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Gazdagon megáldva
„Az én Istenem pedig be fogja
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15 üdítő volt. Felüdítő? A nagy forHirdetések
16 róságban? Igen! Mindenkinek?
Sajnos nem! Csak azoknak, akik
Pál apostollal együtt tudják vallani, az Úr az „én Istenem”! Azért, mert akinek Istene az Úr, azoknak kínált
olyan alkalmakat, amelyek lehetővé tették, hogy
szomjúságuk megelégüljön a nagy hőségben. Hol?
Gyermek- és ifjúsági táborban; kiránduláson Erdélyben,
TARTALOMJEGYZÉK:

a Gárdonyi Zoltán Énekkar szolgálatával egybekötve; az Országos Református Ifjúsági Találkozón – a Csillagponton; biatorbágyi csendesheteken; istentiszteleteken, házi bibliaórákon, testvéri
beszélgetésekben, egyéni csendességekben. Gyermek, fiatal,
felnőtt odaszánhatta idejét és szívét, hogy jobban megismerje
Teremtő és Megváltó Istenét.
Én kifejezetten örültem, hogy
rögtön a tanév lezárása után lelkész csendeshéten vehettem részt
a férjemmel. Jó volt megállni és
számba venni az elmúlt év történéseit, és újra értelmezni identitásom Jézus Krisztusban, a szolgálataimat, szerepeimet a családban, a gyülekezetben.
A hét folyamán újra átélhettem: az én Istenem gondoskodik! Méghozzá mindenről!
Nem csupán egy-két kardinális
kérdésem megoldására siet, hanem a legapróbb, leghétköznapibb teendőimben is velem van,
segít. Tanít imádkozni a férjemért, akire sokszoros felelősség
bízatott, az egészségéért, amit
bénítanak a „stresszfaktorok”; a
gyermekeimért, akik már közelebb vannak a felnőttkorhoz,
mint gondolnám; a jövőjükért.
Az özvegy édesanyámért, akinek
vállára sok teher került, a szeretteimért és a gyülekezet nagy
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családjáért, aminek szükségei szüntelen előttem vannak. Akikért naponta küzdök, imádkozom.
Az ősz új feladatokat és lehetőségeket rejt
magában. Új szükségleteket és új kihívásokat. Azonban jött az „én Istenem” és így
bátorított: be fogom tölteni minden szükségedet. „… be fogja tölteni...!” Ő! Ő, aki
maga Jahve-Jire, azaz a gondoskodó
Isten. Az az Isten, aki nem megy el érzéketlenül az életem mellett. Jelen van, tanácsol,
bátorít, segít! „… minden szükségeteket…”
Mindazt, ami nem az én igényem, nem az én
elvárásom, vágyam, hanem SZÜKSÉGEM!
Ami elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy
életképes, működőképes legyek és maradjak.
Hogyan? „… az Ő gazdagsága szerint, dicsőségesen.” De megörültem ennek a kijelentésnek! Az én gazdag Istenem, nem csupán csurrant-cseppent majd valamit nekem, hanem gazdagon megáld. Az Ő dicsőségére, szavakkal ki nem fejezhető módon! Hála legyen Neki érte!
Mindezt – „Jézus Krisztusban”! Az én Istenem, az Ő Fiában, Jézus Krisztusban tölti
be szükségeimet! Nem egy követet, egy
angyalt küld csupán, nem egy prófétát, egy
tanítót, hanem magát a FIÁT! JÉZUST!
Nincs szebb név e földön, amely megelégítené, boldogabbá tenné szívemet! E drága ígérete augusztus végén hangzott felém, és most
örömmel osztom meg veletek is.
Kedves Testvérek! Merjétek ti is elhinni,
magatokévá tenni az Ő szavát, és nézzetek
így előre, hálás szívvel!
Hiszen, olyan Istent követhettek, aki:
- nektek adja magát
- mellettetek van segítő szándékkal
- betölti minden szükségeteket
- az Ő gazdagsága szerint
- dicsőségesen
- mindezt Jézus Krisztusban!
