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retek a szenvedő, sebzett embereknek.
Hazudni, kicsit csalni, becsapni –
nem nagy bűn?! Hány házasság
omlik össze csak azért, mert hazudnak egymásnak, csalnak és
megcsalnak, becsapják egymást
– ez nem nagy bűn?
A parázna élet mennyi testi nyomorúságot von magával, hányan
lettek nyomorékká, halálos beteggé miatta. Az alkohol mennyi
embernek törte össze nem csak a
csontját, de az elméjét is! Nem
fogság-e a bűn? A bűn fogsága
megaláz, és láncok között tart.
Rettenetesen elhagyottá válik az
az ember, akit a bűn megbetegített, megsebzett és tönkretett.
Ezért jött Jézus, hogy ezeket a
számkivetett, elhagyott, sebzett
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Van segítség

emberéleteket megkeresse, meggyógyítsa és az örök életre megtartsa.
Ohio államban nagyon sok az asztmás megbetegedés. Ma már hatékony gyógyszerekkel jó eredményt
érnek el a gyógyításában. De a
gyógyszer szedésének elmulasztása, rendszertelen alkalmazása akadályozza a gyógyulási folyamatot.
Ezért az asztmások lánckapcsolatot alakítottak, naponta telefonon
hívják, keresik egymást, figyelmeztetnek a gyógyszer bevételére.
Így segítik egymást azok, akiknek
hasonló a sorsa.
Milyen gyógyírt hozott Jézus a te
sebedre? Nekem megbocsátotta a
bűneimet, szívembe békességet
adott, és én is meg tudtam bocsátani a másik sebzett bűnösnek. Jöjj
Jézushoz! Ő orvosságot hozott a te
sebedre, összetört életedre. Engedd át életedet a Drága Orvos
gyógyító kezébe, engedd, hogy
kezelje bűn okozta sebeidet, kapcsolataidat, életedet! Fogadd el a
hozzád közeledő lelki testvéreket,
segíteni akarnak, figyelmeztetnek,
nehogy elfelejtsd az „orvosságot”!
Ők bekapcsolnak a szeretet láncába, és könyörögnek, imádsággal
hordoznak téged.
Van gyógyulás, van megmaradás!
Jézus a te gyógyítód.
Ő, mily hű barát vagy Te, drága
Úr Jézus! Nem fordulsz el a bűnös
embertől. Akit mások félretaszítanak, ellöknek, Te azt felemeled,
meggyógyítod, sebeire a szeretet
balzsamát adod. Szeretnék a Te
szolgád lenni, sebeket kötözgetni,
halódó életeknek Téged, az Élet
Urát megmutatni. Ámen
Dr. Tapolyainé Bartha Gizella
örömHíRlap
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Túrmezei Erzsébet: Váltság
Neki sebei voltak, hogy nekünk ne legyenek,
hogy nekünk ne égjenek, gyógyulva hegedjenek.
Hordott keserű átkot, hogy mi átoktól mentek,
bűnt, egy világnak szennyét, hogy mi tiszták és szentek,
kegyetlen kínhalált, hogy mi élők lehessünk.
És gyűlöletből ácsolt, kemény keresztet hordott,
hogy szeressünk, szeressünk, harmadszor is szeressünk.
S ha nekünk mégis vannak sebeink,
mélységes mélyek, be nem gyógyulók
behegedők, megint kiújulók,
véres, halálos, szörnyű sebeink…
és ha másoknak nem áldás vagyunk,
ha nem úgy élünk, járunk idelenn,
hogy aki lát, azt mondja: kegyelem…
Ha mi hordjuk a bűnünk nyomorát
és esünk, bukunk, botlunk végtelen,
akarva, akaratlanul…
s olyan halálos-holt az életünk,
mintha temető volna a szívünk,
halál fuvalma a leheletünk…
ha gyűlölködünk és nem szeretünk:
ítélet.
Nem volna váltság, nem lenne ítélet.
Akkor élnénk, ahogy lehet.
Sebekkel, kínzó fekélyekkel telten,
bűnünk hordozva, rabul, leteperten,
s nem lenne, aki ítéletre vonná
a mi halálos, átokvert utunk,
ha egyszer másképp nem tudunk.
Élnénk, ahogy lehet.
Tisztaság, szentség, áldás, szeretet
örök elérhetetlenül
tündökölnének a létünk felett.
De most olyan elérhető közel,
olyan hívogatóan tündökölnek.
Miénk lehet a tisztaság, a szent,
halálon, poklon diadalmas élet.
Van váltság! S van, ha nem fogadjuk el,
ítélet.
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Nincs lehetetlen!
Szeretném életem elmúlt két évét elmondani
nektek, hogyan vezetett az Úr. Amit az előzményekről tudni kell, hogy férjem és szülei
között nem volt túl jó kapcsolat. Mindig azt
mondta, hogy úgy érezte, őt nem szerették a
szülei. Nagyon sajnálom, hogy ezzel az érzéssel kellett felnőnie, és azzal, hogy a tizenhárom évvel fiatalabb öccse kapja az összes
figyelmet és szeretetet. Azt is nehéz volt
elfogadnom, hogy hiába hívtuk édesanyját,
akkor sem jött hozzánk. Ezért én is haragudtam rá, tele voltam ítélettel. Édesanyaként
nem értettem, hogyan lehet valaki ilyen,
hogy tehet ekkora különbséget a gyermekei
között. Ennek ellenére mi rendszeresen látogattuk, mert a férjem úgy érezte, ez gyermeki kötelessége.
Novemberben volt két
éve, hogy a férjem megtért. A szívünk tele volt
hálával: ez életem egyik
legcsodálatosabb ajándéka, amit kaptam. Nem
sokkal később elkezdődött a Keresztkérdések
sorozat, amire mi is jelentkeztünk. Férjem katolikus családban nőtt fel. Amikor májusban
eljött a konfirmáció ideje, szerettük volna, ha
anyósom is velünk ünnepel. De ő nem jött el,
sőt megharagudott, hogy fia református lett.
Egy héttel később leégett a háza. Ez nagyon
megviselte, és már eleve cukorbeteg volt, a
szíve is gyengélkedett. Minden hétvégén
mentünk segíteni, rendbe tenni a házát. Irén
mami sem tudta mindezt feldolgozni, már
nem lehetett magára hagyni a váratlan ájulások miatt. Nem volt senki, aki vigyázzon rá,
ezért úgy döntöttünk, anyósomat elhozzuk
ide hozzánk Fótra, amíg a szívét meg nem
műtik. Én vigyázok rá. Nehezen viselte,
hogy távol van az otthonától, mert ő
Gyöngyöstarjánban élte le az életét.
Hosszú és nehéz út előtt álltunk, de ezt még
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akkor – hála az Úrnak – nem tudtuk. Sokat
beszélgettünk, sírtunk és nevettünk. Nagyon
hálás vagyok, hogy közelebbről megismerhettük egymást. Minden reggel olvastam
neki az Igét, és sok igehirdetést hallgattunk.
Bár hitt Istenben, de számára Ő csak
„Jézuska” volt. Ebben az időszakban közelebb került Istenhez. Sokat jelentett számára
a beszélgetés is Katona Zsuzsanna lelkésznővel. Fél évig kellett várni a műtétre, ami
ugyan jól sikerült, és a rehabilitáció után
végre haza is mehetett, de két napra rá
sztrókot kapott. Bekerült a gyöngyösi kórházba, ahol ideiglenesen lebénult, két hét
múlva pedig áthelyezték az elfekvőbe. Nagyon megsajnáltuk, így végül hazahoztuk
Fótra, bár nagyon sokan ellenezték, mert
nem tudom, mit is vállalok. De felerősödött
és rendbe jött. Sokat sétáltunk és tornáztunk.
Fiam, Krisztián is sokat
foglalkozott a mamájával, így ők is közelebb
kerültek
egymáshoz.
Végül Lányi Tamás testvérünk segítségével elfogadta Jézus Krisztust
Megváltójának.
Örömünk sajnos nem
tartott sokáig, pár hónap
múlva újra sztrókot kapott. Elvesztette a
látását és pelenkázni is kellett. Életem nagyon nehéz időszaka volt ez, de Isten a
terhekben sem hagyott minket magunkra.
Aznap, amikor Irén mamit hazahoztuk, én
este kórházba kerültem egy kis időre. Ezekben a napokban éreztem legjobban Isten
szeretetét azáltal, hogy annyi segítséget kaptunk szüleim, barátaink és hittestvéreink
által. Édesanyám segítsége végtelenül sokat
jelentett. Nagyon hálásak vagyunk Lányi
Tamásnak és Andinak, hogy mindig mellettünk voltak és segítettek. Hálásak vagyunk
Albert András doktor úrnak, hogy mindig
számíthattunk rá. Köszönöm a lányoknak az
imakörünkből, hogy erősítettek hitünkben és
imádkoztak értünk. Tudom, hogy az Úr nélörömHíRlap
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kül nem lettem volna képes ezt végigcsinálni. Régebben azt mondtam, hogy én nem
lennék képes injekciót beadni és valakit tisztába tenni, de az én Megváltó Uram megmutatta, hogy vele nincs lehetetlen. Mindenre van erőm a Krisztusban!
Sajnos, Irén mami már nincs közöttünk. Bár
nagyon hiányzik, de békesség van a szívünkben. Ez a történet is mutatja, hogy milyen
kegyelmes a mi Megváltó Urunk!
„Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít, megver, de be is
kötöz bennünket.” (Hós 6,1)
Ármány Andrea

