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lyi ajándékot. Még annyi ideje
sem volt a megajándékozottnak,
hogy fölbontsa, hát még arra,
hogy foglalkozzon vele, fölfedezze és gyönyörűséget találjon
benne!
Ilyen gondolati utakon jutottam
arra az elhatározásra, hogy az
idei karácsonyon nem adunk
lehetőséget a sok-sok kis doboznak a figyelemelterelésre!
Isten AJÁNDÉKÁT fogjuk
fölfedezni a magunk számára,
megpróbáljuk
kicsomagolni,
átvenni, megérteni, miért is
olyan „kimondhatatlan”. Kit és
mit kaptunk Benne? Mire jó ez
az ajándék? Miért értékes? Miért
érdemes figyelmet szentelni neki?
Abban biztosak lehetünk, hogyha
mi mellé is fogunk az ajándék
választásnál, Isten nem hibázta
el. Jól ismer minket. Tudja,
látja a valós szükségeinket, és a
legmegfelelőbb ajándékot adja.
Mivel nagylelkű és szeretetteljes,
a világmindenség Ura, ezért nem
koldusajándékot lök oda, hogy
gyorsan lerázzon a nyakáról minket. Mi sokszor csak azt adjuk,
ami már megunt, fölösleges, útban van... Szép énekünk írója így
fogalmaz: „Ha lett volna még
Istennél nagyobb kincs, Nem
tartózkodott volna iránta; Ez
volt a legtöbb; nékem ezt szán-
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Emberré lett

ta.” (321. dicséret) Ő a legtöbbet, a legdrágábbat, a legszeretettebbet: Fiát ajándékozta nekünk! „Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta,
hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?” (Róm 8,32) Mindent Vele együtt!
Minden értékes lelki kincsünk foglalata Ő.
Csak néhányat sorolok: Ő lett a mi életünk,
a reménységünk, békességünk, igazságunk, utunk az Atyához, ... és emberségünk záloga!
Hogy értem én ezt? Úgy, hogy EMBERRÉ
lett, azért, hogy mi is emberré formálódhassunk: Isten tetszésére és örömére élőkké. S
ha ezen a síkon megformálódunk, akkor embertársaink hasznára, javára, épülésére, örömére élők is leszünk. Tehát emberré lett,
közülünk való, hozzánk hasonló. Miként élte
meg ezt az életformát? Mire használta?
Meglepő a válasz: alázatra és engedelmességre.
„Nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő
Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá
lett, és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett
mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.” (Fil 2,4-8)
Ő, a királyok Királya, a dicsőség Ura, akinek
angyalok sokasága szolgált és imádta Őt.
Nem ragaszkodott a kiváltságos voltához!
Közöttünk vállalta ezt az életet, akik fölmagasztaljuk magunkat, többre tartjuk magunkat másoknál, nem akarjuk bepiszkítani magunkat alantasnak tartott munkákkal, akik
nem akarunk igazodni semmiféle rendhez,
szabályhoz, mert öntörvényűvé váltunk. Közöttünk, az engedetlenek között megjelent Ő,
az egyetlen, akinek életcélja lett, hogy teljesítse az Atya akaratát. Nem azért jött, hogy
kiszolgáltassa magát másokkal, hanem Ő
volt kész a szolgálatra mindenki iránt. S ez
nemcsak porhintés volt, üres reklámszöveg.
Megvalósította! Megélte! S ez annyira meghökkentő volt, hogy akik találkoztak vele és
részesültek élete áldásaiból, nem akartak
örömHíRlap
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többé megválni Tőle. Végre egy ember, akiben gyönyörködni tudott a mennyei Atya.
Nekünk ajándékozta, hogy mi is gyönyörködjünk benne és formálódjunk általa – hozzá hasonlóvá. Életre szóló AJÁNDÉK!
Egyedülálló! Nem az ünnepelt hősök és sztárok kategóriájába sorolható, sokkal több náluk. Igazán EMBER! Méltó a tiszteletünkre,
a szeretetünkre, méltó arra, hogy előtte hódolva kövessük és engedelmeskedjünk Neki!
Katona Zsuzsanna beo. lp.

MEGÜRESÍTEM MAGAM
Ha földereng az égi csillag,
Hirdetni: itt az Újszülött,
a napkeleti királyokkal
majd én is útra készülök.
Az ajándékuk drága mirha,
illatos tömjén, dús arany
és én, a koldus, így megyek csak
szegényen, ajándéktalan.
Nincs kincsem, rangom, csak a bűnök
nagy halma rakva lelkemen,
kiszórom ezt is, hogy szívemben
minél több tiszta hely legyen,
mert így, tudom, hogy Betlehembe
nem megyek ajándéktalan:
az lesz a legszentebb ajándék,
hogy megüresítem magam.
Bódás János
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Presbiteri gondolatok

Elkötelezôdve
A gyülekezetünknél megrendezett idei Egyházmegyei Presbiteri Konferencián szép
számmal képviselték magukat az egyházmegyéhez tartozó gyülekezetek presbiterei. Az
elköteleződés, tudatos gyülekezetépítés, a
ránk bízott értékek hittel való továbbadása,
és mindezek befolyásoló tényezői témakörének felvezetéseként a nyitóáhítatban Tamás
Balázs lelkipásztor testvérünk szolgált. Az
igehirdetés alapjául 3Móz 10,3 Igéjét hozta
elénk: „És monda Mózes Áronnak: Ez az,
amit szólt vala az Úr, mondván: Akik hozzám
közel vannak, azokban kell megszenteltetnem, és az egész nép előtt megdicsőíttetnem.”
Nádáb és Abihu megsemmisülésének történetét például véve, amint szembemennek
Isten akaratával, láthatjuk, hogy
Isten tud kemény is lenni, de
Mózes Istentől kapott szavain keresztül valami teljesen más bontakozik ki. Az előbb idézett Ige, s a
történet a presbiter felelősségét
hangsúlyozza. Mennyire az Úr
akarata szerint él és szolgál, s
egyáltalán közel van-e, közel álle, vagy csak Isten dicsőségének a meglopása, ami működik az életében? Esetleg akar-e
Isten „szócsöve” lenni az Ő dicsőségére?
Még akkor is, ha valami különös nehézséggel vagy betegséggel kell szembenéznie.
„Jól vagyok, mert az Úr közelében lehetek…” – szólt az igehirdetésben az idézet,
amit a lelkész néhai, 42 évesen daganatos
betegségben elhunyt egykori játszótársa,
barátja mondott halála előtt, ezzel is erőt és
reményt adva még akkor is a körülötte állóknak, hirdetve az Urat.
„Isten tragédiákon keresztül is mutatja a
hatalmát és a szeretetét. Rajtunk, hozzá
közel állókon mutatja meg az Ő dicsőségét”
– hangzott a központi üzenet az Ige alapján.
P. Tóth Béla nyugalmazott lelkipásztor korreferátumának vezérfonalaként a 2Kor 8,1-5
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igeverseit választotta. Előadásának címe
pedig szintén ebből az igeszakaszból kiemelve: „…először önmagukat adták az Úrnak…” – tudatosság és elkötelezettség a
gyülekezet építésében.
Gyülekezetépítés, de hogyan? Keskeny úton
vagy mellékúton, ösvényen járó presbiter az,
aki építeni akar? Ha nincs jelen az Isten az
„építő” munkában, a következmény pusztulás lesz. A szoros kapu a keskeny útra visz, s
ha nem ezen jár a presbiter élete, megrekedt,
küzdelmes zsugorodás az eredmény.
A kezdő gondolatokat követően bemutatásra
került jó néhány grafikon, melyek nagyszerűen tükrözik az ember és Isten kapcsolatát a
földgolyó kontinenseire kivetítve.
A vallás „fontossági” világtérképen jól megfigyelhető a felmérések alapján, mely földrészek, területek lakóinak fontos a vallás.
Ausztrália, Ázsia, Európa a vallási
érdektelenség élén látszódnak,
benne kicsiny hazánkkal. Európában 2010 és 2015 közötti felmérések alapján 6 millió fővel csökkent
a kereszténység, míg a muzulmán
vallás létszáma 2 millióval növekedett. A heti templom- és mecsetlátogatás grafikonjából pedig kiderült, hogy
a szegényebb országokban sűrűbben, nagyobb százalékban látogatják a templomokat, mecseteket, mint a gazdagabb, jómódú
országokban. Magyarországon 10% alatti a
templomba járók száma az összlakossághoz
képest. Az imádság a GDP arányából nézve
pedig jól láthatóan zsugorodik szintén a jómódú országokban, s a megkérdezettek nagy
százaléka egyáltalán nem, illetve keveset
imádkozik, mert úgy érzi, nincs szüksége
Isten segítségére. Üdítő kivétel az USA, mert
a kiemelkedő gazdasági körülményei ellenére a megkérdezett lakosság több, mint 50%-a
elmond legalább egy fohászt naponta.
Magyarországon 8% a rendszeresen templomba járók aránya, és további 8% megy
csak ünnepkor templomba, 52% hisz Istenben, de csak úgy a maga módján, és sohasem
örömHíRlap
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megy templomba. A maradék 32%-ból 23%
vállaltan ateista, és 9% felháborodik a kérdésen, és nem ad választ.
Az arányokból egyértelműen kirajzolódik a
misszió fontossága és a kérdés: mit tehet a
presbiter a gyülekezetéért és a gyülekezeti
tagok elkötelezettebbé neveléséért?
Az előadó nyugalmazott lelkész öt pontban
határozta meg a presbiter feladatait:
1. Jézushoz vezetni embereket. – Viszont aki
Jézusnál van, csak az tud másokat is odavezetni. „Önmagukat adták először az Úrnak”
2. Legyen szolgálat a gyülekezetben. – Sok a
feladat egy gyülekezetben, rengeteg terület
vár munkára kész segítséget.
3. Ne a maradékból, ne a felesleges és hibás
„kacattárból” adj, ne abból adakozz. – Hozz
valós áldozatot Krisztus ügyéért.
4. Kommunikáció javítása. – Fejlődni, beszélni a hitről, az Igéről. Derűvel, jóindulattal megtalálni a hangot a gyülekezet tagjaival
és a fiatalokkal is.
5. Mindezt tedd önhittség nélkül, meggyőződve arról, hogy jó úton jár az, aki Krisztust
követi. Az erőközpontunk Jézusban van,
amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni. A
misszió lényege pedig az üdvösség öröme –
„Légy örömmondó békekövet…”
A kiscsoportos beszélgetésekben volt idő
elemezni az okokat, miért távolodnak sokszor az emberek a keresztyénségtől, a gyülekezetektől, az egyházaktól, illetve beszéltünk
arról a fontos kérdésről saját életünkre nézve, miként léphetünk előre a hitbeli tudatosság és elköteleződés útján.
Isten tükröt állít elénk és önvizsgálatra sarkall, hol vagyok én abban a perspektívában
és abban a szeretetrendszerben, ami megváltott, szabadságot adott, tisztára mos időről
időre, s amelyben hordozva élhetek. Hálás
vagyok-e igazán mindezért, és megvan-e a
munkahelyem ebben a krisztusi univerzumban? Meg tud-e dicsőülni rajtam keresztül az
Úr? – Jó ezen gondolkodni, és még jobb
dolgozni rajta elköteleződve…
Ifj. Elek István
örömHíRlap
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Adventi várakozás
Kedves Testvéreim! Az advent latin szó:
„Adventus Domini” – az Úr eljövetelét jelenti. Az egyházi ünnepkörben karácsony
előtt négy vasárnappal kezdődik. Első vasárnapja az egyházi év kezdete.
Az adventi várakozás csendben, tiszta szívvel és imádkozással telve teljen el, mert csak
így lehet Jézus születését méltó módon ünnepelni a családokban, a gyülekezetekben és az
egész világon. A mi Urunk megadta nekünk
azt a határtalan ajándékot, hogy Jézus megszülessen, és Megváltónk ünnepére készüljünk.
„És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben,
megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek
benne a világon, felvitetett a dicsőségbe.” (1Tim 3,16)
Szent karácsony ünnepén: „Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és
őrködtek éjszaka a nyájuk mellett.” (Lk 2,816) A karácsonyi történet minden évben
ámulattal tölt el, amikor újra végiggondolom, és eszembe jutnak a kicsiny gyermekkorom izgalmai (a várakozás). A pásztorok
meglepődtek az angyalok megjelenésén és
bejelentésein. Elképzelem, hogy izgatottan
elindulnak a jászol megtalálásáért, ahogy
Bethlehemben körbeállják a csecsemőt, aki
édesanyja karjaiban pihen.
Hadd emlékezzünk újra ezen a karácsonyon
is a csodálatos, beteljesedett ígéretre: Immánuel eljövetelére és szeretetére (Ézs 9,5-6).