Alapozzátok rá a nyarat felváltó őszt, az
előttetek álló új tanévet, és egész életeteket!
Sebestyén Julianna beo. lp.
örömHíRlap
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Hálaadó lélek
„Állj meg, és gondold
meg Isten csodáit!”
(Jób 37,13)
A betegségem miatt a
közgyógyellátás keretében márciusban megkaptam a második, mozgássérülteknek gyártott mopedemet (teljesen ingyen). Nagyon örültem neki, mert megkönynyíti a közlekedésemet.
Ugyanakkor nagy hála ébredt a szívemben
Isten gondviselő jósága iránt, újból. Anynyira jellemző ránk a panaszkodás, az
elégedetlenkedés. Tanuljunk meg hálát
adni, mielőtt elkezdenénk panaszkodni!
Vegyük sorba miért is adhatunk hálát a mi
Megváltónknak!
Mert mink van, amit nem Istentől kaptunk?
- az örök életünket
- hogy a világ e pontjára születtünk
- hogy békében élhetünk országunkban
- szabadon gyakorolhatjuk a hitünket
- élő hitű gyülekezetünk van, élő hitű lelkészekkel
- jólétben élhetünk, mindenből több van,
mint amire szükségünk van
- tiszta vizet ihatunk
- van nyugdíjrendszerünk, sokféle ellátás
- van ingyenes orvosi ellátás (protézisek nélkül járni sem tudnék)
- szabadon kimehetünk az utcára, nem üldöznek a hitünkért
- el vagyunk látva bőven lelki eledellel
(testivel is)
- az óvodánkért, az ott folyó lelki nevelésért...
… és mindenki tegye hozzá a maga hálaadását. Azt hiszem sokáig sorolhatnánk.
Ha végeztünk a hálaadással, akkor már
nem is akarunk panaszkodni.
Isten áldja meg a Testvéreket!
Nyukáné Erika
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Tavaszi ifi nap
Nem egészen egy éve, 2018 szeptemberében
megalakult a gyülekezetünkben a „Nagy Ifi”.
A 18-30 éves korosztálynak szóló alkalmainkat a „Kis Ifi”-vel párhuzamosan, péntek
esténként tartjuk. Ennek azt hiszem rajtam
kívül is sokan örültek még, hiszen mi egészen más élethelyzetekkel, problémákkal
szembesülünk, más kérdésekre keressük a
választ, mint a 18 év alatti fiatalok.
A „Nagy Ifi” alkalmain sokszor felmerült,
hogy milyen jó lenne egy csapatépítős, ismerkedős csendesnapot rendezni. Ennek a
szervezését végül a REFISZ – a Református
Fiatalok Szövetsége – vállalta el. Április
13-án, szombaton tartották az Ifi napot,
amelyre a gyülekezet összes fiatalját meghívták, nem csak a „Nagy Ifi” tagjait.
Az igazán korán kelők imaközösséggel kezdték a reggelt, majd gyülekezés és kötetlen
ismerkedés volt a program. Nagyon jó volt
az ismerősök mellett olyanokkal is találkozni, akiket csak látásból vagy egyáltalán nem
ismertem. 10 órától egy játékos bemutatko-
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zás, ismerkedés következett, utána pedig a
nap fő előadását hallgattuk meg. A téma
igazán aktuális és fiatalos volt: kit/kiket
követünk az interneten illetve az életünkben? Nagyon sok olyan emberre figyelünk, akinek a befolyása nem ad igazi értéket az életünkhöz, miközben sokszor
meg sem halljuk Jézus hívását: „Kövess
engem!”
Nekem személy szerint nagyon tetszett, hogy
nem az volt a fő üzenet, hogy teljesen offline
kellene lennünk, és senkit se kövessünk a
közösségi médiában. De nagyon fontos,
hogy Jézus követése legyen az első, és mérlegeljük, milyen embereknek engedjük, hogy
befolyásoljanak minket az interneten keresztül. Néhány keresztyén youtubert és bloggert
is ajánlottak nekünk, akiket érdemes követni.
