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„A mi segítségünk az Úr nevében
van, aki teremtett, újjáteremt,
fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen.”
Ez a megállapítás gyakran elhangzik istentiszteleti liturgiánkban.
Isten az egyház Ura. Az Ő akaratából van gyülekezet. S Aki létre
hívta, ugyancsak Ő gondozza,
igazgatja, s teremti újjá, ha arra
szorul: az egyént és a közösséget
egyaránt.
Hálásak vagyunk a reformációért, Isten kegyelmes, újjáteremtő
munkájáért!
500 évvel ezelőtt Isten egy választott, alkalmassá tett emberen
keresztül megújította az Ő népét,
a róla elnevezett közösséget: a
keresztyén anyaszentegyházat.

Messzire világító, nagy jelentőségű esemény a történelemben,
de nem az egyetlen! 1517 előtt és
után is megtörtént...
Az egyház és benne a tagok
élete mindig megújításra szorul.
DÁVID tisztában volt ezzel a
rászorultságával, ezért kérte:
„Vizsgálj meg, Istenem, ismerd
meg szívemet! Próbálj meg, és
ismerd meg gondolataimat! Nézd
meg, nem járok-e téves úton, és
vezess az örökkévalóság útján!” (Zsolt 139,23-24)
Nem emberi mű ez, hanem Isten
hatalmas, kegyelmes tette! Ahogyan JEREMIÁS az imádságában erre rámutatott: „Gyógyíts
meg, Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor meg-
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szabadulok, csak téged dicsérlek.” (Jer 17,14)
vagy később: „Téríts magadhoz, Uram, és
mi megtérünk.” (JSir 5,21)
PÁL APOSTOL egyértelműen fogalmaz:
„Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és a
hozzám való kegyelme nem lett hiábavaló.” (1Kor 15,10)
A reformáció 500 éves ünnepén tehát Isten
kegyelmes, életet teremtő és megújító
munkájáért adunk hálát! Ami nemcsak
500 évvel ezelőtt nyilvánult meg, hanem
amit kérhetünk és várhatunk ma is.
A Magyar Nemzeti Múzeumban láttuk a
„Reformáció 500 éve” kiállítást „Ige-Idők”
címmel. Nagyon megragadott a cím. Diákkorom nyelvtanórái jutottak eszembe: szabályok, meghatározások, ragozások. Egyik
például: az igeidővel a nyelv a cselekvés –
történés – állapot idejét fejezi ki a közlés
idejéhez viszonyítva. Igeidők: a múlt, a jelen
és a jövő.
Olyan Istenünk van, aki Úr az idő fölött.
Nem rekedt meg a múltban, nemcsak a
távoli jövőben munkálkodik majd, hanem
jelen van, velünk van ma is. Csodálatos
jellemzését olvassuk a Zsidókhoz írt levél
13,8-ban: „Jézus Krisztus tegnap, ma és
mindörökké ugyanaz.”
Ha a múltban akarom felfedezni, akkor azt
hallom: „Kezdetben volt az Ige” s innen
nézve, ahol most tartok, tartunk a távoli
múltban ez az „Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét… telve kegyelemmel és igazsággal.” (Jn 1,14)
Itt a jelenben, a mi időnkben most az az
érvényes, hogy „A hit hallásból van, a hallás
pedig Isten igéje által.” (Róm 10,17) Éppen
ezért „Szelíden fogadjátok a belétek oltott
igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Legyetek az igének cselekvői.” (Jak 1,21-22)
A kiállítás utolsó termében egy kortárs műalkotás látható: 3000 aranyszínű láncból van
megalkotva.
S ezekből a szépen rendezett gyöngyfüzérekből egy felszólítás bontakozik ki:
RAGYOGJ!
örömHíRlap
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A reformáció máig ható gyönyörű üzenete, de tulajdonképpen minden kor minden
megváltott gyermekére érvényes felszólítás ez. Erről beszélt Jézus a hegyi beszédben: „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az
emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Mt 5,16)
S az örök Ige, aki testté lett értünk, s bennünk hatalmasan munkálkodik, találkozóra
hív minket a jövőben: „És láttam a megnyílt
eget: íme, egy fehér ló, és aki rajta ül, annak
neve Hű és Igaz... Ez a név adatott neki: az
Isten Igéje.” (Jel 19,11-13)
A reformáció Isten élő és ható Igéje által jött
létre. Álmélkodással csodáljuk az Igében és
az Ige által munkálkodó hatalmát. Ünnepeljünk úgy, hogy olvassuk, tanulmányozzuk az
Igét és engedelmeskedünk szavának!
Katona Zsuzsanna ny. beo. lelkésznő

SZÉLCSENDBEN
Ó ez a csend, e Szél-csend, némaság!
Nem hallani a megtérők szavát,
az újszülöttek hálaénekét.
Kérés, könyörgés nem volt még elég?
Mióta szól már mindenütt Igéd,
s áldás-esőre nem nyílik az ég.
Hatalmas Isten, Megváltó Urunk,
szánj meg, segíts meg, mert elárvulunk!
Rút bűneinkkel roskadunk Eléd,
mert életünkben annyi kár, szemét!
Orcánkra égtek szennyek, tegnapok…
Adj újra nekünk bűnbocsánatot!
Hitünk kicsiny bár, hálánk is kevés,
de kérve kérünk áldást, ébredést,
és várjuk, hogy majd kél, hogy újra kél,
a Szél, a Szél, a bibliai Szél!
Füle Lajos
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Evangélizáció
2017. október 15-ig VÁLASSZ!
címmel került sor
az őszi evangélizációs hetünkre,
melyen
SiposVizaknai Gergely
Felsőgöd-Alsógöd-Sződliget
Társegyházközség lelkipásztora
szolgált, rendhagyó módon vasárnapi kezdéssel. Mivel az
első alkalom egybeesett a vasárnapi istentisztelettel, így azok a testvérek is, akik
egyébként nem nagyon tudnak időt szakítani
a hétközi alkalmakra, kaptak egy kis ízelítőt
a hét előadásainak témájából. A színes és
érthető, mélyreható igemagyarázat sok testvért, köztük minket is indított a további alkalmak meghallgatására.
Az alapige Noé története, az özönvíz volt az
1Móz 6,5-18-ból. Szerintem nincs olyan ember, aki ne hallott volna Noé bárkájáról, de
vajon hányan értik meg Isten üzenetét ebből
a történetből? Számomra is most lett igazán
világos a mondanivaló.
Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és
hogy az ember szívének minden szándéka és
gondolata szüntelenül csak gonosz, elhatározta, hogy özönvizet hoz a földre, hogy
elpusztítson minden élőlényt. Noéval azonban szövetségre lépett. Pontos útmutatást
adott a bárka megépítésére, majd felszólította, hogy menjen a bárkába fiaival, feleségével és fiai feleségeivel. Noé engedelmeskedett és megmenekült.
Adódik a kérdés: az özönvíz ítélet volt,
vagy kegyelem? Szoktuk mondani: minden
nézőpont kérdése. A bárkából nézzük a helyzetet, vagy a bárkán kívülről?
Ha ezt a történetet kivetítjük napjainkra, mit
látunk? Mai világunkat is – ugyanúgy, mint
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Noé idejében – teljesen átszőtte a gonosz.
Folyik a fegyverkezés, a háborúskodás, népcsoportok üldözése, a paráznaság. Határainkon belül is folyamatos viszályokat látunk,
kapjuk a negatív impulzusokat a médiából,
plakátokról, szinte minden irányból. De mi a
helyzet a kisebb közösségünkben, városunkban, családunkban? Mit láthatunk a saját
szívünkben?
Önvizsgálatot kell tartanunk! Az önvizsgálat alapja pedig a Biblia! Ez az a pontos
leírás, mely megadja az alapokat az élethez! Pontos alapinformációkat kaphatunk –
ugyanúgy, mint ahogy Noé is kapott a bárka
megépítéséhez!
Noé pontról pontra engedelmeskedett az Úr
szavának – Én mennyire vagyok engedelmes?
Noét látták az emberek, ahogy a víztől távol,
a szárazföldön kezdte el a bárkát építeni. Az
én életemen látszik-e, hogy elkezdődött
valami újnak az építése?
Ha látszik, az már jó jel. Látszódjék a beszédemen, a viselkedésemen, a kapcsolataimon!
De mi van ott, ahová emberi szem már
nem láthat be? Mi van a szívemben?
Meg tudok-e bocsátani az elszenvedett valós
vagy vélt sérelmekért családtagjaimnak, rokonaimnak, munkatársaimnak, ismerőseimnek? „Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei
Atyátok.” (Mt 6,14)
Vannak-e démoni, okkult kötelékeim?
Még ha nem is gondoltam komolyan, de
megkötözhet egy múltbeli, akár gyermekkori
esemény is, mint a jóslás, horoszkóp, ingázás, csontkovács, kézrátételes gyógyítás,
akupunktúra, agykontroll, jóga, de nagyon
sok küzdősport alapja is: az átszellemülés.
Ezektől meg kell szabadulni!
A szabadítás egy áldott folyamat. Első lépésként meg kell látni a megkötözöttséget, fel
kell ismerni a bűnt. A bűnlátást a Szentlélek
erejével az őszinte bűnbánat és bűnvallás
követi, majd a feloldozás: a bűnbocsánat.
Bocsánatot pedig csak egyféleképpen kapörömHíRlap
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hatok: Jézus Krisztus által.
„Senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” (Jn 14,6)
Ha elfogadom a bocsánatot, megtaláltam a
túlélést jelentő bárkát, mert Jézus Krisztus az
Újszövetség bárkája! Nem tudhatjuk, mikor
jön az özönvíz, mikor jön az ítélet! Ha még
nem léptem be a bárkába, nem fogadtam el
Jézus Krisztust egyedüli Megváltómnak,
elpusztulok! Ítélet vagy kegyelem? – Válassz! Ha elfogadom Jézus Krisztus kereszthalálát és bűneim bocsánatát, én is
részesülhetek a kegyelemben, lesz beszállókártyám a bárkába. A beszállókártya
azonban felelősséggel jár! Felelős vagyok
házastársamért, gyermekeimért, és gyermekeim házastársaiért is! Ők rám vannak bízva!
Felelős vagyok azért is, hogy ezt a lehetőséget ne tartsam magamban, hanem osszam
meg minél több emberrel, mert mindenkinek
elő van készítve egy hely a bárkában, csak el
kell fogadni az ajándékba adott belépőt!
Tompa Ferenc és Hajni
„Siessetek, hamar lejár!
Kegyelme már régóta vár.
Ma még lehet, ma még szabad,
borulj le a kereszt alatt!
Elszáll a perc, az életed.
Ma még, ha jössz, elérheted.
Ne késs tovább, ne várj tovább,
ma kérd ATYÁD bocsánatát!”
Füle Lajos

