű mélységeket jártam meg, hogy azért
könyörögtem az Úrnak, bárcsak meghalnék.
Az első időszakban a Bibliával a kezemben
sétáltam, és a miatyánkot mormoltam. Később olvasni sem voltam képes. Azt, hogy
párom kitartása honnan való, hogy bírta mellettem ezt az időszakot, hogy volt türelme
hozzám, csak később értettem meg. Amikor
Fenyvesen voltunk, Levente fiam minden
alkalommal, amikor a gyülekezeti teremben
voltunk, odasétált az asztalhoz, és levette
Spurgeon napi áhítatos könyvét, amit a hét
végén megvettünk. Akkor még nem is sejtettük, hogy milyen nagy szükségünk lesz rá,
mennyi erőt tudunk meríteni belőle. Feleségem mindennap olvasta, felolvasta a benne
található igéket. A pszichiátrián, ahová jártam, egy nagyon kedves, idős doktornő is
némileg értetlenül hallgatta a történteket, de
amikor elmondtam neki, hogy frissen megtért keresztyén vagyok, akkor kedvesen és
megértőn elmosolyogta magát. A helyzetet
súlyosbította, hogy feleségemnek meglehetősen intenzív deréktáji fájdalmai jelentkeztek.
Ebben a gödörben ért minket a meglepetés,
örömHíRlap
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hogy
második
gyermekünk úton
van. Nagyon lassan
sikerült kikecmeregni a mélységből.
Csodával határos
módon, a munkahelyemen türelemmel vártak vissza,
akkori
vezetőm
nagy
megértést
tanúsított irányomban. Ténylegesen,
mint egy újszülött,
fokozatosan tértem
vissza az életbe. De
az Úrnak hála, mire
szükség volt az én
erőmre, visszatért
belém a lélek.
Megszületett Máté
fiunk, aki mint az
később kiderült, az
utolsó pillanatban érkezett. Feleségem szülés
után nem sokkal már az ágyból kikelni is
alig tudott, ekkor már olyan fájdalmai voltak. És a csodák folytatódtak. Igen, csodák!
Egyik orvos, másik orvos, egy MR, két MR.
Kiderült, hogy nagyon rossz a helyzet, azonnali műtétre lenne szükség, de nincs hely.
Két nap múlva telefonáltak a kórházból,
hogy azonnal induljunk. A másfél órásra
prognosztizált műtét öt és fél órára nyúlt.
Bár örökkévalóságnak tűnt az eltelt idő, mégis valami megmagyarázhatatlan békességem volt, ami ezután sem hagyott el. Később
megtudtuk, hogy az idegzsákban lévő daganat okozta a fájdalmakat, amit sikerült eltávolítani. Bár az idegek bolygatása máig sem
maradt nyomtalan. A műtét komolyságát
tekintve viszonylag rövid idő múlva lábra
tudott állni. Sajnos a szövettani eredményekből kiderült, hogy a daganat rosszindulatú, és
mivel az agyban is találtak sejtburjánzást,
sugárkezelésre volt szükség. A felülről érkező gondoskodásnak hála, az azóta lezajlott
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vizsgálati eredmények rendben vannak. A
problémák, betegségek, kezelések alatt annyi
tevőleges és imádságos támogatást kaptunk,
amit ezúttal is szeretnék megköszönni mindenkinek. Nem kívánom senkinek, hogy
hasonló mélységeket éljen meg, de a szabadítás érzését annál inkább.