Az előadás után csoportos beszélgetés, majd
ebéd következett. A délutánt pedig játékos
vetélkedővel töltöttük, amelyben többek
között helyet kapott egy bibliai kvíz és egy
kisfilm forgatási feladat. Ezek közben mindannyian nagyon jól éreztük magunkat, sokat
nevettünk, beszélgettünk és épültünk, mint
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közösség.
A délután zárásaként a vetélkedő eredményhirdetése és közös éneklés következett, majd
szép lassan mindenki hazaindult. Nekem
azonban nem ért egészen véget itt a program,
hazaérve leültem és végiggondoltam, kit és
miért követek a közösségi médiában. Mire
ezzel végeztem, kb. a felére csökkent az általam követett emberek száma.
Nagyon örültem neki, hogy a REFISZ eljött
hozzánk, és megszervezték ezt a napot, mert
egyénenként és közösségként is sokat épültünk. Közben példát is mutattak, hogy egy
összetartó, fiatalokból álló csapat milyen jó
programokat tud szervezni. Remélem a következő Ifi napot már mi, a nagy ifisek tudjuk majd hasonló színvonalon megszervezni.
Matyó Dóra
Pecznyík Pál: JÉZUS KÖVETÉSE!
Jézus követése
bár nem rózsás álom,
mégis: igájánál
nincs szebb a világon.
Jézus, Veled együtt
a könnyű igában,
könnyebb közlekedni
bűnterhes világban.
Terhem nagyobb súlya
a Te vállad nyomja,
az én gyenge vállam
kisebb részét hordja.
Megváltóm, örömmel
veszem fel igádat,
százszorta nehezebb
az, mit a világ ad.
Ajándékba adtad
könnyű, szép terhedet,
s magadra vállaltad
súlyos bűn-terhemet!
Nálad: pehelykönnyű,
mi itt ólomnehéz,
örök a mennyei,
múló a földi rész.
Jézus, ajándékul
adtad szép igádat,
tiéd legyen érte
hála és imádat!
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Jézus követése
Kedves Testvérek!
Sebestyén Julianna tiszteletes asszony megkért, hogy a női csendesnapon elhangzott
„Jézus követése” téma kapcsán írjak beszámolót, ha lehet a személyes tapasztalatomról.
Visszahallgatva az ott elhangzottakat az
alábbi imádság fogalmazódott meg bennem.
Mennyei Édesatyám!
Köszönöm, Uram, hogy így szólíthatlak. Köszönöm, hogy földi édesapám helyett Te lettél az Atyám, és betöltötted azt az űrt, amit a
földi hiányosságaim okoztak. Köszönöm,
hogy a gyermekeim szükségleteit is betöltötted, amikor megkértelek, hogy légy az édesapjuk helyett az Édesatyjuk. Áldalak és magasztallak szeretetedért és gondoskodásodért.
16 évvel ezelőtt ismertelek meg, de tudom,
hogy Te már édesanyám méhében formáltál
és kiválasztottál, hogy legyek a követőd. Sajnálom, hogy korábban nem így ismertelek.
Mennyi fölösleges dolog kimaradhatott volna az életemből! Hálás vagyok, hogy neked
van hatalmad bepótolni az elvesztegetett
időt.
Köszönöm, hogy megszólítottál azon a szomorú reggelen, amikor földi társamat elszólítottad mellőlem, és biztosítottál arról, hogy
nem hagysz magamra, mindig velem leszel
és minden gondomat rád vethetem. Jézusról
még keveset tudtam, de éreztem a Te jelenlétedet, és ez nagyon jó volt nekem. Mint a
mágnes a vasat, úgy vonzottál. Szerettelek
volna minél jobban megismerni. Minden
kiolvasott könyvből a Te szereteted sugárzott
felém, és éreztem, hogy melletted biztonságban élhetek. Szerettem volna a két karodba
belesimulni, nagyon hiányzott a szerető érintés. De simogattál a gyermekeim karjaival,
szeretetükkel, a családom rám figyelésével.
Új családdal ajándékoztál meg: a gyülekezettel.
