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Minden egyes hiány, keserűség, fájdalom, ha az Isten
kezében kerül feldolgozásra, akkor építő, megerősítő
célt tölt be életünkben. Hiszen ebből fakadhat vidámTARTALOMJEGYZÉK:

ság, hála, megelégedettség, csodalátás, és az áldott szolgáló élet.
Az öröm témája nagyon aktuális
volt mindannyiunk számára és jó
volt megvizsgálni magunkat,
hogy vajon mi az, ami több helyet kap a szívünkben. Több-e az
Úrban való öröm, vagy már a sok
keserűség, csüggedés kiszorította
azt?
Aztán hálás szívvel vehettünk
részt a Keresztkérdések sorozat
záró ünnepi istentiszteletén, ahol
sok-sok kedves testvérünkkel
együtt állhattunk meg megköszönni azt, hogy hogyan keresett,
hogyan talált, és hogyan őrzött
meg mindezidáig az Úr. Több
résztvevő e sorozat kapcsán kapott új szívet Jézus Krisztustól és
indult el az Őt követő tanítványi
életre. Mások megerősödtek a
Vele való kapcsolatban, megint
mások pedig kérdéseikre kaptak
válaszokat az élő Istentől. Az
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istentiszteleten elhangzott bizonyságtételek
mind olvashatóak újságunk ezen számában.
Gyermekeink közül 11-en tettek konfirmációi fogadalmat, s jó volt látni, ahogy az ő
útkeresésük is ott van a mi szerető Urunk
terelgető kezei alatt és őket is vezeti gyengéd
szeretettel az Ő világossága felé.
A nyári szünet gyermektáborral indult, ennek történéseiből is kaphatunk némi ízelítőt.
Majd csendeshetekkel folytatódott a nyár,
hiszen sokan keresték a lelki felüdülést a
biatorbágyi misszió alkalmain, gyermek-,
ifjúsági-, női- és hitmélyítő heteken. Fiataljainkkal július végén a Debrecenben megrendezett Csillagpont Országos Református
Ifjúsági Találkozón vettünk részt. Nagy élmény volt ez nekik és nekünk, lelki vezetőiknek is, hiszen ritkán ül le négy-ötezer fiatal
egyszerre az Úr Jézus lábai elé Őrá figyelve,
szeretete után vágyakozva. Az elmúlt időszak sokunk számára a megerősödés, töltekezés alkalmává lett és ezért legyen hála
a mi Urunknak! Olvassuk nyitott szívvel
ezeket a bizonyságtételeket! Gyönyörködjünk rá arra, hogy Isten, mint Jó Pásztor hogyan hajolt le sok-sok báránykájához és felnőtt juhához, és hogyan terelgetett füves
legelőkre és üdített fel csendes vizeinél!
Sebestyén Julianna beo. lp.

Mért aggódna szívem…
Istenem, Te adtál földi-égi hont,
mért aggódna szívem, mért nyomná a gond?
Mint boldog gyermeked, rád bízom magam,
hisz Nálad mindennap bőség napja van.
Bár olykor vesszőt is használ szent kezed,
mert atyai gonddal nevelsz engemet.
Szíved szeretete csodás, végtelen,
azon biztonságban pihen életem!

Pecznyík Pál
örömHíRlap
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Hálával emlékezve
„Emlékezzél meg az egész útról, amelyen
hordozott téged az Úr, a te Istened…”
(5Móz 8,2)
Amikor az évek elmúlásával több van az
ember mögött, mint előtte, hasznos dolog a
visszatekintés.
Istenben és Jézus Krisztusban erősen hívő és
kapaszkodó, református felekezetű, paraszt
családból származom. Szüleimtől az Istenbe
és Jézusba vetett hit alapjait kaptam, sokat
próbált és hiteles életük mindvégig példa
volt számomra.
Fiatal éveimben evidencia volt számomra a
templombajárás, de az Istennel való kapcsolatom nem volt személyesnek mondható.
Életem fordulópontja az 1980-as évek elejétől számítható, amikor Végh Tamás nagytiszteletű úr elkezdte az evangelizációs hetek
szervezését a fóti gyülekezetben. Egy ilyen
hét alkalmával Szikszai Béni evangélizátor
világosan felvázolta az ember döntésének
fontosságát. Elmondta a világi út végét, és
elmagyarázta a jézusi út végállomását. Ezen
a héten sok létfontosságú dolgot ismerhettem
meg az ember Istennel való kapcsolata tekintetében. Világossá vált számomra, hogy
Isten vezetése nélkülözhetetlen. A bűn
megvallása és elhagyása szintén létfontosságú. Isten azért adta egyszülött Fiát, Jézus
Krisztust, hogy az embernek ne kelljen bűnei
miatt elkárhoznia, hanem Jézus keresztjénél
azokat megbánva és megvallva leteheti, mert
Jézus minden bűnt magára vállalt.
Az evangelizációs hét végére eldőlt számomra, melyik úton szeretném folytatni az életemet. Egy esti alkalomról hazatérve imádkozva kértem az Urat, hogy Jézusért bocsássa meg vétkeimet, és kértem, hogy
bűnös voltom ellenére vezessen azon az
úton, amelyen hozzá érkezhetek.
Innen indult el napi kapcsolatom (bibliaolvasás, napi imádkozás) Istennel.
2000 őszén Biatorbágyon egy csendeshéten
vettem részt, ahonnan tisztára fürdetett lélek-