Hiszem, hogy a legtöbb problémát saját magunk generáljuk. Képesek vagyunk a legkisebb dologból is olyan világraszóló tragédiát
kerekíteni, amin később Jézus szemüvegén
keresztül nézve, a Szentlélek által mutatott
látószögből nevetséges vagy sokszor siralmas látvány. Ez alól én sem vagyok kivétel,
sajnos sokszor futom a magam óemberi köreit. Talán az én vesszőfutásom is így kezdődött. De azt viszont örömmel tapasztalom,
hogy mindinkább az Úrral járok, annál többször fordul elő, hogy vagy azonnal, vagy
legalább is sokkal hamarabb tudok kiugrani
az ördög körhintájából, mint ezelőtt. Sajnálom, és itt, mindenki előtt alázattal megvallom Uram, hogy messze nem tartok még ott,

11

ahol szeretnék, Világi társaságban még mindig el tud ragadni a hév, előkerül a régi én,
aki szeret a középpontban lenni, de nem a Te
világosságodban. Az persze már bíztató,
hogy legalább észreveszem ezt, és igyekszem megálljt parancsolni, de tudom, hogy
Te nem ezt a feladatot szánod nekem, nekünk. Első gondolatom ezzel a küldetéssel is
az volt, mennyivel könnyebb lehet a lelkészeinknek, mert lényegesen kevesebb a világi közeg körülöttük, a hitetlenek felől érkező
támadás. Aztán, amikor jobban átgondoltam
helyzetüket, az jutott az eszembe, mennyivel
nehezebb lehet nekik azt látni, hogy azok,
akik már meglátták a csodákat, átéltek szabadításokat, megismerték az igaz szeretetet,
mindezek ellenére sok esetben, mint a vakok
és süketek keresik, keressük a helyünket.
És sajnos előfordult már az is, hogy gőgösen
tekintek azokra, akik nem ismerik a Te utadat. Látom azt, hogy mennyire hiányzik mások életéből, ebből a mai világból a Te
őszinte szereteted. Az az értékrend, amit
Jézus életén keresztül mindenkinek látni
engedsz, mindenki számára elérhetővé teszel. És mindezért nem kell véres áldozatot
felmutatnunk, csak leborulni eléd imádságban, őszinte bűnbánattal átadni magunkat
alázattal, mert Jézus meghalt értünk, magára
vette minden bűnünket. Életében és halálában megmutatta az utat, a célt, a mintát,
hogy így is lehet. Ez csak lehetőség, nem
kötelező senkinek. A döntés a miénk, de ha
egyszer ezt a fajta kegyelmet megéreztük, és
őszintén befogadtuk, akkor a bajban is lesz
kapaszkodónk, Te kinyújtod felénk kezed, és
nem hagysz magunkra minket. Én mindenkinek csak ajánlani tudom, aki még nem próbálta ezt meg.
Jézus mondja: A világnak azonban meg kell
tudnia, hogy szeretem az Atyát, és úgy cselekszem, ahogyan az Atya parancsolta.
(Jn 14,31)
Valósuljon ez meg mindnyájunk életében!
Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Szabó József
örömHíRlap
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Hálám története

Hálám története
2011. december 5-én Édesanyám felköltözött
a mennybe. Egy hónappal előtte tudtuk meg,
hogy visszafordíthatatlan folyamat: hasnyálmirigyrák májáttéttel. Sok kérdés felvetődött
bennem. Miért csak most tudtuk meg? Ha
előbb megtudjuk, tudtunk volna neki hamarabb segíteni. De az Úr nem ezt tervezte.
Miért ilyen fiatalon? Csak 59 éves volt. De
az Úr ennyit gondolt neki. Miért éppen ilyen
szörnyű nagy fájdalmakkal kellett a végén
élnie? Azért, mert így tudott a legjobban
világítani. Világítani arra, hogy bízzuk életünket Krisztusra, békesség legyen a szívünkben, hiszen helyünk van a mennyben.
Ennél nagyobb öröm
nem is kell, hiszen az Ő
kezében van a mi életünk, az Úrnál élhetjük
tovább életünket a halál
után. Ezt nagyon nehéz
ám megélni. Sokat tanultam erről, hogy élet
van a halál után, de így
a gyakorlatban nagyon
nehéz volt elengednem
Anyukámat, és megérteni azt, hogy egyedül
az Úr tudja, mi után mi
következik. Nagy kérdés volt bennem, hogy
tényleg az Úrra bíznám
én is az életemet ilyen nehéz betegségben.
Csak figyeltem, és imádságos szívvel követtem a gyülekezetben lévő fiatalasszonyok
életét, akik a rákkal küzdöttek meg. Milyen
erősek!!! Milyen kitartóak!!! Én mit tennék
hasonló helyzetben? Nagyon nagy próbatétel
lenne ez számomra…
Tavaly őszén aztán egyszer rosszul lettem,
alhasi fájdalmakkal vitt a férjem kórházba.