Kaptam Tőled új feladatokat, amit egyálta-
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lán nem éreztem tehernek, bár testi fáradságot okoztak. Elhívtál a gyermekek közé. Táboroztunk. Nem csak hozzájuk jutottak el a
Te Igéid, hanem hozzám is mosogatás közben. Eszembe juttattad vétkeimet, amik fájtak, megsebeztek, de Te gyógyító orvosként
bocsánatkérésemre bűnbocsánattal válaszoltál. Így gyógyultam, megszabadulva lelki
fájdalmaimtól. Akkor értettem meg, hogy
miért jött Jézus: meghalni értem (is) a kereszten a bűneimért. A mellettem élők nem
értették, hogy mi történt velem. Ők nem értették, hogy megtaláltam a legnagyobb kincset, amit ember itt a földön találhat. Már
nem akartam a régi életemet élni. Mindent
csak Veled. Rád bíztam az életemet.
Tőled kértem és kaptam újból társat – csodálatos módon. (Istentől hogy is lehetne másképp!?) Köszönöm. Vele együtt kaptam soksok szeretetet, de feladatot is. Te már előre
készítettél a feleség szerepére. Köszönöm,
hogy megbocsátottad, hogy ennek a tantárgynak a gyakorlati részéből nem mindig
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vizsgáztam kitűnőre. Többször magam körül
forgott az életem, és nem Rád néztem fel,
nem Tőled kértem segítséget, amikor nehézségek adódtak. Te soha nem mondtál le rólam.
Uram! Olyan jó visszanézni az elmúlt időkre,
meglátni, hogy ott voltál a nehezekben. Sokszor kérdeztem, hogy miért, Uram? Te azt
mondtad, hogy a Te dicsőségedre. Beláttam,
ha minden rendben van az életemben, kevésbé figyelnek rám (Rád) a körülöttem élők. A
nehezekben sokkal inkább meglátszik, hogy
nem az én erőmből maradok talpon, hanem a
Te kegyelmedből, hogy tanuljak belőle. Bocsásd meg, hogy többször elégedetlenkedtem, ahelyett, hogy hálát adtam volna. Volt,
hogy legszívesebben feladtam volna, de Te
küldtél számomra egy Igét, vagy testvért,
akinek a segítségével vigaszt találtam és
lehetőséget a folytatásra. Légy ezért áldott!
Uram, tudom, arra hívtál el, hogy legyek
Szentlelked temploma. Arra, hogy meglátszódjon rajtam, hogy Hozzád tartozom, a Te
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követőd vagyok, és hogy továbbadjam mindazt, amit Tőled tanultam. Nagyon szeretném,
ha így lenne! Szeretném, ha minden szerettem megismerne Téged! Kérlek, tégy alkalmassá engem, alkalmatlant, hogy Téged tudjalak felmutatni minden cselekedetemmel és
szavammal. Tudom, hogy számíthatok Rád!
Az Úr Jézus nevében kérlek, hallgasd meg
imádságomat. Ámen!
Tariskáné Kati

Balatonôszöd Ifitábor
2019. június 24-28.
Vasárnap, a tábor előtt egy nappal már minden csomag ott várakozott indulásra készen.
A testvéremmel együtt mindent bepakoltunk
és izgatottan vártuk a reggeli indulást. Másnap 8:30-kor volt a gyülekező a templomudvaron.
Az utazás Balatonőszödig jól telt. Amikor a
szálláshoz értünk, kiszálltunk és elkezdtük
bepakolni a csomagokat. Elfoglaltuk a szobákat, mindenki választott magának egy
ágyat és kipakoltunk. A Református Ifjúsági
Szállás nagyon otthonos volt.
Az öt nap alatt voltak előadások, melyeknek
témája a világ volt. Megtanulhattuk azt,
hogy:
- Hogyan kerültünk a világba?
- Mi a baj a világgal?
- Hol állunk a világban?
- Miért vagyunk a világon?
- Merre menjünk?
Számomra ezek az előadások sokat jelentettek. Megértettem azt, hogy akkor tapasztalhatom meg Isten vezetését, ha szoros kapcsolatban vagyok vele, alávetem magam
az Ő akaratának, tanítható vagyok, felismerem és használom a Tőle kapott képességeimet és figyelek az érzéseimre is.