A MINDEN, AZ MINDEN!
“Minden gondotokat őreá vessétek” 1Pt 5,7
“Minden lehetséges a hívőnek” Mk 9,23
“Mindenre van erőm a Krisztusban” Fil 4,13
“Mindenért hálát adjatok” Ef 5,20
Minden gondomat rád vethetem.
Nem csak az apró-cseprő gondokat,
a nagyobbakat is.
Nem csak a nagyokat, nehezeket,
a legkisebbeket is!
Mert a minden, az minden!
És minden lehetséges, ha hiszek.
Lehetetlen, megoldhatatlan,
Elérhetetlen nincsen!
Mert a minden, az minden!
És Tebenned mindenre van erőm.
Mindenre, sokra, kevésre,
szűkölködésre és bővölködésre…
Testvérek terhét vállamra vennem,
Teeléd vinnem!
Mert a minden, az minden!
S mindenért hálát adhatok.
Derűs napok, borús napok,
Örömök, szenvedések…
Mindet azért adod,
Hogy cél felé segítsen.
Mindenért hálaéneket mondhatok.
Mert a minden, az minden!
Túrmezei Erzsébet
örömHíRlap
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Isten vezetése
Történetem ott kezdődik, hogy 2017. január
15-én „közös megegyezéssel”eljöttem a
munkahelyemről. Szerettem ott dolgozni, de
valahogy a felettesemmel nem találtam meg
a közös hangot, egyre nehezebben tudtunk
együtt dolgozni, ráadásul méltatlan helyzetbe
hozott (felvett a helyemre egy másik embert,
engem pedig visszaminősített), így nem maradt más választásom, mint eljönni onnan.
Ismét munkanélküli lettem, de ez a helyzet
már nem ismeretlen számomra, hiszen 4
évvel ezelőtt is ez történt velem.
Tudtam, hogy Isten nem hagy magamra,
megsegít, ahogy 4 évvel ezelőtt is tette. Nem
volt bennem félelem, nem aggódtam, tudtam, hogy adni fog új munkahelyet. Egy
kérésem volt Isten felé, hogy hasznosan töltse ki az időmet. Mivel egyedül élek, attól
féltem, hogy kicsit beszűkülök, és meg fog
viselni a magány. Imám meghallgatásra talált, mert a végkielégítésből, amit kaptam,
abból be tudtam iratkozni egy tanfolyamra,
amire már rég el szerettem volna menni, de
soha nem volt időm és pénzem rá, ráadásul
pont februárban indították el. Közben pedig
megkeresett egy cég, hogy hetente 2-3 alkalommal heti 4 órában segítsek be a marketing osztályuknak (mivel marketinges vagyok). Így tényleg azt tudom mondani, hogy
nem unatkoztam.
Nagyon szerettem ezt a munkanélküli időszakot, mert egy intenzív kapcsolat volt köztem és Isten között. Mindennap éreztem a
törődését, szeretetét. Elkezdtem naplót írni,
és ezt mindenkinek ajánlom: leírom azokat
az Igéket, amiket kapok, ami személyes ígérete Istennek, és leírom a heti történéseket is.
Mikor az ember kicsit maga alatt van, amikor csak a felhőket látja, akkor olyan jó ezeket visszaolvasni, és utána másképp látja az
ember a körülményeit, felragyog a Nap. Nagyon sokszor segített ez nekem, főleg akkor,
amikor elutasító választ kaptam.
Sok interjún voltam, és már kezdett kicsit
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fárasztani is, mivel van 1 órád, hogy eladd
magad, és minden alkalommal magadról kell
beszélni, ugyanazokat a dolgokat elmondani.
Minden interjú után van egy megérzésed,
hogyan sikerült, szeretnél-e ott dolgozni. Az
egyik ilyen interjú után úgy jöttem ki, hogy
itt biztos nem akarok dolgozni. Ez a cég viszont ajánlatot tett, és engem választottak a
jelöltek közül. Közben voltam egy másik
cégnél is, ahol azt mondtam, hogy én itt szívesen dolgoznék. Megígérték, hogy pár napon belül visszajeleznek, hiszen tudták, hogy
választ kell adnom az előző cégnek. Közben
folyamatosan imádkoztam és kértem Isten
útmutatását. Nem akartam úgy dönteni,
hogy nem tudom, mi az akarata. Közeledett a válaszadási határidő, és én még mindig
nem láttam tisztán, ráadásul az a cég sem
jelentkezett, akinél dolgozni szerettem volna.
Abban biztos voltam, hogy megkapom a
választ a megfelelő időpontban, de türelmesen várakoznom kellett (ez persze nem az
erősségem).
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Eljött a válaszadás napja, és én még mindig
nem tudtam, mit tegyek. A napi Igében
Sámuel történetét olvastam: Sámuel megígérte, hogy elmegy Saulhoz és bemutatja a
főpapi áldozatot. De Sámuel nem érkezett
meg, Saul megijedt és saját kezébe vette az
irányítást, ő mutatta be az áldozatot. Ez pedig helytelen, Istennek nem tetsző cselekedet
volt. Ebből megértettem, hogy Isten is várakoztat még, nem adhatok választ aznap, így
kértem még 1 nap haladékot, amit meg is
kaptam. A másnap reggeli Igében az
1Sámuel 14,7-ben ez állt: „Tégy mindent a
te szíved szerint; indulj neki, íme én veled
leszek kívánságod szerint.” Azt gondoltam,
hogy akkor ez el is dőlt, hiszen a szívem azt
mondja, hogy ne fogadjam el az ajánlatot és
meg voltam győződve arról, hogy a másik
cég pozitív válasszal hív fel. Istennek azonban más terve volt, mert elutasító választ
kaptam, és arra is volt gondja, hogy találkozzam egy testvérrel, aki azt tanácsolta, hogy
olvassam el az Igét még egyszer, és imád-