2017. SZEPTEMBER

Bizonyságtétel

kel, és a csendeshét végén Holtai Margit
által számomra adott áldó énekkel térhettem
haza: „Munkád Uram végezd el, a szívem
átadom, Tiéd Uram ország, erő s Tiéd a
hatalom.”
Innentől elindult egy életemet végigkísérő
tanulási folyamat, amely csak a hazahívásommal ér véget. Megtanított az Úr a kapott
üzenetet, Igét beépíteni az életembe, abba
kapaszkodva és bízva továbbmenni a cseppet
sem könnyű életem útján.
Azt őszintén el kell mondanom, hogy a velem született óemberi igazságkeresésem nagyon sok lelki nehézséget okozott. Sokszor
úgy gondoltam, ha igazat mondok, nem rágalmazok, az nem bűn. Aztán keservesen
rádöbbentett Isten, hogy egyedül Övé az
ítélkezés. „Mert minden cselekedetet az Isten
ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár
jó, akár gonosz legyen az.” (Préd 12,16)
Nem lehetek eléggé hálás az Úr hosszútűréséért, hogy ez a tanulási folyamat még ma is
tart, és azért a kegyelemért, amellyel körülöleli sokszor bánatos napjaim.
Olyan jó, hogy Jézusnál kapok vigasztalást,
szeretetet, barátságot... „Mindent!”
Amikor nem bűntelen földi pályám véget ér,
kérem, hogy kedves énekem szavaival állhassak ítélőszéke elé: „Majd ha kegyelmesen nézed az életem: Állhassak csendesen.
Hinni taníts!”
Molnár Alajosné
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Végtelen szeretet
Horváth Zoltánnak hívnak. Három éve költöztünk Fótra feleségemmel. Korábban nem
volt semmilyen kapcsolatom az Úrral. Legalábbis azt gondoltam, mert Ő már akkor figyelt engem, amikor nem is tudtam róla.
Folyamatosan velem volt. Támogatott, mindig „szerencsésnek” éreztem magam. Szüleim nem jártak templomba, nem voltak hívők,
még csak meg sem voltam keresztelve.
Egyedül anyai nagymamámtól hallottam
Jézusról, tőle tanultam meg a Miatyánkot.
Az Úr, mint ahogy említettem, korábban is
vigyázott rám, mindent megtett azért, hogy
ma itt lehessek és elmondhassam ezeket.
Nagymamám és édesapám több mint 20 éve
haltak meg. Nagymamám egy hónappal korábban, majd őt követte édesapám. Ez nagyon nagy törés volt az életemben. Édesanyám közben sztrókot kapott, újra kellett
tanulnia beszélni. Testvéremmel közösen
biztosítottuk hármunk megélhetését amellett,
hogy mindketten tanultunk és finanszíroztuk
tanulmányainkat keresetünkből. Édesapám
halála előtt rossz tanuló voltam. Halála után
azonban teljesen megváltoztam, magam se
tudom hogyan, de kitűnő tanuló lettem. Fellelkesedve az eredményen, munka mellett
leérettségiztem, utána pedig felsőfokú vizsgát is tettem, rendszerinformatikusként végeztem. Több mint 15 éve saját cégemet
vezetem, programokat fejlesztünk, értékesítünk. Az Úr dicsőségére végezhetem munkámat. Fótra költözésünket nagyon kedves
ismerőseink segítették. Kislányom keresztszülei segítségével tudtunk ideköltözni, és
rajtuk keresztül jutottam el ide a fóti gyülekezetbe. Nagyon hálás vagyok azóta is nekik
a sok segítségért, amit kaptunk tőlük. Fótra
költözésünket követően elkezdtem járni vasárnaponként templomba. Minden hétvégén
úgy éreztem, hogy nekem szól mindaz,
amit itt hallok. Egy alkalomra terveztem,
hogy egyszer beülök, megnézem mi zajlik
itt, érdekelt, hogy mi a különbség a katolikus
örömHíRlap
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mise és a református istentisztelet között.
Korábban, az esküvőnk után feleségemmel
jártunk párszor a XV. kerületi katolikus
templomba misére, de egyáltalán nem éreztem azt, hogy ott a helyem, és hogy bármi,
ami ott elhangzik, nekem szólna, nem érintett meg. Ezért is ültem be a fóti templomba
szkeptikusan. Azonban már az első alkalommal megkaptam a belépő jegyemet a következő vasárnapra az Úrtól. Egy idő után pedig
már vártam a vasárnapokat, mert megnyugvást adott és válaszokat oly sok kérdésemre,
ami az eddigi életem során felmerült bennem. Kerestem közben a különböző lehetőségeket, így egy idő után elkezdtem férfiórára is járni, ahol további megerősítést kaptam
arra, hogy itt a helyem ebben a gyülekezetben. Két éve történt, hogy feleségem egy
nyári napon úgy döntött, hogy elviszi a lányainkat Fótról, ez nagyon megrendített.
Mély gödörbe került ekkor az életem. Többször beszélgettem tiszteletes úrral és feleségével a történtekről. Sokat imádkoztunk
azért, hogy a lányok visszakerüljenek otthonukba, vissza ide Fótra. Hirtelen rengeteg
szabadidőm lett, melyet arra használtam,
hogy jobban megismerjem az élő Istent.
Nagyon sokat olvastam, keresztyén filmeket néztem és elhatároztam, hogy nyáron
megkeresztelkedem kisebbik lányommal
együtt, így elkezdtem járni tiszteletes aszszonyhoz keresztelési megbeszélésekre. Végigvettük Végh Tamás „A nagy szabadítás”
c. könyvét. Keresztelőm után elhatároztam,
hogy kiolvasom a Bibliát, előbb az újszövetséget, majd az ószövetséget olvastam ki.
Csodálatos két év volt ez, majdnem minden
este tudtam olvasni. Sok kérdés merült fel
bennem, és sok egyéb irodalmat is szerettem
volna elolvasni, de előbb a Biblia kiolvasása
volt a cél. Így az ajánlott olvasmányok szépen kezdtek gyűlni az asztalomon. A
Keresztkérdések sorozatot már nagyon vártam, számos kérdésemre adott választ, és
megerősített hitemben. Sok lemondással jár
a napi csendesség, de sokkal többet ad,
örömHíRlap
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mint amennyit elvesz időben. Így nem fér
bele a TV-nézés a napomba, de egyáltalán
nem bánom. Mindenkit csak bíztatni tudok,
hogy olvassa ki a Bibliát és ne csak a Kalauz
szerint haladjon. „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a
megjobbításra, az igazságban való nevelésre.” (2Tim 3,16)
Az életem fordulóponthoz érkezett 2016.
szeptember 23-án. Napokkal korábban már
küzdöttem a Sátán ellen, akkor még egyedül,
folyton felbosszantott valami, amin kiakadtam, pedig korábban nem volt rám jellemző.
Egyedül voltam, és olyan vehemensen jött ki
belőlem Isten káromlása, hogy teljesen ledöbbentem. Elhatároztam, hogy ez velem
nem fog többet megtörténni, megoldom én
ezt egyedül, majd tudatosan teszek ellene.
Pár nappal később, a mosógép elárasztotta a
fürdőszobát, amikor egyedül voltam, de ismét elhagyta a számat egy jó nagy adag istenkáromlás. Teljesen megrémültem, hogy
ez most hogyan is történhetett, hiszen pár
nappal ezelőtt is ez történt, és akkor elhatároztam, hogy tudatosan teszek ellene, hogy
ne fordulhasson elő újra velem, de megtörtént. Pár nappal később a harmadik alkalomra is sor került. Lányaimnak az esti mesét
követően a gyerekbibliából olvastam Mózes
könyvéből a Tízparancsolatot, köztük a harmadik parancsolatot: „Az Úrnak, a te
Istenednek nevét hiába fel ne vedd; mert nem
hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő
nevét hiába felveszi.” A másfél órás altatás
kissé megviselte idegeimet. Aznap este lányomnak sikerült megint olyannyira felhúznia, hogy mérgemben megint elkáromkodtam magam, lányom nem szólt semmit, csak
mélyen a szemembe nézett, tudtam, hogy
szemén keresztül ezt üzeni: „Apa, hiszen
most olvastad a Bibliából, hogy ne káromold
az Urat, ne vedd hiába a szádra!”, nagyon
elszégyelltem magam, utána gyorsan elaludt,
én meg zokogva jöttem ki a szobájából. Próbáltam egyedül legyőzni a Sátánt, próbáltam megoldani magam, de nem sikerült.
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Jól van, győztél, oké, egyedül nem megy,
mondtam magamban, majd hangosan kértem
szobám magányában: „Segíts kérlek, Uram,
segíts Jézus!”, és életemben először imádkoztam és sírtam sokáig, nagyon sokáig.
Jézus nélkül semmi esélyem se volt legyőzni
a Sátán életemre gyakorolt hatását. Viszont
az a jó hír, hogy itt van Jézus, aki legyőzte
őt. Kértem, hogy segítsen, és megkaptam a
segítséget tőle. Nem sokkal éjfél előtt kimentem, a nappaliban kerestem az imádságos könyvemet, annyira zaklatott voltam,
hogy nem tudtam elaludni, a könyvespolc
előtt egy dobókockákkal teli dobozban volt,
amelyet levertem. Hatalmas nagy csörömpölés, azt hittem mindenki
felkel, és kezdhetem
elölről az altatást. Hirtelen újra elöntött a méreg, de Jézustól segítséget kaptam, és hálát
adtam az Úrnak, hogy
sikerült legyőzni azt,
ami bennem lakozott,
azt, ami végül az Isten
káromlásához vezetett,
megszabadultam tőle,
Jézus segített. Ettől a
naptól kezdve új életet
kaptam, Jézus nélkül már nem fekszem le és
nem indul el a napom. Ha azt kérem Jézustól, hogy egy nyugodt napom legyen, megadja: „Gyönyörködj az Úrban, és megadja
szíved kéréseit!” (Zsolt 37,4)
Ősszel voltam Berekfürdőn, ami szintén építette a kapcsolatomat az Úrral, gyerekek
nélkül mentem, így nem csak az előadásokon
tudtam részt venni, hanem jutott időm arra
is, hogy átgondoljam az elhangzottakat. Korábban is nagyon megérintettek az énekek,
melyeket hétvégenként énekelünk a templomban, de most itt különösképp megérintett
egy ének, melynek a címe „Krisztus testének
tagja”. Személyesen nekem szóló üzenetet
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kaptam újra. Sokat jelent nekem ez az ének,
segített, hogy átérezzem: már én is
Krisztushoz tartozom!
Tudom, hogy azért történnek rossz dolgok az
életemben, hogy ezzel még rosszabbtól
mentsen meg az Úr, tudom, hogy mélyebb
szakadéktól kímél meg, amibe beleeshetnék,
segít, hogy az úton maradjak, azon az úton,
amit Ő jelölt ki számomra. Isten legszebb
teremtménye az ember. Terve van velünk, ha
figyelünk rá, kérjük segítségét, és nem magunktól próbáljuk megoldani problémáinkat,
sokkal előrébb juthatunk, és sokkal gyorsabban megoldódik minden
gondunk, csak figyelnünk kell, és élő hittel
folyamatosan kapcsolatban kell maradnunk
Vele. „Azért a hit hallásból van, a hallás
pedig Isten igéje által.” (Róm 10,17) Minden fájdalom és öröm
azért van, hogy még
jobban
megmutassa
Isten azt, hogy „minden
lehetséges annak, aki
hisz.” (Mk 9,23) Jézus
szeretete nem véges,
képes arra, amire mi
nem. Szeretete végtelen, már akkor velünk van, amikor még
nem is tudunk róla, már akkor támogat
minket, amikor még nem is ismerjük.
Megismertem végtelen szeretetét, felismertem azt az áldozatot, amit Jézuson
keresztül én is megkaptam.
Életem első igazi karácsonya volt a 2016-os.
Egészen más érzés volt új szívvel eljönni a
templomba, az istentisztelet csodálatos ajándék volt számomra, és nem gondoltam volna, hogy még egy ajándékot kapok szenteste
az Úrtól. Felolvasom nektek azt az igés kártyát, amit, ha jól tudom kb. 500db megírt
kártyából nekem küldött az Úr. Ezt az igés
kártyát azóta is a pénztárcámban hordom a
örömHíRlap
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lányaim fényképe mellett. „Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt.” (Ef 4,31) Minden alkalommal libabőrös leszek, amikor elolvasom
ezt a nekem írt személyes üzenetét az Úrnak.
Nem kértem, mégis megerősített Isten ezzel
az Igével, és pont karácsonykor, amikor egyszülött Fiát küldte hozzánk, azért, hogy minket megmentsen az örök kárhozattól. Mindenki szabad akaratot kapott, választhat,
hogy milyen úton jár, járhatunk templomba megszokásból, hagyományból, de juthatunk élő hitre, Jézus által kezdhetünk
új életet is!