Programok terén sem szűkölködtünk. Voltak
különböző játékok, csapatversenyek és mivel
az időjárás is kedvező volt, így a strandon is
örömHíRlap
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sok időt tudtunk tölteni.
Nekem ez volt az első ilyen tábor, ahová
elmentem. Nagyon jól éreztem magam, rengeteg élménnyel gazdagodtam. Sok jó embert ismerhettem meg, és tagjává válhattam
egy olyan közösségnek, ahol lelkileg és hitben is növekedhetek. Hálás vagyok azért,
hogy részese lehettem ennek. Imádkozom
azért, hogy azt a sok értéket és kincset, amit
ezen a nyáron kaptam, az Úrhoz méltó módon tudjam megőrizni, és kívánom, hogy
minden ember tapasztalja meg Krisztusnak
minden ismeretet meghaladó szeretetét.
Téglás Antónia

Nem szégyen az alázat!
Lábat mosó iskolába
nem kell járni sehol, hála.
Mert nem vonzó ez a szakma,
senki nem megy ilyen szakra.
Mégis: Jézus, mint Úr s Király,
asztalfőről íme föláll,
Bár nem méltó egy Királyhoz,
lehajol sok poros lábhoz!
Használja a mosdótálat,
mossa a sok poros lábat.
Tanítványok tág szemekkel
nézik, mit csinál a Mester?!
Péter előbb ellenkezik,
ám bűne ránehezedik,
bűnbánat remeg szavában,
fejemet is, ne csak lábam!
Jézus példát hagyott nekünk,
kik fent hordjuk orrunk, fejünk.
Mi szeretünk fejet mosni,
tanuljunk meg lábat mosni!
Mert nem szégyen az alázat,
mossunk néha poros lábat.
alázatos szívű ember
üdv–koronát kap a mennyben!
ÁMEN
Pecznyík Pál
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TITKOS ÜGYNÖK TÁBOR
A július 7-i istentiszteletre menet, talpunk
alatt különféle élénk színű alkotásokkal találkozhattunk, melyek a térkövet díszítették. Ez
nem lehet másnak a jele, csak annak, hogy itt
egy örömmel teli gyermeksereg járt, és a
térkő könyörtelen meghódítására vállalkozott. Nem csak az aszfaltkréta, de rengeteg
közösségi játék, izgalmas történetek, vetélkedők tették vidámmá és élettel telivé az idei
napközis gyerektábort. Gyülekezetünkből
15-20 tag látott el olyan különféle szolgálatokat, mint az igei tanítás, énekek megtanítása, konyhai feladatok ellátása, kürtöskalács
sütés, játékok levezetése, szemléltető színdarab megtanulása és előadása, és még lehetne
sorolni.
Azt tapasztaltuk, hogy Isten gazdagon megáldotta mind az egymással gördülékenyen
együttműködő szolgálói csapatot, mind pedig azt a közel hatvan gyermeket, akik szorgalmasan kutatták, hogy mit is jelent az
„SZ-N-K”, és hogyan lehet azt használni.
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A tábor idejére ugyanis a gyerekek játékosan mind titkos ügynökökké válhattak,
és ebben a szerepben ezt a nagy küldetést
kellett teljesíteniük. Napról napra, fokozatosan többet tudhattak meg az SZ-N-K-ról, az
igei tanítások alkalmával.
Már az első nap kiderült, hogy egy Szavak
Nélküli Könyvről van szó, ami egy zsebméretű, öt különböző színű oldalból álló
„kütyü”. Ezzel bármikor, bárkinek rekord
idő alatt elmondhatják azt a nagy történetet és örömüzenetet, amit a Biblia elénk
tár:
 Isten egy olyan világot teremtett, ahol az
Ő közelségében és dicsőséges uralmában
élhetett az emberiség (arany szín).
 Ám az első emberpár, és velük együtt mi
is hátat fordítottunk Istennek, fellázadtunk
és elhatalmasodott rajtunk a bűn (fekete
szín).