Karácsonykor csillag gyúlt ki
Bethlehem felett,
bethlehemi istállóban
Jézus született.
Karácsonykor szívetekben
legyen szeretet,
Jézus útján járjatok,
mert Istenhez vezet.
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„És az Ige testté lett és lakozék mi közöttünk
és láttuk az ő dicsőségét.” (Jn 1,14)
Jézus születésének jelentőségét János apostol
fogalmazta meg: „Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert:
ő jött el a világba.” (Jn 1,9)
Ezzel a verssel kívánok áldott karácsonyi
ünnepeket minden lelki testvéremnek! Isten
áldásával!
Csorbáné Margit néni

KARÁCSONYI CSEND
A karácsonyi csendben Szív dobog,
észre kell vennünk, emberek!
A csillagoktól a föld mélyéig
a teremtett világ megremeg.
Ezredévek várakoztak erre,
s milyen egyszerű, emberi a Jel:
újszülött Gyermek egy jászol-ágyon!
A Mindenség Őreá figyel.
Kicsiny sugár a mennyei fényből,
akik köréje gyűlnek, boldogok,
együtt lüktetnek a csenddel, s érzik:
karácsonyban Isten szíve dobog!
Lukátsi Vilma
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Jubileum
120 éves
a Fóti Református Gyülekezet
Gárdonyi Zoltán Énekkara
„Szívhez szól a dal, ha szívből szól!” – ez az
énekkari zászlónkra hímzett jelmondatunk
kísérte végig 120 éves történelmi eseményeinket.
Hálaadásra gyűltünk össze 2019. november
15-én a fóti Vörösmarty Művelődési Házban, egyedül az Urat dicsőítve mindazért a
sok szolgálati lehetőségért, amellyel megajándékozta énekkarunkat az elmúlt esztendők során. Imádságban kértük, hogy ünnepünkön mindnyájan átélhessük azt a csodát,
amit Urunk készített az énekkar által az ünneplők részére a megszólaló énekek, kórusművek által.
A Biblia írja valahol – az ember élete olyan,
mint a pára. Volt, létezett, meghalt és egyszer csak emléke is elhalványodik.
Hasonlít az ember élete a hanghoz, ami
megfoghatatlan, felcsendül, és amint már
nem hangzik, megszűnik létezni. Nem tudjuk
ugyanúgy megismételni, hiszen mi sem vagyunk ugyanazok, mert sejtjeink minden
pillanatban elhalnak, és újak állnak helyükre.
Életünk célja Isten dicsérése, amit megtehetünk szóban, de amit már szavakban nem
tudunk elmondani, azt az énekkel és az énekelt imádsággal vihetjük véghez, hatalmas
tért nyitva meg, szívünket, lelkünket emelhetjük fel Isten felé.
Ezt tettük azon az ünnepségen, amit a fóti
Művelődési Házban rendeztek meg az énekkar lelkes testvérei, hálát adva Istennek,
hogy 120 éven át töretlenül dicsérhette az
Úr nevét Isten népe a fóti Gárdonyi
Zoltán Énekkarban.
Az Úr különös kegyelemmel hordozta tenyerén és tartotta meg a gyülekezet
vegyeskarát. Megköszöntük Istennek, hogy
szócsövei lehettünk énekelt igéjének, hogy
örömHíRlap
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használt bennünket evangéliumának hirdetésében, hogy sasszárnyon hordozott szerte a
világban, felemelt bennünket és a hallgatókat
az Ő világosságába.
A 2019-es év hármas ünnep: a kórus 120., a
ritmikus énekeskönyv bevezetésének 70. és
orgonánk újjáépítésének 40. évfordulója is!
A gyülekező közönség beszélgetés közben
beszüremkedő, halk énekre lett figyelmes,
csend lett, mindenki ezt a halk zsongást
kezdte hallgatni: „Laudate Omnes Gentes!
Laudate Dominum!” Dicsérje minden nemzet! Dicsérjétek az Urat! Az énekkar bevonult.
Istentiszteletre gyűltünk össze, melyen
Sebestyén Győző nagytiszteletű úr hirdette
az Igét „Áldjátok az Urat minden népek”
címmel, hálát adva Isten megtartó kegyelméért, a régi karnagyok életéért, munkásságáért
és a gyülekezet hűségéért.
Megköszönte Istennek, hogy olyan városi
elöljárókat adott, akiknek az énekkarra is
gondja van, hogy elfogadták és támogatták a
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benyújtott kulturális pályázatot, ezzel is segítve az énekkar munkáját és öltözetünkben,
külsőnkben is az egységes megjelenést.
Németh Pál karnagy vezényletével felcsendült a Gárdonyi Zoltán Énekkar éneke, méltón és a sok művet kitűnően elénekelve, melyet színesített a Hálaénekkar fiatal anyukáinak kis csapata és a zenekar megalapozó
kísérete.
Az együtténeklésben mindannyian egyek
vagyunk, Isten előtt pőrén bűnösök, nincs
szegény, gazdag, szép, csúnya, kicsi vagy
nagy, öreg vagy fiatal, csak Krisztusban
megváltottak, egy a cél: megláttatni a hallgatóval a zene által megfogalmazott gondolatokat.
Az énekkar lelkes, régi tagjai éjszakába nyúló sok munkával kis visszaemlékezést készítettek. Boldogan néztük végig a szívszorító
fényképválogatást és a kis dióhéjnyi összefoglalást az életünkről, melyet Balogh Dávid
olvasott fel.
Az énekkarosok és vezetőjük vállán többszö-
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rös teher nyugszik, mert tanulni jönnek össze
heti 2 alkalommal, szólam- és összpróbára,
és ugyanakkor részt vesznek, mint mindenki
a gyülekezeti alkalmakon is.
A mostani ünnepségre is már az előző napokon elkezdték készíteni a finomabbnál finomabb süteményeket, és az ünnepség előkészületeiben késő estig rengeteget munkálkodtak, az ünnepség végén pedig a közönség
nagy örömére kínálták a sok finomságot,
ezzel is öregbítve a fótiak híres vendégszeretetét.
A műveket pontosan, kotta szerint kell megtanulni, az éneklés eszközeivel kidolgozni és
mindenki elé állva előadni. Ez bizony fizikailag, lelkileg nagy megterhelés. Képzeljék el,
ez olyan, mintha az istentisztelet után pontosan, szó szerint kellene mindenkinek felmondani a prédikációt! Itt azonban négy szólamban énekelünk, ami az éneklés legmagasabb
formája! A kórustagoknak saját szólamuk
éneklése közben a másik háromra kell figyelni, összesen négyfelé, és ha van, a kíséretre is. Ehhez egymásra figyelés szükséges,
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a kóruspróba a legjobb „csapatépítő program”, nagy a közösségformáló ereje. Ezt
összekoordinálni a karnagy hihetetlen koncentrációját igényli.
Amennyire jól tudom, Magyarországon az
’50-80-as években a református egyházban
csak egy kántori állás, státusz, nyugdíjas
kántor-karnagyi állás volt, és ez a fóti! A
legádázabb és legínségesebb kommunista
időkben vállalta ezt a fóti gyülekezet.
Emlékszem, Kalocsay Ferenc karnagy lehetetlent nem ismerve, a célra tekintve rengeteget dolgozva, áldozatos, szorgalmas munkával tanította az énekkart. Sok, nagy nehézségű Gárdonyi-művet is megtanított. Amikor
hallom a felolvasott Igét, lelkemben megszólal Gárdonyi Zoltán arra az Igére írt örökérvényű, gyönyörű dallama!
Szeretettel, jó kedvvel, nagy türelemmel és
rendkívüli precízséggel igazította, szépítette
az énekkarosok hangját megmagyarázva,
szolmizáltatva, ütemeztetve, hogy az jól belénk ivódjon. Abban az időben nem volt
fénymásoló gép vagy kottaíró program, saját
örömHíRlap
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kezűleg rajzolta, írta a kottákat sok példányban. Nem volt számítógép, ezért maga gépelte többszörösen az értesítőket, amit Petényi
János a munkája végeztével még elvitt minden énekkaroshoz, és utána még fáradtan
eljött a próbára. Nem volt telefon, ezért
Palotára kellett bemenni a telefonfülkéhez az
énekkar külföldi ügyeinek intézése érdekében Bohus Imrénével, aki a tolmács volt.
A ’80-as években a Kálvin téren szolgáltunk,
ahol miután megnézte a helyszínt, hogy fel
tudjon állni a kórus, dobogót készített és
utánfutóján vitte be az énekkarosok segítségével. A meghívások helyszínére előzőleg
elment, hogy megnézze, milyen az orgona,
és hogyan tud elhelyezkedni a kórus. Tette,
ami a dolga volt, de az énekkarosok, akiknek
ez nem volt kötelességük, látva az áldozatos,
lelkes, szeretetteljes munkát, ők ennek a szeretetnek a többszörösét adták vissza a lelkes,
odaadó tanulásukkal, szolgálatvállaló, hitvalló énekükkel, szolgáló életükkel. A régi
énekkar tagjai már egész kicsiként, 9-10 éves
koruktól jártak énekkarra, sohasem hiányozva. Volt, aki több mint 50 évig!
Beállva ebbe a munkába az utódok is átvették ezt a nem könnyű stafétabotot.
Németh Pál személyében egy lelkes, szorgalmas és igényes karvezetőt, egyházzenészt
nyertünk, aki dacolva a nehézségekkel és
kihívásokkal, kitűnően megállja a helyét.
örömHíRlap
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Zeneszerzői tehetségét is gyülekezetünk javára kamatoztatja, sok kisebb és nagyobb
művel örvendeztet meg, és gyönyörködtet
szép kíséreteivel, megcsillogtatva az orgona
változatos hangszíneit. Megalakított egy kis
zenekart, amivel még gazdagabbá tette gyülekezetünk alkalmait, bevonva ezzel a szolgálatba a zenetanuló ifjainkat és az idősebb
hangszereseket. Odaadó munkája még a fiatal anyákat is fellelkesítette, dalra fakasztotta.
Nyugodt szívvel írhatta Kalocsay Ferenc az
énekkar történetéről írt kis könyvében:

Búcsúzom az énekkartól, orgonakísérőjétől és új, fiatal karnagyától, kívánva,
hogy újabb évtizedeket töltsenek együtt
tovább, sok szolgálattal, Isten iránti
örömmel – attól az Igétől vezérelve,
melyet Gárdonyi Zoltán zenésített meg
a fóti énekkar számára Ézsaiás 30. részének választott verseiből „Ítélet és
ígéret” címen: „…és felcsendül éneketek – örvendez szívetek, mint azé, aki
ujjongva megy az Úr hegyére és megzendíti az Úr dicsőséges szavát.”
Soli Deo Gloria!
Kalocsay Márta és a kórus tagjai
Fotók: Simon Attila
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Bôséges vigasztalás
„Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus
Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden
nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban,
azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket.” (2Kor 1,3-4)
„Ha szorongattatunk, ez a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van, ha vigasztaltatunk, az a ti vigasztalásotokért van, amely
elég erős ugyanazoknak a szenvedéseknek az
elhordozására, amelyeket mi is szenvedünk.” (2Kor 1,6)
Kedves Testvérem!
Mélyen együttéreztem Veled tegnap este,
amikor a szorongattatásaidról beszéltél, és
most reménykedem, hogy az Úr Neked is
segítségedre lesz azokkal az Igékkel, és azzal
a verssel, amivel nem régen engem is megvigasztalt az én szorongattatásomban. Hálás
vagyok az Úrnak ezért a vigasztalásért, és
hogy időközben helyreállított egy megromlott emberi kapcsolatot. Mára az esetnek arra
a „hasznára” is ráébredhettem, hogy most
tovább tudom adni azt a vigasztalást, ami a
fenti „aranymondás” ígérete alapján „elég
erős (lesz) ugyanazoknak a szenvedéseknek
az elhordozásában”, amelyeket most Te is
szenvedsz.
Magát a történetet, aminek keretében a bántás ért, nem szükséges leírnom, csak az azzal
kapcsolatos érzéseimet, amelyek, azt hiszem
hasonlóak voltak a tiédhez: gyengének, gyámoltalannak, meg nem értettnek, eszköztelennek éreztem magam a bántásokkal szemben, és igazságtalannak találtam, ahogy az a
másik ember bánt velem. Hosszú időn keresztül nem tudtam túllépni a dolgon, mert
rendszeresen megismétlődtek a fricskák. Én
megpróbáltam, amit az Ige alapján megértettem, hogy tisztázzam az illetővel a problémát, de a helyzet nem lett jobb, csak roszszabb. Sőt, bennem is egyre inkább halmozódott a harag és az önsajnálat, ami csaknem
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leblokkolta a lelki életemet.
De az Úr átlátott a helyzetemen, és első lépésként a vigasztalásával jött felém. Itt jönnek az Ő vigasztalásának lépései:
1. Éppen egy újabb bántó megjegyzés utáni
összetört – önsajnálatba süllyedt – állapotomban igés kártyákat kaptunk egy közösségi alkalmon. Az én kártyámon ez az Ige állt:
„Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat
nekem?!” (Zsolt 56,12)
Megmagyarázhatatlan békességet kaptam
Isten szava által, mert megnyugtatott, hogy
Ő látja a helyzetet, és Ura is a helyzetnek,
még ha nem is némítja el azt a másik embert.
Nekem nem kell tőle félnem, csak Isten jelenlétében kell bíznom, és rábízhatom azt a
másik embert is a problémával együtt.
(Megjegyzem – bár kimondatlanul – gyorsan
el is hitettem magammal, hogy Isten az én
oldalamon áll, és kizárólag engem pártol.)
2. Persze ez a felismerés és átadás nem tudott folyamatosan működni, mert mihelyt
jött a következő bántás, nálam megint beindult a harag, a félelem a vélt „emberi túlerővel” szemben, és az önsajnálat, és csak nyeltem a visszafojtott indulatot, szégyent, szorongást. De az Úr látta ezt a szorongattatott
állapotomat is, és azt, hogy mennyire rászorulok a segítségre, és az alkalmas időben jött
a következő vigasztalásával: „Mert amilyen
bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges a mi vigasztalásunk is.” (2Kor 1,5)
Megértettem, hogy – meglehetősen leegyszerűsítve – ezen a helyzeten keresztül is tanulhatom átélni Krisztus szenvedéseit: a meg
nem értettséget, az elutasítást, Isten Igéjének
elutasítását, a kigúnyolást, megszégyenítést.
Megértettem, hogy én most gondolkodhatok
erről a helyzetről úgy is, hogy – bár egész
más körülmények között, mégis – részestársa
lehetek az Ő szenvedésének. Kipróbálhatom,
hogyan kell meghalnom magamnak, és hogyan élhetek Őneki. És közben végiggondolhatom, hogy Ő mindezt a szenvedést értem,
értünk, az Őt meg nem értő, elutasító, megtaörömHíRlap
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gadó emberekért vállalta, és ráadásul nem
ilyen bagatell formában, hanem a golgotai
kereszthalálával… És megint „bőséges vigasztalást” kaptam.
3. Ez a vigasztalás volt, amikor már tudott
rám hatni a soron következő bántásnál, és
tudtam az Úr előtti öröm állapotában maradni, de volt, amikor nem tudtam az Úrra és a
„kiváltságos helyzetemre” koncentrálni. De
az Úr ebben az újra visszatérő szomorú és
sötét állapotomban sem szűnt meg beszélni
velem, hanem adta a következő verset egy
újságban:

Siklós József: Nem nagyobb...
Nem nagyobb a szolga mesterénél.
Jézus tövist vállalt, szögeket.
Egy csípős megjegyzés már sok neked,
egy gúnyos mosoly a hátad mögött?
Rajta harsányan, durván röhögött
a kivégző katonai csapat.
Neked szívedhez nőtt oly sok kacat?
Róla letépték egy szál köpenyét.
Magára vette mindünk szégyenét.
– Üdv palástja világra ráterül –
Ő vérben fürdik mezítelenül.
Ha benned Ő él: már ó-embered
Krisztussal együtt megfeszíttetett.
Igénye-joga semmi sincs neki;
nem lehet többé megsérteni.
Verhetik-rúghatják, nem sikolt,
s akár ha arcán sáros csizmafolt:
meg se rezzen már – hiszen halott.
Mesterénél a szolga nem nagyobb.
4. Azután átformálta a gúnyolódóhoz fűződő
gondolataimat is például azon a téren, hogy
sem félnem nem kell, sem haragudnom rá,
sem a megtorláson nem kell gondolkodnom,
hanem van egy feladatom, „megbízásom”,
mi több: parancsom vele kapcsolatban, ami,
örömHíRlap
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ha kitartóan végzem, átformálja az érzéseimet, érzelmeimet is iránta. (Azt már nem is
mertem remélni, hogy ráadásképpen Isten
meggyógyítja a kapcsolatunkat is! ) Ezt
pedig a következő Igével érte el az Úr:
„Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket; áldjátok és ne átkozzátok.” (Róm 12,14)
Hát, mondhatom, ez sem ment mindig automatikusan, de valahányszor engedelmesen
elkezdtem jó dolgokat, áldásokat kérni annak
a Testvéremnek, akitől a rosszat kaptam, és
így álltam az Úr előtt, könyörgésekkel érte,
hogy az Úr áldja meg az életét, tegyen jót
vele, legyen vele a nehézségeiben, akkor
egyszer csak azt kezdtem érezni, hogy hiszen
én megmagyarázhatatlan módon már szeretem ezt az embert, és őszintén szeretném, ha
valóban jó dolgok történnének vele, és már
nem félek tőle, hanem tudok felé kedvesen
közeledni, segíteni neki, ha kell.
Azóta – valóban csodálatos, Istentől jövő
ráadásképpen – gyógyul a kapcsolatunk:
Isten elvette tőlem a vele szemben állított
követeléseimet, ugyanakkor megdöbbenve,
és az Úr munkájára alázattal rácsodálkozva
veszem észre, hogy Ő is megszűnt gúnyolni,
és törekszik a kapcsolatunk helyreállítására.
Bölcs az Úr, kegyelmes minden gyermekével, és jó csendben lenni és várni Rá!
Szeretettel, együttérezve és imádkozva gondolok Rád és a „támadóidra” is! Bárcsak
eljöhetne a megbékélés a ti kapcsolatotokban
is! Isten áldjon!
Utóirat (fontos!): Utólag végiggondolva
még valamire emlékeztetnem kell magam,
amit az igazság érdekében nem hallgathatok
el, mert így lesz teljes Isten dicsősége, és az
én őszinteségem: ebben a folyamatban nem
csak vígasztalt az Úr, hanem rámutatott
arra is, hogy mennyire be tudok sötétedni
a harag és önsajnálat mocsarában vergődve. Arra is rámutatott, hogy korábban
milyen sokat kellett tisztogatnia rajtam is,
éppen azon a területen, amivel kapcsolatban én megpróbáltam helyreigazítani ezt
a Testvéremet. És mindezt az Ő türelmével,
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irgalmával és kegyelmével tette. Én viszont
sokáig inkább egy „írástudó ítélkező igazságával”. Jó volt ezzel a felismeréssel, bűnbánatban odafordulni az Úrhoz, aki nem csak
egy engem vigasztaló, és csak az én pártomat fogó Isten, hanem ahogy hozzám irgalmas és kegyelmes, úgy irgalmas és kegyelmes Atyja a többi gyermekének is, és nagyon szereti azt a gyermekét is, amelyikkel
én éppen konfliktusba kerültem. És hálás
vagyok a mi közös Atyánknak, hogy végül
összebékített minket!
Szeretettel: testvéred az Úrban