örömHíRlap
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Van remény!
A nevem Bódi Zsuzsanna, erdélyi református családba születtem. Szüleim nem gyakorolták különösebben vallásukat, hitbéli meggyőződésükről sem volt tudomásom, tapasztalatom. Alkoholista apám nagyon megnehezítette családunk életét, egész kisgyermekként sokszor voltam szem- és fültanúja erőszakos családi drámáknak.
Serdülőként vallásórára jártam, nővéremmel
viszonylag gyakran jártunk templomba, konfirmáltam is, de emlékeim szerint a Biblia
történetei, az igehirdetések többnyire színes
történetek szintjén maradtak meg bennem.
Az Úr imádságán kívül nem tanultam meg
szívből imádkozni, nem lett tudatosítva bennem, hogy valójában ki Jézus, vagy hogy
miként gondoljak Istenre. 12 éves koromban
meghalt édesapám, és én egy visszahúzódó,
szomorú gyermekké váltam. Harag kezdett
el gyűlni bennem: haragudtam a világra,
Istenre, mindenre.
Életem során a nehézségek idején ismételten
fellángolt bennem a harag, amiért nincs
apám, védelmezőm, tanácsadóm. Hosszúhosszú ideig cipeltem magamban a haragot,
a kérdéseket, a fájdalmat.
14 évesen elkerültem otthonról középiskolába, és ekkorra már egyre kevesebb kapcsolatom volt a vallással, Istennel. Lázadó tinédzserré váltam, vonzott a negatív példa.
Az iskolában megkörnyékezett az iskola
igazgatója, és hirtelen kilátástalanná vált az,
hogy ott leérettségizhetek. De az Úr kiemelt
onnan és átkerültem Kolozsvárra, ahol két
felszabadult évet töltöttem. Visszatekintve
azt mondhatom, hogy bár apa és anya
nélkül nőttem fel, az Úrnak gondja volt
rám és vezetett, vigyázott rám már akkor
is.
Miután nem vettek fel az egyetemre, hazakerültem, és kb. egy évet egyedül éltem az otthonunkban. Édesanyám akkoriban évek óta
Magyarországra járt dolgozni, hogy megélhessünk és iskolába járhassunk. De egyszer
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nagyon komolyan lebetegedett. Sokáig ápoltam, feléltük a megtakarításunkat, kétségbeesésünkben segítséget kértünk a régi kedves
lelkészasszonyunktól. Isten pedig küldött
segítséget. Hol pénzadományokat kaptunk,
hol segélycsomagokból jutott. Édesanyám
viszont nem gyógyult, és egyre depressziósabbá vált. Vele együtt én is. Nyomasztottak
az álmaim, és az egyre esélytelenebbnek
tűnő jövőm. A folyamatos betegápolásban és
a nehézségek terhe alatt
összeroppantam, és úgy
döntöttem 20 évesen, hogy
elmegyek otthonról.
Hoztam egy nehéz és
rossz döntést, otthagytam
édesanyámat, és messzire
költöztem.
Elkezdődött
számomra a „nagybetűs
élet”. Dolgozni kezdtem, és
a munka mellett elvégeztem Debrecenben a Jogi
Egyetemet.
Rendkívül
zaklatott életet éltem, erkölcsileg egyre lejjebb
csúsztam. Isten nagyon
ritkán kapott helyet az életemben ezekben az
években, többnyire amikor vizsgázni kellett,
és icipicire összementem félelmemben, akkor sóhajtottam el egy-egy imát. Akkoriban
még mindig meggyőződésem volt, hogy
Isten nem törődik velem, nem láttam azt,
hogy Isten az én rossz döntéseimet és azok
következményeit hogyan fordította a javamra: pl. önellátóvá váltam, és anyagilag
támogatni tudtam beteg édesanyámat. Vagy
amikor viselkedésem következményeként
majdnem elveszítettem őt, Isten megmentette, és lelki épülésére istenfélő embereket
küldött hozzá, és Igéje által fokozatosan gyógyította.
Az egyetem elvégzését követően Budapestre
költöztem, de ekkor már elkezdődött bennem
egy betegségi folyamat. Súlyos emésztőrendszeri gondokkal küszködtem, csontsoványra
lefogytam, és sokszor sírva könyörögtem
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Istenhez, hogy vegye el az életemet, nem
bírom tovább. Többszöri nekifutásra, nagy
nehezen sikerült kilépnem egy ártó, romboló,
erkölcsileg lesújtó kapcsolatból, de a bűntudattól hosszú ideig nem tudtam szabadulni.
Önsajnálatomba süppedve Istenre úgy
tekintettem, mint büntető hatalomra, aki
nem segít nekem „szegény, árva bajbajutottnak”. Fogalmam sem volt, hogy mit
kellene tennem, azt sem tudtam hogyan
imádkozzak, teljes homály
volt bennem Istenről, az Úr
Jézus pedig nem is szerepelt a gondolataimban.
Nem volt gyógyulás, egyre
rosszabb testi-lelki állapotba kerültem. Miután semmilyen szervi problémára
nem derült fény, a kezelőorvos
pszichológushoz
tanácsolt.
Ekkor kinyíltak számomra az ajtók az okkultizmus több területén is.
Energiagyógyászat, távolkeleti mozgáskultúra és
életmód, buddhizmus, hipnoterápia. Egyre
mélyebbre kezdtem ásni magam a témában,
rengeteg spirituális és ezoterikus könyvet
szereztem be, és bújtam azokat, végül elvégeztem egy agykontroll- és egy természetgyógyász tanfolyamot is. Társaimmal különlegesnek éreztük magunkat, teljesen természetesen beszélgettünk lehetséges előző életeinkről, rengeteg praktikát megtanultam.
Szinte kizárólag csak homeopátiás szereket
voltam hajlandó használni. Asztrológussal
feltérképeztük életem lehetséges jövőbeli
alakulását, a jellememet, a belső tulajdonságaimat. Nagyon elégedett lettem magammal,
betegségem tünetei is csökkentek, és én úgy
gondoltam, hogy megtaláltam az igazi utamat. Mivel teljes gyógyulás nem volt, biztos voltam benne, hogy ha kitartóan gyakorlom a megtanult praktikákat, akkor
képes leszek meggyógyítani magamat (és
örömHíRlap
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persze majd másokat is, akik hozzám fordulnak).
Isten csodálatosan vezetett ebben az időszakban is. Persze én ezt nem vettem észre, nem
tudtam, visszatekintve értettem meg, hogy
bár megengedte nekem azt, hogy belemélyedjek ebbe a mocsárba, soha nem hagyta, hogy bele is fulladjak. Mindig volt bennem egy fék, nem tudtam miért, de egy bizonyos határt soha nem léptem át. Nem értettem, hogy miért. Például nem tudtam hozzászokni, ragaszkodni semmilyen élvezeti
cikkhez (pedig sok mindenbe belekóstoltam), nem tudtam elmélyülni a hipnózis
„műfajába”, nem kezdtem el jósoltatni, stb.
Ma már egyértelműen tudom, hogy Isten
vigyázott rám, és gondosan terelgetett.
Miután megismerkedtem életem párjával,
kikerültem a korábbi környezetemből, és
más prioritások kerültek az életembe. Vágytam a társra, szeretetre, családra, gyermekekre – normális életre. Miután elhagytam gyökereimet, rettenetes volt a magány érzése, a
félelem és bizonytalanság. Nagyon akartam
tartozni valakihez, valahova.
Rengeteg keresgélést követően „véletlenül”
adódott egy megoldás a közös otthon kialakítására. Az ingatlanpiac válsága közepén,
párom kis lakását sikerült felár mellett becserélni jelenlegi házunkra, így kerültünk
2012-ben Fótra. Bár az ingatlan sok csalódást okozott, hiszem, hogy Isten tervében
szerepelt, hogy mi ide költözzünk. Terve
volt velünk, elszántan hívogatott és nyújtotta felénk a kezét. Olyan nagyszerű érzés
ezt utólag így értékelni és felfogni. Az is
csodás, hogy azóta végre tartozom valakihez, valahova: az Úrhoz, az Ő országához.
Sok-sok aggodalom, kétségbeesés és félelem
szőtte át első gyermekünk érkezését. Előtte
volt már két vetélésem, és kisfiam is nagyon
nehezen – erős gyógyszeres kezelés mellett –
maradt meg. Egyre gyakrabban kezdtem el
forgatni a Bibliát, fohászkodtam és könyörögtem Istenhez, hogy tartsa meg nekünk.
De a lényeget még mindig nem láttam. A
örömHíRlap
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gondolkodásmódom nem változott, kialakult
egy sajátos isten- és spirituális szemléletem,
amelyben minden megfért, amivel addig
találkoztam. Egyszóval: egy nagy katyvasz
volt a fejemben.
Párommal megfogalmazódott bennünk, hogy
hát csak meg kellene kereszteltetni kisfiunkat, én ragaszkodtam a református valláshoz,
de valahol a szívem mélyén az fogalmazódott meg, hogy majd ha felnő a gyermekem,
eldöntheti, hogy milyen utat akar választani,
melyik valláshoz akar tartozni.
Amikor megkerestük lelkészünket, felvilágosított, hogy nem csak úgy „fű alatt” keresztel, ahogy mi azt elképzeltük, javasolta, hogy
kezdjünk el járni Baba-mama körre, járjunk
a gyülekezetbe. Hááát, nem nagyon tetszett