örömHíRlap
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kozzam világosságért. Miközben olvastam,
megértettem, hogy nem a jó mondatra figyeltem, mert ott van az Igében, hogy „Indulj
el!” illetve a napi áhítatban pedig az volt,
hogy „Íme nyitott ajtót adtam eléd.” (Jel
3,8) Édesanyámmal is beszéltem telefonon, ő
pedig felolvasta a Mindennapi kenyerünkben
a tanács részt: „Kicsoda az, aki féli az Urat?
Megmutatja annak az utat, amelyet válaszszon.” (Zsolt 25,12) Így egyértelművé vált
számomra, hogy el kell fogadnom az ajánlatot, amit meg is tettem, jövő héten kezdek
(2017.03.27.)
Békességem van a döntéssel kapcsolatban,
de megmondom őszintén, vannak kételyeim,
de ezek a kételyek ott vannak Istennél. Ő
tudja, hogy mi a terve velem, Ő tudja, hogy
miért kell odamennem. És az a jó, hogy nem
egyedül megyek ezen az úton, hanem Vele,
az Ő támogatásával.
Hogy miért írtam le ezeket? Mert a történetemnek van négy tanulsága, amit megértettem és szeretnék megosztani:
• Isten sokféleképpen vezet: hol Ige által,
hol a körülményeinken keresztül, hol
embereken keresztül. Egy a fontos, hogy
békességünk legyen a döntéssel kapcsolatban, mert ez mutatja meg döntésünk
helyességét.
• Isten mindig megmutatja az utat, soha
nem késik. Ha nem látsz világosan, akkor
kérd az Ő útmutatását, soha ne döntsél
úgy, hogy nem tudod mi az akarata. Ha
kell, akkor várj!
• Ha nem vagy biztos a döntésben, akkor
kérd újra, hogy adjon világosságot,
mert lehet, hogy csak másodjára fogod
megérteni az akaratát. Valamikor csak
másodjára érteti meg veled.
• Nem mindig azt az utat adja, amit te
szeretnél. Ilyenkor el kell fogadni az Ő
akaratát, és a tiedét háttérbe szorítani. Ez
nem mindig egyszerű, hiszen nekem is ott
vannak a kételyeim. De ez is egy próbatétel, hogy mennyire igazolja tetted azt az
örömHíRlap
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állítást, hogy Ő életed irányítója, mennyire tudod átengedni neki az irányítást. Hiszem, hogy ezeket a döntéseket mindig
megáldja.
Mezősi Rita

Életet az életért
W. Szabó Tamara vagyok, 27 éves fóti lakos. Mindig is itt éltem, a nagyszüleim is
tősgyökeres fótiak, így itt keresztelt meg
engem még Tamás bácsi, és itt is konfirmáltam Péter bácsinál. A Deák Téri Evangélikus
Gimnáziumba jártam, egyszóval mindig is
jelen volt az Úr valamilyen formában az
életemben, mindig is hallottam Róla, tanultam a bibliai történeteket. Aztán úgy hozta
az élet, hogy eltávolodtam a fóti gyülekezettől, a hittől, Jézustól, nem is kerestem. Így,
amikor férjhez mentem, nem is volt egyházi
esküvőnk, illetve a két fiunkat sem kereszteltük meg: akkor még másképp gondolkodtam,
illetve a férjemnek sem volt ez fontos.
Az első fiunk megszületésekor édesanyám
kérdezgette egy párszor, hogy nincs-e kedvem elmenni, megnézni, meghallgatni a baba
-mama kör alkalmát. Jó pár hónap eltelt,
mire rávettem magam, hogy elinduljak. Attól
tartottam, hogy majd mennyire ki fogok lógni a sorból, hogy mit fognak hozzám szólni,
nem is ismerek senkit, és egyáltalán, nem is
vagyok megtért hívő. Nagyon furcsa volt
első alkalommal az a feltétel nélküli szeretet,
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amivel fogadtak minket, ahogy örültek nekünk, nyugodt szívvel rábízhattam a nagymamákra akkor még csak egyetlen kisfiunkat, Attilát. Így, egy teljesen más szemléletet
kezdtem megismerni, ahogy az Ige által
megértésre talált minden gondolat, baj, rossz
döntés, ahogy szeretettel adtak tanácsot, nem
kioktatással. Aztán megérkezett a második
fiunk, Sanko. Nagyon vártuk őt, pillanatok
alatt ment a szülés, aztán éjszaka egyszer
csak beütött a krach, rosszul lettem és az
ájulás kerülgetett, a nővérhívó nem működött, Sanko pedig ott feküdt mellettem az
ágyon. Az egyik kedves szobatársam rögtön
ment és szólt a nővérnek, aki azonnal intézkedett, jött az éjszakás orvos, és kiderült,
hogy újra elkezdtem vérezni, ami nem tudott
távozni a szervezetemből, ezért jól megnyomták a hasam, mire megkönnyebbültem
és csak az az egy mondat maradt meg bennem, amit az orvos mondott, hogy legalább
egy liter vér bennem maradt. Rögtön vérvétel, sürgősségi labor és ami kellett, infúziót
kaptam, és körülbelül két óra leforgása alatt
normalizálták az állapotomat, de megrendeltek nekem három adag vért, mert arra volt
szükségem. Majd eltelt két nap, és mégsem
kellett vért kapnom, aminek nagyon örültem,
mert így időben hazaengedtek minket. Ekkor
még nem fogtam fel, hogy mi is történt, vagy
inkább Ki volt ott velem a kórházi ágyon.
Majd telt a nyár, nem múltak el nyomtalanul
a baba-mama alkalmak a fejemben, anyukámmal is sokat beszélgettünk, leginkább én
kérdeztem, ő meg legjobb tudása szerint
igyekezett válaszolni. Jött egy sokadik hétvége, amikor a férjemet egy rokona megkérte, hogy segítsen neki egy elhunyt hozzátartozója házának kiürítésében, mivel megvoltak a hagyatéki tárgyalások. Mondtam neki,
hogy persze, menjen, de azért belül mérgelődtem, hogy már megint nem lesz itthon,
megint elmegy a hétvége nélküle, úgy, hogy
közben itt van a két kicsi fiunk. Amikor már
hazafelé tartott a nap végén, felhívott, hogy
úton van, és képzeljem el, hogy a segítségért
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cserébe kapunk egy szinte vadonatúj hűtőszekrényt! Erre nem is számítottam, pont
arra volt szükségünk, mert már nagyon rossz
állapotban volt a régi, és már nézegettünk is
hűtőket, meg is beszéltük, hogy milyen lenne
a megfelelő, hogy mikorra ütemezzük a vásárlást. Nem arra a hétvégére ütemeztük!
Emlékszem, anyukámmal a konyhában ténykedtünk, én elújságoltam neki a jó hírt, mire
csak annyit mondott, hogy ugye tudod, hogy
ez nem véletlen, hogy ez csak az Úrtól jöhet, mert Ő minden szükségünket ismeri.
Mondanom sem kell, könnyes lett a szemem,
hogy ki az, Aki így gondoskodik rólunk.
Innentől kezdve, nem volt kérdés, ősszel alig
vártam, hogy újra elinduljanak az alkalmak,
hogy mehessek, tanulhassak, épülhessek. Ez
így is volt, ittam minden egyes elhangzott
szót, karácsony előtt pedig megkaptam a
saját Bibliámat. Édesanyámtól kaptam, és
beleírt nekem egy Igét: „Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém
vagy!” (Ézs 43,1)
Elkezdtem rendszeresen a Kalauz szerint
olvasni a Bibliát, de ehhez az Igéhez időről
időre mindig visszatértem, továbbgondoltam.
Majd egy ilyen „továbbgondolós” pillanatomban megértettem a lényeget: Az életét
adta értem, a bűneimért. Rájöttem, megértettem, hogy csak úgy tudok Jézussal
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közösségben élni, befogadni Őt a szívembe, megélni azt a szeretetet, amit csak Ő
tud adni, ha megtagadom saját magam, a
régi önmagamat. Nem volt egyszerű feladat
végigvenni, milyen bűnöket követtem el,
ezeket egyesével megtagadni, szívből jövő
bűnbánatot tartani, bocsánatot kérni. Nehezebb volt, mint hittem, de kaptam hozzá segítséget tiszteletes asszony személyében, és
így már sikerült. Nagyon fáradt voltam először, aztán ahogy teltek a napok, azt éreztem, mintha teljesen kicseréltek volna.
Mintha nem is ugyanaz az ember lennék.
Nagyon sokat gondolkodtam, hogy mi is
történt velem, hogy min mentem keresztül,
aztán egy pár nap elteltével már kezdtem
érezni valójában, hogy Jézust befogadtam,
hogy a bűneim bocsánatra leltek, tényleg
éreztem, hogy már nem az vagyok, aki előtte
voltam. Olyan leírhatatlan öröm, hála, nem is
tudom elmondani, leírni, hogy mi öntött el,
csak sírni tudtam, hogy ki az, Aki ennyire
szeret, hogy ezt hogyan érdemelhetem meg,
mikor olyan rossz tudtam/tudok lenni.
Innentől végképp megváltozott minden.
Amik addig nem zavartak, elkezdtek zavarni, nem esett jól hallani, látni, megtenni dolgokat. Azóta jobban odafigyelek az
apró üzenetekre is, igyekszem minden napot
a nagy rohanás, gyerekek mellett az Úrral
kezdeni. Egyre inkább észrevettem, hogy
mennyire másképp telnek így a napjaink,
sokkal több türelmem lett a gyerekekhez,
jobban felül tudtam kerekedni az önös
érdekeimen, mások gondját is jobban
megértettem, észrevettem, és jobban esett
segíteni is. Nem vagyok tökéletes, de amikor
az óemberem előbújna belőlem, már sokkal
többször résen vagyok, és az Úrhoz futok,
hogy ez nem Tőled van Uram, segíts nekem,
hogy ne én győzzek, hanem Te. Ilyenkor
mindig eszembe jut az az Ige, amit egy igés
kártyán kaptam: „Serkenjetek fel igazán, és
ne vétkezzetek.” (1Kor 15,34) Mikor ránézek
arra a hűtőre, nem tudok elég hálás lenni,
hogy akkor és ott így történtek a dolgok, és
örömHíRlap
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azóta már azt is tudom, hogy nem véletlen,
hogy nem kellett vért kapnom, és hogy olyan
hamar erőre kaptam a rengeteg vérveszteség
után. Most a harmadik gyermekünket várjuk,
és bizton tudom, hogy minden rendben lesz,
mert van, Aki vigyáz ránk, és terve van velünk. Hálával telt szívvel csak köszönni tudok Neki mindent!