INKARNÁCIÓ
Ködbe tűnt a Hóreb csipkebokra,
VALAKI elindult a ködön át,
mint pásztor nélkül rettegő juhok,
várakozástól nyögött a világ.
Nem történt semmi.
Megtörtént minden!
Ember testében Isten jelent meg:
bepólyálva időkbe és térbe,
Betlehemben fölsírt a Gyermek.
Lukátsi Vilma

„Ha az Úr nem segített volna rajtam, én már
a csend honában laknám. Mikor azt gondoltam, hogy roskad a lábam, szereteted, Uram,
támogatott engem.” (Zsolt 94,17-18)
Talán többen is vagyunk olyanok, kiknek ez
a zsoltárrészlet már a szívébe vésődött. Jómagam többször is átélhettem azt a csodát,
hogy az Úr szeretete támogatott, olyan helyzetekben, amikor a halál környékezett. 2014
tavaszán a gödöllői szociális otthonban ápolóként dolgoztam. Ebben az időben egyre
gyakrabban és erősebben fájt már a gerincem. A lábba sugárzódó fájdalom miatt a
járás is nehézséget okozott. A munkámat
nem tudtam elvégezi, betegállomány és kezelések sora következett. Eljött az az állapot,
hogy már feküdni sem tudtam. Fél év alatt
huszonöt kilót fogytam, az állandósuló fájdalmat erős stresszként élte meg a szervezetem. Miután minden javulást célzó próbálkozás csak rontott a helyzeten, a műtét következett, majd az azt követő fél év felépülés.
Ma is emlékszem arra az alkalomra, amikor
a műtét után hazaérve testvérek látogattak
meg. Bár a zoknimat sem tudtam magam
felvenni, mégis a közös imádságkor hálát
adtam azért, hogy az Úr minden nyomorúságom ellenére örvendezéssel és békességgel tölt be. Teltek a hónapok, s bár a
comb zsibbadása megszűnt, a fájdalom megmaradt és az alsó lábszár zsibbadt helyette.
Lassan tudatosult bennem, elvesztettem az
egészségemet, az állásomat és a családfenntartói szerepet is. Elcsüggedtem, megkeseredtem. Elfogadás helyett tele voltam
daccal és haraggal. Balga módon szálltam
perbe a Mindenható Istennel, hátat fordítva
neki. A Biblia porosodott a polcon, én pedig ástam magam alatt egy jókora vermet,
ahol teljes volt a sötétség. Közel lakunk az
állomáshoz, és egy délelőtt hallottam, ahogy
megáll a vonat. Becsukódnak az ajtók, majd
újra elindul. Ezzel párhuzamosan egy hang
ezt mondta: Látod, hát itt a megoldás!
örömHíRlap
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Anyakönyvi
híreink 2019.
december
22-ig 18-ig
Anyakönyvi
híreink
2016.
december
Esküvők – A következő párok kértek áldást házasságkötésükre:
Esküvők
– A következő
párok
kértek áldást házasságkötésükre:
Kalázdi
Csaba
és Kerekes
Kinga
Juhász
Attila
Csaba
és
Török
Eszter
Dürge József és Dürge Józsefné szül:
Molnár Rozália
Tóth
Attila
István
és
Szodorai
Noémi
Halász Gábor László és Bréska Bernadett
Dr. Novák
Károly
és Dr.
Lencsér
Katalin
Krajczár
Richárd
Imre
és Szutor
Renáta
Vig
Attila
és
Földi
Katalin
Tóth Gergely és Rácz Adrienn
Lévai Antal Márk és Tarcza Eszter
Rafie Reza és Béres Noémi
Dr. Győri József Miklós és Kovács Judit
Grámán Nándor Zsolt és Hanzli Zita
Kunstár Zoltán és Csutorás Alexandra Enikő
Nagy Zoltán József és Horváth Bernadett
Varga Sándor és Stadler Lilla

Szűcs Márk Ágoston és Vinkó Anna
Gyulai
István–és
Bodor Irén
Keresztelők
Osztozunk
a gyermekáldást kapott családok örömében

május 04.

április
május09.
05.
június
július04.
20.
augusztus
augusztus04.
16.
augusztus
augusztus13.
17.
augusztus
27.
augusztus 31.
szeptember 03.
szeptember 13.
október 21.
szeptember 13.
október 22.

KOVÁCS LILLA
CSENGE - a
Kovács
István és kapott
Széplaki
Csilla gyermeke
Keresztelők
– Osztozunk
gyermekáldást
családok
örömében

szeptember 21.
október 19.
január 17.

Szász Vince
Szász Ferenc
Júlia
gyermeke
március
SZÁSZ
RITA,- Szász
Ferenc és
ésVince
Vincze
Júlia
gyermeke
február20.
24.
Magyar Bence - Magyar Tibor és Szkala Márta gyermeke
március 20.
NERPEL PÉTER, Nerpel Albert és Hajdara Nóra gyermeke
március 31.
Neuwirth Félix - Neuwirth Gábor és Hangyál Szilvia gyermeke
április 17.
GÁLL MAXIM LEONÁRD, Gáll Szabolcs Botond és Kozma Klaudia gyermeke
április 22.
Márta Levente István - Márta István és Netz Katalin gyermeke
május 01.
SÁNDOR
BOGLÁRKA,
Sándor
András
és
Nagy
Brigitta
Zsuzsa
gyermeke
május29.
26.
Szilvási Szonja Ninetta - Szilvási Ákos és Márkus Mónika gyermeke
május
DEBRECZENI-KONCZ
Debreczeni-Koncz
Zoltán és Koncz Klaudia gy. június
június12.
23.
Kunszt Kamilla - KunsztFANNI,
Szabolcs
és Tóth Orsolya gyermeke
Kökény Zoé
- Kökény
Tibor ésLászló
Gliba Viktória
gyermeke
június
MÜLLER
LILI
RÓZA, Müller
és Dankó
Katalin gyermeke
június26.
30.
Nagy Lídia
Viola
- Nagy Zsolt
Béla
és Ombodi
Eszter
gyermeke
július 03.
MÜLLER
LIZA
BERTA,
Müller
László
és Dankó
Katalin
gyermeke
június
30.
BagyinkaLUCA
Milán SÁRA,
és Lili - Müller
Bagyinka
Csaba
Bódi Zsuzsanna
gyermekei
szeptember
MÜLLER
László
ésés
Dankó
Katalin gyermeke
június04.
30.
Bévárdi Bernát - Bévárdi Balázs Sándor és Orbán Tímea gyermeke
szeptember 11.
JUHÁSZ TAMÁS, Juhász Attila Csaba és Török Eszter gyermeke
július 07.
Tóth Nándor Tibor - Tóth Tibor és Horváth Adél gyermeke
október 09.
DITRÓI
ZOÉ,
Ditrói
Zoltán
és
Sarkadi
Rita
gyermeke
július
21.
Tornai Boglárka - Tornai Tamás és Faragó Bettina gyermeke
december 04.
VASAS
VINCE
ATTILA,
Dr.
Vasas
Attila
és
Lipcsei
Noémi
gyermeke
július
28.
Sándor Bence és Máté - Sándor András és Nagy Brigitta Zsuzsa gyermekei
december 18.
PATAKI FLÓRA ANNA, Pataki Ferenc és Kalmár Dóra gyermeke
augusztus 18.
Felnőttkeresztség:
BIKFALVI
CSONGOR FARKAS, Dr. Bikfalvi István és Dr. Ferenczy Nóra gy. szeptember 01.
TornaiALÍZ,
Faragó
BettinaFaragó
Ványi Emilia gyermeke
december 04.
ZEKE
Zeke
László és
VikárJózsef
Ágnes és
gyermeke
szeptember
22.
TORNAI BÁLINT, Tornai Tamás és Faragó Bettina gyermeke
szeptember 29.
Konfirmálók
ELEK SÁRA, Elek Dávid János és Kovács Beáta Anita gyermeke
október 06.
Fiataljaink konfirmációja:
VASS MÁRK, Vass Zoltán és Tardi Szabina gyermeke
november 10.
Arany Boglárka, Bagu Ádám, Bartha Zsombor, Győri Boldizsár, Jakus Dániel, Kerti
KÁLNÁSI NÓRA, Kálnási András Ferenc és Nagy Krisztina gyermeke
december 08.
Dániel, Kiss Bence, Pozsár Evelin, Sebestyén Mátyás, Szabó Zalán, Tarcza Teodóra,
VASTAG LAURA ZIA, Vastag György és Szabó Bernadett gyermeke
december 22.
Tóth Kristóf, Tóth Krisztián Márk.
VASTAG CSABA GERGŐ, Vastag György és Szabó Bernadett gyermeke
december 22.

Imádkozzunk lelki épülésért mindannyiuk szívében!
Felnőttkeresztség:
TÉGLÁS FERENC, Téglás Ferenc és Pál Antónia gyermeke
GEŐCZE OSZKÁR, Geőcze Olivér és Orbán Brigitta gyermeke
NYIZSNYÁNSZKI-GUSZTOS SÁRA, Gusztos Péter és Nyizsnyánszki Anna
ULLMANN SÁRA, Ullmann Gábor és Csordás Judit

június 09.
június 09.
június 09.
december 22.