KRISZTUS TESTÉNEK TAGJA
Krisztus testének tagja vagy már,
Tőled az Isten már többet vár.
Várja, hogy szolgáld, amíg lehet,
Ki tudja, meddig tart életed.
Testvéred néha úgy látod tán,
Megbotlik gyakran, s más úton jár,
Várja őt Jézus, segítsd oda!
Hadd tegye szentté az ég Ura!
Ifjú, mért mondod: gyenge vagyok.
Azt mondja Jézus: erőt adok!
Ő megy előtted, bízd rá magad!
Erőt a harcban csak Jézus ad.
Érezted sokszor, Ő hogy szeret,
Ezért ma kéri az életed.
Szeress és szolgálj, amíg lehet,
Ki tudja, meddig tart életed!
örömHíRlap
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Megragadva a kegyelmet
Kedves Testvérek! Engedjék meg, hogy bemutatkozzam: Botos Rozália Rózsa vagyok,
születésem óta Fóton élek.
Szeretnék bizonyságot tenni arról, hogyan
lettem Isten gyermeke, és hogyan kaptam új
szívet Jézustól.
Születésem után beteges gyermek voltam és
az orvosok már lemondtak rólam, de Isten
nem. Meggyógyított és most itt vagyok.
Istenről, Jézusról és a Szentírásról nagymamámtól hallottam először, és imádkozni is ő
tanított.
Tizenkét éves voltam, mikor apukám tragikus körülmények között meghalt. Öngyilkos
lett. Két húgommal ott maradtunk félárván.
Nekem gyorsan fel kellett nőnöm.
Az Úr nagy kegyelme, hogy konfirmálhattam, bár nem kaptam vallásos nevelést.
Szerettem előkészítőre járni, jól éreztem
magam ott, de az iskola nem ment valami
jól, és a két húgom minden erőmet felemésztette.
Voltak még gyenge próbálkozásaim később,
ifibe, meg alkalmakra járni, de elsodort az
élet.
A házasságkötésem után kezdtem újból rendszeresen templomba járni. Férjem családja
hívő református család, és így én is bekerültem ebbe a testvéri közösségbe.
Az, hogy Isten létezik, és az Ő kezében van
minden – az életünk is, ebben biztos voltam
mindig.
Első gyermekünk születésekor nagyon nagy
kegyelmi ajándékot kaptunk Mennyei
Atyánktól. Megtartotta őt nekünk, pedig
nagyon korán és nagyon kis súllyal született.
Majd kaptunk még egy gyermeket ajándékba, és hála az Úrnak mindketten egészségesek.
Jártunk az Úr házába Igét hallgatni, a gyermekek hittanra, de nem voltunk az Úr gyermekei.
Isten próbára tett minket, a házasságunk
megromlott, de mi nem Tőle kértünk se-
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gítséget, hanem magunk akartuk megoldani. Hosszú évekig kínoztuk egymást, majd
elváltunk és én elköltöztem.
Nagyon nehéz két és fél év következett. Sokszor úgy tűnt számomra, hogy itt lesz az
életemnek vége, mert nem bírom így tovább
csinálni.
Az én Mennyei Atyám talpra állított. De ezt
csak most látom így. Akkor azt gondoltam,
hogy az én érdemem.
Ma már tudom, hogy az Úr kegyelme nélkül semmire sem jutottam volna. Kilátástalannak tűnő helyzetekben mindig kínált,
mutatott valami megoldást. Volt lakhatásom,
volt munkahelyem, még plusz munkám is,
hogy a gyermekeim meglátogatását – akik
ekkor már külföldön éltek – tudjam finanszírozni. Sem előtte, sem azóta nem voltam
annyit külföldön.
Tehát az én Atyám ott állt és várt. Várt, hogy
mikor veszem észre, mikor látom meg, de én
ekkor még lelkileg vak voltam.
Férjem tragikus halála után 2012-ben visszaköltöztem Fótra, és elkezdtem rendszeresen
templomba és alkalmakra járni. Most éreztem, hogy mennyire hiányzott Isten közelsége és az Ige.
Amíg Budapesten laktam, kerestem református templomot, illetve
gyülekezetet, a Fasori
templomba is elmentem.
De csak addig jutottam,
hogy megnéztem az igehirdetések
időpontját,
visszamenni már nem
volt bátorságom.
Szégyelltem a bűneimet,
azt gondoltam, hogy ezt
mindenki látja. Itt sem volt könnyű az első
pár alkalom, de tudtam, hogy el kell indulnom, és az Úr megerősített.
A kezdeti feszengések elmúltak, és jól éreztem magam, el tudtam merülni az igehallgatásban. Egyre többször fordult elő, hogy egyegy Ige megtalált, úgy éreztem, hogy rólam
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vagy nekem szól.
2015. december 24-én az ünnepi istentiszteleten kaptam egy Igét: „Harcold meg a hit
nemes harcát, ragadd meg az örök életet,
amelyre elhívattál.” (1Tim 6,12) Miután
elolvastam, úgy éreztem, hogy ez az utolsó
felszólítás, ha most nem indulok el felé,
nem teszek semmit, nem szólít meg többet.
Éreztem, hogy Isten oly régóta és oly türelmesen vár, ahogyan csak egy szerető Atya
várja eltévelyedett gyermekét.
A testvérektől és a hirdetésekben is sokszor
hallottam Berekfürdőről, és vágytam rá,
hogy én is megtapasztaljam azt a sok jót,
amit meséltek. Azt tudtam, éreztem, hogy ez
a hét épülésemre és a hitem erősítésére fog
szolgálni.
De az Úr minden várakozásomat túlszárnyalta. Nagyon jó volt hallgatni az igehirdetéseket, a bizonyságtételeket, az a sok szép ének,
amit énekeltünk nagy örömmel töltött el. A
beszélgetések is nagyon megérintettek és
feltöltöttek. A szeretetteljes, családias légkör
nagyon jól esett.
És ami csak itthon utólag tűnt fel, mert ott
olyan természetes volt: minden gördülékenyen, zökkenőmentesen
ment. Nagyon jó volt
minden világi dolgot
kizárni és csak Jézusra
figyelni.
Sajnáltam, hogy csak
egy hét volt, de lelkileg
teljesen feltöltve jöttem
haza. Remélem, hogy az
Úr segítségével még
sokszor átélhetem.
Berekfürdőről hazaérve vágyat éreztem,
hogy Jézus keresztje elé leboruljak és
megvalljam bűneimet, és kérjem a bocsánatát. Kértem egy beszélgetést tiszteletes
asszonytól, és Szenteste előtt két nappal,
december 22-én új szívet kaptam és újjászülettem.
Miután ezt megtettem, szívem-lelkem megörömHíRlap
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könnyebbült, nagyon nagy tehertől szabadultam meg, és ez nagyon jó érzés volt. Éreztem, hogy ez a kegyelem: erővel és akarattal nem lehet hozzájutni, csak hittel és
alázattal.
Ez a karácsony volt életem legáldottabb és
legboldogabb ünnepe!
Minden nap imádkozom, beszélgetek az
én Mennyei Atyámmal, és olvasom a nekem szóló Igéjét. Igyekszem úgy élni, hogy
méltó legyek a kegyelemre, és mindenkit
úgy szeretni, ahogy én szeretném, hogy szeressenek. Igyekszem az Urat szolgálni teljes
odaadással.
Köszönöm a testvéreknek azt a sok szeretetet, amivel körülvesznek.
A Keresztkérdések sorozaton nagyon sok
hasznos információhoz jutottunk Jézus életével kapcsolatban, és sok kérdésünkre választ
kaptunk. A beszélgetések is nagyon jók voltak. Nagyon vártam és nagyon szerettem
ezeket a vasárnap délutánokat.
Köszönöm az Úr Jézusnak és Szentlelkének,
hogy ezt elmondhattam, és a testvéreknek is
köszönöm, hogy meghallgattak.