nekünk ez a javaslat. „Minek nekünk gyülekezet, közösség, templom, hiszen van nekünk hitünk, imádkozunk, elvagyunk?”
Amúgy sem volt semmi jó véleményünk az
egyházakról, a vallásról. De a késztetés bennem volt, és csak ellátogattunk egy Babamama körre. Nagyon feldúltan és felháborodva jöttem el. Hiszen teljesen porba tiporták az elméleteimet, meggyőződésemet.
Bűntudatom ismét fellángolt. Lázadni
kezdtem, nem akartam az egészet. Most
már tudom, hogy a világ ura tombolt és
tiltakozott bennem, mert az Úr Isten kezelésbe vett. Volt egy beszélgetésünk tiszteletes asszonnyal, próbáltam meggyőzni arról,
hogy miért találom helyesnek az elméleteimet. Könyveket, kiadványokat kaptam tőle,
amelyeket sok szkepticizmussal, de elolvastam, és aztán háborogtam. De végül mégis
csak elkezdtem járni az alkalmakra. Az Úr
dolgozni kezdett bennem.
2015 őszén részt vettem egy hitmélyítő sorozaton, megtanultam imádkozni. Nagyon sok
nyomás ért akkoriban, és éreztem, hogy
ha nem teszek valamit, lelkileg, fizikailag
összeroppanok. Kinyújtottam kezem Isten
felé, eldöntöttem, hogy az Övé akarok
lenni, és az Ő útján akarok járni. Isten
felém fordította arcát, hallgatni kezdett.
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„Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja,
mindenkihez, aki igazán hívja.” (Zsolt 145,18)
Mindennaposak lettek imádságaim, jártam a
gyülekezetbe, alkalmakra.
Nem sokkal később kiderült, hogy második
gyermekemet várom. Imádkoztam érte, kértem az Urat, hogy ha neki is tetszik, áldjon
meg egy kislánnyal, de legyen meg az Ő
akarata.
A magzatom 5-6 hetes korában azonban
megismétlődött a korábbi rémálom: vérzés
kezdődött. Féltem, hogy elmegy a baba,
vagy hogy újra át kell élnem
azokat a tortúrákat, amelyeket első gyermekemnél. Leborultam az Úr
előtt, kiöntöttem a
lelkem,
búmatbánatomat, félelmeimet elé vittem, és sírva
imádkoztam. Miután jól
kizokogtam magam, leültem
Bibliát olvasni. Jairus leányának
feltámasztása és a vérfolyásos asszony
meggyógyításának története „jött” szembe
velem és azonnal tudtam, hogy az Úr szólt.
Megnyugtatott: „Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és gyógyulj
meg a te bajodból.” (Mk 5,34) Továbbá biztatott is: „Ne félj, csak higgy.” (Mk 5,36), „A
gyermek nem halt meg, hanem alszik.” (Mk
5,39) Az Úr Jézus e két történeten keresztül
„megüzente”, hogy minden rendben lesz és
kislányom születik majd. 1-2 napon belül a
vérzés teljesen megszűnt, és kb. 3 hónap
elteltével az ultrahang megerősítette: kislányt várok. Határtalan volt az örömöm.
Amiatt, hogy az Úr szeret engem is, törődik velem, vár rám, és terve van velem. Ez
áttörés volt a hitéletemben. Leborultam
elé egyedül, átadtam Neki bűneimet, kértem a bocsánatát, kértem, hogy költözzön
a szívembe, és legyen életem Ura, kértem,
hogy fogadjon gyermekévé.
Ezt követően sokkal felszabadultabbá váltam, meg mertem szólalni az alkalmakon,
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bizonyságot tudtam tenni az Úrról, kezdtem
egyre jobban felismerni, hogy mi az, amit
Isten és az Úr Jézus kíván tőlem, és hogy mi
az, ami nem az Úrtól való. Isten végtelen
türelmet és irgalmat tanúsított, és tanúsít ma
is velem szemben. Nem egyből zúdított rám
mindent, hiszen tudta, hogy törékeny porcelán vékony hitem nem bírná ki a próbát,
ezért fokozatosan, apró lépésekben vezetett,
tanított, fegyelmezett.
2016. június 7-én sürgősségi császárral, 5
héttel korábban a kelleténél, kirángatták belőlem a kislányomat. Rengeteget imádkoztam az ezt
megelőző
hetekben,
napokban, ezért nem
értettem, hogy ez hogyan történhetett meg.
Miért engedte meg ezt
Isten? Bár folyamatosan
kaptam megerősítő Igéket,
mint pl. „Avagy nem parancsoltam-é meg néked: légy bátor és
erős? Ne félj, és ne rettegj, mert veled
lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben
jársz.” (Józs 1,9), mégis kiborultam, hogy
akkor hogy is van mindez? Kértem az Urat,
hogy világosítsa meg nekem: miért kellett
így történnie. Azóta megtanultam, hogy
rosszul tettem fel a kérdést. A „Miért?” kérdésre nem jött válasz.
Kb. 2 hetes volt a kislányom, amikor felfedeztem a kisfiam karján egy diónyi nagyságú
duzzanatot. Pánik fogott el. Első diagnózis a
röntgenfelvétel alapján: akár rosszindulatú
daganat is lehet. Földbe gyökerezett a lábunk. Onkológiai vizsgálatok következtek,
MR vizsgálatra csak 1 hónapos időpont volt.
Leírhatatlan az akkori lelkiállapotunk – éjszakákon át gyötrődés, rettegés, sírás, imádkozás… Egyik éjszaka közepén felkeltem és
kezembe vettem a Bibliát, kinyitottam és a
tekintetem a 91. Zsoltár 16. versére esett, ezt
olvastam: „Hosszú élettel elégítem meg őt,
és megmutatom néki az én szabadításomat.”
Szintén leírhatatlan, amit akkor éreztem.
örömHíRlap
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Csodálatos az Úr, az Ő szava!
További vizsgálatok és az MR felvétel később egyértelművé tették, hogy szó sincs
rosszindulatú daganatról, kisfiamnak csontkinövése van. Egy lehetséges válasz is megfogalmazódott bennem arra, hogy kislányom
mi célból érkezett korábban: ha még magamban hordozom, és így ér a lesújtó hír, akár
végzetes baj is történhetett volna.
2016 őszén ismét mélypontra kerültem
lelkileg-fizikailag: kifáradtam az aggodalomban a két kisgyermekkel, és úgy éreztem, hogy valami még nagyon hiányzik,
még tennem kell valamit, hogy jobbá váljék az Úrral való kapcsolatom.
Lelkigondozáson elmondtam tiszteletes aszszonynak,
hogy
én
már
egyedül
„megtértem”, és úgy érzem jó az irány, de
nem értem, miért kerültem ismét rossz lelkiállapotba. Ekkor felvilágosítást kaptam,
hogy mi hiányzik a teljes, odaadó megtéréshez. Tételesen összeírtam minden olyan
bűnömet, amire csak vissza tudtam emlékezni, és egy decemberi napon ismét az Úr
elé vittem tiszteletes asszonyunk jelenlétében, és ezúttal határozottan meg is tagadtam azokat. Elvágtam minden szálat, köteléket, ami az okkultizmushoz kötött,
kértük az Úr Jézust, hogy szabadítson
meg a Gonosz kötöttségéből. Segítségre
volt szükségem, hogy megtegyem a helyes
lépéseket az Úr felé az üdvösségem érdekében. Az aznapi Ige ígérete így szólt számomra: „Ezért örül a szívem, és ujjong a lelkem,
testem is biztonságban van. Mert nem hagysz
engem a holtak hazájában, nem engeded,
hogy híved leszálljon a sírba. Megismerteted
velem az élet útját, teljes öröm van tenálad,
örökké tart a gyönyörűség jobbodon.” (Zsolt
16,9-11)
Fokozatosan megszabadultam spirituális,
okkult könyveimtől, dolgaimtól, leszámoltam minden olyan elmélettel, amelyben megfértek más istenek, lélekvándorlási hiedelmek, az önmegvalósító, öngyógyító,
„énközpontú” tévhitekkel, vagyis a Sátán
örömHíRlap
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kínálta illúziókkal. Hiszem és vallom, hogy
az egyetlen út Jézus Krisztus, ahogyan Ő
maga kijelentette: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához,
csakis énáltalam.” (Jn 14,6)
Dicsőség az Úrnak, és hála azért, ahogyan Ő
működik és dolgozik! „Az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja
tetszik neki.” (Zsolt 37,23)
Hogy ez mennyire így van? Számtalan kisebb-nagyobb nehéz helyzetből húzott és húz
ki bennünket azóta is. Kimentett bennünket
két olyan anyagi nehézségből, ami már eléggé „fájt” volna a családi kasszánknak, ha
nem segít az Úr. De leborultunk Isten elé,
megvallottuk a bűneinket, és teljes szívből,
őszintén kértük a szabadítást. Ezzel egy időben ígéretet is tettünk neki. Szabadítást kaptunk, és ígéretünket betartva, adományban
próbáljuk meghálálni, hogy segített. Meg-
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győződésem, hogy az Úr elfogadja ezt a fajta
imádságot is, viszont nekünk kőkeményen
be kell tartanunk ígéreteinket.
Végezetül: nagyon sok mindenben kell még
„állítania”, „finomhangolnia” rajtam az Úrnak, de van remény és van bizonyosság: hiszem, hogy „Istennek minden szava színigaz,
pajzsa ő a hozzá menekülőknek.” (Péld 30,5)
Az Úr neve legyen áldott mindörökké! Ámen