Konfirmálók
Fiataljaink konfirmációja: Ágoston Dóra, Ármány Krisztián, Balogh Gergely, Cseresnyés Emese,
Forgács Réka, Geőcze Oszkár, Kerti Klaudia, Kruppi Anna, Nagy Levente, Nyizsnyánszki-Gusztos
Sára, Pozsár Emma, Sarnitzky Lóránd, Sziráki Vivien, Téglás Ferenc, Varga Ágnes, Varga Tamás,
Vincze Richard, Zoltán Botond
Imádkozzunk lelki épülésért mindannyiuk szívében!

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

Lakcíme

Halálának ideje

Szabó Istvánné Varga Erika (50)
Fót, Széchenyi u. 9.
Lőri István (84)
Fót, Baross u. 18.
Szerencsi Józsefné Takács Berta (92)
Fót, Vörösmarty u. 66.
Borgulya Jánosné Pozsár Borbála (87)
Fót, Tóth Árpád u. 41.
Mike Istvánné Béres Lídia (93)
Fót, Liget u. 36.
Elek Sándor (85)
Fót, Győrffy u. 17.
Kerekes Árpád Zoltán (91)
Fót, Ady Endre u. 2.
Döményi Sándorné Sillingi Borbála (76)
Fót, Vörösmarty u. 8.
Vadasi Ottóné Kósz Irma Mária (86)
Velencefürdő, V. u. 25.
Nemes Imre (78)
Fót, Ybl Miklós u. 2.
Tenkő János (80)
Fót, Attila u. 9.
Szántó Tibor (57)
Fót, Apponyi Franciska u. 28.
Dobos József (74)
Fót, Kossuth L. u. 36.
Kókay József (72)
Fót, Bánya u. 3.
Hendzsel Mária (56)
Fót, Rét u. 15.
Cselőtei János (72)
Fót, Tessedik u. 1/b
Danyi István (74)
Fót, Károlyi I. u. 20.
Szegner István (77)
Fót, Bocskai u. 3.
Demeter Gyula (73)
Fót, Szent Benedek park 73.
Baffia Lajos (77)
Fót, Ady Endre u. 23.
Dadasev Gyula Miklós (78)
Fót, Berda J. u. 9.
Minárcsik László (68)
Fót, Károlyi István u. 15.
Minárcsik Lászlóné Terjék Gizella (72) Fót, Károlyi István u. 15.
Kalmár Lászlóné A. Cselőtei Julianna (85)
Fót, Czuczor u. 13.
Molnár József (79)
Fót, Zsák dűlő 7095/2
Imreh Árpád (92)
Fót, Jókai u. 6.
Csepa György (77)
Fót, Berda József u. 10.
Ilyés Ferenc (89)
Fót, Nagy Lajos kir. útja 8/3
Dajka Zsigmond (86)
Fót, Tanács József u. 36.
Molnár Istvánné Körtvélyessy Ágnes (88) Fót, Arany János u. 18.
Kiss Józsefné Elek Erzsébet (96)
Fót, Dózsa György u. 3.
Balogh Ferenc (78)
Fót, Béke u. 74.
Besze Alfréd (83)
Budapest, Marok J. u. 22.
Fekete István Péter (90)
Fót, Szent Benedek u. 26.
Fehér Lajosné Nagy Ottilia (93)
Fót, Vörösmarty tér 2.
Kapcsos Sándorné Katona Erzsébet (78)
Fót, Szabó P. u. 9.
Révász Tamás András (52)
Budapest, Szlacsányi F. u. 92.
Nagy Józsefné Fórizs Etelka (75)
Budapest, Kontyfa u. 8.
Tornai László (70)
Fót, Hargita u. 12.
Szántó László (77)
Fót, Sinka J. u. 20.
Szluha Alfréd (80)
Fót, Balavásár u. 19.

2018.12.18.
2019.01.05.
2019.01.10.
2019.01.18.
2019.02.06.
2019.02.01.
2019.02.03.
2019.02.14.
2019.02.16.
2019.03.08.
2019.03.15.
2019.03.01.
2019.03.25.
2019.04.07.
2019.04.01.
2019.04.23.
2019.04.28.
2019.04.26.
2019.05.05.
2019.05.09.
2019.05.17.
2014.08.13.
2019.05.18.
2019.06.11.
2019.06.14.
2019.06.18.
2019.06.25.
2019.06.23.
2019.06.24.
2019.07.15.
2019.07.25.
2019.08.02.
2019.08.06.
2019.09.07.
2019.08.23.
2019.10.02.
2019.10.15.
2019.10.04.
2019.10.29.
2019.11.04.
2019.11.13.
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Szépen elé lépsz, és nem fáj már soha többé.
Fagyos rémület vett erőt rajtam. Tudtam, ha
azonnal nem teszek valamit, az a szellemi
hatalom, ami megszólított, mint ordító oroszlán fog elnyelni. Bementem a szobába, az
ágyra tettem a Bibliát és elkezdtem olvasni.
„Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert
látja a világ világosságát, de ha valaki éjjel
jár, megbotlik, mert nincs világossága.” (Jn 11,9-10)
Szíven talált ez a mondat. Rám szakadt minden ellenkezésem, dacom, istentelenségem.
Az akkori állapotom diagnózisa volt előttem.
Tovább olvastam, és az általában csendes
Jézus hangos szóval így kiáltott: Lázár jöjj
ki! Íme, ilyen az, amikor az áldott Orvos
rendel. A diagnózis felállítása után nyújtja a
gyógyszert is. Ő bekiált a kriptaéletünkbe,
és kihív abból, mert ilyen Megváltója van
a bűnbe bukott embernek. Nincs az a
mélység, nincs az a 99-től elszakadt 1, akiért
Ő utána ne menne. Eltelt azóta egy-két év,
hogy ezek megtörténtek, és közben rá kellett
jönnöm, hogy életünk hajója sok viharon
megy keresztül. Lehet, a te életed most hánykódik kétségek és viharok közt, de nem a
vihar a fontos, hanem az, hogy Jézus ott van
e veled a hajóban, hogy elmondhassad neki:
nincs egészség, nincs munkahely, nincs
pénz, nincs békesség, nincs kilátás a jövőt
tekintve, mert valami meghomályosít. A sort
ki-ki folytathatja a maga életét tekintve, de
tudd, nem aranyon és ezüstön váltattunk
meg, hanem az Ő drága vérén, és Ő azt ígér-
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te: Veletek vagyok minden napon a világ
végezetéig. Ezért „Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat
nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor
segítségre van szükségünk.” (Zsid 4,16)
Ezúton is kívánok mindenkinek békés karácsonyt és Krisztusban gazdag, áldott új esztendőt!
Lányi Tamás

„Afrikai éhezô gyerekeknek
szeretnék segíteni”
A címet olvasva más-más gondolatok juthatnak eszünkbe. Egyrészt elismerésre méltó,
csodálatos elhívás ez, hogy valaki harmadik
világbeli országok kisgyermekein akar segíteni. Másrészt sokan gondolhatják, hogy
ezek csupán jól hangzó, megnyerő szavak,
amivel a kinyilatkoztató magának szeretne
dicsőséget kivívni. Juhász Márton esetében
ez a célkitűzés – mondhatni – tudtán kívül
született meg: egy márkaépítéssel foglalkozó
szeminárium feladatának eredményeként
ezek a szavak kerültek egymás mellé, mint
rá jellemző jelmondat. Néhány év múlva
pedig Isten valóban ebbe az irányba terelte
életét. 2017 óta a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány ügyvezető igazgatója, és a segíteni akarás élete középpontjába
került.
Kezdjük az elején: milyen út vezetett a
szociális szférához?
Szüleim gyógypedagógusok, nagypapám
református lelkész volt, így mondhatom,
hogy a szociális érzékenységet anyatejjel
szívtam magamba. Egyáltalán nem presszionáltak, természetes volt számomra, hogy
szociális területen szeretnék elhelyezkedni.
Két testvéremet követve én is a debreceni
Refiben érettségiztem, majd a Debreceni
Egyetem szociálpolitika szakára nyertem
felvételt. Megváltozott munkaképességű
munkavállalókat foglalkoztató cégeknél he-
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lyezkedtem el, mert a diploma megszerzése
óta fontosnak éreztem, hogy a fogyatékkal
vagy egyéb egészségkárosodással élő emberek is a társadalom hasznos tagjának érezhessék magukat.
Hogyan került képbe a Szeretetszolgálat?
2010-ben bíztak meg egy önkormányzati
tulajdonú cég vezetésével, ahol hátrányos
helyzetű személyeket foglalkoztattak. Még
mindig ott dolgoznék, ha nem kaptam volna
elhívást a Szeretetszolgálathoz. 2016-ban
volt egy nagy tervem: Pankotai Csaba bőrműves barátom megmutatta számomra a
varrás nélküli technikával készített táskamodelljét. Felépítettem egy komoly vállalkozási tervet a táska gyártásához és forgalmazásához, közel 100 milliós befektetői háttérrel. Manapság egyre divatosabb, hogy a nagy
cégeknek legyen küldetésük, ezért 2016 nyarán beiratkoztam egy márkaépítő szemináriumra. Önismereti feladatok is előkerültek a
tréning során. Az egyik abból állt, hogy száz
szó közül ki kellett választani ötvenet, majd
tovább szűkíteni, és végül a megmaradt, számomra legfontosabbnak ítélt öt szót mondatba kellett foglalni. Megszületett a mondatom: afrikai éhező gyerekeknek szeretnék
segíteni. A trénerek egyből meglátták benne
az üzleti potenciált, hogy ezt milyen jól lehetne kommunikálni, hogy az eladott táskákból származó bevétel valahány százalékát az
Afrikában élő szegény gyermekeknek ajánljuk fel, és így tovább. Ott és akkor bennem
sem tudatosodott igazán, hogy tulajdonképpen megfogalmaztam életem legfőbb célját:
segíteni másokon. Isten már ekkor elkezdte
előkészíteni az utamat, de előbb meg kellett
tisztulnom, hogy alkalmas szolgájává válhassak. Feleségem kicsapongó életmódom és
munkamániám miatt teljesen kimerült, ezért
két hónapig egyedül neveltem három kisfiunkat. Felhagytam addigi életmódommal,
belátva, hogy korábban a munkát és önmagamat helyeztem előtérbe az Úr ügyével és a
családommal szemben. A táska-projektet is
elhalasztottam, hiszen a gyerekekre kellett
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figyelnem. 2016 decemberében, két hónap
után az első nap, amikor újra együtt volt a
teljes család, hívásom érkezett: ügyvezető
igazgatót keresnek a Magyar Református
Szeretetszolgálathoz, és eszükbe jutottam,
mint a nonprofit szférában jártas vezető.
Azonnal igent mondtam a megkeresésre. Így
kerültem 2017 februárjában az MRSZ-hez.