Újrakezdés
Tegnap a kisebbik fiam tett bizonyságot
Isten végtelen szeretetéről a következő Igével:
„A messzeségben is megjelent az ÚR: Örök
szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen.” (Jer 31,3)
Ma pedig én szeretném elmondani, mit jelent
az Isten kegyelme és szeretete számomra.
Nagyon sok évvel ezelőtt, mikor annyi idős
voltam, mint most Matyi, én is ebben a
templomban konfirmáltam. Emlékszem a
örömHíRlap
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felkészítő órák meghitt pillanataira, pl. arra,
ahogy Tamás bácsi a lánya, Noémi segítségével mutatta be nekünk, gyerekeknek, hogy
mit jelent bízni Istenben. Noéminek fel kellett állnia az asztalra, és Tamás bácsi megkérte, hogy fordítson neki hátat és dőljön
apukája karjaiba. Noémi meg is tette, mert
bízott édesapjában, ezután Tamás bácsi elmondta, hogy mi is így bízhatunk a mi
Teremtőnkben, és tehetjük le az Ő hatalmas,
erős kezébe az egész életünket. Konfirmációm napján nem is mondhattam mást, mint
hogy „Uram, a te kezedbe teszem le az én
lelkemet.” Jézus utolsó szavaival tudtam
megfogalmazni azt a vágyat, ami akkor a
szívemben fakadt, hogy én is szeretnék ehhez a szerető Atyához tartozni.
Aztán jöttek a gimis évek, és a világban
annyi minden volt, ami egy fiatal szívet
csábít, vonz. Én sem tudtam ellenállni, szerelmes lettem, de a szerelemmel együtt más
valami is belépett az életembe: az okkult
tudományokkal való foglalkozás. Az okkult
praktikák: asztrológia, agykontroll, tenyérvagy kártyajóslás, stb. olyan erős megkötözöttséghez vezettek, hogy szó szerint az életem is nem egyszer veszélyben forgott. Lidércnyomásos álmaim voltak, öngyilkossági
késztetéseim, mintha valami erő el akarná
venni az életem – tudjuk, hogy emögött a
világ ura, a Sátán állt. Szabadulni vágytam
és visszamentem oda, ahol egyszer már
átéltem az igazi szeretetet és szabadságot:
Jézus keresztjéhez, ott leborultam és szabadulást kértem és kaptam minden okkult
megkötözöttségemből. Ma már tudom,
hogy miért nem maradtam meg mégis abban a szabadságban, amit Istentől kaptam: mert nem bíztam Benne eléggé: elfelejtettem, mit tanultam azokon a konfirmációs órákon.
Az életem vargabetűi következtek, és fiatalon, nagyon fiatalon a magam kezébe vettem
a párválasztás kérdését. Nem kérdeztem az
Urat, hogy kit szánt nekem, hanem mentem,
amerre a szívem, vagy ösztöneim vittek.
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Pedig az Úr egyértelműen intett, figyelmeztetett:
„Örvendezz, ifjú, míg fiatal vagy, légy jókedvű ifjúságod idején, és élj szíved vágya szerint, ahogy jónak látod! De tudd meg, hogy
mindezekért Isten megítél téged! … Gondolj
Teremtődre ifjúságod idején, míg el nem
jönnek a rossz napok, és el nem érkeznek
azok az évek, melyekről ezt mondod: nem
szeretem őket!” (Préd 11,9 és 12,1)
És a rossz napok eljöttek: két válás, két öszszetört, sérült gyermek, sokat szenvedő szülők, szenvedélybetegség, megroppant egészség, magány, kitaszítottság, megalázottság.
De az Úr a rettenetes
időkben sem hagyott
magamra, mert Ő
emlékezett, hogy mit
mondtam neki 13 évesen: „Uram a Te kezedbe teszem le az én
lelkemet.”
5 évvel ezelőtt, 2012
októberében, mikor a
házasságom, a családom romokban hevert,
minden emberi erőfeszítés hiábavaló volt
már, Isten lehajolt
hozzám, és én odaadtam neki az egész
nyomorúságos életem.
Ő a kezébe vette és
letisztogatta a sok-sok szennytől, újra szabadságot adott, és elkezdte felépíteni az
életem. Ez a munka ma is tart, sok pszichoszomatikus betegségből meggyógyított, viszszaadta az alvás, a pihenés és a sportolás
örömét. Jelenlegi munkahelyemen megbecsülnek, és végre olyan munkakörben dolgozhatok, amit szívesen is csinálok.
De talán Isten szeretetének a legnagyobb jele
számomra mégis az, hogy tegnap Matyi állhatott meg itt, az Úr színe előtt és tehetett
bizonyságot, ma pedig én. Nagy örömmel és
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hálás szívvel hoztam Matyit kéthetente
szombatonként konfirmációs órákra tiszteletes úrhoz, és jó volt azt is látni, hogy Matyi
is milyen örömmel jön, milyen buzgón olvassa a kátét! Sokat beszélgettünk Isten dolgairól, és így közelebb kerültünk nemcsak
Istenhez, de egymáshoz is.
Ez aztán olyan pluszt adott nekem, hogy
mikor megtudtam, hogy elindult a Keresztkérdések sorozat, azonnal jelentkeztem. És
bár első körben úgy volt, hogy csak minden
második vasárnap tudok jönni (mert a többi
vasárnap délutánokon Matyit kell kikísérnem
a vonathoz), Isten
mégis
elrendezte,
hogy ha jól emlékszem, csak két alkalommal hiányoztam.
Így aztán szombaton
Matyit hoztam ide,
vasárnap pedig magamat.
És hiszem, hogy Isten
azt a jó munkát, amit
elkezdett az életemben, be is fejezi, de
nemcsak az én életemben, hanem gyermekeim életében is.
Másik nagy fiamról
még nem beszéltem.
A nehéz évek őt is
megtörték, de az
Úristen az ő életében
is hatalmas dolgokat cselekedett: 18-19 évesen úgy tűnt, semmilyen munkát nem lesz
képes végezni, mert még a házból is alig
ment ki, emberek között sem szeretett lenni.
Iskolába nem járt (bár leérettségizett, de a
technikumot abbahagyta). Ha akkor valaki
nekem azt mondja, hogy Gergő egyszer egy
nagy áruházlánc megbecsült és elismert eladója lesz, aki naponta emberekkel fog foglalkozni, nem hiszem el. Pedig ma ez pontosan így van.
Pál apostol szavaival szeretném befejezni:
örömHíRlap
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„Nem mintha már elértem volna mindezt,
vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy
meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem
gondolom magamról, hogy már elértem, de
egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei
elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért.” (Fil 3,12-13)
Az apostol szavai azért is jelentenek sokat
számomra, mert mint sportoló, tudom, mit
jelent készülni egy-egy versenyre úgy, hogy
semmi más nem fontos, csak az, hogy végigcsináld és célba érj: 5 km-en, vagy 10-en,
esetleg a félmaratonon, vagy akár lefutni a
teljes maratoni távot. És van, hogy nem sikerül: lesérülök, aztán mindent elkövetek, hogy
rendbe jöjjek, újrakezdem, és aztán megint
elesek. Aztán vannak olyan napok, amikor
alig bírok elindulni, nincs kedvem, fáradt
vagyok, de felveszem a futócipőm, és nekivágok, mert tudom, mi a cél: hogy képes
legyek lefutni a maratont, de ehhez meg kell
edződnöm: az izmaimnak, a tüdőmnek, a
szívemnek. Ugyanígy van ez a hitéletben is,
az örök és hervadhatatlan koszorúért is
ilyen elszánással kell lefutnunk a versenypályát, azt az életutat, amit kaptunk. Itt is
meg kell edződni lelkileg, és ha elfáradunk, akkor csak a célra kell néznünk: az
Úr Jézusra.
Csók Andrea