 Isten mégis megkönyörült és elküldte a
Fiát, Jézus Krisztust, aki halálával és a
kereszten kiontott vére által (piros szín)

örömHíRlap
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megtisztít bennünket a bűntől és helyreállítja kapcsolatunkat Istennel,
 ha hiszünk benne (fehér szín).
 A hitben és Jézus Krisztus kegyelmében
növekedve élhetjük át azt, ahogyan végbemegy a mi életünkben is az újjáteremtés
nagy csodája (zöld szín).
Az a reményünk, hogy ez a színes történet
így vagy úgy, de megmarad a gyermekek
szívében és sokakban gyökeret is ereszt.
Korábbi napközis gyerekhetes élményeimmel összehasonlítva nagy magvetésnek tartom azt, hogy a szervezők bevállalták még a
közös reggelit is, az ebéd és az uzsonna mellé. Napi három olyan alkalom volt így biztosítva a gyerekeknek, amikor együtt ehettek,
beszélgethettek, barátkozhattak, egyszóval
asztalközösségben lehettek. Ennek az élménynek az erősítése felbecsülhetetlen értékű egy olyan társadalomban, ahol a közöny
uralkodik.
A másik nagy magvetés a táborban, azt gondolom, a délutánonkénti missziós történet
volt. A gyerekek kíváncsian várták az Isten
örömHíRlap
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iránti hűségről és az embertársaink iránti
szeretetről szóló történet következő izgalmas
epizódjait.
Hisszük, hogy mostanra, bár az eső lemosta
az aszfaltkrétát, és nem látszik belőle semmi,
de azt a rengeteg magot, amit a táborban
szórtunk, abban még gyönyörködni fogunk a későbbiekben. Imádkozzunk, hogy
ez valóban így legyen!
Székely Pál Domokos teo.

C.H. Spurgeon - Hinni
Hinni annyit jelent,
mint Jézushoz jönni vakon és hinni,
hogy szemünket megnyithatja.
Hozzá fordulni szegényen és hinni,
hogy meggazdagíthat.
Hozzá menni üresen és elfogadni,
amivel megkínál;
magunkat halálraítéltnek tekinteni
és Benne örök életet találni.
Önigazságunkat kárnak ítélni,
Jézust pedig igazságunk,
megszentelődésünk és megváltásunk
kezese gyanánt elfogadni.
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Egy titkos küldetés öt napja
Véget ért a suli, és két hét múlva már megint
korán kellett kelnem. Nem szeretek korán
kelni, de van, amiért megéri.
Reggel a gyülekezeti teremben már vártak
minket a régen látott barátok, óvónénik, a
segítők, na és a finom reggeli. Ettől már rögtön színesebben láttam a világot. Hamarosan
az is kiderült, hogy a hét témája a szavak
nélküli könyv lesz. A gyerek istentiszteleteken is találkoztunk már ezzel. A könyvnek
csupán öt lapja van, öt különböző színű.
Minden napra jutott egy szín, egy-egy hozzá
köthető témával. Reggeli után átmentünk a
templomba, ahol minden színt, témát egy
háromtagú csapat adott elő kémfilmes feldolgozásban. Ebéd után egy kedves történetet
hallgattunk meg arról, hogy Isten mindenki
életét meg tudja változtatni. Beszélgettünk
arról, hogy hogyan kerülhetünk a mennybe,
milyen a mennyország, mi a bűn, és ami a
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legjobban érdekelt, az elfogadásról. Megtanultunk egy dalt is, melyben arról énekeltünk, hogy Isten előtt minden ember egyforma, mindegy, hogy hol születtünk, milyen környezetben nőttünk fel, mindenkit
egyformán szeret.
Délután csapatversenyeken vettünk részt.
Ötfelé osztottak bennünket: zöld, fehér, piros, fekete és sárga csapatra. Futottunk, rejtvényeket oldottunk meg, kirakóztunk, célba
dobtunk, sorversenyeztünk, és a végére elfáradtunk. Szerettem a délutáni kézműveskedéseket, mert jókat nevettünk egymás
„ügyeskedésein”, és a sajátjainkon is. Utolsó
napon kürtőskalács sütéssel kedveskedtek
nekünk a tábor rendezői. Vasárnap az istentiszteleten bemutattuk a gyülekezetnek, hogy
mit tanultunk ezen a héten.