Kérdezem magamat…
Amikor Isten szólt hozzám,
mindig meghallottam?

–

Amikor Isten fel akart használni,
ott voltam éppen a keze ügyében?

–

Amikor Isten küldeni akart,
rendelkezésére álltam?

–

Amikor Isten mélyebbre akart
vezetni, nem álltam ellen?

–

Amikor életemet tisztogatni
akarta, megálltam csendesen?

–

Amikor el akart venni valamit
tőlem, kiengedtem a kezemből?

–

Amikor adni akart valamit,
elfogadtam örömmel?

–
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Kairosz
Már korábban is voltam Biatorbágyon. Jó
volt akkor is megtapasztalni pünkösd csodáját. Bár nem személyválogató Isten, mégis
úgy szólt hozzám, hogy a saját nyelvemen
értsem. Nem csak az anyanyelvemen, magyarul, hanem mint egy pásztorhoz, egy báránykás történettel (2Sám 12).
Most is ebben a kegyelemben részesített.
Nem mondta azt, hogy „Ó, te már annyi igehirdetést hallottál, neked már úgyis mindegy”. Hanem nagyon egyszerűen és világosan, a tettek szintjén beszélt velem, és magyarázta el, hogy hogyan végezzem a mindennapi szolgálataimat.
Érkezésünkkor megkérdezték, hogy ki vállalna asztalfelelősi szolgálatot. Én mondtam,
hogy szívesen. A következő lépés Istené volt:
Nézd, ez a te asztalod! Vedd le a terítőt, hajtogasd össze! Nézd, adok tányérokat, evőeszközöket, oszd ki! Ne törődj vele, hogy
még teát sem tudsz főzni! Nézd, itt van! Ezt
is tedd az asztalra! Mindenből teríts az asztalodra, amit az ablaknál kapsz! Aztán, amikor
evés idő van, csak figyelj! Lásd meg, ha valami elfogy, és rögtön gyere az ablakhoz!
Vidd ki, amit kapsz! Akkor, amikor kapod!
Ne várj vele (mert elfogy, megromlik)! De
ne is teríts előbb (mert akkor nincs mit)!
Mindig mindent a megadott, megfelelő,
alkalmas időpontban végezz! Ezt jelenti a
Kairosz ősi görög szó.
Így laktunk jól nap mint nap. Bár volt, hogy
visszamentem még egy kis székelykáposztáért, de már nem maradt. De máris jött a vigasztalás: Nézd, itt van egy kis finom szőlő!
Vidd ki ezt!
Hát nekem ez volt a legfontosabb üzenet a
2017-es biatorbágyi csendeshéten. Ezt kaptam feladatul, hogy átültessem hívő életem
mindennapjaiba. Ez volt az Igém is, amit
kaptam az okos sáfár történetéből: „Boldog
az a szolga, akit, amikor megérkezik az úr,
ilyen munkában talál!” (Lk 12,43)
SDG

Németh Pál kántor-karnagy
örömHíRlap
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Munkálkodó Isten
„Milyen jó az Isten Izráelhez, a tiszta szívűekhez! De az én lábam majdnem megcsúszott, kis híján elestem jártomban.” (Zsolt
73,1-2)
Hívő nőként, feleségként, asszonyként megjártam már mélységeket és magasságokat is
Isten jelenlétében. De amíg a szép dolgokról
könnyű másoknak beszélni, addig a mélységekről, bukásainkról már annál nehezebb.
Pedig van abból is bőven, hiszen az
óemberünk újra és újra kikívánkozik belőlünk, és a kísértésekből, megpróbáltatásokból is bőséggel jut minden napra. Olyan
mélységről szeretnék most írni, amely a legtöbb házasságban eljön egyszer: ez pedig az
állandósult konfliktushelyzet. Olyan egyet
nem értés, amely nem csupán pillanatnyi
nehézség, hanem hónapokon, éveken át tart,
és a felek képtelenek benne egyezségre jutni.
Megbomlik a harmónia, a békesség, és a
házasságon úrrá lesz a meg nem értés, a
csalódottság, elégedetlenség, vádaskodás.
Ne gondoljuk, hogy hívő házasságban ilyen
nincs, mert ez nem igaz. Isten gyermekeként
azonban van ebből is kiút, és erről szeretnék
most bővebben írni.
Mielőtt megszülettek volna a gyermekeink,
öt évig éltünk konfliktusmentes házasságban.
Sosem veszekedtünk, de az idősebb házaspárok bölcsen megjegyezték, hogy ez csak
addig lesz így, amíg megérkezik az első
gyermek. Igazuk lett. Nemcsak gyermek
születik ilyenkor, hanem apa és anya is, és
ezeket a szerepeket mindannyiunknak
tanulni kell, nem jön a tudás magunktól,
és amit otthonról hozunk mintát, sok esetben nem Isten akarata szerint való.
Fiatal anyaként állandóan bizonytalan voltam, vajon jól csinálom-e. Szerettem volna
jobb anyukát a gyermekeimnek, mint ami
nekem volt. Előttem lebegett a kép az ideális
keresztyén családról, és azt vettem észre,
hogy amíg én megfeszülök a nagy igyekezetben, addig a férjem éli tovább az életét,
örömHíRlap