örömHíRlap
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Tóth Anikó: Kiskorom óta ismerem Istent.
Az oviban az óvónéniktől, elsőtől hatodikig
pedig a hittanórákon a hittantanároktól hallottam Róla. Majd hetediktől a kátéórákon és
a suliban is minden reggel, illetve a hittanórákon. Ezenkívül szüleim rendszeresen
beszéltek Róla otthon, és a vasárnapi istentiszteleteken is hallhattam tetteit.
De innen nézve már érzem, hogy ezek közül
a legtöbb nem volt nekem igazi. Mindig figyelemmel hallgattam a történeteket, de nem
fogtam fel igazán a jelentésüket. Hisz oviban
még túl kicsi voltam, később viszont a templom is leginkább azért hívogatott, mert jártak
oda barátnőim is, akikkel így iskolán kívül is
találkozhattam. A hittanórákon is odafigyeltem, de például a közben lévő színezgetés
elvette a történetek jelentőségét. Azt tudtam
és értettem, hogy Jézus élt, meghalt értünk, a
mi bűneinkért, majd feltámadt, és felment a
mennybe. Hogy Isten létezik, és képes csodákat tenni. De nem tudtam felfogni a súlyát
ezeknek, volt, hogy el is bizonytalanodtam,
hogy tényleg így van-e.
Viszont aztán jött a hetedik, a kátéórák, és az
új suli is. Szerintem itt kezdtem el elég éretté
válni, itt kezdtem el felfogni Jézus tetteinek
a jelentőségét. Tavaly nyáron az egyik barátnőmmel, aki Pasarétre jár, elmentem a konfirmáció előkészítőre járó korosztálynak
készített egyhetes nyári táborukba. Itt azon
kívül, hogy egy nagyon jó élmény volt számomra, sokat hallottam Jézusról, illetve a
hét témáján belül többek között arról is beszéltünk, hogy az igazi hős Jézus, aki vállalta
a büntetést helyettünk, pedig mi nem érdemeltük meg ezt a nagy kegyelmet. Ekkor
kezdtem el talán igazán megérteni ezt a dolgot. A hét végén mindenki kapott egy Igét,
ami számomra akkor is és azóta is sokat jelent.
Ezek után az istentiszteleteken elkezdtem
jobban figyelni. A Gödöllői Líceumban pedig, ahova hatodik után mentem át, minden
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reggelt egy tizenöt-húsz perces áhítattal kezdünk. Nyár óta ezekre is igyekszem kisebbnagyobb sikerrel jobban odafigyelni.
Mostanában már egyre jobban megértem
például Jézus halálának okát, hogy a mi bűnös voltunk miatt kellett neki meghalnia,
hogy nekünk örök életünk lehessen, egyre
jobban megérzem Isten munkálkodását az én
életemben is.
Remélem, hogy nekem is sikerül majd átadnom az egész életem az Ő kezébe, és egyszer
én is ott állhatok majd a jobbján a mennyországban.
„Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a
sebzett lelkűeket megsegíti.” (Zsolt 34,19)

Szabó Réka: Először úgy tekintettem a konfirmációra, mint egy hagyományra. Nővérem, bátyám, anyukám, nagyszüleim, dédszüleim mind konfirmáltak, gondoltam beállok a sorba.
Bár nem kaptam a szüleimtől keresztyén
neveltetést, a Száz Juhocska óvodába írattak.
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Itt kaptam meg hitem alapjait.
Óvoda után, egy olyan iskolába kerültem,
ahol megvetették a hitet. Piszkáltak, gúnyoltak miatta, egy ideig szégyelltem is, hogy
keresztyén vagyok. Ennek ellenére ötödikben, a hittan oktatást választottam erkölcstan
helyett. Nyaranta hittantáborba mentem.
Mindig vártam, hogy jöjjenek az ifisek, felnéztem rájuk. Hetedik év elején az osztályközösség miatt iskolát váltottunk. Így kerültem az Ökumenikus Iskolába. Észrevettem,
már az első napon, hogy mennyivel másabb
a közeg, mind a tanárok, mind a diákok szeretettel fogadtak, és nem vetettek meg a hitemért. Év közben elindultak a káté órák is.
Már az első alkalmon észrevettem, hogy ez
egy nagyon jó társaság, és mindig boldogan
mentem.
Akkortájt vettem észre, hogy anyukám megváltozott. Megtért. Kis idő múlva nővérem is
követte. Láttam, hogy boldogok, és kíváncsi
voltam: miért? Ki miatt változtak meg, és
lettek boldogabbak? Én is szeretném ugyanezt a csodát átélni!

örömHíRlap
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A kátén átélt sok beszélgetés, az otthon hallottak nyomán, már nem volt számomra kérdés, hogy végig szeretném járni a kátés oktatást, és bizonyságot tenni, megerősíteni a
hitemet. Remélem majd egyszer, immár ifisként, én is lehetek valaki számára követendő
példa.

5 Napos Klub
A nevem Nagy Ferenc Zoltán, idén harmadjára mentem az 5 napos klubba.
4 bibliai „szuperhősről” volt szó: Gedeonról,
Jósiás királyról, Jeremiás profétáról és
Máriáról. És arról, aki nekik erőt adott –
Istenről.
Én saját magamat a legjobban Gedeonhoz
tudtam hasonlítani: már csak azért is, mert
egy félős rettegő emberből lett az ellenséges
midjániak legyőzője.
Én amikor ovis voltam, anyu gyakran el sem
vitt az óvodavasárnapra, mert annyira féltem.
Aztán 2016 novemberében elmentem az
adventi zenés istentiszteletre, holott azelőtt
féltem színpadra állni. Én hiszem azt, hogy
ez az Úr Isten műve, mert csak Ő tud ilyet
csinálni.
Köszönöm a szolgálóknak ezt az 5 napos
klubot!
Áldás, békesség!