Megállapították, hogy 5,5 cm-es cisztám és
4 cm-es miómám van. Ezeket a dolgokat
rendbe kellene tenni. Újabb ultrahangok havonta, de sajnos a méretük nem csökkent.
örömHíRlap
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Novemberben elküldtek tumormarker vizsgálatra, az értéke 59 volt 30 helyett. Itt már
nem voltam annyira nyugodt. De tudtam,
hogy a lelki nyugalmamra pályázik a sátán.
A neve: betegségtől való félelem. A sátán
manipulál a rejtélyes dolgokkal, és ő nyugtalanít az ismeretlennel. Miatta félünk az orvosi vizsgálatoktól, a ráktól, a haláltól. De Pál
azt mondja: „Nem a félelemnek lelkét adta
nekünk az Isten; hanem az erő, a szeretet és
a józanság lelkét!” (2Tim 1,7) „Elég neked
az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.” (2 Kor 12,9) „Ne félj,
mert én veled vagyok!” (Ézs 41,10) Minden
alkalommal, amikor új kihívással találkozunk, Isten megerősít, és nem csupán ellát a
szükséges eszközökkel, de a végeredményért is Ő felel.
Az orvos azt mondta,
most már jelentkezzek be laparoszkópiás
műtétre. A főorvoshoz mentem időpontért, azt mondta, előtte
küret. Ha nem megfelelő az eredmény,
kiveszi a méhemet,
petefészkemet. Istennek hála, a küret eredménye jó volt. Ezután
megállapította, nem
feltétlen
szükséges
újabb műtét, ha megfelelő a tumormarker
eredménye. A vérvétel eredménye azonban
rossz lett, 112 a 30 helyett. Azonnali
laparoszkópiás műtét, de lehet hogy nagy
műtét, azon majd látni fogják, hogy vajon
endometriózis vagy rosszindulatú elváltozás.
Mivel nem tudtam, mi vár rám, a műtét előtti
pár napon nehéz volt megküzdenem a sátán
kísértéseivel. Megkértem az istentisztelet
után a dunavecsei lelkésznőt, imádkozzon
velem, mert tudom, úgy könnyebb lesz.
Azért imádkoztunk, hogy az orvos jó döntést
tudjon hozni, hogy milyen műtétre van szük-
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ségem. Szerdán reggel az orvos közölte velem, hogy nagy műtét, a lehető legrosszabb,
amit el lehet képzelni. Megkértem, ha lehet,
ne szedje ki a méhemet és a petefészkemet.
Olyan hihetetlen, de miután közölte velem a
hírt, nagyon nagy nyugalom töltött el. Tudtam, az Úr tudja, mire van szükségem. Utána
már a világításra koncentráltam. Mondtam a
szobatársaimnak, ne aggódjanak a műtétük
miatt, mert az Úr velünk van. Olyan nagy
nyugalommal, békességgel áldott meg az Úr.
Mosolyogva tudtam várni a másnapra. A
műtét után közölte az orvos, hogy meghagyta a fő szerveket, csak a cisztákat, miómákat
szedte ki. Hálás vagyok, hogy a műtétet követő lábadozási szakaszban mosolyogva,
viccelődve tudtunk túljutni a nehéz fájdalmakon. Az Úr végig adott erőt, hogy világíthassak.