Akik az Úrban bíznak…
Az Úr helyezte szívemre, hogy az alábbi
gondolatokat megosszam testvéreimmel.
Március 8-án a Kalauz szerinti Igét – Márk
6,7-13 – olvastam reggeli csendességemben,
melyben Jézus kiküldi tanítványait hirdetni
az embereknek, hogy térjenek meg. Többször is végig olvastam az Ige üzenetén gondolkozva, míg felismertem, nekem is az a
feladatom, hogy beszéljek az evangéliumról. Később, az aznap délelőtti bibliaórán a
lelkészasszony is erről az Igéről beszélt.
Bibliaóra után leültünk beszélgetni a lelkészasszonnyal, mert február elején Biatorbágyon voltam, és beszámoltam neki, mit végzett el azon a héten lelkemben az Úr. A beszélgetés végén megkérdezte, van-e kedvem
leírni mindezt? Bizonytalan voltam, így azt
válaszoltam, gondolkodom rajta. Otthon,
délután elővettem a Bibliámat, és imádkozni
kezdtem. Rögtön elszégyelltem magam! Az
Úr aznap háromszor is kérte tőlem, hogy
beszéljek arról, mi mindent tett értem, és
én nem mondtam rögtön igent, nem hallottam meg a hívó szót! Hogy tehettem
ilyet? Milyen gyermeke vagyok én? Imában
kértem bocsánatát, majd leültem írni.
Még 2010-ben vettem észre, hogy nem tudom rendesen használni a jobb kezemet, s ez
idővel csak romlott. 2013-ban orvoshoz fordultam problémámmal, aki Parkinson-kórt
állapított meg. Ez egy gyógyíthatatlan, idegi
eredetű betegség. Betegségem a munkámra
is hatással volt, s a kollégáim is észrevették,
hogy hamarabb elfáradok, és nem tudok egyszerre többfelé figyelni. Ebből adódtak ki-
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sebb-nagyobb problémák is. Sokáig harcoltam az Úrral: Miért lettem fiatalon ennyire
beteg? Gondolkodtam, mi lenne a megoldás
munkahelyi gondjaimra, de nem láttam a
kiutat.
2016-ban Tapolcán és környékén nyaraltunk
férjemmel. A Szent György-hegyi kirándulás
mély nyomot hagyott bennem. A hegyen
voltak nehezebb szakaszok, de mindig volt
egy fa vagy szikla, amibe kapaszkodhattam,
és ami átsegített ezeken. Mígnem kb. a negyedik ilyen szakasznál se fa, se szikla nem
volt. Férjem nyújtotta kezét, de tudtam, ha
én megcsúszom, őt is magammal rántom, s
ez végzetes is lehet. Segítség nélkül
nekiindultam. Rögtön az az érzés
fogott el, hogy Jézus Krisztus
fogja a kezem és átsegít a nehézségeken. Csodálatos érzés
volt! Miután túl voltunk a
nehéz szakaszon, visszanéztem, s tudtam, hogy az
életemben voltak, vannak
és lesznek ilyen nehéz szakaszok, de Jézus mindig
ott lesz mellettem és segít.
Ekkor felismertem, milyen
módon tudom rendezni munkahelyi gondjaimat, és ezzel
megerősítést kaptam az Úrtól.
Könyvesboltban dolgoztam, mint
részlegvezető, de nem tudtam olyan
szinten elvégezni a feladatomat, hogy nyugodt lélekkel jöjjek haza. Tudtam, az a megoldás, ha lemondok erről a posztról, s mint
eladó dolgozom tovább. Nyaralás után mindezt elmondtam a főnökömnek is, aki megértően fogadta kérésemet. Nyugalom és béke
járta át a szívemet, hogy sikerült letennem
az Úr elé betegségem terhét és munkahelyi
gondjaimat.
De éreztem, valami még hiányzik. Az Úr
ennek a megoldását is gondosan előkészítette
számomra.
Főnököm egyhetes kényszerszabadságra
küldött év elején. Felháborodva fogadtam ezt
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a hírt, mert én csak később akartam szabadságra menni, és kerestem a megoldást, mivel
tölthetném el ezt a hetet. Miután több testvérem beszélt Biatorbágyról, vágyakoztam én
is oda. Épp a szabadság idejére esett egy női
csendeshét. Felháborodásomat öröm váltotta
fel. Jelentkezésemet elfogadták, kíváncsi
voltam, milyen érzés szigorú elzártságban
eltölteni egy hetet.
Az esti áhítatokat Lukács evangéliumából a
tékozló fiú esetéről tartották. „Az idősebb fiú
pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot.” (Lk 15,25) Furcsállotta a dolgot, de
csak a szolgát kérdezte erről. A
szolga elmondta, hogy az öccse
hazatérésének örömére rendezett mulatságot az apja. Megharagudott, és nem akart
bemenni, kijövő apját is
szemrehányásokkal illette,
amiért ő, aki becsületesen
dolgozott, nem kapott semmit, tékozló öccsét pedig
elhalmozta ajándékokkal.
Anélkül, hogy megismerte
volna a valódi okokat, ítélkezett apja és testvére fölött.
Ezzel a tettével falat húzott
családja és maga közé.
Ez a példázat döbbentett rá, hogy
az évek során egy magas és vastag
téglafalat építettem magam köré, és kevés
embert engedek e falak mögé. Bár fájt meglátnom e falat magam körül, mégis köszönöm ezt az Úrnak, és boldogság tölti be a
szívemet. Az Úr azt szeretné, ha lebontanám
ezt a falat, ami nem lesz könnyű, téglánként
kell haladni előre. A munka nehéznek tűnik,
de tudom, hogy Jézus Krisztus itt van mellettem, segít a bontásban, és bekötözi sebeimet.
„De akik az Úrban bíznak, erejük megújul,
szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem
lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak
el.” (Ézs 40,31)
Richterné Kiss Julianna
örömHíRlap
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Nyolcadikosokkal Istenrôl
Hétfő reggel van. Az egyik fóti általános
iskola kötelező hit- és erkölcstan óráján éppen arról beszélgetünk a nyolcadikosokkal,
milyen ismereteik vannak Istenről és az emberekről. Próbálom a táblán felvázolni gondolataikat. A második részhez könnyebben
megy összeszedni a tapasztalataikat, érzéseiket, de az elsőhöz sehogy sem sikerül. Igyekszem segíteni nekik felidézni a velem eddig
tanultakat – szeptemberben vettem át őket –,
hátha sikerül rávezetni őket a témára. Egy
lány kivételével – aki egyébként lelkészünkhöz jár kátéra – csupán egy gondolatot hallok visszhangozni: Isten gonosz.
Kicsit megdöbbenek. Itt ülnek hetente egyszer, több mint három éve, és csupán ez az
egy érzésük, gondolatuk, tapasztalatuk van
Istennel kapcsolatosan. A „beépített” kátés
lány segítségével felírok több bibliai jelzőt
Isten neve alá, de újra és újra csak ez a szó
hallatszik az egyik fiú szájából: Isten gonosz.
A többiek pedig hallgatólagosan – talán mert
nekik sincs semmilyen pozitív érzésük Istennel kapcsolatban??? – beleegyeznek ebbe a
„nézetbe”. Most már értem, miért nem tudok
velük a hitről és az evangéliumról beszélni.
Tulajdonképpen fogalmuk sincs, kicsoda
Isten, és mit tett értük. Még teszek pár kísérletet, hátha sikerül az én szememmel látniuk Teremtő Urunkat, de hiába. Tovább
folytatom az órát, de el vagyok keseredve.
Kicsengetnek. Én futok tovább a következő
feladatomhoz, de napokig rágódom a dolgon.
Azon gondolkozom, vajon hogyan tudnám
Isten csodálatos munkáját, kegyelmét, szabadítását eléjük „tárni”, adni.
Már többször megtapasztaltam, hogy
Isten szava mennyire élő és ható. Tudom,
hogy nekem elsődleges feladatom az, hogy
hirdessem az Ő Igéjét, és Isten Szentlelke
majd elvégzi az „aratást”. Ezért kezdem minden felkészülésemet és órámat imádsággal.
Ennek tudatában készülök a következő órára
is velük.
örömHíRlap
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„Keresztyén hitünk alapjai” – ez lesz a soron
következő anyag. „Puff” nekem. Érdekes óra
elé nézek. A segédanyagok között találok
egy történetet, a címe: Kalitka. Elolvasom.
Nagyon tetszik. Rögtön ki is nyomtatom
magamnak, azzal a kis megjegyzéssel a lapom tetején: „Válasz arra, hogy miért NEM
Isten a gonosz.”
Szeretném, ha más is tudná, ezért itt is közreadom:

Kalitka
George Thomas lelkipásztor húsvét reggelén, amikor a zsúfolt templomban felment a szószékre, egy régi, rozsdás, rozoga madárkalitkát vitt magával, és letette a szószék párkányára. Persze mindenki
meglepődve nézte és kíváncsian várta, mi
fog itt történni. A prédikáció így kezdődött:
„Amikor tegnap végigmentem az utcán,
szembe jött velem egy gyermek, és a kezében lóbálta ezt a madárkalitkát. A
kalitka alján három kis veréb lapult, reszketve a hidegtől és a félelemtől. Megállítottam a fiút és megkérdeztem:
– Na, mit viszel magaddal?
– Csak ezt a három szerencsétlen madarat – felelte.
– Aztán mit kezdesz velük? – kérdezősködtem.
– Hazaviszem őket, és szórakozom velük
– felelte. – Kihúzom a tollaikat, hadd verdessenek kétségbeesetten, vagyis halálra
rémítem őket. Élvezni fogom.
– De előbb−utóbb beleunsz majd. Utána
mit csinálsz velük?
– Ó, van otthon két macskánk – mondta
a fiú –, azok szeretik a madárhúst. Megetetem őket velük.
Hallgattam egy kicsit, aztán ismét megszólaltam:
– Fiam, mennyit kérsz a madarakért?
– Nem kellenek magának ezek a vacak,
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szürke, mezei madarak. Még énekelni sem
tudnak. Még csak nem is szépek.
– Mennyit akarsz értük? – kérdeztem ismét.
A fiú végignézett rajtam, mintha megbolondultam volna, aztán megmondta az
árat: tíz dollár. Kivettem a zsebemből a
tíz dollárt, és odaadtam a gyereknek. A
fiú letette a kalitkát a földre, és egy pillanat alatt eltűnt.
Én aztán felemeltem a madárkalitkát,
elvittem a közeli parkba, ott letettem,
kinyitottam az ajtaját, és szabadon engedtem a madarakat.”
Miután Thomas prédikátor elmondta a
kalitka történetét, mindjárt egy másik
történetbe kezdett:
„ Egy nap Jézus és a Sátán között párbeszéd folyt. A Sátán büszkén dicsekedett:
– Az egész emberiséget a kezem közé kaparintottam. Csapdát állítottam nekik
olyan csalétekkel, amelynek nem tudnak
ellenállni. Mind az enyémek!
– Mi a terved velük? – kérdezte Jézus.
– Szórakozni fogok velük. Megtanítom
őket arra, hogy gyűlöljék és kínozzák egymást; hogy részegeskedjenek és kábítószerezzenek; hogy fegyvereket és bombákat
találjanak fel, és öljék meg egymást. Nagyon fogom élvezni – mondta a Sátán.
– Mit csinálsz majd velük akkor, ha eleged
lesz a játékból!
– Megölöm őket! – felelte a Sátán.
– Mennyit kérsz ezekért a tönkretett emberekért? – érdeklődött tovább Jézus.
– Nem kellenek neked ezek az emberek!
Nem jók semmire! Megveszed őket, ők
pedig csak gyűlölni fognak. Leköpnek,
megkínoznak és megölnek. Nem kellenek
ők neked!
– Mennyit kérsz értük? – kérdezte újból
Jézus.
A Sátán végignézett Jézuson, és megvető
gúnnyal mondta:

– A véredet, az összes könnyedet és az
egész életedet kérem értük!
Jézus így szólt:
– Megegyeztünk!
Azután kifizette az árat...”
Ezzel George Thomas fogta a madárkalitkát, és a döbbent csendben lement a
szószékről.
Ambrusné Xénia

„RECEPT”
Végy hatvan rész szeretetet,
harminc türelmet, s miután
kilenc-résznyi bölcsességgel
lassan, lassan elkeverted,
…Így lesz „jólnevelt” a gyermek.
Füle Lajos
örömHíRlap
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Bizonyságtétel 4.

Kérdôjelek nélkül
Decsi Péter vagyok, néhányan már ismerhetik a történetemet, akik ott voltak Berekfürdőn. Pontosan egy évvel ezelőtt adtam át az
életem irányítását az Úr kezébe. Azon a napon, amikor Sebestyén Győző lelkipásztor
úrral is beszéltem, ezeket a sorokat olvastam
Molnár Róbert könyvéből: „Isten többet szeretne annál, mint hogy vallásos ember legyél, vagy vallásos gyakorlataidban, buzgó
cselekedetekben kiégett, megkövesedett szívű ember maradj.”
Én mindig is egy olyan
„hiszem, ha látom” típusú
embernek tartottam magam, és talán ezért is szerettem volna olyan dolgokat megtapasztalni, amelyek kézzelfogható és
tényszerű bizonyítékául
szolgálnak az általam hitt
dolgokra. Sokáig kérettem magam, mintha én
tettem volna szívességet
az Úrnak, hogy beengedem Őt a mindennapjaimba. Ő azonban, bizonyítva nagyságát, szeretetét, olyan dolgokat vitt
véghez az életemben,
hogy többé ne legyen bennem kérdőjel.
Isten már akkor vezetett, terelgetett, amikor
még meglehetősen szkeptikusan, és csak a
feleségem hatására érdeklődtem iránta. Akkor már több éve szenvedtünk egy vállalkozásban, ami inkább csak vitte a pénzt és az
időt, amit a családommal tölthettem volna.
Kilátástalan volt minden, nem láttunk kitörési lehetőséget. Ekkor teljesen váratlanul sikerült eladnunk a nagyszüleim egykori házát
egy olyan utcában, ahol az ingatlanok kilencven százaléka mind a mai napig eladó. Ebben az időben az egyik vásárlónk (és azóta is
barátunk), aki nemzetközi buszsofőr volt,
beszélt a munkájáról, ami nekem nagyon
örömHíRlap
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megtetszett. Komolyan dilemmáztunk, hogy
érdemes-e váltanunk, bár az ehhez szükséges
anyagi forrás már rendelkezésre állt. Ekkor
ezt az Igét kaptuk: „Menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked! Nagy néppé teszlek és megáldalak, naggyá teszem nevedet és
áldás leszel.” (1Móz 12,1-2)
Csakhogy volt egy szembetegségem, amit
mindenképpen műteni kellett, hogy egyáltalán esélyem legyen minderre. Nemcsak ez
sikerült, de két szemműtét között még a hivatásos jogosítványt is
sikerült megszereznem!
Na, ez már nekem is kellően tényszerű volt. Tavaly tavasszal sikerült is
elhelyezkednem egy cégnél, ahol bár sokat tanultam, de sajnos nem jöttem
ki jól a főnökömmel bizonyos anyagi igazságtalanságok miatt. Ekkor már
„újszülöttként” próbára
tett az Úr. Miután Berekfürdőn a feleségemmel
megírtuk első bizonyságtételünket, ezt az Igét
kaptuk: „De ettől a naptól
fogva
áldást
adok.” (Hag 2,19) Ekkor
történt, hogy összetörtem az egyik buszt.
Magamon is meglepődtem, hogy a baleset
után – ahol hála Istennek egyedül voltam –
egy perccel már imádkoztam az Úrhoz, hogy
segítsen rajtam. Az amúgy sem felhőtlen
kapcsolatomnak a főnökömmel ez tette fel az
„i”-re a pontot. A szezon végén elküldött,
ami ebben a szakmában azt jelenti, hogy
márciusig sehol nem volt esélyem elhelyezkedni. Ekkor jött az újabb – már sokadik –
bizonyíték. Bár többszázezres önrészt kellett
volna fizetnem, ehhez képest még a fizetésemet is megkaptam, amire – a kollégák elmondása alapján – az elmúlt húsz évben nem
volt példa.
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Ezután beadtam az önéletrajzomat több helyre is, de meg sem hallgattak – egyet kivéve.
Az az egy is azt mondta, hogy talán február
elsejétől tudna alkalmazni. Gondoltuk, így
kemény telünk lesz. De pont aznap, amikor
hivatalosan is lejárt az előző munkaviszonyom, felhívtak, hogy mégis beléptetnének.
Így történt, hogy az Úr kb. 35 percig hagyott
munkanélkülinek. Remélem, sokáig megtart
itt. Néhány kollégám találgatta, hogy biztos
„csókos” vagyok, amiért december közepén
felvettek. Én inkább így fogalmaznék: csak
erős hitű.
„Minden lehetséges annak, aki hisz.”
(Mk 9,23)