örömHíRlap
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Steiner Sárának hívnak. Jól éreztem magam a táborban, főleg azért, mert sokat énekeltünk, és én nagyon szeretek énekelni.
Kedvenc énekem volt a „Csak bízz az
Úrban…”
Sokat játszottunk az udvaron. Gyöngyözhettünk, fagyizhattunk, kürtős kalácsok is voltak. Finom volt a tea, bár egy kicsikét kemény volt a kenyérnek a héja.
Sokat kézműveskedtünk: imádkozó kezet,
papírtányérból órát, mandulavesszőt, térképet is csináltunk.
Délután missziós történet volt. Nagyon tetszett a missziós történet.
A kedvenc bibliai történetem volt Mária és
Márta. Márta sütött, főzött, takarított, aztán
odament Jézushoz, és azt mondta: - Gyere
velem. Egyedül nem bírom megcsinálni a
munkát! Jézus azt mondta: - Mária sokkal
jobban döntött, mint te, mert ő az én Igémet
hallgatja.
Nekem is fontos, hogy Jézus Igéjét hallgassam, megismerjem a bibliai történeteket, sok
éneket. Jézus szeret engem, és szeretném az
életemmel megmutatni, hogy én is szeretem
Őt. (Bár szeretnék majd megtanulni sütni,
főzni is…)
Áldás, békesség!
Farkas Debóra vagyok, és nekem a táborban legjobban az éneklés, a missziós történetek, a bibliai történetek, a kézműveskedés, a
kiscsoportos beszélgetések, na és persze a
fagyizás és a kürtős
kalács sütés tetszett.
Köszönöm a táborvezetőknek és a
segítőknek ezt a
csodaszép 5 napos
tábort.
Remélem
jövőre is lesz ilyen
5 napos tábor!
Köszönöm!
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Új életem Krisztusban
Lányi Martin vagyok, 13 éves. A biatorbágyi
csendeshéten történtekről szeretnék írni, és
arról, hogy Isten hogyan szólított meg egyre
inkább a hét folyamán.
A csendeshétre vasárnap délután érkeztem
meg, és az Úr már aznap este az egyik szolgálón keresztül szólt: megtudtam, hogy nem
elég hinnem Istenben, hanem meg kell
bánnom a bűneimet, és át kell adnom az
életem irányítását neki, ezen kívül megmutatta, hogy Ő a legnagyobb mélységekből
is ki tud hozni, és ezzel
együtt egy elhívást kaptam Tőle.
Következő nap a délelőtti áhítaton a 2Móz 17,914-et olvastuk, amikor
Izráel az amálekiták ellen harcolt. Ebben engem nagyon megfogott a
11. vers: „És az történt,
hogy
valahányszor
Mózes fölemelte kezét,
Izráel volt az erősebb,
amikor pedig leeresztette
a kezét, Amálek volt az
erősebb.” Ebben a versben, amit megértettem,
az az volt, hogy mindig
figyelnem kell az Úrra,
és kapcsolatban kell lennem vele, hogy el ne essek a Sátánnal való
harcban, ami azelőtt nekem sosem volt enynyire világos. Az áhítat után kapott mindenki
egy igés kártyát, az én Igém az 1Móz 1,1
volt: „Kezdetben teremtette Isten a mennyet
és a földet.” Azt tudni kell, hogy ekkor már
fontolgattam,
hogy
megtérjek.
A
csendespihenő alatt megnéztem az előbb
felhozott Ige bibliai magyarázatait, és ezáltal
találtam meg két nagyon fontos Igét: Zsid
11,1: „A hit pedig a remélt dolgokban való
bizalom, és a nem látható dolgok létéről való
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meggyőződés.” Ez az Ige megértette velem,
hogy mi is az igazi hit. A másik pedig a Zsid
12,6: „Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti,
és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad.”
Ez az Ige pedig számomra egyértelmű volt,
hogy ha az Úr mellett döntök, attól nem lesz
a világban könnyebb életem, sőt rengeteg
megpróbáltatásom lesz, viszont egyben nekem bíztatás is volt valamennyire, hogy ha
már döntöttem mellette, és jön egy nehézség,
akkor ne távolodjak el tőle.
A második napon, kedden a reggeli áhítaton
a terméketlen fügefa
példázatát (Lk 13,6-9)
vettük, ami rádöbbentett
arra, hogy Jézus mennyire kiáll mellettünk és
„körbeás és megtrágyáz”
minket az Ige által. Ez
az Ige figyelmeztetett
arra, hogy ha halogatom
azt, hogy átadjam az
életem Istennek, akkor a
végén lehet, hogy Isten
„kivág engem”. Ezen a
példázaton
rengeteget
gondolkodtam
aznap.
Aznap még egyszer, az
esti áhítaton szólított
meg az Úr nagyon nyomatékosan. Este a 4Móz
14-et olvastuk, ami arról
szól, hogy a nép nem
mert, nem akart bemenni
Kánaánba, és ezért negyven évig vándoroltak a pusztában. Én ennek az igerésznek,
amit addig csak egy elbeszélési résznek tartottam, és nem tulajdonítottam neki semmilyen komolyabb jelentőséget, megértettem
az életemre lefordított értelmét: hogy ha
nem térek meg most, amikor az Úr a csendességben és békességben hív, lehet, hogy
rám is egy hosszú és gyötrelmes „pusztai
vándorlás” vár. Még azon az estén megbántam a bűneimet, és átadtam az életemet az Úrnak.
örömHíRlap
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A harmadik nap, szerda délelőtt már egy
bíztatást kaptam, ami egyben egy útmutatás
is volt. A délelőtti áhítaton a Józs 1,1-11
verseket olvastuk, amiből leginkább a 7. vers
fogott meg: „Csak légy igen bátor és erős,
őrizd meg, és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked.
Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz.” Az
esti áhítaton a Józs 4,14-24-ig tartó verseket
olvastuk (Izráel átkel a Jordánon és
Gilgálban telepednek le, és mindkét helyre
emlékeztetőül 1-1 kőhalmot raknak), és aki
tartotta az alkalmat, mondott egy számomra
nagyon érdekes dolgot ezzel kapcsolatban,
mégpedig azt, hogy mi is rakjunk le ilyen
„kőhalmokat” az életünkben, és legyünk
hálásak mindenért, amit Istentől kapunk.
A 4. napon csütörtökön a délelőtti áhítaton
és a kiscsoportos beszélgetésen megdorgált
Isten. A Józs 7-et olvastuk, ami Ákán bűnének története. Azt el kell mondanom, hogy
nagyon sokszor hazudoztam, és erről nem
gondoltam, hogy akkora nagy bűn, de ez a
történet rádöbbentett arra, hogy ezekkel a
hazudozásokkal fel kell hagynom. A
csendespihenő alatt kértem az Urat, hogy
szabadítson meg ettől a bűntől. Azután az
esti áhítaton az egyik Ige megerősítés volt
számomra, hogy amit „feláldozunk” Istennek, azt tőle százszorosan kapjuk vissza. A
másik Ige pedig a Péld 16,20 volt: „Aki megérti az igét, annak jó dolga lesz, és boldog
az, aki bízik az Úrban.” Ezeket a dolgokat az
egész hét során tapasztaltam.
Az utolsó nap, pénteken útmutatásokat kaptunk az életünk folytatásával kapcsolatban és
azzal kapcsolatban, hogy mit tegyünk, és mit
ne tegyünk, ha „visszakerülünk a világba”.
Az első áhítaton a Józs 23-at olvastuk, amiben sok-sok utasítást kaptam az Úrtól. Azután a második áhítaton pedig a Józs 24-et
olvastuk, amiből a 15. vers, amiben Józsué
hitvallást tesz a nép előtt azt mutatta meg
nekem, hogy én is így álljak ki a hitem mellett. Áldás, békesség!
örömHíRlap
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Megelevenítô erô
„Az én irgalmasságom tőled el nem távozik.” (Ézs 54,10)
Bizonyára többen átéltük már azt, amikor
egyik napról a másikra megváltozik az életünk menete. Gondolok itt a családi körülményeinkre. A megszokott életritmusunkat nem
tudjuk tovább folytatni. Az én családomban
is ez történt. 2015 júniusában egy reggel
férjemet eszméletlenül találtam a bal oldalára lebénulva. Ebben a váratlan helyzetben
Isten megmutatta nekem, hogy tehetetlenségemben érzésvilágomat egész egyszerűen át
kell engednem Őneki. Jövőnkre nézve meghatározó, hogy távol tartsa lelkünktől a gyötrő gondolatokat, és hogy megóvjon a rémülettől és a megzavarodástól. Az Ige reményt
adott és bátorítást: „Megsegít téged a te
Istened!” (1Krón 12,18)
A Gondviselő Istenbe kapaszkodva végeztük
nap mint nap a ránk nehezedő feladatot.
Gyülekezetünk imádságos háttere, testvérek
sok-sok segítsége segített bennünket a gyógyulás útján. Az idő múlásával ebben a monotonitásban kezdtem egyre fáradtabb lenni.
A kísértő gondolatok eltávoztak, de aztán
újra meg újra visszatértek. Valahányszor
jöttek a támadások, mindannyiszor Jézus
drága vérére összpontosítottam, amely
megtisztít, megszabadít és megtart. Azt is
tudom, hogy Isten minden nehéz helyzetben segít. Meghallja kiáltásunkat!
Szerettem volna eljutni egy csendeshétre
pihenni. Ezt meg is adta. Az Úr segítsége
több volt, mint egyszerű segítség: elhordozta
terhemet, gondoskodott minden szükségemről.
A bibliatanulmányozó hétről szeretnék egy
pár gondolatot megosztani a testvérekkel:
Délelőtt János evangéliumát, majd este a
tálentumok példázatát hallgathattuk. Az
evangélium az I. század vége felé íródott. Az
író világosan megfogalmazza célját: „Ezek
pedig azért írattak meg, hogy higgyétek,
Jézus a Krisztus, az Isten Fia.” (Jn 20,31)
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Jézus sokat tett, hogy megismerjék. Sokszor
feszültséget okoztak szavai, cselekedetei a
környezetében.
Jézus céljai ezek voltak: hitet ébresszen az
emberekben, békességet és szabadságot kínáljon az övéinek, a megígért Szabadítót
felismerjék az emberek, gondolkodásra, döntésre késztesse a népet, szeretettel gondozza
a rábízottakat.
Jézusnak saját küldetése volt. Küzdött az
emberért. Csodái nem öncélúak voltak. Bátorít, hogy nehézségeinkben kérjük az Ő segítségét. Személyre szabott képességeik szerint
ismeri szolgáit. Előre meghatározott módon
bízza ránk ajándékait. Az Úr nemes kincset
bízott mindannyiunkra: lehetőség és egyben
felelősség a tálentumok kezelése. A szolgálat
drága eszköze.
Nehézségeink mögött nem az ok fontos,
hanem mi célból történik velünk az, ami
történik: „Láthatóvá legyenek Isten cselekedetei.”
Tudom, hogy tanítványa vagyok. Jézus szolgálatából élek. Szükségünk van az Úr erejére
az Ő világosságában is. A hűséges szolga
titka, hogy önzetlen, őszinte, kitartó. Lehet,
hogy nehéz éveket élünk, de a megkeseredéssel vigyáznunk kell. Nehogy hűtlen
szolgává váljunk, aki elássa kincsét. Azzal
együtt eltemeti jövőjét, kapcsolatait, hasznát.
Magányos, gonosz emberré válik.
Isten azt akarja, hogy nyissunk, lépjünk,
mozduljunk az Ő akarata szerint. Hűségünket vizsgálja. Az Úr szolgálata azt jelenti,
hogy én az Úrral közösségben voltam, vagyok és leszek.
Szeretném, hogy életem Isten felé nyitott
maradna. Akárhogy is alakuljanak a dolgok,
ne engedjem, hogy bármi is elhomályosítsa
bennem azt az életet, amely Krisztusban el
van rejtve.
„Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem,
de újra megelevenítesz, még a föld mélyéből
is újra fölhozol engem. Igen naggyá teszel,
hozzám fordulsz, és megvigasztalsz.” (Zsolt
71,20-21)
Giliczáné Ildikó