Hálás vagyok a fóti, dunakeszis barátaimért
is, akik mindennapi igékkel erősítettek a
műtét előtt, közben és után is, amíg meg nem
jött a szövettan eredménye. De az Úr akkor
is üzent: „Az egész sokaság igyekezett őt
megérinteni, mert erő áradt ki belőle, és
mindenkit meggyógyított.” (Lk 6,19) „Hol
van a ti hitetek?” (Lk 8,25) „Azután eltávolította Isten Jóbról a csapást, miután imádkozott az ő barátaiért.” (Jób 42,10) „Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak,
és
te
dicsőítesz
engem.” (Zsolt 50,15) Istennek hála, semmi
rosszindulatú elváltozást nem találtak a kiszedett szövetekben. 7 hét múlva mentem
újabb tumormarker vizsgálatra, az érték akkor már 38 volt. Ahogy a folyosón vártam az
eredményre, azon gondolkodtam, hogy életem nagyon szép perceit élhettem meg az
Úrral itt. Nem az izgatottság, idegeskedés,
békétlenség jutott eszembe a kórházi folyosón végignézve, hanem mérhetetlenül nagy
hála, békesség, nyugalom töltötte be a szívemet az ott töltött percekért. Nagyon közel
volt hozzám az Úr. Nap mint nap erősített
igéjével. Istené a dicsőség!
Bóváriné Fenyvesi Ágnes
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Röviden bemutatkoznék (bár sokszor írtam
már, de lehet, hogy vannak olyanok, akik
nem olvasták az írásaimat): Mezősi Ritának
hívnak, Fóton lakom gyerekkorom óta. Hívő
családban nőttem fel (szüleim, nagyszüleim
is hívő keresztyének), így egészen kicsi kortól templomba jártam. Gyerekként tértem
magam, adtam át életemet Jézusnak. 17 éves
koromban azonban tettem egy vargabetűs
kitérőt, elfordultam az Úrtól, és csak nagyon
sokára találtam vissza, 33 éves koromban
(2007-ben). A házasságom akkor már nagyon megromlott, nem tudtam hogyan tovább, nem volt lelki nyugalmam. Szüleim
elhívtak Berekfürdőre, és ott fordultam viszsza arra az útra, amin gyerekként elkezdtem
járni. Itt szeretnék megemlékezni Tariska
Zoliról, aki segített ebben a visszatérésben.
Nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy megismerhettem Őt, nagyon sok lelki támogatást
nyújtott nekem, sok tanácsot adott, a lelkipásztorom volt szó szoros értelemben. Házasságomat nem tudtam megmenteni, így 3
éves lelki tusakodás után elváltam. Nehezen
hoztam meg ezt a döntést, és nem volt könynyű utána sem, mert a volt férjemmel egy
munkahelyen dolgoztunk a válás után még 2
évig. Istentől kaptam erőt és lelki békességet
is. 2012-ben újabb próbatétel következett: a
céget, ahol vezetőként dolgoztam 12 évig,
eladták, és az új tulajdonossal hamar kiderült, hogy nem fogunk tudni együtt dolgozni,
így a felvásárlás után hamar elváltak az útjaink. Munkanélküli lettem, és majdnem fél
örömHíRlap
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évig nem találtam munkát. Ez alatt a fél év
alatt befejeztem egyetemi tanulmányaimat,
volt időm megírni diplomamunkámat. Hasznosan töltöttem el ezt az időszakot. Az új
munkahelyemen is értek megpróbáltatások:
1 év után a főnököm mindent megtett azért,
hogy magamtól felmondjak és elmenjek. Az
Úrtól kaptam megerősítést abban, hogy ott
kell maradnom, és Ő vigyázni fog rám, nem
hagy magamra. És ez így is történt, közös
megegyezéssel eljöttem, és 3 hét alatt találtam egy új munkahelyet. Mindenki azt
mondta, hogy ez csoda, és én tudtam, hogy
nem az, hanem az Úr gondoskodása. Jelenlegi munkahelyemen is megint próba alatt vagyok: pár nappal ezelőtt kiderült, hogy viszsza akarnak minősíteni középvezetőnek, és a
helyemre felvettek
egy új felsővezetőt.
Szeretnének megtartani, azt kérték, hogy
ne menjek el, maradjak, mert értékes
embernek tartanak.
Mikor ezt bejelentették, kicsit sokkolt a
hír, nem értettem,
miért történik ez,
hiszen Isten helyezett
oda, vajon mi lehet
Istennek a célja. Miért kell mindezt átélnem, és vajon mi a helyes döntés most: maradjak vagy keressek új
munkahelyet? Kértem bölcsességet, és hiszem, hogy megkapom a választ erre a kérdésemre, ahogy mindig meg is kaptam a
megfelelő időben. Magánéletemben azóta is
egyedül vagyok, immár több mint 6 éve, és
sajnos gyermekem sincsen. 42 évet betöltve,
az igazat megvallva ezt nagyon nehezen
élem meg, nagyon szeretem a gyermekeket,
és persze ugyan megtanultam egyedül élni,
de mint minden ember, én is vágyok társra.