Hogyan telt a kezdeti időszak a Szeretetszolgálatnál?
Nehéz időszak volt ez a Szeretetszolgálat
életében. Rengeteg erőt adott és ad mind a
mai napig az a János evangéliumából származó idézet, ami a Szeretetszolgálat falán
olvasható a Hungária körúti épületen: „Nem
ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket.”
A Magyar Református Szeretetszolgálatnál végzett munka során nap mint nap
találkoztok a szegénységgel, akár olyan
szinten, amit elképzelni sem tudunk. Mi
jelenti a legnagyobb kihívást a szolgálatban?
Mindig hangsúlyozom, hogy nem segélyszervezet, hanem szeretetszolgálat vagyunk,
és munkánkat attól a Krisztusi szeretettől
fűtve végezzük, amit mi is csak úgy, ingyen
kaptunk. Megértettem, hogy nekünk nem
földi mennyországot kell építenünk, hanem
Isten országát itt a földön, és a kettő közt
óriási különbség van. Nem minden éhezőnek, betegnek, rabnak kell segítenünk, ismernünk kell a határainkat. A legfontosabb,
örömHíRlap
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hogy a ránk bízottak mellett álljunk, akikért
felelősséggel tartozunk. Fel kell tudni ismerni azt, hogy mi a valós szükséglet és mi az
igény. Mi a valós szükségletek kielégítésében szeretnénk segíteni itthon, a Kárpátmedencében vagy a világ különböző országaiban, ahova Istenünk küld minket. Egy
cigányputriban élő asszony, akinek a házában sem vezetékes víz, sem fűtés nem volt,
mondta nekem, hogy ő minden nap hálával a
szívében ébred, hiszen Jézus megváltotta, és
ez a legfontosabb. Bangladesben a saját szememmel láthattam, hogy 10 négyzetméteren
egy leterített szőnyeggel, ami éjjeli fekvőhelyként is szolgál, és egy váltóruhával is
élnek emberek. Nekünk ehhez képest
Európában, hiába vagyunk statisztikák szerint a világ felső leggazdagabb 10 százalékában, sosem elég semmi, mindig kellene a
több, a szebb, a jobb. Egy-egy terepen töltött
nap vagy hét helyre tudja tenni az értékrendemet, és azt is eszembe juttatják, hogy ha
mindezt szeretet nélkül teszem, és nem egyedül az Úr dicsőségére, akkor semmi vagyok.

JÁSZOL ELŐTT
Királyok, bölcsek, pásztorok nyomában
a jászolodhoz hív és hajt a vágyam,
kis Jézus, életem gyönyörűsége,
hogy lelkem töltse be öröm és béke.
Szavakkal el nem mondható, mit érez
a szív, hogyha szól Megtestesült Igédhez;
s itt, hol Dicsőség zengett angyal-ajkon,
ígéretem a Mennybe felsóhajtom:
én Istenem! kit most Gyermekként látlak,
de bennünk s értünk művelsz majd csodákat,
magamat átadom Neked és kérlek,
hogy hűségemről ne feledkezzél meg
s tegyem azt, ami dicsőségedre válik,
szeresselek, szolgáljalak halálig,
hogy egykor lelkem színről-színre lásson
ott, hol örök boldogság a Karácsony.
Gát István
örömHíRlap
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Szeret az Úr!
„Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az
Úr tetteit!” (Zsolt 118,17)
Talán az elsők közt jelentkeztünk a berekfürdői csendeshétre, de ahogy közeledett az
alkalom, a lelkesedésem is kezdett alábbhagyni. Utolsó héten felhívtam tiszteletes
asszonyt, hogy mégsem tudunk (szeretnénk)
részt venni az alkalmon. Volt bennem harag,
düh, indulat, elkeseredettség, és a Sátán is
közrejátszott, hogy még a maradék kedvem
is elmenjen. Aztán jött Nick Vujicic bizonyságtétele, ahol személyes üzenetként megértettem, hogy az Úr szeret engem.
Sokáig imádkoztam, kértem az Urat, hogy
férjem is Őt dicsőítse, áldja, de amikor ez
elkezdődött, akkor nálam saját magammal
szemben kérdések merültek fel. Rossz érzés
volt úgy élni, minden nap kutatva Igéken
keresztül, hogy milyen a kapcsolatom az
Úrral, tényleg átadtam-e neki az életem.
7 év túlélés a rákkal, a küzdelmekkel, félelmekkel eleve nehéz napokat okozott. A féléves nagyvizsgálat során találtak a mellemben egy pici csomót, amiből szövettant vettek. Szövettani eredményem pozitív lett,
rosszindulatú mellrák – azonnali műtét. Ekkor kaptam ezt az Igét, amivel kezdtem:
„Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az
Úr tetteit!” (Zsolt 118,17) A csoda az volt
benne, hogy háromszor is megkaptam, és az
Úr ezt úgy rendezte, hogy mások is tanúi
lehessenek. 2018. március 5-én megműtöttek, és jött a várakozás a szövettanra, aminek
az eredménye nem rák, hanem egy 7 éves
áttét lett, de nem aktív, a PET CT pedig igazolta, hogy nincs szükség utókezelésre. Ez
alatt az idő alatt apukámnak romlott az állapota, 11 éve májcirrózisban szenvedett.
2018. május 6-án tudtam, hogy el kell tőle
búcsúzzak, és oda kell vigyem, segítsem
Jézushoz.
Vasárnap volt, istentisztelet után odamentem
Zsuzsa nénihez, aki segített mindenben,
imádkoztunk érte. Templomból hazaérve
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felhívtuk, de már nem
volt magánál. Anyukám a füléhez tartotta
a telefont, és szépen
sorban gyermekeimmel együtt elbúcsúztunk, megköszöntünk
neki mindent, és könyörögtünk,
hogy
vigye Jézus elé bűneit,
és kérjen bűnbocsánatot.
Tudom, hogy jó helyen van, békességet
adott nekem az Isten.
De én nem rá figyeltem, hanem belementem
a Sátán piszkos játékába.
Berekfürdőn tisztult le bennem, hogy mi is
történik körülöttem. Tiszteletes úr előadásai
voltak számomra a legmélyebbek.
Első nap a testiség kísértése volt a téma,
amit a Máté ev. 4,1-11 által hozott elénk.
Világos lett számomra, hogy a próbák, amik
Istentől jöttek, azok mindig megerősítettek,
amikor pedig a testem gyenge volt, akkor
erőt adtam az ellenség megerősítésére.
Itt fogadtam el, hogy valóban Isten gyermeke vagyok, hisz Ő megszabadított, meggyógyított, gondoskodik rólam.
Második nap a nagyság kísértése értette
meg velem, hogy mennyire támadhatóak
vagyunk gondolatban, képzeletünk által,
mert ez nemcsak a világi embert veszélyezteti, hanem bennünket, keresztyéneket is.
Elém jött, hogy fogadjam el Isten gyermekeként a küldetésem, mert csak Ő tudja, hogy
mi a legjobb nekem.
Harmadik nap pedig a hatalom kísértése
gondolkodtatott el, hogy milyen párhuzam
van Jézus kísértése és az én kísértésem között, én kiben hiszek, kiben bízom a próbatétel idején, megmaradok-e az Úrban. Mert ez
a kísértés számomra vagy rombolja, vagy
élteti a kapcsolatokat körülöttem. Nekem
csak Jézusban kell hinni, bízni, mert akkor a
hatalmunk építő, szolgáló lesz, és úgy győz-
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hetünk, hogy a mi
hatalmunkat
Isten
hatalma alá visszük.
Hála van a szívemben, hogy megkeresett, átölelt, meggyógyított a halálból,
Pásztorom lett és
elkísért az élet vizének forrásához.
Áldott ünnepeket kívánok!
„Meglátogat minket a
felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat
a békesség útjára.” (Lk 1,78-79)
Vincze Henrietta