Köszönjük ezt az emlékezetes hetet és a remek élményeket, remélem jövőre újra találkozunk!
Simon Virág

örömHíRlap
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Énekkari kirándulás
Erdélyországba
Tavaly ősszel Ormenisan Mónika felvetette,
hogy van-e kedvünk idén Erdélybe látogatni.
Javaslatát egyhangúlag megszavaztuk, ami
énekkari próbák formájában rótt ránk némi
plusz odaszánást az egyébként pihenőnek
számító nyári időszakban, de ezt lelkesen
felvállaltuk.
A július 12-i indulás napja hamar eljött, a
lelkészeinkkel és családtagokkal kiegészített
Gárdonyi Zoltán énekkar autóbusza Isten
gondviselésére bízva magát elindult a kirándulásra. (Erdély régóta a szívem csücske
egyébként, kötődésem egyik oka talán családfámban keresendő: anyai nagyapám
Kolozsváron született.)
Helytörténetből, történelmi ismeretekből
igencsak felkészült buszsofőrt kaptunk, aki
egy személyben idegenvezetőnk is volt és
rengeteg érdekes tudnivalóval szolgált egész

örömHíRlap
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utunk alatt.
Késő délután érkeztünk meg Cserefalvára,
ahol elfoglaltuk szálláshelyünket, a templom
közelében levő otthonos vendégházakban.
Kis csapatunk másik fele egy közeli panzióban kapott helyet, amely 15 percre volt buszszal.
Megérkezés után még volt egy kis időnk a
közeli Marosvásárhelyen megnézni a várost,
benne a jó állapotban fennmaradt várat a
református vártemplommal. Este (és a rákövetkező többi este is) Ákosfalván, a Nemes
Panzióban kóstolhattuk meg a székely konyhát.
Másnap – a református parókián elfogyasztott finom és kiadós reggeli után – első
úticélunk a gyönyörű, hegyekkel és erdővel
körülvett kis fürdőváros, Szováta volt. Itt
választhattunk a Medve-tóban való fürdés és
a sétálás között. Mi, egy kis csapattal felfedeztük a várost és a környékbeli erdei ösvényeket, tavakat.
Innen Parajdra vettük az irányt, ahol a több-
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ség a fantasztikus sóbányát nézte meg. A
méreteit jól szemlélteti, hogy a látogatókat
buszok viszik le a mélybe, ahonnan hosszú
lépcsősoron lehet bejutni a bányatermekbe.
A létesítményben légzőszervi betegeket kezelnek, és saját kápolnája is van. Mivel én
pár éve már láttam ezt a bányát, ezért inkább
pár testvérrel megebédeltem egy színvonalas
helyi vendéglőben.
Délután Korondon, a híres fazekas faluban
csodálhattuk meg a helyi kézművesek portékáit és vehettünk vásárfiát.
Vasárnap délelőtt szolgáltunk a cserefalvi
református templomban, majd meghallgattuk
lelkészünk, Sebestyén Győző igei szolgálatát, ezt követően kedves házigazdánk, Soós
Noémi lelkésznő mutatta be röviden a gyülekezetet. A híres erdélyi vendégszeretet szép
példájaként a helyiek egész délelőtt sütöttekfőztek nekünk, hogy vendégül láthassák népes csoportunkat a helyi kultúrházban. Természetesen énekszóval megköszöntük szorgos munkájukat.
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Egy kis szieszta után délután Balavásárra
(Fót testvérvárosába) látogattunk, hogy
együtt dicsőíthessük Urunkat az ottani református testvérekkel, majd ezt követően jobban megismerhessük egymást egy kis szeretetvendégségen.