Engedelmes élet
Decsi Ágnes vagyok, Dunakeszin élek a
családommal. 2,5 éve járok az Úrral, rábízom magam és egész életem teljes irányítását. Korábban ezt az Igét kaptuk: „Menj el
földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked!” (1Móz 12,1)
Azt gondoltuk, hogy teljesítettük Isten kérését azzal, hogy a férjem állást változtatott.
Tavaly nyáron Balatonfenyvesen azzal találtam szembe magam, hogy újra megkaptam
ezt az Igét. Arra gondoltam, hogy Isten azért
hozza újra elénk, mert még valamit szeretne
ezzel kapcsolatban mondani nekünk. Az
Igében nem csak egy dolgot kért tőlünk, hanem többet is: „...atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked.” Mi nagyon ragaszkodtunk a lakásunkhoz, bár alig tudtuk
fizetni a hitelt, de egészen addig hallani sem
akartunk arról, hogy eladjuk. Ott egy hét
alatt az Úr kimunkálta bennem, hogy ez egy
jó lehetőség lehet arra, hogy kifizessük minden tartozásunkat, és újrakezdhessük az életünket a sok adósság nélkül. Megértettem,
hogy nem ragaszkodhatunk olyan dolgokhoz, amelyeket nem vihetünk magunkkal
a mennybe. „Ne gyűjtsetek magatoknak
kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda

13

megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és
ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a
rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok
sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a
kincsed van, ott lesz a szíved is.” (Mt 6,1921)
Amikor hazajöttünk Balatonfenyvesről, elmondtam a férjemnek, hogy mit végzett el
bennem az Úr. Már ő is tapasztalta, hogy ha
engedelmesen élünk, akkor csak jót hozhat ki az életünkből. Ezért nagyon nehezen,
de elhatároztuk, hogy meghirdetjük a lakásunkat. Azzal nyugtattuk magunkat, hogy
legalább nem fogunk senkinek sem tartozni,
banknak, családtagoknak... stb. És még maradhat pénzünk egy kis lakásra is. Azt kiadjuk, és a bérleti díjhoz hozzátéve bérelhetünk
egy nagyobb lakást vagy házat. Leszerződtünk egy ingatlanirodával is, és mi is hirdettük a lakást. Vártuk a jelentkezőket, de alig
jöttek páran. Az ingatlanosok is csodálkoztak, hogy körülöttünk sokkal drágábban elmennek a lakások, a miénkre pedig egyetlen
komoly érdeklődő sem volt. Még lejjebb
vittük az árat, de így sem történt változás.
Szinte már eltékozoltuk volna, olyan olcsón
akartuk adni.
Akkor elém jött Ábrahám története, amivel
Balatonfenyvesen foglalkoztunk, és az, aho-
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gyan Isten próbára tette Ábrahámot, hogy
engedelmeskedik-e neki. Arra gondoltam,
hogy talán minket is csak próbára tesz az Úr,
hogy vajon le tudunk-e mondani a legféltettebb kincsünkről. Ekkor egyik lelki testvérünkkel, akivel időnként összejárunk beszélgetni és imádkozni, az Úr elé vittük a kérdésünket, hogy mi legyen a lakásunkkal. Csodálatos módon, Isten pár nap múlva válaszolt
is a templomban egy igehirdetés alkalmával:
„maradjatok Efézusban”. Alig vártam, hogy
megbeszéljem a férjemmel, hogy ő is ugyanazt gondolja-e, amit én, mert szerintem az Úr
azt szeretné, hogy maradjunk a lakásunkban.
Mivel nem vagyok olyan bölcs, segítséget
kértem Sebestyén Győző tiszteletes úrtól,
hogy jól látjuk-e a dolgokat. Közben a bankon keresztül Isten is dolgozott az eladás
ellen, mert olyan kedvezőtlen ajánlatokat
kaptunk, amit a bank részéről nem láttunk
jogosnak. Végül a sok hezitálás, beszélgetés
után úgy döntöttünk, leszedjük a hirdetést, és
később ugyan, de teljesíteni fogjuk, amit
megígértünk. Lassan, de biztosan megadjuk
a tartozásainkat és maradunk, amíg az Úr is
úgy akarja!