KÉTSÉGEK KÖZÜL
Kétségek kergetnek,
fájdalmak feszítenek,
míg végül
hozzád, Uram,
megint megindulok,
megint megérkezem.
Kifosztott kezem,
szétdarabolt szívem
nyújtom csak
feléd, Uram,
hogy szeress,
hogy szerethesselek.
Ámen.
Hajdú Zoltán Levente
örömHíRlap
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„Én vagyok az út…”
Áldás, békesség!
Girhinyné Mária vagyok, 66 éves, jelenleg
nyugdíjas, előtte közel 50 évig betegágy és
műtőasztal mellett dolgoztam, mint endoszkópos és műtős szakasszisztens.
Arról az Istenről szeretnék szólni és bizonyságot tenni, Aki már akkor megváltoztatta az életemet, amikor még nem is
ismertem Őt.
Polgári családban nőttem fel. Istenről semmit nem tudtam. Futottam a világgal.
A 70-es években a Hajógyárban – alig 18
évesen – én voltam a legfiatalabb párttag.
Példaképeim – az akkor még nem karrierépítés céljából lett párttagok – egyszerű, becsületes munkások voltak. Tiszteletet, megbecsülést, a munka szeretetét tanultam tőlük.
De az életem nem volt egész, mindig kerestem valamit.
Új munkahelyemen, ahol gyors- és gépíró
voltam, egy alkalommal befogtak asszisztálni egy gégemetszéshez... engem, aki még
egy horzsolás látványától is menekültem!
Így lettem később betegágy és műtőasztal
mellett, imádsággal is szolgáló emberré.
Egy idő után társra is találtam. Esküvőt tervezve felébredt bennünk a vágy az egyházi
esküvő iránt. Ekkor még nem tudtam, hogy
ez már Isten keresése volt. Engedélyt kértem
a párttól az egyházi esküvőre, de nem kaptam meg, ezért kiléptem, ami akkor még nem
volt sem megszokott, sem egyszerű. Az esküvő előtti beszélgetésekben Végh Tamástól hallottunk először arról az Istenről,
Aki ma is él, és végtelen kegyelemmel keresi és szereti az embert.
Az első Igémet az esküvőn kaptam: „Meg
vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte
bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus
Jézus napjára.” (Fil 1,6)
Esküvő után pár hónappal egy biatorbágyi
csendeshétre mentem, ezelőtt 33 évvel. Egy
teljesen új világ tárult elém, egy világ,
amelyről semmit nem tudtam. Már pár nap
örömHíRlap
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után összetört az életem, amikor az Ige
fényében megláttam, milyen is vagyok
valójában, és milyennek lát engem az
Isten. Ekkor még nem ismerhettem az Úr
Jézust, de kértem, hogy fogadjon el engem is
így, ahogy vagyok, és vezessen.
Vezetett!
Hazaérkezésem után visszavittem a kórházba
a korábban eltulajdonított tárgyakat, amelyeket az Úr Jézus megismeréséig nem tartottam lopásnak. Nehezítette a helyzetem, hogy
édesanyám is ott dolgozott, féltem, szégyellni fog engem! De Isten megjutalmazza az
engedelmességet.
Így visszaemlékezve az egyik legnehezebb,
de legboldogabb napom volt.
A Biblia olvasásával, az igehirdetések hallgatásával egyre több bűnt ismertem fel magamban, megláttam elveszett állapotomat, de
megláttam az Úr Jézus Krisztust is. Megláttam benne a könyörülő Istent, a Megváltót.
Keresni kezdtem az Istennek tetsző életet.
Sok kudarc után megértettem, hogy ez maradéktalanul lehetetlen, de már részleteiben is
nagy öröm.
A hit és cselekedet lényegét számomra legérthetőbben Dietrich Bonhoeffer német tudós és teológus fogalmazta meg a Börtönlevelek című könyvében: „Ki állja meg a helyét? Csak az, akinek nem a maga okossága, elvei, lelkiismerete, szabadsága, érvényessége jelenti minden dolgok legvégső
mértékét, hanem mindezeket kész feláldozni, amikor hitben, és egyedül Istenhez való
hűségben engedelmes és felelős cselekvésre
van hivatva, a felelős ember, akinek élete
semmi más nem akar lenni, mint felelet és
válasz Isten kérdésére és hívására.”
Ennek gyakorlása egy egész életprogram
Isten gyermekei számára.
Hamarosan a szülés csodáját is megismertem. Ötödik terhességből fiam született. Ő
már pár hónapos korától ott van a gyülekezetben. Újjászületett.
Sok nehéz próba, betegség, gyász következett az életemben. Két év alatt öt temetés,
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válás, nehézség a hit útján, a magánéletben,
a munkahelyen. Olyan betegség, amelyben
más eszméletlenül feküdt, én pedig a gyógyítók között lehettem. Munkám során is sok
fájdalommal, könnyel, haláltusával találkoztam újraélesztésekben, amputálásokban, gégemetszésekben.
Én a gyávaságom miatt soha nem választottam volna ezt a szakmai területet,
de közel ötven évnyi munka
után kijelenthetem, hogy
Isten ezen az úton
akart
megáldani.
Megajándékozott
türelemmel, tudással, a betegek iránti
szeretettel. Megtanított rá, hogy mit
jelent egy Ige, egy jó
helyen mondott szó,
egy mosoly, vagy amikor már elfogynak a
szavak, csak együtt hallgatni a halálba indulóval.
Mert a hallgatást is tanulni
kell!
Mivel gyermekemet 1 éves
korától egyedül neveltem, több,
mint tíz szakképesítést szereztem
még munka mellett, a műtő vezetőjeként is több feladat hárult rám.
Így a szolgálatom nagy része:
- a nyári táboroztatásokban való részvételre,
- a református szeretetszolgálatban végzett
munkákra,
- és a biatorbágyi külsőkörös munkáshetekre
korlátozódott.
De szívesen emlékszem arra az időszakra is,
amikor már együtt szolgáltunk fiammal
Pasaréten, egy halmozottan sérült fiatalokat
segítő csoportban.
Megtérésem óta fontosnak tartom a másokért
való imádságot. Különösen azokért a betegekért, akiket senki nem látogat vagy bántalmazás miatt kerülnek kórházba.
Miközben másokért imádkoztam, megtanul-
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tam, hogy az imádságban – ami Istennel való
párbeszéd – békesség van és ajándék. Ez az
ajándék számomra a gyakorlati hit kialakulását, fejlődését, az Úr konkrét válaszait, sokszor csodáit jelenti.
Mindig és sokféleképpen szeretett engem
az Úr, ezért vallom is, hogy csak az Úr
Jézussal érdemes élni.
Engem is az Ő ereje vitt át és tartott
meg a nehéz helyzetekben, Ő
ajándékozott meg, a segítő, másokért tenni akaró
természetemmel,
a
gyermekkel, békességgel, örömmel, fájdalommal. Ő szabadított meg az okkult
bűnök következményeitől, Ő bocsátotta
meg a bűneimet, Ő
adott örök életet. Mindenem Tőle van...
A be nem teljesített kéréseim mögött is az Ő bölcs,
formáló szeretete áll.
Soha nem volt könnyű az életem, most sem az, de nem cserélném el senkivel, mert ezt az
utat maga Isten készítette nekem.
Még mindig vannak harcok, jobb és
rosszabb állapotok. Az úton a betegség, a
magány társammá lett, de tudom, hogy az én
Uram értem is meghalt, ezért reménységgel
nézhetek az elmúlás felé is, a holnap felé is,
mert benne van Ő, Aki adja, és a nehezekben
is mindig velem van, és gondomat viseli.
Folyamatosan tanulom, hogyan kell lassan
mindent elengedni, mit jelent hálásnak lenni
a nehezekért, a betegségekért, hogyan kell
elfogadni, és együtt élni a fizikai és szellemi
korlátokkal, melyek egyre szaporodnak.
Gyakran elfáradok már, néha félek is, de
békességet találok abban, hogy már ismerem
az Istenhez vezető utat...
Ez az út maga JÉZUS KRISZTUS.
örömHíRlap
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Isten kezében
Felvett az Isten az út
porából, s a kezére tett
félénk ázott bús kis
verebet,
Sokáig egyebet sem tett,
csak melengetett.
Lassan – Ó de lassan! –
minden csepp véremet,
átjárta melege,
kimondhatatlan hűsége,
atyai szeretete.
Kezéből etetett.
Igéjéből itatott.
Csipogni, repülni, hordani
tanított. Mindez sokáig
ó, de sokáig tartott.
Kezében vagyok.
Kezéből élek...
Bár szédít sokféle veszély,
Ujjai közt, ha kinézek,
de nem félek!
Tudom, – vihar is megtépáz,
Héja is kerülget,
Kétség, bú, gond, nyomor,
szívemre feküdhet,
de Isten kezéből
semmi ki nem vehet!
S így „lelkem szép csendesen
nyugszik csak az Úr Istenben.”
Kezében csupán eszköznek lenni,
Ugyan-e kezekbe lelkeket vezetni,
Megtanít az Isten!
Túrmezei Erzsébet
örömHíRlap
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Csendeshét ifis szemmel
Berekfürdő… a hely, ahová minden évben
elmegy a mamám, hogy aztán hosszabbnál
hosszabb történeteket meséljen róla. Eddig
nagyjából ennyit tudtam az egészről. Aztán
amikor idén szó esett róla az ifiben, valami
elkezdett motoszkálni bennem. Csak el kéne
menni oda… mégis mit csinálhatnak ott az
emberek olyan „csendben”, amitől aztán
sokkal boldogabban térnek haza. Így hát
jelentkeztem. A nyitóáhítat után, amikor
megláttam, hogy milyen sűrű programjaink
lesznek, kicsit meglepődtem. Mégis hogy
tudok majd figyelni? Ez lehet, hogy túl sok
lesz nekem. Ehhez hasonló gondolatokkal
ültem be a konferenciaterembe az első napon, de mire észrevettem, már az ebédnél
beszélgettünk a többiekkel. A délelőtti bizonyságtételek, éneklések, előadások és csoportos beszélgetések egy szempillantás alatt
elrepültek. Ráadásul ezek nem csak úgy simán elrepültek, de bizonyos részeik igen
mély nyomokat hagytak bennem, mások
rengeteg kérdést hoztak fel. De Isten nem
hagy megválaszolatlan kérdéseket, így gondolataimra már a délutáni sziesztázás alatt
válaszokat kaptam Sebestyén Győző tiszteletes úrtól a medencében „elmélkedve”. Ez
aztán a testi-lelki feltöltődés! A csendeshét
egyik fő mondata számomra az volt, amit
Barthos Gergely hévízgyörki lelkész említett
egyik alkalommal. Eszerint a birkák (vagyis
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Menyegzôi ruha

mi) nem tudják, hogy nem tudják mi a jó
nekik. Ez elsőre kicsit furán hangzik, de
arról szól, hogy mi elhisszük magunkról,
hogy tudjuk mi a legjobb nekünk, de ez
valójában nem így van. Éppen ezért van
akkora szükségünk az igaz Pásztorra, mert Ő
a szívünkbe lát és pontosan tudja, hogy mi
számunkra a legjobb, még ha mi ezt nem is
érthetjük (vagy megérteni sem akarjuk).
Engem külön örömmel töltött el az, hogy
ilyen sokan voltunk az ifiből (több mint 35en), mert így a közösségépítésre is volt külön
időnk. A csoportos beszélgetések, a délutáni fürdőzések és az esti társasjátékozások
is közelebb hoztak minket egymáshoz,
ezzel erősítve a csapatot.
Azt kell, hogy mondjam, hálás vagyok Istennek azért, hogy elvezetett engem erre a hétre.
Megértettem, hogy miért járnak ide anynyian évről évre. Ez nem csak egy egyszerű
kikapcsolódás, annál sokkal több. Hazatérésem után azon kaptam magam, hogy én is
pont úgy sztorizok a családnak, ahogy a mamám szokott, és már tudom is, hogy miért.
Konkrét érzéseket most direkt nem írok,
mert úgy vélem, hogy ez egy olyan dolog,
amit tényleg érdemes visszahallgatni a gyülekezet honlapjáról, mert onnan mindenki
meg fogja érteni, hogy miről beszélek. Számomra a héten kapott igés kártya tökéletesen
összefoglalja azokat a gondolatokat, amelyekkel eljöttem onnan: „Az Istennek útja
tökéletes; Az Úrnak beszéde tiszta; Paizsa ő
mindeneknek, akik ő benne bíznak.”
(2Sám 22,31)
ifj. Tompa Ferenc