Tégy mindent Isten kezébe
Tégy mindent Isten kezébe!
Ne kérdezd tőle, mit ad cserébe,
Hisz Tőle kaptad földi életed
És megváltásod elvégeztetett.
Csak szent kezébe tedd le mindened:
A fájó múltat, súlyos terheket,
Lelkedet gyötrő átkos bűnöket,
Jelen idődet: minden percedet
Kezébe tedd le, amíg teheted.
S mit hoz a jövő? Nem is sejtheted,
Nem kell, hogy tudjad: tudja Istened.
Most arra kérlek Jézus nevébe’:
Tégy mindent Isten kezébe!
Hagyj mindent Isten kezében!
Mit Néki adtál, bízd rá egészen.
„Az Úrra hagyjad minden utadat”,
Ó add át Néki teljes önmagad!
Ő számon tartja minden dolgodat,
Ne vedd kezedbe ismét sorsodat!
Hadd tartson kézben mindent hű Urad,
Attól ne félj, hogy neked nem marad!
Aki így véli, szegény, balgatag...
Ne félj, csak higgy a Jézus nevében,
Hagyj mindent Isten kezében!
Végy mindent Isten kezéből!
Jót akar néked egész szívéből,
Fogadd el tőle a jót a szépet,
Belső nyugalmat és békességet,
Áldást, kegyelmet, szent reménységet.
De vedd át azt is, mi fáj és éget,
Nyomorúságot, vagy betegséget,
Mert ebből fakad a kipróbált élet.
Gyúljon ajkadon hála, dicséret,
Szárnyaljon szerte ujjongó ének!
Tégy bátran vallást Jézus nevéről,
Végy mindent Isten kezéből!
Vizi István
örömHíRlap
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Csillagpont Kiscsoport vezetôi szemmel
Az idei Csillagponton kiscsoport vezetőként
vettem részt. Mielőtt a Csillagpontról írnék,
egy kicsit korábbról kezdem a történetemet,
hogy jobban megértsék a testvérek az írásomat. Tavaly november környékén édesanyám felhívta a figyelmemet, hogy önkénteseket keresnek a Csillagpontra. Megnéztem
a felhívást és a kiscsoport vezetői önkéntességet választottam ki.
Mindig is szerettem volna a fiataloknak segíteni, hiszen én gyermekként tértem meg,
majd fiatalon letértem az útról, mert csak a
„nemeket” láttam: pl. nem szabad szórakozni
menni, nem lehet rövid szoknyát viselni,
nem szabad fiúkkal ismerkedni… stb. Rossz
volt az istenképem, és nem tudtam azt, hogy
Isten nem ilyen, hanem Ő egy szerető Isten,
Ő az, aki igazán gondot visel ránk, aki törődik velünk, ha Vele járunk, akkor biztonságban vagyunk. Fiatalon is lehet Vele járni,
lehet Vele élni a fiatalságunkat. Én sok rossz
döntést hoztam az életemben, mikor nem az
Ő útján jártam, sok fájdalmat
éltem át, tele voltam nyugtalansággal, félelemmel, bizonytalansággal. De mióta visszataláltam, hihetetlen békességem
van, elvette a félelmeimet és
sokat csiszolt rajtam. Szerettem volna ezt a fiataloknak is
átadni, ezért jelentkeztem önkéntesnek.
Kiválasztási folyamaton kellett
átesni a kiscsoport vezetőknek:
személyes elbeszélgetés, feladatok megoldása, lelkészi ajánlás. Mikor elmentem a kiválasztásra februárban, a teremben nagyon sok fiatalt láttam.
20-25 éveseket, és akkor hirtelen meg is torpantam: mit keresek én itt, 40 éves elmúltam,
örömHíRlap
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biztos, hogy itt van a helyem? De aztán azt
mondtam, ha Uram te azt akarod, akkor legyen meg a te akaratod. Kiválasztottak, és
öröm volt bennem.
Február és július között életemben egy jelentős változás történt: munkahelyet váltottam
Isten akaratából – bár én nem ezt a munkahelyet szerettem volna, de elfogadtam az Ő
akaratát – és most jelenleg home-office módon dolgozom, azaz otthonról. Sokak számára ez lenne az ideális megoldás, számomra
azonban nem, mivel egyedül élek, nincs férjem, gyerekem. Ráadásul nagyon szeretek
emberek között lenni, beszélgetni velük. És
el kell mondanom, hogy bizony ez a kb. fél
év meg is viselt lelkileg, nagyon rossz egyedül otthon lenni, sokszor telnek el órák, hogy
csöndben vagyok, nem szól hozzám senki,
nincs telefonhívás, csak dolgozom egy ingerszegény környezetben. Ráadásul júliusban
volt a születésnapom is, amikor azért az ember kicsit megáll, hogy átgondolja az életét,
és nekem bizony hiányzik egy társ, gyerek.
Szóval nem igazán voltam jó lelkiállapotban
és így indultam el a Csillagpontra. Úgy száll-
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tam be a kocsiba, hogy Uram, hogy fogok
tudni így szolgálni, hogy tudok Rólad bizonyságot tenni, ha én sem vagyok jól, hogy
tudom átadni a lelkesedésemet, ha nem igazán értem, hogy miért van most ez az életemben, miért vettél ki az emberi közösségből, miért helyeztél magányba? Az úton végig ezen gondolkoztam, és tudtam azt is,
hogy Ő tudja, hogy mi van velem, meg fog
segíteni, hogy szolgálhassak.
És ez így is lett. A Csillagpont kedden kezdődött, nekünk már vasárnap ott kellett lennünk, így 2 napunk volt a felkészülésre. Ebben a 2 napban sokat beszélt velem, megértettem, hogy Ő pajzsként vesz körül, Ő
tudja a tervét velem, semmi sem véletlen,
mert amit most nem értünk, azt később
fogjuk megérteni, és teljes szívből kell
elfogadni az akaratát, fél szívvel nem lehet
(ahogy én tettem). Kedden, amikor elindult a
Csillagpont, már a „régi” voltam, tele örömmel és hálával. Én először voltam Csillagponton, és ez egy nagyon tartalmas ifjúsági
találkozó sok programmal, koncerttel, beszélgetésekkel (közel 200 program volt).
Délelőtt előadás van, utána beszélgetés, majd
délután sok, különböző program, este pedig
ismét van előadás, majd több koncert. A
programok fiatalok számára érdekes témák
köré épülnek pl. párkapcsolati témák, zene
és a keresztyénség, férfiak és nők helyzete a
21. században. Neves előadókat is meghívnak, én pl. Zacher Gábor előadását hallgattam végig a magyarországi drog problémáról, majd Hagyó Miklós és Orbán Gáspár
(Orbán Viktor fia) bizonyságtételét. Koncertek után a fellépőkkel is vannak beszélgetések, amin pl. Kelemen Kabátban együttes
vezetője elmondta, hogy eddig ez volt a legjobb bulijuk, mert itt a fiatalok nem voltak
részegek (nem úgy, mint a többi fesztiválon)
és tudták, hogy mit énekelnek. Nem is gondolták volna, hogy tudnak a fiatalok így is
szórakozni.
A Csillagpont fő témája a Reformáció volt,
mit jelent a reformáció manapság, mi a fela-
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datunk ebben a világban. Megtudhattuk,
hogy reformáció nem 500 évvel ezelőtt történt, hanem sokkal korábban, a bűnbeesés
után. És olyan kérdéseket tettek fel nekünk,
amin én is mélyen elgondolkodtam: mit jelent keresztyénnek lenni, mindig felvállalom-e a keresztyénségemet, vajon fénylek-e
ebben a világban, észreveszik-e, hogy más
vagyok, felkeltem-e az emberek érdeklődését, szeretnének-e ezáltal többet megtudni a
hitemről. Vajon a gyülekezetünkben is világítunk, törődünk keresztyén embertársunkkal, vagy csak ítélkezünk felette? Mit jelent
az, hogy tiszta ruhánk van, mindennap megtisztítjuk, mindennap imádkozunk, olvasunk
Igét? Ezeket a témákat boncolgattuk a kiscsoportos beszélgetéseken. Nem mindig voltak könnyű beszélgetések ezek, de itt is megtapasztaltam Isten segítségét, mert tudtunk
beszélgetni ezekről, és voltak őszinte megnyílások, bizonyságtételek, vagy éppen személyes problémák megosztása.
Amikor morzsaszedés volt az utolsó napon,
akkor megkértem a csoportomat, hogy
egyenként mondják el, mit értettek meg, mit
visznek haza, és mit zártak a szívükbe, majd
én is megosztottam velük, ami megérintett.
Amit megértettem: nem lehet fél szívvel
elfogadni az Úr akaratát, csak teljes szívvel.
Ha fél szívvel fogadjuk el, akkor ott van
bennünk egy rossz érzés, ami nem hagy nyugodni, nem ad békességet, csak lázadást szül.
Bízzunk Őrá mindent, Ő tudja a tervét velünk és ne kérdőjelezzük meg az Ő akaratát.
Amit hazaviszek: azt a közel 4000 fiatalt,
ahogy láttam a csillogást a szemükben, mikor azt mondták nekik, hogy ők értékesek és
fontosak. Sokan legyintenek a mai fiatalokra,
leírják őket. Pedig ők is csak arra vágynak,
mint mi felnőttek: elismerésre, szeretetre,
beszélgetésre, őszinte érdeklődésre. Törődnünk kell velük, mert ők a jövő. Ha ezt nem
tesszük, akkor vajon kik fognak 10-20 év
múlva a templompadokban ülni? És ebben
nekünk nagy felelősségünk van.
Amit szívembe zártam: a csoportomat, azt a
örömHíRlap
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12 embert. Jó volt látni, hogy napról napra
megnyílnak, elmondják a meglátásaikat,
problémáikat, megbeszéltük kérdéseiket.
Hála van a szívemben, mert voltak olyanok,
akiknek segíthettem, odajöttek hozzám, kérdéseket tettek fel, és tudtam nekik tanácsot
adni.
Hálával és köszönettel tartozom az Úrnak,
hogy ott lehettem a Csillagponton! A fiataloknak pedig azt üzenem, hogy 2 év múlva
menjenek el, mert jó volt ott lenni, jó volt
megérezni az Úr közelségét!
Mezősi Rita