Sokszor vittem az Úr elé ezt a kérdést, sokszor kérdeztem, hogy mi a terve velem. Minden alkalommal megkaptam azt az igét:
örömHíRlap
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„Nem jó az embernek egyedül”. És azóta is
várok, és ezért is adtam ezt a címet az írásomnak, mert pár gondolatot szeretnék megosztani a várakozásról és a türelemről: mikor
az elején vagyunk egy útnak, akkor a várakozás és türelem könnyű, viszont ha már
régóta vársz rá, akkor már nem annyira. Nem
érted, hogy miért kell ennyit várnod, és a
türelmed is fogy. Az elmúlt időszakban én
ezt élem át: telik az idő, és látszólag nem
történik semmi, csak az idő megy. Vársz,
vársz, és még mindig vársz. Folyamatosan
imádkozol, de kezdesz kételkedni az ígéretben, és kezded megkérdőjelezni, hogy valóban ezt mondta-e neked az Úr, nem értettede félre, nem magyaráztad-e félre. De amit
megértettem: az Úrnak elmondhatod ezeket,
„perlekedhetsz vele”,
elmondhatod, hogy
Uram nem értem ezt,
kiöntheted Neki a
szívedet, elmondhatod
gondolataidat,
hiszen Ő ismer Téged a legjobban.
Ebben a várakozásban nemcsak közelebb kerülsz az Úrhoz, de jobban megismered Őt, és a hited is erősödik: elkezdesz jobban bízni benne. Elhiszed azt,
hogy az Úr tudja, hogy mi a megfelelő idő,
hiszen mindennek elrendelt ideje van, és ez
erőt ad a várakozásban. Ha elfog a kétség,
szomorúság, türelmetlenség, akkor az imádkozás az, ami a legjobban megnyugtat, és
visszaadja a lelki békességet. Hálás vagyok
azért is, mert az Úr adott olyan testvért mellém, aki hasonlón megy keresztül, és így
együtt tudjuk egymást erősíteni, együtt tudunk imádkozni. És végül az egyik számomra fontos igével zárnám soraimat: „Minden
gondotokat Őreá vessétek, mert neki gondja
van rátok”, és ez a türelemre és a várakozásra is igaz.
Mezősi Rita
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Hétköznapi misszióink
Az elmúlt évben alkalmam nyílt rá, hogy
egy, a Liebenzelli Misszió által szervezett,
úgynevezett Impact programban vehessek
részt, amiért leírhatatlanul hálás vagyok. A
jelentkezésem talán még engem is meglepett.
Nem voltak pontos információim, hogy hová
megyek, vagy mire vállalkozom. Úgy is
mondhatnánk, egy fejesugrás volt ez… egy
fejesugrás a Fekete-erdő szívébe.
A megérkezésemet követően a missziói hegy
adott otthont az összes Impact résztvevő
számára, akik többségében német anyanyelvűek voltak. Noha lehet, hogy túlságosan is
szentimentális vagyok, de úgy érzem, muszáj
szót ejtenem magáról a missziói hegyről. A
hegyet számomra valami leírhatatlan atmoszféra lengte be. Egy olyasfajta nyugalom, melyben az ember mintha egy kicsit
máris közelebb érezte volna magát Istenhez.
A 2 hétig tartó szemináriumok alkalmával
csodás volt megtapasztalni, hogy habár a
magam német nyelven való kifejezése és
megértése igencsak nehézségeket okozott, a
nyelvi korlátok ellenére, Isten által, a szeretet nyelvén egymáshoz szólva értékes barátságok köttettek, és már itt olyan embereket
ismerhettem meg, akikre mindig szeretettel
fogok visszagondolni.