mintha mi sem történt volna. A szeretetében
sosem kételkedtem, de egyértelmű volt, hogy
immár családfőként nagyon össze kellene
kapnia magát, mert a 2-3 éves, dackorszakban lévő gyerek egész egyszerűen átvette a
hatalmat a családunk felett. Nehezteltem a
férjemre, mert amit én beleneveltem tiszteletet, fegyelmet nagy nehezen a gyerekbe, az
az ő jelenlétében semmivé lett, és kezdhettem újra elölről. Egyedül éreztem magam,
eluralkodott rajtam a csalódottság, a meg
nem értettség, a harag, és nem segített ezen a
kialvatlanság és kimerültség sem, ami a második gyermekünk születésével csak fokozódott.
Hol van ilyenkor Isten?
Isten mindvégig ott volt, és az eszem tudta
is, de a szívem nem. Ahelyett, hogy a csalódottságomat Isten elé vittem volna, a férjemre és a környezetemre zúdítottam mindent.
Panaszkodtam és elégedetlenkedtem, ami
pillanatnyilag könnyebbségnek tűnt, hosszú
távon azonban még inkább elmélyítette bennem a sebeket, és eltávolított Isten közeléből. A férjemtől vártam a helyzet megoldását ahelyett, hogy az Úr szabadítását
kértem volna.
Meg kell értenünk ugyanis, hogy a jó keresztyén feleség nem a jó keresztyén férjen múlik! Nem takarózhatunk azzal, hogy
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azért nem tudom betölteni az Isten által rám
bízott feladatot, mert a házastársam sem teszi.
A szabadítás minden élethelyzetben egyedül Istentől való, és ha könyörgésünkben
elé visszük, Ő nem hagy minket cserben,
még akkor sem, ha úgy látjuk, nincsen
változás.
„Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő
munkálkodik.” (Zsolt 37,5)
Akkor sikerült mindezt belátnom, amikor
júliusban eljutottam Biatorbágyra a női
csendeshétre. A reggeli bibliaolvasások és az
esti áhítatok témája is a 73. Zsoltár volt, ahol
Ászáf leírja elégedetlenségét, irigységét,
mikor azt tapasztalja, hogy másoknak menynyivel könnyebb, boldogabb, gazdagabb élet
jutott, mint neki hívőként. Isten mindannyiunknak másféle életutat szán, akár egészségileg, anyagilag, családi szempontból, és a
saját életünket keserítjük meg, ha folyton
átkívánkozunk mások életébe, fittyet
hányva arra, hogy minket merre vezet
Isten. Én is sokszor csak azt láttam, hogy mi
az, amim nincs, ahelyett, hogy arra néztem
volna, hogy mennyi mindenem van. Pedig
mennyi mindenért hálás lehetek! Elég, ha
csak a férjemre, gyermekeimre, barátaimra,
gyülekezetemre gondolok, és hogy lehetőségem van minden nap Isten Igéjét olvasni.
Ezek mind áldások, amelyekért nem csak
hálával tartozom, de el is kell majd számolnom velük Isten színe előtt. Ahogy a
csendeshéten kapott gondolatokért is, hogy
ne csak az én épülésemet szolgálják, hanem
a gyülekezetét is, főként a kisgyermekes
anyukákét, akik most hasonlóan egyedül
érzik magukat.
Gyertek a Baba-mama körbe, női órára,
Isten mindenkit hív és vár a Vele való,
elégedett életre!
„De nekem olyan jó Isten közelsége!
Uramat, az Urat tartom oltalmamnak. Hirdetem minden tettedet.” (Zsolt 73,28)
Némethné Izer Szilvia
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Meglátogatásom ideje
„Isten ki e világot teremtetted, új életet adsz
az embereknek, kik téged keresnek!” (Z.L.)
Hol is kezdhetném a fóti gyülekezet számára, minthogy elmondom, Zeke Lászlónak
hívnak, 35 éves vagyok, és ma már Isten
gyermeke. Római katolikusként keresztelkedtem és bérmálkoztam egy vidéki kis faluban, ahol fiatal éveimet töltöttem, de valahogyan mindig távol éreztem magamtól
Istent, vagyis nem tudtam Őt hova tenni.
Édesanyám révén vallásos neveltetést kaptam, és templomba jártam, illetve hittan
órákra. A fiatalkori énem számára sajnos
nem volt igazán fontos Isten jelenléte és mivolta, csak ment és alakult az életem, és történt minden úgy, ahogyan történt. Azt hittem, jól alakul minden, és irányítom az életem. Problémák már kamaszkoromban jelentkeztek: nehezen illeszkedtem be a közösségbe, és mindig egyedül éreztem magam.
Az egyetemi éveim befejezése után látszódtak igazán annak jelei, hogy ha nem válaszolok az Ő hívására, akkor lehet, hogy végleg
elveszek. Tönkrement a karrierem, feladtam az önbecsülésem, nem találtam önmagam, kerestem a helyem a világban, és
meg nem értettként próbáltam elérni saját
céljaim. Ezek többnyire a mai világi társadalom direktívái közé illeszkedtek.
Isten egész életemben keresett, ezért tudom
azt leírni, hogy mindenkit hív megtérésre:
„Jöjjetek hozzám mindnyájan!” Én azonban
nem válaszoltam az Ő hívására, mert önző
voltam, és azt hittem, hogy mindazt, amim
van, saját magamnak köszönhetem. Ez
ment egészen 2016 őszéig, amikor is egy
újabb törés történt az életemben. Újra tönkrement egy párkapcsolatom, aminek el sem
kellett volna kezdődnie. Összetörtem, és nem
értettem… semmit sem… azt sem tudtam,
mi lesz…
Sebestyén Győzővel már korábban találkoztam Biatorbágyon, ahol egy csendeshét
egyik estéjén hallgattam egy áhítatot, amit ő
örömHíRlap
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tartott. Tiszteletes úr végül nagyon sok beszélgetés során mellettem volt. Ennek ma
már 4-5 éve. Ma már tudom, milyen csodálatos terv része is volt mindaz, ami történt velem. Összetörten, remegve, félve és nagy
magányomban adtam át életemet az
Úrnak azon a ködös, esős, őszi napon, ami
közel egy éve történt. Nincs mit szépíteni:
zokogtam. Láttam eddigi életem minden
bűnét, hibáját, cselekedetét, és rájöttem:
az Úrnak terve volt és van velem. Nehéz
volt, főleg mert azt hittem, majd ÉN megoldok mindent, sikeresen teljesítem a céljaim a
saját magam dicsőségére. Hát nem így
történt! Egész életemben éreztem, hogy
nincs meg a lelki békém, amit most már
érzek; de hithűen
tennünk kell azért,
hogy ez meg is maradjon, amihez szívből jövő csendességre
van szüksége mindenkinek. Sajnos a világi
élet néha még próbál eltántorítani, de
amikor vége a napnak, és imára hajtom a fejem, tudom,
hogy van segítségem, támaszom és reménységem. Elindultam ezen az úton, amiről nem tudtam, hogy mit jelent, mi vár rám.
Keskeny út volt ez, és még ma is az sokszor.
Sok barátom, amikor elmeséltem nekik, nem
értette: a közvetlen környezetemben másképpen kezdtem el szemlélni a dolgokat. Minden nap hálát adtam, hogy Ő nem mondott le
rólam, és egy olyan megújító folyamat része
vagyok, ami a mai napig tart. Újjászülettem!
Éreztem, hogy hív, erősödjek meg, és idén
februárban Biatorbágyon egy csendeshéten
találtam magam, ahol még jobban megerősödtem. Kerestem Őt, és megtaláltam!
Ráadásként megmutatta áldását életemen,
örömHíRlap
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amikor elvezetett a fasori református fiatalok
közösségébe, ahol megpillantottam azt a
lányt, akit mindig is kerestem. Akkor még
nem tudtam, mit jelent nekem az a pillantás,
de ma már ezt is tudom, hiszen Isten nagyságát mutatta meg számomra, és azt a csodálatos szeretetet, amit Ő minden embernek felkínál, aki Őt keresi, aki imádkozik hozzá.
Egy olyan érzést helyezett a szívembe, amit
korábban még sosem éreztem, és ma ez a
lány a menyasszonyom.
Sok Igét kaptam, amiket megjegyeztem, és
életem részévé váltak, ám egy a mai napig
előttem van, és ha
valaki járt már bent
tiszteletes úrnál, az
irodájában láthatta is:
„Amikor közelebb ért,
és meglátta a várost,
megsiratta, és így
szólt: „Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre
vezető utat! De most
már el van rejtve a
szemeid elől. Mert
jönnek majd reád
napok, amikor ellenségeid sáncot húznak
körülötted, körülzárnak, és mindenfelől
szorongatnak; földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak
belőled követ kövön, mert nem ismerted fel
meglátogatásod idejét.” (Lk 19,41-44)
Amikor felismertem látogatása idejét, akkor
hívott végleg magához.
Zárszóként szeretném leírni, hogy ma már
ritkán jutok el Fótra, és azt hiszem, senki
sem ismer, hiszen sokszor csak leültem a
hátsó sorok egyikébe, és hallgattam Istent.
Őt kell keresnünk, testvéreim, mindenhol,
mindenben, és őszintén imádkozni, mert
akkor mindenkit meghallgat Isten!
„Minden gondotokat őreá vessétek.”
(1Pt 5,7)
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Az Úr kezében
„Hálát adok az Úrnak, mert igaz ő, zengem
a felséges Úr nevét.” (Zsolt 7,18)
Jó az Úr! Csodálatos, hogy mindvégig terve
volt velem, mindvégig szemmel tartott, oltalmazott és nem hagyta, hogy elvesszek.
Pedig bizony megérdemeltem volna…!
1985-ben születtem, és mindig is Fóton éltem. Nagyon szívesen emlékszem vissza
kisgyermekkoromra, szinte az iskolába lépéssel egy időben a nagymamám beíratott a
hittanórákra. Teljesen elvarázsolt, ahogy
Tamás bácsi mesélte nekünk hétről hétre a
bibliai történeteket, és ahogy énekeket tanultunk. Büszkeséget éreztem, hogy részese
lehettem a karácsonyi gyerekműsornak, és –
ugyan jókora gombóccal a torkomban – verset szavalhattam társaimmal együtt.
Azután jött a kamaszkor, és gyökeresen
megváltozott a hozzáállásom a „templomi
dolgokkal” kapcsolatban. A Gonosz elkezdett bennem munkálkodni. Többször előfordult, hogy meglógtam a már „komolyabb”
hittanórákról, és bizony a konfirmáción is
csak szülői, nagyszülői ráhatás miatt vettem