örömHíRlap
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Óvodai mindennapok
Mindhárom csoportnak megvan a sajátossága, egyéni beosztása napirendre, hetirendre
vonatkozóan. Mi, „Csillagocskák” hétfőre
szervezzük a hittant, amit a gyerekekkel áhítatnak hívunk. Mi döntjük el, milyen Óvagy Újszövetségi történetekkel szeretnénk a
gyerekeket megismertetni, mi választjuk
hozzá az „aranymondást”, ami egy-egy Ige.
Gyakran ez nem is abból a történetből való,
de szinte a lényeg koronája. Sokszor összekötjük az Ó- és Újszövetségi mondanivalót,
hogy a gyerekek ne csak ismeretet kapjanak,
hanem lássák meg: a Jézus előtti idő csak
„árnyéka a valóságnak”.
Van, mikor egy történetet (pl. József) több
napon át, 1 hétig veszünk, részletesen kibontva a benne húzódó Isten-jelenlétet. Napközben a hétköznap részleteiben is kihasználjuk az adódó odaillő alkalmat, ezzel példázva a történet működőképességét, gyakorlatiasságát, megfoghatóságát.
Pihenőidőben többször elővettünk már folytatásos meseregényeket, melyeket kicsiknagyok érdeklődve, feszülten figyelnek. A
folytatásos megoldás mindig izgalmas, vára-
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kozással, késleltetni tudással gazdagítja érzelem- és gondolatvilágukat. Olvastunk olyan
meseregényt, mely során magunk sem tudtuk, valóban mese-e, de annyira gyereknyelven íródott, hogy nem tettük félre. Szívszorító volt néha olvasni, ahogy a gyermek látja a
valóságot, akár a háborúban az életet (Csálé
Kati).
A másik meseregény kisállat szereplői olyan
emberi viselkedéseket tártak fel előttük, mint
barátság, hűtlenség, kihasználás, gyávaság,
kitartás, függőség (Naplopó Sündörgő és
cimborái). Ilyenkor a hazamenő gyerekek
széken ülve hallgatják, ők sem maradnak ki
ezekből a sokszor céltudatosan választott
mesékből.
Hogy a Biblia történései ne váljanak mesevilággá a gyerekek mindent befogadó érzelemés gondolatvilágában, ezért tudatosan kell
tanítanunk nekik. Gyakran hangzik el, hogy
ez nem mese, ez történet; hogy a Biblia Isten
szava, s az Ő szavában megbízhatunk. Nem
azt tanítjuk nekik, amit jól ismerünk, hanem, amit hiszünk. Egy történet során nem
szőhetünk bele érdekességeket, nem színezhetjük, nem kell megvédeni Isten szavát.
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Szinte mindig kérdéseket tesznek fel közben,
utána, nagyon logikus, értelmes, tudni-érteni
vágyó kérdéseket. Néha fel is adják vele a
leckét... De ha az elmondottak ott vannak a
szívünkben, hiteles lesz a válasz. Van, hogy
együtt jövünk rá a válaszra, a gyerekek közbeszólásai világítják meg. Gyakran jobban
rátalálnak a szavakra, mint én.
Hajlamos vagyok azt hinni (és várni...), amikor a gyerekeknek átadok valamit, s jól reagálnak rá, hogy azt érzik, amit én: átment a
lényeg, megértették. De az a sok év Istenélménye, tapasztalata, ami a hátam mögött
van, hogyan lehetne egyenlő egy-egy áhítattal... Mégis: a magvetés haszna vitathatatlan.
S Jézus felfedi a gyermeki lélek különlegességét: „ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek...” Az én tanulóidőm sehol nem ér fel
szívük nyitottságával, befogadásával, hitre
való készségével!
Gyermek, felnőtt jól példázza Isten országát:
„ilyeneké a mennyek országa”, ahol „nem
lesz se nő, se férfi”, mert az elültetett magból
terméshozó növény lesz.
Várkonyi Krisztina, óvónő
örömHíRlap
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Gyerekszáj
Óvodavasárnap kapcsán próbálunk a
templomban...
Lilla: „A misebácsi hol fog állni?”
Háziállatokról beszélgetünk.
Berni: „Nekünk is volt háziállatunk,
de már megettük.”
Lilla: „Én nem szeretem a spenótot,
de jól esett és megettem.”
Balázs nem szereti a megkent kenyereket, húzza az orrát, fanyalog,
majd megszólal: „Én üres kenyeret
kérek, kecsapot és virslit!”
Egy másik alkalommal ebédnél repetát kér: „Nagyon keveset kérek,
mert nem szeretem!”
Ádám: „Kérhetek még szalámis kenyeret szalámi nélkül?”
Berni figyelmes: „A Petyó nem kapott kakajót!”
Kriszti néni meglátja a rumlit a babakonyhában, felhördül:

örömHíRlap
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„Ki vette elő a sok tányért, poharat a
babakonyhában?!” – „Ági néni játszott ott!” – jött a válasz.
Az előzmény: aki udvaron rosszat
tesz, fal mellé kell állnia gondolkodni.
Tavasz közeledtével darazsat találtunk az udvaron, szegény fázósan
kóvályog a járdán. Óvónő: „Gyertek,
tegyük a fal mellé!”
Ákos (teljesen komolyan, meglepődve): „Büntetésbe rakjuk??!”
Márk: „Én úszás előtt mindig kiedzem magam, hogy könnyű legyek és
megtartson a víz.”
Gyerekek beszélgetnek.
Dorottya: „Leszakadt a szegény
nagymamám. Beteg volt.”
Réka: „De min ugrált?”
Dorottya: „A liften.”
Peti: „És meghalt?”
Dorottya: „Nem, a dédnagymamám
halt meg.”
Peti: „A liftben?”
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Másik alkalommal (a gyermeki türelem határtalan...)
A: „Anyukám 9 éves kora óta cukorbeteg.”
Dávid: „Anyukád 9 éves??”
A: „Nem, 9 éves kora óta!”
Dávid: „Ki?”
A: „Anyukám.”
Dávid: „Anyukád?”
A: „Igen, 9 éves kora óta.”
Marci csúszik a földön, szájában a
játék csavarhúzó. Dávid meglátja,
ijedten rászól:
„Jaj, Istenem, ne vedd azt a szádba!”
(folyt. köv.)