A hegyen való tartózkodásunk utolsó napján
került sor a Herbstmissionfestre, melyre a
világ minden tájáról érkeznek misszionáriusok, hogy beszámolókat tartsanak élményeikről, éppen zajló programjaikról.
Emlékszem, hogy nem győztem kapkodni a
fejem a temérdek misszionárius láttán. Lenyűgöztek, ahogyan a zászlókat lengetve
vonultak a sátorban. Akkor éreztem először,
hogy része akarok lenni ennek az egységnek,
kapott tálentumaimmal gazdagítani szeretném az itt folyó munkát. Ha mással nem is,
hát csak a magam kis hétköznapi misszióival.
A szemináriumok leteltével csupán négyen,
mint a németországi Impact különítmény
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költöztünk a Bad Liebenzellen belül található Monbachtalba, ahol elkezdtük tényleges
„munkánkat”. Szolgálatunk középpontjában
a gyermekekkel hozzánk érkező családok
csendesheteinek megszervezése volt, melyben rendkívüli örömömet leltem. A foglalkozások során bibliai történeteket meséltünk a
kicsiknek, együtt játszottunk, énekeltünk.
Fantasztikus volt megtapasztalni, hogy csupán 1 hét alatt is milyen szeretetteli kapcsolatok köttethetnek. Így az alkalmak végeztével volt, hogy a búcsú akár könnyesre is sikeredett.
Rengeteg szívet melengető emléket és pillanatot kaptam tőlük, melyekért nagyon hálás
vagyok. Azonban az összes emlék közül
szeretnék kiemelni egyet, mikor is nekem
adatott meg, hogy elsőként imádkozzam egy
kislánnyal, aki az általam mesélt történet
hatására döntött úgy, hogy szívébe fogadja
az Úr Jézust, kitörölhetetlen emléket adva
ezáltal nekem is.
Noha időnk nagy részében gyermekekkel
voltunk, így is ferdítés nélkül állíthatom,
hogy feladatkörünk roppant szélsőséges volt.
Egyik percben a már említett gyermekfoglalkozáson ugróiskoláztam, míg a másik pillanatban egy szerelőakna mélyén találtam magam, ahol egy használt motorból kellett leengednem a fáradt olajat. A szellemi és fizikai
munka között azonban kifejezetten jó volt az
egyensúly. Egy-egy áhítatírással eltöltött nap
után élvezetesnek találtam, ha fát kellett hasogatni, vagy előkészülni a másnapi kisiskolás csoportnak szervezett kincsvadászatra és
bejárni az erdőt, hogy elrejtsük a megtalálandó értékeket.
Minden nap új és új kihívásokat tartogatott,
mindenre fel kellett, hogy legyünk készülve… esetleg, hogy reggeli közben kapunk
kétségbeesett telefont, miszerint a polgármester kutyája eltűnt, és nyomban a keresésére kell indulnunk… igen, erre is volt példa.
Az így adódó váratlan helyzeteket párszor
egyedül, de a legtöbbször csapatként együttműködve kellett megoldanunk. Csapatomról
örömHíRlap
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is egy kicsit bővebben beszámolva azt kell
mondanom, rengeteg vidám emlék, önfeledt
nevetés, értékes beszélgetés jut eszembe, ha
a velük töltött időre gondolok. Noha nem
volt mindig könnyű. Számomra sokszor okozott fájdalmat megélni és látni, milyen az,
amikor a Szentírás csupán lexikai tudásként
a fejben létezik, és tettekben meg nem nyilvánul. Mert a hit nem csak tudás kérdése, a
hétköznapi életben látni meg, mire mozdul a
kéz, és mit szól a száj – a jól bemagolt igeversekkel ellentétben. A nehézségek közepette azonban még értékesebb volt megélni,
hogy Isten szeretete és kegyelme képes mindent felülírni. Hiszem, hogy nincsenek véletlen találkozások, hogy Isten minden embert
okkal vezet az életünkbe, hol áldásként, hol
próbaként, hol pedig vezetőként.