részt. Még azon a nyáron mégis elmentem
egy ifitáborba, ahol fantasztikusan éreztem
magam, de a Sátán újra akcióba lépett: egy
egészségügyi probléma miatt haza kellett
mennem a táborból, és azután évekig távol
tartottam magam a templomtól és Istentől.
De az Úr nem hagyott magamra, megóvott
ostoba döntésektől, és nem engedte, hogy
olyan barátokat kövessek, akiknek az élete
rossz irányba tartott. Sok emberben vesztettem el a bizalmamat. Az érettségi időszaka
volt ez, és nem találtam a helyemet. Nagymamám többször hívott, hogy menjek vele
vasárnap a templomba, de én mindig nemet
mondtam. Végül már megtagadtam Istent,
csak hogy mindenki békén hagyjon.
2004 tavaszán egy olyan vírus támadta meg
a szervezetemet, hogy napokig infúzióra
voltam kötve. Nem tudtam enni, minden
visszajött a gyomromból, és úgy éreztem,
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meg fogok halni. A kórterembe bejött egy
vadidegen idős hölgy, nem szólt semmit,
csak rám mosolygott, és egy könyvjelzőt tett
az éjjeliszekrényemre a következő Igével:
„Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg
téged!” (4Móz 6,24) Hetekbe tellett, de meggyógyultam. De vak maradtam és hálátlan.
Elismertem ugyan Isten létezését, de semmi
több.
2006-ban megismertem a férjemet, 2007-ben
óvónőként kezdtem el dolgozni. 2008-ban
volt az esküvőnk, és megkezdődött kettőnk
közös élete. Horoszkópot olvasgattam, jóhiszeműen jógáztam, csak úgy testmozgásképpen. Akkor még nem is sejtettem, milyen károsak ezek az okkult dolgok! Azután jöttek a kellemetlenségek: betörés az
otthonunkba, anyagi-, családi-, egészségügyi
gondok. A férjemmel úgy döntöttünk, most
már ideje gyermeket vállalni, de a baba nem
jött. 2011-ben elvesztettem a mamámat, és
csaknem összeroskadtam ennyi teher alatt.
Volt, hogy dühöngtem, volt, hogy depresszióba süllyedtem. Egyik nap eljutott a szívembe egy Ige, amit sokszor néztem kiakasztva
az egyik szobánk falán, de nem láttam:
„Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog
hozzátok.” (Jak 4,8)
2014 húsvétján elmentem a templomba, és a
bejáratnál kaptam egy Igés kártyát:
„Istenünk, újíts meg bennünket!” (Zsolt
80,4) Na, ez nekem szólt! Úgy éreztem magam, mint akit mély álomból ráztak fel! Aznap énekelt a kórus a karzaton, és az a gondolat született meg bennem őket hallgatva,
hogy nekem énekelnem kell. Istentisztelet
után mintha láthatatlan kezek toltak volna be
a hivatali helyiségbe, hogy jelentkezzem a
Gárdonyi Zoltán Énekkarba. Elkezdtem
rendszeresen olvasni a Bibliát. Mégis úgy
éreztem, hogy valami hiányzik, valami
több kell!
Ugyanekkor nehéz időszak kezdődött az
életemben, orvosi vizsgálatok, kezelések a
meddőség miatt. Tele voltam keserűséggel,
irigykedve hallgattam, hogy bezzeg másnak
örömHíRlap
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már a második, harmadik, negyedik gyermeke születik, és nekem nincs egy sem! Uram,
miért?!
Két biokémiai terhességen és vetélésen estem át, és sokat sírtam. Közben többször
megkerestek, hogy jöjjek a Száz Juhocska
Óvodába, mert szükség lenne óvónőre. Haboztam, mert még kezelések vártak rám.
Nyár elején gyógyszert és injekciót kellett
használnom, emiatt leesett a vérnyomásom,
és otthon hajnalban elvesztettem az eszméletemet. Hála az Úrnak, a férjem felébredt,
elkapott, és észhez térített. A kezelést törölte
az orvosom. Olyan volt ez számomra, mint
egy bezárt ajtó: Elég, erre most nem lehet
tovább menni! Ne erőlködj!
Néhány nap múlva jelentkeztem Gergely
Tündénél óvónőnek. Sokat beszélgettünk,
és világossá vált számomra, mit kell tennem: 2017.08.15-én bűnbocsánatot kértem
és kaptam az Úrtól. Befogadtam az Úr
Jézust a szívembe, és átadtam neki az életemet.
„Azon a napon
a kezembe veszlek téged… én
szolgám – így
szól az Úr –, és
olyanná teszlek,
mint egy pecsétgyűrű,
mert
téged választottalak ki! – így
szól a Seregek
Ura.” (Hag 2,23)
– Úr Jézus, köszönöm, hogy
mindig mellettem voltál, és köszönöm, hogy megbocsátottad a bűneimet, hogy a kereszthaláloddal
engem is megváltottál. Te pontosan tudod,
mire van szükségem és mi a legjobb nekem!
Kérlek, fogd a kezem, és vezess! Formálj
olyanná, amilyenné Te szeretnéd, hogy váljak! Legyen meg a Te akaratod!
Dudásné Diósi Katalin
örömHíRlap
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Óvodavasárnap
Vasárnap van. Felkelünk és készülődünk a
templomba. De most másképp van minden,
mint a többi vasárnapon. Most izgatottan
készülődik a család, a szebbik ruháinkat
vesszük fel, különösen szépen öltöztetjük fel
a gyerekeket, töltődnek a kamerák, cseréljük
az elemeket a fényképezőgépben, ünnepre
készülődünk.
Hisz a kislányunk is a Száz Juhocska Református Óvodába jár, és – mint már oly sok
éve ilyenkor – Óvodavasárnap van a templomban. Most a kisgyermekeké a főszerep, a
gyülekezet óvodásai mutatják meg, hogy
munkálkodik bennük a Mindenható, rajtuk
keresztül dicsőülhet meg Istenünk.
A templom is ilyenkor más, felpezsdül, a
gyerekek zsivaja tölti be.
Jó volt látni, ahogy mindenki a gyermekekre
összpontosított, ők voltak a középpontban.
Ha a kicsik közül valaki még bátortalan volt,
pityergett, rögtön akadt valaki, aki megvigasztalja, vagy odamehetett az édesanyja.
Szeretem, hogy ebben a gyülekezetben ilyen
esetekben nincsenek merev szabályok, tehetjük azt, ami abban az adott helyzetben jó, és
egyértelmű.
„Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az
anyaméh gyümölcse jutalom.” (Zsolt 127,3)
Gyönyörködve néztem az iskolás nagy fiam
arcát, amikor az egykori csoportja, a Csillag
csoport következett. Csillogó szemmel nézte
őket, és velük együtt énekelte, mutogatta a
jól ismert dalokat, mondókákat. Újra köszönöm az óvodában dolgozóknak, a fiam csoportjának, ezt az életre szóló gondoskodást,
törődést, szeretetet, és azt, hogy a hitében is
milyen alapokat szerzett itt. Nem telhet el
úgy este, hogy ne olvassunk a Bibliából, és
ne imádkozzunk – ő mindig emlékeztet erre.
Majd következett a lányom csoportja, a
Bárányka csoport. Bár a templomban alig
tudtunk mozogni, mégis szép rendben adták
át a szülők a helyet a színpad előtti padokban, hogy nyugodtan lehessen fotókat, vide-
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ókat készíteni. A gyermekek izgatottak voltak, de arcuk ragyogott Istent dicsőítő előadásuk alatt.
Aztán jöhetett a Csengő csoport. Bár ezzel a
csoporttal csak a sok jól ismert, szeretett, ide
járó gyermek által van kapcsolatunk, de így
is lelkesen néztük őket, és szívünket ekkor is
a szeretet járta át.
Leírhatatlan gyönyörűség, ahogy ez a nyüzsgő dolog mégis egy jól működő egységet
alkot: a gyülekezetet!
Sokszor adok hálát Istennek azért, hogy ehhez a gyülekezethez tartozhatunk, de ilyenkor ez az érzés is felerősödik: Jó látni, hogy
ez egy élő gyülekezet, itt megtalálható minden korosztály, ami biztosíthatja a jövőjét.
Tudom, hogy egy kicsit furcsa ez az éles
váltás, de nekem Isten ezt helyezte szívemre
most az óvodavasárnappal kapcsolatban.
Talán néhányan nem is tudjuk, micsoda
kincs van a birtokunkban! Én Zemplénből
költöztem ide, Szerencsről. Az én gyermekkoromban az ottani református gyülekezet is
egy élő, nyüzsgő gyülekezet volt, itt kaptam
meg hitem alapjait. De annak is az adta a
lüktetést, hogy valamennyi korosztály jelen
volt benne, egymást segítve, támogatva em-
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berileg, lelkileg, hitben. Mára ez már nincs
így. Különböző okokból az emberek, a fiatalok elmennek, és így nincs biztosítva az
„utánpótlás”. Összeszorul a szívem, amikor
ott megyek el templomba, és bár a lelkipásztor házaspárban még mindig ott a tűz, a lelkesedés, a tettrekészség, mégis szinte üres a
templom. Bár ők is szeretnének különböző
projektekben részt venni, és ezért ezekhez az
alapokat meg is teremtették, gondolok itt a
„Keresztkérdések” sorozatra, baba-mama
szobát hoztak létre stb., ezek mégsem működnek, nem sikeresek.
Így már talán jobban érthető, hogy számomra különösen fontosak, felemelőek ezek az
alkalmak. Ebben látom biztosítva a gyermekeim hitbeli, gyülekezetbeli jövőjét. Testvéreim! Kérem, tegyünk meg mindent annak
érdekében, hogy ez így maradjon, ne vegyük
készpénznek, dolgozzunk érte!
“Viseljetek gondot tehát magatokra és az
egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a
Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett.”
(ApCsel 20,28)
Várady Beáta
örömHíRlap
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Gyerekszáj
Játék közben:
Kígyót formázunk: hosszú, rövid, kis kígyót.
Boti: „Én akciós kígyót csinálok! És hozzá
malacokat.”
Balázs: „Megfürdetem a babát. Először
megmosom a haját. Ja, kopasz!”
Peti: „Csak asztali játékot lehet játszani,
vagy földit is?”
A gyerekek a Hófehérkét játsszák. Óvó
néni szereplőt keres, viccelődik az unatkozó Atival:
„Ati, leszel a 7 törpe?”
Ati (mogorván): „Nem!”
Van egy állítható vasalódeszkánk.
Barnus: „Vasalni akarok a legmagasabb
szinten!”
Gyerek: „Készíthetek egy koronát a testvéremnek is?”
Óvónő: „Persze!”
Gyerek: „Akkor csinálok egy kardot is, és
lovaggá verem!”