Testileg lent, lelkileg fent
„Megvetett volt, és emberektől elhagyatott,
fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele.” (Ézs 53,3)
Lehetséges ez a címbeli állapot? Ha igen,
akkor hogyan? Erről szeretnék most bizonyságot tenni.
Több mint negyven esztendeig alig látott
orvos. Néhány kisebb-nagyobb betegséget
leszámítva – amelyek inkább gyermekkoromhoz köthetőek –, alig kellett elmennem
egészségügyi intézménybe önmagam miatt.
Ifjúkorban ezek a kérdések még inkább okafogyottá váltak számomra. Még lázas is alig
voltam párszor életem folyamán.
Látva a családban, gyülekezetben, munkahelyen néhányak küzdelmét az egészségük
jobbításáért, megtartásáért, mindig volt bennem egy apró kivagyiság, hogy bezzeg én…
nekem ezért nem kell tennem semmit, mert
csak úgy van.
Az első apró jel, amely megmaradt bennem
pár évvel ezelőtt, egy mondat volt, amelyet a
háziorvos asszisztensétől hallottam, amikor
emlegettem, hogy ritkán megyek hozzájuk,
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mert nincs miért. Azt válaszolta kissé elmosolyodva: „Majd fogsz!” Megmaradt bennem ez a mondat, és egyre többet gondolkoztam ezen a témán. Hogy is van ez?
„Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá
és nővé teremtette őket.” (1Móz 1,27) Ez egy
nagyon fontos kijelentés, egy alap, erre épül
fel minden, ami az emberrel kapcsolatos!
Ebből a mondatból tudjuk, hogy honnan
lettünk, és kik vagyunk. A bűneset következtében azonban, ezt a bűntelen és egyben betegség nélküli állapotot elvesztette az ember.
„Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg
visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba!” (1Móz 3,19) Még egy fontos kijelentés,
amely pontosan leírja az ember jelenlegi
állapotát: „Életünk ideje hetven esztendő,
vagy ha több, nyolcvan esztendő, és nagyobb
részük hiábavaló fáradság, olyan gyorsan
eltűnik, mintha repülnénk.” (Zsolt 90,10)
Milyen megdöbbentően hatalmas igazság!
Visszatérve a személyes részre, hálatelt szívvel mondhatom el, hogy – Istentől egészséggel gazdagon megáldott – több mint negyvenöt éve élhetem e földi „gyorsan elmúló”
életemet. Két éve kezdődött azonban egy új
fejezet az életemben...
A munkahelyemen minden évben kötelezően
részt kell venni üzemorvosi vizsgálaton. Soha nem éreztem kényszernek, inkább egy jó
lehetőségnek, így legalább évente átestem
egy kontrollvizsgálaton. 2015 elején az orvos azt mondta, hogy nem tetszik neki az
EKG görbém, el kellene mennem egy kardiológushoz. Mint derült égből a villámcsapás.
Hiszen nekem soha az életben nem utalt
semmi arra, hogy gond lenne a szívemmel.
Elindultam ezen az úton: vizsgálatok, terheléses vizsgálat. Apró rendellenességek derültek ki, semmi komoly, azonban kontrollra
azóta is járnom kell.
2015 őszén egy másik területen kellett elkezdenem küzdeni az egészségemért. Elkezdtem
proktológushoz járni. Azért írom így, hogy
örömHíRlap
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„küzdeni”, mert azt jelentette számomra,
hogy onnantól kezdve változtatnom kellett a
berögzött étkezési szokásaimon.
Azonban hiába változtattam szokásaimon,
hiába alakítottam életem több területén is,
nem segített. Kezdtem a mélybe zuhanni
testileg a fájdalmak között, lelkileg a
„Miértek???” között. Hónapokig tartott a
harc, a küzdelem, a kezelések, hogy újból
elérjem azt a szintet, ahonnan indultam. Már
majdnem úgy tűnt, hogy jó irányban és jó
úton vagyok az újbóli egészséges állapot
felé…
Azonban nyár végére még nagyobb testi
fájdalmak, és lelki tusakodás vermébe estem.
„Nem tudjuk, mit tegyünk, csak rád tekintünk.” (2Krón 20,12b) Ekkor egy este feleségemnek ezt mondtam elkeseredett és kilátástalan állapotomban: „Félek és rettegek, mert
nem látom a kiutat!” Ő próbált vigasztalni…
Hittem és tudtam, hogy mindaz, ami történik, nem véletlen, nem Isten háta mögötti események részese vagyok! „Nektek pedig még a hajatok szálai is mind számon
vannak tartva.” (Mt 10,30)
Másnap a Református Bibliaolvasó Kalauz
szerint olvastam az Igét A krónikák második
könyve 20. részéből, ahol Jósáfát király küzdelmeiről és harcairól van szó: „Ezt mondja
nektek az Úr: Ne féljetek, és ne rettegjetek…,
mert nem a ti háborútok ez, hanem
Istené.” (15b); „Nektek nem is kell majd
harcolnotok, csak veszteg állnotok és néznetek, hogyan szabadít meg benneteket az Úr.
Ne félj, és ne rettegj!” (17); „Higgyetek
Istenetekben, az Úrban, és megmaradtok!” (20) Hallelujah! Ennél csodálatosabb
vigasztalást nem is kaphattam volna. Csodának tekintettem akkor is, és most visszagondolva is azt vallom, hogy csodát éltem át –
„Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat.” (Zsolt 40,2)
Az orvoshoz – egy kért távolabbi időpont
ellenére – pár nap alatt eljutottam, és a kapott Ige ismét életre kelt, az orvos azt mondta, hogy nem kell semmit tenni, magától
örömHíRlap
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rendbe fog jönni! Két hét alatt minden fájdalmam elmúlt, meggyógyultam! Legyen
áldott az Úr!!!
Hálás vagyok az Úrnak, hogy mindezt átélhettem – a fájdalmak ellenére is –, mert a
napi csendességeimben, amikor inkább a
Bibliát fogtam kézbe, mintsem a TV távirányítóját, úgy szólt az Úr Igéjén keresztül
hozzám, mint még talán soha előtte. Szó
szerint ott éreztem magam mellett az Urat,
éreztem szerető, megtartó kegyelmét most
testi értelemben is.
Nem volt véletlen, hogy mindezt engedte
Isten megtörténni az életemben! Azóta több
személyes beszélgetésben kiderült, hogy
gyülekezeti tag, közeli ismerős, barát, sőt
kollega is küzd hasonló problémákkal mint
én. Számukra őszintén tehettem bizonyságot az átélt csodákról, a gyógyulásról és
legfőképpen arról, hogy még ebben a helyzetben is átragyoghatott Isten szeretete a
fájdalmakon! Valamint biztattam őket,
hogy nem kell beleszomorodni a helyzetbe
tétlenül, el kell menni a megfelelő orvoshoz.
„Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit
Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek
temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok?” (1Kor 6,19) Felelősségünk van a testünkkel kapcsolatban is!
Azóta eltelt több mint egy év, de egészség
kérdésében más területeken is próbák elé
állíttattam. A megtapasztalt szeretettel felvértezve azonban könnyebb a terhek újbóli
hordozása! Átélhettem annak az igazságát is,
hogy mindennek rendelt ideje van. Ha feleségem nem erősködik tavaly év végén, hogy
menjek el orvoshoz egy másik problémámmal, akkor lehet, hogy nagyon nehézzé vált
volna az életem és ezáltal az egész családé
is… Hálás a szívem érte, hogy egyek lehetünk a nehézségek közepette is, jóbanrosszban egyaránt, ahogy az úrasztalánál
kimondtuk egy életre a házassági eskünk
alkalmával!
A csodák tovább folytatódtak! Egy utólagos
ultrahang vizsgálatra is el kellett mennem,
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amely során egy újabb problémát fedeztek
fel: irány a következő orvos – most egy endokrinológushoz kellett látogatást tennem…
Kérdezheti a kedves olvasó, miért csoda ez
számomra? Azért, mert másfél-két hét után –
ezalatt egy vérvétel és az endokrinológushoz
való bejutás is megtörténhetett, ami már önmagában is hihetetlenül rövid időintervallum
– kiderült ugyan, hogy pajzsmirigy betegségem van, viszont ezáltal az is bebizonyosodott, hogy ez volt az egyik fő okozója az
összes többi testi gyengeségemnek, betegségemnek! Megvan az ok, van rá orvosság,
kezdődhet a gyógyulás folyamata.
Hallelujah!
Kedves olvasó, aki esetleg nem találod a
helyedet az életben, nem vagy boldog, nincs
egy olyan kőszikla az életedben, amire támaszkodhatsz a nehéz időkben – megtaláltad
már az okát, rájöttél már, hogy mi hiányzik
az életedből, miért beteg a lelked? Hadd
biztassalak – a testi küzdelmeim párhuzamba állításával –, hogy menj el az egyetlen
Orvoshoz, Aki képes a lelked meggyógyítására! Sőt, a jó hír az, hogy az orvosság
már el van készítve számodra az Úr Jézus
kereszthalálával, megváltásával – „vedd
be” az orvosságot, hívd és fogadd be a
szívedbe Őt, és kezdj új életet!
Tóth Zsolt

Ki lehet Isten temploma?
Üdvösségre nem vezethet
harangszó, sem orgona,
csak újjászületett ember
lehet Isten temploma.
Az lehet Isten gyermeke,
akit Szentlelke betölt,
csak arra vár dicsőséges
örök élet odafönt!
Istennel is, világgal is
barátkozni nem lehet,
kétfelé sántikálóknak
útja mennybe nem vezet.
Föld vándora, jól gondold meg,
míg vonulsz sírod felé,
ha nem térsz meg, hogyan állsz majd,
az ítélő Úr elé?!
Döntened csak addig lehet,
ameddig szíved dobog,
késő lesz már, ha a halál
szíved ajtaján kopog.
Boldog: aki még időben
döbben rá, hogy vétkezett,
elhiszi, hogy Jézus Krisztus
érette is vérezett!
Ő rég keresztfára verte
bűnt rejtő óemberét,
járhat Jézus lábnyomában,
imádhatja szent Nevét.
Pecznyík Pál

Imádkozzunk—az imádság szolgálat és nagy szükség van rá! Vegyük komolyan!
Isten közösségformáló munkájáért gyülekezeteinkben;
Urunk minden munkásáért, aki nehézségben van;
a szeretetintézményekben végzett munkáért, a szolgálók kitartásáért;
óvodánk épüléséért-építéséért, az ott nevelkedő gyermekekért és a dolgozókért;
a Fóti Ökumenikus Iskoláért és valamennyi egyházi oktatási intézményért;
a gyülekezet vezetőiért, terheik hordozásáért, a gyermekek között végzett szolgálatért;
a gyülekezetben végzett ének-zenei szolgálatokért, énekkarunk jövőjéért;
a kisalagi gyülekezet testi-lelki épüléséért;
egyházunk és egyéni lelki életünk megújulásért;
a missziói munkákért;
a gyászolókért, a megkeseredett szívűekért;
a magyar népért, országunk jövőjéért, vezetőiért.
örömHíRlap
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Hirdetések

Állandó alkalmaink

örömHÍRlap
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
júniusban 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

F E LT Á M A D T !

Különleges alkalmaink

Egy édes titkom van nekem.
Fénnyel betölti életem,
mosolyra nyitja számat:
a Megváltó feltámadt!

Ápr. 23. 10:00-15:00

Női csendesnap

Május 21.

10:00

Évadzáró zenés istentisztelet

Május 28.

10:00

Máj. 30–Jún. 2. 19:00

Úrvacsora előkészítő alkalmak

Nem, nem maradt a sír ölén.
Ujjongok az örömtől én,
hisz nem vagyok már árva.
Nincs többé sírba zárva.

Június 4.

10:00

Pünkösdi úrvacsorás istentisztelet

Június 5.

10:00

Pünkösdhétfő úrvacsorás istentisztelet

Velem van nappal, éjjelen.
Mindig velem, mindig velem.
Az úton Ő vezérel
oltalmazó kezével.
Virágok, illatozzatok!
Húsvéti, tiszta fény ragyog
elűzve minden árnyat:
a Megváltó feltámadt!
Túrmezei Erzsébet
örömHíRlap

Konfirmáció vasárnapja

1+1% FELHÍVÁS!
Elérkezett a 2016. év
adóbevallásának ideje,
éljünk törvény adta lehetőségünkkel
és ajánljuk fel adónk 1+1%-át:
Fóti Református Alapítvány

19186890-1-13
Református Egyház

0066