A vezető szó említésével pedig már el is
érkeztünk Steffenhez, a mi Impact vezetőnkhöz és az ő csodálatos családjához. Az általuk tanúsított szeretet nagyon sokat segített
nekem abban, hogy a saját családom hiányát
kezelni tudjam. Mindig szívvel-lélekkel álltak mellettünk és segítségünkre, soha nem
kellett tehernek éreznünk magunkat.
Januárban eltölthettünk közösen egy hetet a
festői szépségű Oberjochban. Azt hiszem,
mondhatom, hogy itt kezdtünk igazán együtt,
csapatként lélegezni… mind a legintenzívebb beszélgetéseket, mind a legtartalmasabb Teamzeitokat (csapatbeszélgetéseket) is
ide tudom sorolni. Steffen minden alkalmat
megragadott, hogy az éppen általunk végzett
tevékenységet, legyen az síelés vagy éppen
hegymászás, egy-egy igei üzenettel kösse
össze. Sokfelé jártunk még az országban,
ezáltal is sok mindent tapasztalva, melyekről
helyszűkében nem tudok mind beszámolni.
Útjaink során különböző gyülekezeteknél
vendégeskedtünk, volt, hogy általunk írt
színdarabot adtunk elő, ezzel segítve az
evangélizációs alkalmat.
Visszatekintve biztosan tudom, hogy ez nem
csupán egy fejesugrás volt, hanem sokkal
több annál. Hiszem, hogy Isten vezetett oda
örömHíRlap
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engem, amiért csak hálával tartozhatok. Tudom, hogy az én dolgom csupán nyitni a
szívem és bízni ebben a gyengéden terelgető
mennyei kézben, amely sokkal magasztosabb dolgok felé vezet engem, mint amit én
emberi elmével valaha is megálmodtam volna. Hiszem azt, hogy Ő mindannyiunk által
is képes munkálkodni és fényt vinni az emberek életébe… és mi volna fontosabb ezen a
földön, mint az Ő nagyságát hirdetni és dicsőségére élni. Ha másképp nem, a magunk
kis hétköznapi misszióival.
Elek Renáta

Mindenki!
Erika Uhlmann után németből

Ha mindenki e vilá gon
csak egy kicsiny szikra volna,
a ragyogá s minden utat
milyen meleg fé nybe vonna!
Ha mindenki gyertya lenne,
vilá golva fellobbanna,
hova lenne baj é s ı́nsé g,
gyö trő fá jdalom hatalma!
Ha mindenki egyetlenegy
má st ü dı́tő vı́zcsepp lenne,
pusztasá gban senki tö bbé
szomjú sá gtó l nem epedne!
E! s, ha mindenki mag lenne,
má soké rt halá lba té rne,
jutna akkor elé g kenyé r
minden é hező kezé be!
Tú rmezei Erzsé bet
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Családi nap − képekben
Bár a fenti kép ezt sugallhatná, gyülekezetünk nő
és férfi tagjai között nincs széthúzás! Csupán a
már hagyományosan megrendezett családi napunk éppoly hagyományosnak nevezhető kötélhúzó versenyén mérték össze egymással erejüket
a két nem képviselői a legkisebbektől a legidősebbekig. Az idén is szeptember második szombatján megtartott gyülekezeti alkalmunkon az Úr
csodálatos, nyárias időjárással és összetartó, szeretetteljes, egymást építő együttléttel áldotta meg
mindazokat, akik ezen a szép napon ide szánták
idejüket. A sok program és finomság mellett Isten igéjével és sok baráti-testvéri beszélgetéssel
gazdagodhattunk. Az örömtől és vidámságtól
sugárzó képek magukért beszélnek!
A Szerk.
örömHíRlap
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Imatémák

„Az imádság arra való, hogy a tekintetünket felemeljük a Mindenhatóra. Az imádság arra való, hogy a Mindenható minket felemeljen

HOL A HELYED?

magához. Kiemeljen a kicsinyességből, gondjaink posványából,
fenyegetettségünkből, sokféle szükségünkből. Felülemeljen önmagunkon is. Legyen rálátásunk önmagunkra − ez az igazi Szentlélektől kapott önismeret. Onnan magasabbról tágasabb horizonton
belül tudunk tájékozódni. Erre való az imádság.