örömHíRlap
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Bábozás közben:
Gyerek: „Piroska, fogd ezt a kosarat, kalács és bor van benne, vidd el a nagymamának, mert beteg! De le ne térj az útról, és
farkassal se találkozzál!”
Gyerekek beszélgetnek:
- Az én anyukám 20 éves!
- Na, ne mondd már!
- De tényleg!
- Szerintem nem 20 éves, csak annyinak
néz ki!
Gyomlálunk az udvaron. Egy kiscsoportos
odajön:
„Mit csinálsz?”
Óvónő: „Gyomlálok. Segítesz?”
„Igen! Mi az a gyomla? És miért kell kihúzni?”
„Mert a gyom elveszi a virágok elől a napot,
a földet, a vizet.”
Hallom, ahogy egy másik gyereknek magyaráz:
„Azért kell kihúzni a gyomlát, mert a
gyomla elveszi a virágtól a napot, a csillagokat...”
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Az évzáró műsort két gyerek konferálja
be.
Óvónő: „Mosolyogjatok már, ez nem egy
szomorú alkalom!”
Egyik gyerek: „De egyiknek sincs elől foga!”
Karácsonyi műsor, Abigél mondja a címet:
„Lev Tolsztoj: Panov Apó!”
Egy gyerek megszólal: „Én ezt tuti nem
tudnám kimondani!”
Óvónő: „Gyerekek, tudjátok milyen nap volt
az, amikor Jézus mennybe ment?”
Gyerekek: ???
„Segítek! Egy csütörtöki napon történt!”
Gyerek: „Torkos csütörtök!”
Ellentétpárokat keresünk a gyerekekkel:
- Mi az ellentéte a barátnak?
- Barátlan?
- Nem.
- Olyan valaki, akit nem szeretünk?
- Olyasmi.
- Rokonság?!...
Bálintot intem, hogy ne bohóckodjon evés
közben, ha unatkozik, inkább beszélgessen
asztaltársaival, kérdezzen tőlük.
Bálint kérdez: „Dávid, veled mi történt az
elmúlt években?”
Folyt. köv.