Csillagpont - résztvevôként
Kedves Olvasók!
Mint, ahogy azt bizonyára a legtöbben tudják, az idei ifitábort a Csillagponton töltöttük. Az ifjúsági találkozó Debrecenben került megrendezésre július 25. és 29. között,
ami közel 4000 résztvevőt vonzott. Gyülekezetünkből 14 fiatal és 2 kísérő vett részt a
találkozón.
A nyitó istentiszteleten Bella Violetta lelkipásztor hirdette az Igét. A vizuális típusú
embereknek kedvezett ez az előadás, hiszen
a színpadon az előadó mellett egy fazekas
készítette a különböző nagyságú és formájú
vázákat. Ezzel mutatták be azt, ahogyan
Isten formál minket. Az est folyamán a
Margaret Island pop együttes lépett fel.
Szerdától szombatig a napok hasonlóan zajlottak: délelőtt Mike Pál által tartott fiatalos
és lendületes főelőadás, majd kiscsoportos
beszélgetés következett. A mi gyülekezetünk
tagjai egy csoportot alkottak, akik viszont
lelkipásztor nélkül mentek, vegyesen lettek
elhelyezve különböző csoportokba. Ebéd
örömHíRlap
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után megkezdődtek a délutáni programok,
amik közül sokszor nagyon nehezen tudtunk
választani. Különböző előadásokon, játékokon és kézműveskedéseken vettünk részt.
Ilyen volt például a szita műhely, ahol az
általunk választott anyagra lehetett mintát
készíteni. Az előadások közül az én személyes kedvencem az „Éva, mit tettél? avagy a
21. századi nőiesség férfi szemmel” volt.
Emellett még részt vettünk bibliai ételkóstolón, vagy a vallástól teljesen távol álló színtípusok szerinti öltözködés előadáson is. Ezek
után az esti áhítatok következtek, amiket
három különböző fiatalember tartott minden
este: Lovász Krisztián, Kiss Miklós és
Szanyi György. Az igehirdetések után következett a vacsora, majd a várva várt koncertek. A fellépők között szerepelt például a
Kelemen Kabátban, a holland Hanne de
Vries and band, vagy a hazai dicsőítő zene
meghatározó alakja, Pintér Béla.
A záró istentiszteletet ismét Bella Violetta
lelkésznő tartotta, majd úrvacsorával zártuk
a találkozót.
Nekem ez volt életem első Csillagpontja, de
biztos vagyok benne, hogy nem az utolsó.
Minden konfirmáció után álló fiatalnak ajánlom a részvétet, és felnőtteknek is, akik jelentkezhetnek csoportvezetőnek.
Kelecsényi Mirabella

A BIBLIA - Mennyei levél
Van egy áldott levél, szent hívással tele,
benne hívó szavát Isten íratta le
hűtlen családjának, amely szerteszéledt,
s azóta keresi az elhagyott fészket.
Az írott Biblia, e soknyelvű levél,
ha olvassuk, benne Isten velünk beszél.
Néha szelíd, néha mennydörög a hangja,
ébredjen az alvó, ki még a bűn rabja!
Mert halálra kábít a bűn édes álma,
aki nem ébred fel, azt kárhozat várja.
Pecznyík Pál
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Elmúlt
a nyár
„ A világ pedig elmúlik, és
annak kívánsága is; de aki
Isten akaratát cselekszi,
megmarad örökké.”
(1Jn 2,17)

Hamar elmúlt ez a nyár,
őszbe fordult a határ,
tarka ruhát ölt a föld,
egyre kevesebb a zöld.
Minden nyarat ősz követ,
színez erdőt, kerteket.
Útra kelt a fecske-nép,
nem halljuk már énekét.
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Imatémák

Szerte, vetkőznek a fák,
lombtalan lesz minden ág.
S ha erdőn át visz utunk,
lomb-szőnyegen járhatunk.
Életünkben is a nyár
úgy elsuhan, mint madár,
de a lelkünk végtelen,
Atyánk vár rá égbe fenn.
Fényben ragyog új honunk,
az lesz végső otthonunk.
Ott nem lesznek évszakok,
sem évek, sem hónapok.
Sem hajnal, sem alkonyat,
múltra semmi nem mutat.
Abban Jézus lesz velünk,
Őt dicséri énekünk.
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
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Állandó alkalmaink

A Fót-Központi Református
Egyházközség Folyóirata

Vasárnap

10:00
10:00

Felelős szerkesztő:
Sebestyén Győző lelkipásztor

Szerda
Csütörtök
Péntek

9:00
18:30
18:00

Cím: 2151 Fót, Károlyi István út 1.
Tel.: (27) 632 540
Mob.: (30) 638 4723
www.fotiref.hu
hivatal@fotiref.hu
Hivatali ügyintézés: szerdán és pénteken
de. 8–12h és du. 14–18h között,
valamint istentiszteletek után.
Következő számunk
Reformáció alkalmából jelenik meg.
A lapot önkéntes adományokból
tartjuk fenn.

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
Szept.

30. 10:00-16:00 Családi nap

Okt.

1.

Okt.

2-5.

18:30

Evangélizációs esték

Okt.

15.

10:00

Óvodavasárnap

Okt.

29.

10:00

Úrvacsorás istentisztelet

Okt. 30 - nov. 3.

10:00

Evangélizáció kezdete

Berekfürdői csendeshét

A saját érdekedben
Tudod mit? Kezdd el:
a saját jól felfogott érdekedben
élj az Isten törvénye szerint!
Ez a legnagyobb szabadságod
a mást is boldogító jóra,
álmaid is
ebben válnak végül valóra.
Lehet, hogy majd feltűnést keltesz,
nem mindenkinek kellesz,
de a Lélek gyümölcse, látod,
hiánycikk nálunk:

szeretet, öröm, béketűrés,
szívesség, jóság, meg a hűség
s a többi is ... Gyér ám a termés!
Körülötted lappang az éhség,
adj hát a tiédből s boldog leszel!
De adj sokat, mert rengeteg kell,
és önmagad elégíted meg,
ha bőven adsz az éhezőnek.
Ennek külön törvénye van:
bármennyit adsz bármennyiszer is,
annál több lesz neked belőle.
Füle Lajos
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