A helyes imádságban egyáltalán nem csak kérések hemzsegnek,
hanem a helyes imádság tele van ilyen mondatokkal, mint amit
Dávid mondott egyszer: Szeretlek Uram, én erősségem. Dicsérlek
téged szüntelen. Jöjjetek és dicsérjük együtt az Urat, mert egyedül
Ő dicséretre méltó. Vagy ilyen mondatokkal: Hálát adok, Uram
néked, teljes szívből áldlak téged. Meg ilyenekkel, amit csak lehajtott fejjel lehet mondani: Bocsásd meg, Úr Isten ifjúságom sok vétkét, sok hitetlenségét, undok fertelmességét. Meg ilyen kérésekkel:
Vezess, Uram utaidban, hogy járjak igazságodban, és csak arra
hajtsd szívem, hogy szent nevedet féljem.
Amikor ilyen kívánságok születnek meg az ember szívében, azokra
válaszol Isten gazdagon és nagy örömmel. (…)”
(Részlet Cseri Kálmán A helyes imádság című prédikációjából.
Pasarét, 2002. június 16. www.refpasaret.hu)

A sohase elégedettek,
akiknek csak panasza van,
és mivel számtalan,
szakadatlan pereg:
a sohase elégedettek,
beláthatatlan, szomorú sereg.
S vannak néha-elégedettek.
Mert boldog percük olyan ritka,
hogy amikor ránevetnek
valóravált, szép álmaikra,
sötét árnyékot vet reájuk
az ismeretlen jövő titka,
hogy vajon meddig örülhetnek.
S hol a mindig elégedett,
a szüntelen hálát adó?
Mert látja az áldó kezet,
Őt, ki mindent elvégezett,
a célt és a megnyílt eget,
s tudja, hogy minden fájdalomban,
minden nehézben ott a jó.
Hol a mindig elégedett?
Hol a helyem?
Hol a helyed?

Imádkozzunk!
Isten közösségformáló munkájáért gyülekezeteinkben;
Urunk minden munkásáért, aki nehézségben van;
a szeretetintézményekben végzett munkáért, a szolgálók kitartásáért;
óvodánk épüléséért, 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, énekkaraink jövőjéért;
a kisalagi gyülekezet testi-lelki épüléséért;
egyházunk és egyéni lelki életünk megújulásért;
a missziói munkákért;
a gyászolókért, a megkeseredett szívűekért;
az adventi időszakban a Karácsony valódi üzenetének terjedéséért, megértéséért;
a magyar népért, országunk jövőjéért, vezetőiért.

Túrmezei Erzsébet
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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
Karácsony 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 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
November 26. 9:30
November 27. 15:00
November 27. 17:00

A protestáns világ 2017-ben ünnepli a
reformáció kezdetének 500 éves jubileumát, a Kárpát-medence reformátussága emellett saját hitvalló közössége megalakulásának 450. évfordulóját is.

December 20–23. 18:00 U! rvacsorai elő ké szı́tő alkalmak
December 24. 16:00 Szentestei istentisztelet
December 25. 10:00 Kará csonyi istentisztelet ú rvacsorá val
December 26. 10:00 Kará csonyi istentisztelet ú rvacsorá val
December 31. 18:00 O! é vi istentisztelet
Januá r 1.
10:00 U! jé vi istentisztelet

Magyar református közösségünk kialakulásában az
1567-es debreceni zsinat tekinthető mérföldkőnek, melyen a svájci (helvét) irányzatot követő
protestánsok elfogadták a Második Helvét Hitvallást és a Tiszántúlon létrehozták első egyházszervezetüket. E kettős jubileumot a 2009. május 22én létrehozott Magyar Református Egyház részegyházai közösen kívánják megünnepelni.
A reformacio.ma honlapon részletes információkat találhatunk a már megkezdődött jubileumi
programsorozat alkalmairól, valamint bemutatja
múltunk kincseit és a reformáció ma is megnyilvánuló példáit.
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Egyhá zmegyei presbiteri csendesnap
Idő sek szeretetvendé gsé ge
Adventi zené s istentisztelet