Akinek a harang szól
„Kis házad, földi életed,
ha te nem sziklára építed,
jön a szélvész és az áradat,
jaj, összedönti házadat!”

– hangzott a gyermekének, amint kb. 6 éves
kisgyermekként először léptem be a repedezett, kicsit nyikorgó, régi parókia faajtaján. A
9-kor kezdődő vasárnapi iskola – gyermek
istentisztelet – résztvevőiből nem sokat láttam, mert párás lett a szemüvegem, de az
ének szövege, és Tamás bácsi dallamot meghatározó baritonja bevésődött az emlékezetembe. Furcsa azon gondolkodni, hogy Isten
hol kezdi el egy ember életében a munkáját.
Szerintem velem ott kezdte. Valamiért ott és
akkor, mert leginkább így tudott egy kicsiny
gyermekdal súlya és igazsága megmaradni. S
rögzült egyfajta alapérzés, hogy fontos közel
maradni a templomhoz. Ahová sokan mentek 10-kor, amikor véget ért a gyerekek számára tartott alkalom, és ugyanakkor a
„sziklára” való felkapaszkodás létrájának is
láttam a templomot a személyes életemre
nézve. S a helyet, ahova hívtak a harangok, és
ahol – Reményik Sándor szavait idézve:
„Futkostam én is egykoron,
S hűtöttem a templom falán
Kigyulladt gyermek-homlokom”.
Az Isten háza és a gyülekezetünk – Krisztus
teste – manapság is fontos szerepet tölt be
örömHíRlap
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sokunk életében. Csakis hálával lehet megemlíteni azokat a kegyelemből fakadó ajándékokat, amelyből meríteni lehet nap mint nap. A
legfontosabb, hogy élő gyülekezetről tudunk beszélni, a hirdetett Ige teremtő és
megtartó erejéről, Krisztusnak átadott,
imádkozó, szolgáló életekről. Ezek nélkül
csak valamiféle vallásos hangulattal átitatott
egyhelyben toporgó gazdasági tömörülés lenne a gyülekezetünk, ami bármelyik pillanatban szétesés közeli állapotba kerülhetne. De
Istennek hála, nem az. A tömött padsorokat
látva, az óvodavasárnapi gyermekzsivajt hallva, a hétköznapokban tapasztalható szolgáló,
építő, szépítő feladatokat elvégző kezek munkái nyomán járva a külső szemlélő is érezheti,
hogy itt valami többről van szó. Sziklán folyó
folyamatos építkezésnek lehetünk tanúi, s ez
kiderül a bizonyságtételekből, az Igét cselekvő tettekből. Ezt jó látni, nagyszerű érezni, és
csodálatos a részesévé válni. Sokszor természetesnek is tűnik az évtizedeken átívelő,
generációkat
magába
foglaló
Isteni
„művelet”. Azonban korántsem az! Hatalmas
kegyelem és ajándék mindaz, ami itt, s a
hasonló gyülekezetekben történik. Lehet,
hogy valakinek rutinná zsugorodik az élete
bizonyos szakaszaiban a harangszó, az istentisztelet, s azt gondolja: évszázadokon keresztül így volt, és így is marad.
Csakhogy fontos látni a világban zajló folyamatokat, s hogy hangsúlyosabbá tegyük:
mindazt, aminek birtokosai vagyunk Isten
kegyelméből – nézzünk egy kicsit nyugatra!
Oda, amely még mindig a tökéletesség marketingjét villogtatja felénk, csak mélyebbre
nézve látni mást is, mint az egzisztencia
álomvilágát.
Majd’ egy évtizede már lehetett érezni, hogy
a „keresztyéntelenítési” gépezet néhány fokozattal feljebb kapcsolva indít offenzívát, amikor ateista szervezetek Londonban, Madridban tömegközlekedési járműveken hirdették,
hogy „Isten valószínűleg nem létezik”.
Washingtonban enyhébb verzió volt használatban a városi buszokra ragasztva, a „Miért
hinnél Istenben? Csak légy jó, az Isten szerelörömHíRlap
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mére!”. Rossz volt szembesülni azzal a ténynyel, hogy több száz városi járművet képesek
voltak ilyen szolgálatba állítani. Azonban a
nyugati keresztyénség drasztikus zsugorodására a „The Wall Street Journal” amerikai lap
cikke világított rá jobban nem olyan régen.
Az írás szerint az évenkénti templombezárások Németországban évenként 50 katolikus
templomot érintenek, az anglikán egyház
évenként 20 újabb templomra tesz lakatot.
Hollandiában a folyamat még inkább előrehaladott, mert a katolikus egyház által működtetett 1600 templom vagy imaház kétharmadát
kell szanálni a következő tíz évben, és 700
protestáns templom fog ugyanerre a sorsra
jutni négy év alatt. Németországban az elmúlt
tíz évben 515 ilyen esetről tudni, ami a katolikus templomokat illeti. Franciaországban is
százával várják a templomok a bontó munkagépek megjelenését. Londoni templomok
közül 2001 óta 500 templomot zártak be,
vagy alakítottak át valami mássá. Aktuálpolitikától elvonatkoztatva azt is figyelembe kell
venni azért, hogy ugyanitt ebben az időszakban 423 új mecset jelent meg, amiből egész
Anglia területén 1700 található. Mi lesz a
bezárt templomok sorsa? Lebontják, és parkoló lesz a helyén, vagy bevásárlóközpont, esetleg lakásokat alakítanak ki belőlük, szórakozóhellyé válik, netán sportcentrummá. Természetesen a „The Wall Street Journal” sem a
keresztyén világ miatti aggodalomból közölte
az adatokat, hanem befektetési célú érdekesség kedvéért. Műemlék templomok azért még
lesznek. Keresztyén hívők is, csak kis számban, és egzotikumként kezelve. S lesz karácsonyi
konzumidiotizmussal
keveredett
„Jézuskázás” is – ha nem sérti más vallásúak
érzelmeit! Chesterton, angol író, filozófus,
teológus szerint: „Amikor az emberek már
nem hisznek Istenben, akkor nem semmiben
hisznek, hanem bármiben”. A „már” szócska
nem az Isten elavultságára, okafogyottá válására utal, hanem arra, amikor az ember sokkal
nagyobbnak képzeli magát Istennél. Európa
valószínűleg már bármiben hisz és semmiképp sem áll sziklán. Látszólag nincs igény a
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Imatémák

szilárd, megbízható talapzatra, de minden
egyébre igen. A „parti föveny parcelláira”
korlátlanul
lehet
építeni
bármit.
„Madártávlatból” így néz ki a számok és adatok tükrében Európa keresztyénsége, s hozzá
kell tenni: mi is ehhez a tömbhöz, földrészhez
tartozunk.
De az Istennek van hatalma megújulást
adni, megtartani. Mint ahogy őrzi a gyülekezetünket, és építi, s ad hozzá építőket, szolgálókat. Nem a szűkösségen, a csökkenésen, a
megsemmisülésen kell bánkódjunk, hanem
dicsőíthetjük az Urat az újabb és újabb ajándékaiért.
Már rég nem hordok szemüveget, és mégis
párás lesz a tekintet, amikor hálával gondolok
az Úrtól kapott évtizedeimre, gyermekkorban
beépült – máig kitartó – lelki vitaminokra, az
ifjúkorom játékos istenközelségére, amit itt a
templom körül élhettem meg, s jó visszaemlékezni miként változott ez mind – a Megváltóval való találkozássá. Az ajándékok tömkelege, amelyet kaptam házastársban, gyermekekben, családban, útmutatásban, megtartatásban, mind Őreá mutat, még akkor is, ha nem
igazán ment velem sokra…
S ami most is fontos: van templomunk, van
gyülekezetünk, szól a harang, s hallhatjuk
tisztán az Igét és van lehetőség megcselekedni – kősziklára állni!
Ifj. Elek István

Fogynak a fények
Fogynak a sugarak, a fények…
elfogy az őszi sugár.
Fogynak a kerti virágok…
elfogy a szín, a virág.
Fogynak a levelek a fákon…
elfogy az őszi levél.
Fogynak a dalok az erdőn…
elfogy és halkul a dal.
Fogynak a percek, az évek…
elfogy és elfut az év.
De nem fogy el Isten kegyelme…
mindennap új kegyelem.
És nem fogy el Krisztus szerelme…
mindennap új szeretet.
Nem fogy el a Szentlélek fénye…
mindennap új ragyogás.
S fogyhat és futhat az év,
fogyhat az erdőn a dal,
fogyhat az őszi sugár:
mindennap új kegyelemben,
mindennap új szeretetben,
mindennap új ragyogásban
visz az út hazafelé.
Túrmezei Erzsébet

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

örömHÍRlap

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.

MARADJ A HELYEDEN
Maradj a helyeden
ahol Isten látni akar!
Ő tudja mi használ, s mi fenyeget,
elrejt, ha kell, be is takar!
Maradj a posztodon! Ott a helyed.
Ha elfogadtad, amit Ő ígért,
a legjobb dolog: hinni!
Az Ő szent lényét sérti a "miért”,
és a te Igéd: bízni!
Maradj a helyeden, ha fárasztó is,
és a feladat nehéz,
az Úr ismeri szíved titkait,
Ő rád szeretettel néz.
A világ csak kínoz és elárul,
fordítsd el tőle arcod!
Az Úr irgalmán szíved elámul,
csak Őt dicsérje hangod!
Krisztus Megváltód! Ő a Vezéred,
ha nehéz úton vezet,
tanítja az engedelmességet,
s életed boldog lehet!
Ő már előre kiválasztotta,
utad merre vezessen,
lépésről lépésre eléd hozza!
Te maradj a helyeden!
Túrmezei Erzsébet

örömHíRlap

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

Minden szerdán
8:15
Minden második csütörtökön
közbenső héten

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

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

Különleges alkalmaink
Nov.
Dec.

19.

10:00

25.

9:00

Presbiterválasztás

3.

10:00

Advent I. vasárnap, zenés istentisztelet

15:00

Nyugdíjasok szeretetvendégsége

21-23.

18:00

Úrvacsorai előkészítő

24.

10:00

Advent IV. vasárnap

Egyházmegyei Presbiteri Konferencia

16:00

Szentesti istentisztelet

25.

10:00

Karácsony, úrvacsorás istentisztelet,

26.

10:00

Karácsony, úrvacsorás istentisztelet

gyermek istentisztelet