Aki látja, mondja: „Uram a tied vagyok”.
Ittzés István hitmélyítő alkalmai a mennyei
menyegzőre hívnak mindenkit. Októberben
négy alkalommal is hallhattuk a meghívást,
Isten hívó szavát. Számomra az elmúlt 2
évem próbatételeit erősítette meg. Akkor
még nem értettem mit miért teszek, de Ő
tudta, és vezetett. A nagy kérdés nem az,
hogy van-e meghívónk, hanem az, hogy vane menyegzői ruhánk?
Az alapige Máté evangéliuma 22. verse volt.
Megtudjuk, hogy a király meghívottai nem
akarnak elmenni a menyegzőre. A menyegző
pedig készen áll, csak a „meghívottak nem
voltak rá méltók”. Az Atya az ő fiának készítette, ahol Jézus a vőlegény, a gyülekezet
a menyasszony, és a nagy lakoma a menynyek országában van. A király, Isten szólít
mindenkit, és újra próbálkozik, nem adja fel:
a lakodalmas házba hív be mindenkit.
„Bárkit, akit látnak, hívjanak be, az öltse
fel a menyegzői ruhát, és jöjjön el a menyegzőre.”
Ha nem megyek el a meghívásra, ha meg
sem próbálom, akkor elutasítom Istent. Mivel olyan ruhát kapunk, ami egyforma, így
mindenki egyforma lesz. Sajnos sokan az
önimádat és az önigazság csapdájába esünk,
ezáltal az ördög irányítása alá kerülünk.
Munkám során nagyon sokszor kerültem
olyan helyzetbe, hogy feltettem én is magamnak a kérdést: Alárendelem magam
Isten akaratának? Mivel a környezetemben kevés vallásos és hívő ember dolgozott,
nehéz volt jó, egyetértő és együttműködő
csapatban dolgozni, és ez egy idő után nem
is működött. Amikor nyugodt légkört alakítottam ki magam körül, akkor több helyről
az ezoterika, a világi elvárások, az erkölcstelenség támadt. Mit csináljunk? Tűrjünk?
Engedem, hogy rajtam is uralkodjanak a mai
világ diktátorai, vagy teszek ellene? Megpróbáltató volt nemet mondani, a szememet
becsukni, olykor az állásommal játszani, de
kiálltam Istenbe vetett hitem mellett. Istent
elutasítva viszont súlyos következményekkel
kell számolnunk. Tényleg azt teszem, amit
örömHíRlap
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mondok? Ha bemegyek menyegzői ruha
nélkül, kivettetnek. Elég egy apró hiba, és
minden borul. 7 évig mondtam magamnak,
hogy jó helyen vagyok. Aztán a problémák
eltussolása során döntöttem. A megalkuvás
nélküli együttmunkálkodás nálam nem
működik.
A jó cselekedeteimmel ki tudom fizetni
Istent? Nem. Ha én úgy érzem, mindent
megteszek, de a helyzet nem változik, akkor
van értelme bárminek is? Igen, van. Oda
kell szánnom magam teljesen! Ha nem
teszem meg, bajban vagyok. És én abban
voltam. Lyme kórt kaptam egy kullancstól.
Mindenféle nyavalyám lett. Jöttek támadások, amelyekben őrlődtem, bíztam magamban, majd megoldom így is. De nem sikerült.
Magamban bízom vagy Istenben? Ha tudom, hogy van Isten, akkor miért nem
kérem Tőle, hogy Ő vezessen?
A Biblia szavait bár emberek írták, Istentől
jött szavak, melyeket tiszta szívből úgy is
kell gondolnunk és éreznünk. Ha pedig nem
merjük, mert félünk, félek a következményektől, akkor miben hiszek? Az egyik alkalomnál összefoglalva így hangzott: nem az
anyag a lényeg, hanem a bennünk lakó lélek.
„Van örök élet, meg kell tanulni meghalni
Jézus kezében, hittel. De nem a halál idejében, hanem már előtte.” Ha nem úgy
élem a mindennapjaimat, ha nem úgy teszek,
ahogy mondom, ahogy Istennek tetsző, végem van. Vajon, ha az Apostoli Hitvallást
elmondom, úgy is gondolom? Ha elmegyek a
templomba vasárnap, akkor tényleg ott vagyok, vagy csak ott ülök a padban? Bár a
világ megpróbálja elhitetni velünk, hogy
nincs Isten, olyan helyekről jönnek visszajelzések, akik kételkednek, majd elmondják:
hát ezt csak Isten tehette. A halállal szemben
nincs semmi, csak az élet. És mi tudjuk és
valljuk, VAN ISTEN.
A tudományaink, a pusztítások, a fegyvereink nem az élet hatalma. Rossz úton megyünk, ha nem a Szentírás szerint élünk.
Valahogyan, valamiért létrejöttem, kegyelemből bűnbocsánatot is nyertem. A földön
átutazóban vagyok. Ő van és Tőle ered minden. Mindent kijelent nekünk a Biblia, csak a
örömHíRlap
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kezünkbe kell venni és olvasni, hogy megismerjük Őt az írások által. Ne engedjük magunkat becsapni, megvezetni! Ha ismerjük
az Írást, életünket átadjuk, akkor kivédjük a
támadásokat.
Ittzés József figyelmeztet a szeretet, az imádat és a megbocsátás helyes értelmezésére.
Tudunk-e szeretni? Indok nélkül, önzetlenül?
Addig nem tudjuk szeretni Istent, amíg nem
értjük Jézust. De milyen ember vagyok?
Kételkedő, aki megöli a hitet. És akkor jön a
Szentlélek, és felajánlja a kegyelmet. Élünk
vele?
Nehéz meghozni nagy horderejű döntéseket
az életünkben, pedig Jézus mindannyiunk
bűnéért meghalt, amit önként vállalt. Ha
vállaljuk mi is, az életünk jó úton halad és
örömteli lesz, még a megkeseredett helyzetekben is.
Otthagytam a munkám, lezártam a kapcsolatokat. Azóta gyógyult vagyok testileg, lelkileg. Vállalom, hogy valamiért lettem. Merjünk kiállni a hitünkért, mert Jézus is kiállt
értünk. Őáltala láthatjuk meg Istent, mert Ő a
láthatatlan Isten képe. Imádjuk őt, egyedül
Őt. Tudjunk megbocsátani, mert nekünk is
megbocsáttatott. Akik elfogadják Őt, örök
örömet kapnak.
Kívánom, hogy mindenkinek legyen meg a
menyegzői ruhája.
„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes
erődből.” (Mk 12,30)
Szabóné Bihary Szilvia
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Gyerekszáj
Nóri: Az én apukám tejmentes, azért nem ihat piros pötytyösből!
Óvónő: Meg tudsz enni egy
egész fasírtot?
Attila: Persze, kettőt is!
Csani: Az én bélrendszerem
nem bírja a tökfőzeléket!
Csani: Hány perc alatt csináltam a karkötőt? Három-négy?
Óvónő: Volt az tíz is.
Mesi: … de ki számolja?
Autózás
Gyorsan, gyorsan, sürgős baleset történt!
Felismerős játék 3 évesekkel
Máté: Ott a gomba!
Lídia javít: Az málna!
Óvónő halkan: Eper…
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Nóri: Én mindig rosszat álmodom!
Óvónő: Mindig? Azt nem hiszem.
Nóri: De-de-de! Én jobban tudom, én ott voltam!
Nóri: Elmehetek pisilni?
Óvónő: Igen.
Nóri: Köszi!
Engedékenység
Katus: Játszhatok?
Kamilla: Nem!
Katus: De kérlek, hadd játszszak!
Kamilla: Jó.
Lukács öltönyben érkezik a
nemzeti ünnepünkkor:
Jé! Lukács olyan vagy, mint
egy polgármester!
Bálint: Jézusnak csak egy széke van a mennyben?

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 házaspárokért, a gyermekáldásra vágyókért;
a gyászolókért, a megkeseredett szívűekért;
a magyar népért, országunk jövőjéért, vezetőiért.
örömHíRlap

Hirdetések
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Állandó alkalmaink 

örömHÍRlap
A Fót-Központi Református
Egyházközség Folyóirata

Vasárnap

10:00
10:00

Felelős szerkesztő:
Sebestyén Győző lelkipásztor

Szerda
Csütörtök
Péntek

9:00
18:30
18:00

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

Minden szerdán
8:30
Fiatalasszonyok imaköre
Minden második csütörtökön
9:30
Baba-mama kör
közbenső héten
9:30
Hitmélyítő mamakör
Minden hónap első keddjén
18:30 Férfióra
Minden hónap harmadik péntekén 17:30 Női óra
Minden hónap utolsó vasárnapján 16:00 Házassággondozó
alkalom
Énekkari próbák
Szólampróbák:
basszus - hétfő 8:00
szoprán - hétfő 19:30
tenor - hétfő 17:30
alt
- hétfő 18:30
Összpróba:
szerda 18:30
Hálaénekkar próbája: szerda 17:30 és péntek 9:00

JÁSZOL, KERESZT, KORONA
Jászoltól a koronáig
kereszten át vezet az út,
születése-halála közt
azon láthattuk a Fiút.
A szerető szívű Atya
hozzánk küldte le szent Fiát,
Betlehemi jászolágyra
csillag hullt a felhőkön át!
Jászoltól a keresztfáig
mint egy vándor, zarándokolt,
szavainak, csodáinak,
számtalan sok tanúja volt.
Jászol és korona között
várta Őt a kínos kereszt,
nem menekült el előle,
ám mi megtettük volna ezt.
Keresztjére már fényt vetett
dicső, égi koronája,
melyen világ minden bűne
- lavinaként - zúdult rája!
Ám feltámadt! S egykor mennyben
láthatjuk szívünk Királyát,
s csodálhatjuk káprázatos
fényt árasztó koronáját!
Pecznyík Pál

örömHíRlap

Gyülekezeti istentisztelet
Gyermek istentisztelet
(4 csoportban: 3-5, 6-8, 9-11, 12-14 évesek)
Bibliaóra
Imaóra
Ifjúsági órák: Kisifi, Nagyifi

Különleges alkalmaink
December 30. 17:00
31. 17:00

Előszilveszteri házaspári alkalom
Óévi istentisztelet

Január

Újévi istentisztelet
Egyetemes imahét

1. 17:00
20-24. 18:00

Február 25-28. 18:00

Böjti előkészítő alkalmak

Március

Böjti úrvacsorás istentisztelet

Április

1. 10:00
6-11.
10.
10.
12-13.
19.

18:00
10:00
18:00
10:00
10:00

Nagyheti előkészítő alkalmak
Nagypénteki istentisztelet
Passiós istentisztelet
Húsvéti úrvacsorás istentiszteletek
Női csendesnap