Hétfőn a rossz idő miatt – vendéglátóink
bölcs tanácsára hallgatva – a középkorban
főként szászok lakta Segesvárt és Nagyszebent látogattuk meg, ahol nagyon szép állapotban fennmaradt a történelmi belváros. (Itt
a „multikulturalizmus” kifejezés egészen
kézzelfoghatóvá vált számomra: az egyébként szász városban levő kínai boltban románul beszélő kínai eladó személyében.)
Hazafelé betértünk még Asszonyfalvára,
ahol egy szász evangélikus erődtemplomot
vettünk szemügyre.
A nap zárásaként házigazda lelkésznőnk tett
bizonyságot Urunk csodáiról és megtartó
kegyelméről, amelyet átélt 40 éves ottani
szolgálata során.
Isten gondviselését egyébként mi is megtaörömHíRlap
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Száz Juhocska

pasztaltuk: durrdefektet kapott a buszunk, de
hála az Úrnak, egyrészt nem szenvedtünk
emiatt balesetet, másrészt sofőreink fél óra
alatt szakszerűen kicserélték a kereket, és
már folytathattuk is utunkat.
Kedden reggel búcsút vettünk kedves vendéglátóinktól, és hazaindultunk.
A kalotaszegi régióhoz tartozó Körösfőn
megálltunk, hogy megnézzük a szép református templomot, majd Vincze Henrietta
testvérnőnk édesanyja vendégül látott minket
finom kürtőskaláccsal. (A templomban
egyébként kaptam az Úrtól egy személyes
„odakacsintást”: az általam kedvelt, nagyra
tartott evangélista, Bódis Miklós hátszegi
református lelkésszel találkoztunk, aki épp
egy kárpátaljai testvérekből álló csoporttal
járta a környéket.)
Beszámolóm afféle személyes kaleidoszkóp
az átélt élményekről, emlékezetes pillanatokról, amely remélem kedvcsinálóként szolgál,
hogy a kedves olvasók is meglátogassák ezt
a szép vidéket.
Köszöni megtisztelő figyelmüket a kirándulás krónikása:
Buzás László

Nyári csoda az óvodában
„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket…” (Mk 10,14-15)
„Ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába.” (Mt 18,3)
Miközben tanítom a gyermekeket az óvodában, eléjük élem hitemet, tanulok is tőlük.
Sokat kapok, és ezt a gazdagságot szeretném
most megosztani veletek is – Isten dicsőségére.
A nyári szünetben összevont csoporttal dolgoztunk, a nagy hőség miatt már kora reggel
is az udvaron voltunk. Az ügyes nagylányoknak lajhármászást ígértem, melyhez erős,
megfelelő hosszúságú kötelet kellett kifeszítenünk – az egyetlen erre alkalmas helyre: a
fahíd és a hátsó kerítés tartóoszlopa közé.
örömHíRlap
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(Valahogy kezdettől fogva bíztam benne,
hogy lesz jó kötél…) Meg is találtuk Zsuzsi
néni Népi játékokhoz használt, saját készítésű, fonott kötelét, melyet közös örömmel az
udvarra vittünk. Igen ám, de a kötél túl laza
és gyenge volt, ha szimplán tettük a két oszlop közé, kettőzve pedig csak a táv felét érte
át. Mégis ez tűnt jó megoldásnak, hisz tudtam: a fonott kötél nyúlni fog. Nekifeszültünk a gyerekekkel (mindent együtt csináltunk), húztuk, ahogy bírtuk, már majd mindenki erőlködött, valóságos kötélhúzást rendeztünk, de hiába: a megnyúlt kötél és a kerítésoszlop között még jó 10 cm távolság
volt, és nem volt több segítségünk. (Azt csak
én láttam, hogy ha oda is érne a kötél a rúdhoz, kicsi rajta a nyílás, nem tudom ráakasztani…) A gyerekek csüggedten néztek rám:
hiába volt minden erőfeszítés?
Nem! - villant belém hirtelen a felismerés, és
már mondtam is:
- Gyerekek, valamit elfelejtettünk!
- Mit?
- Kérjük meg Istent!
Áhítatos csendben mondtam ki, ahogy épp
az Úr adta a számra:
- Mindenható Istenünk, Te az eget-földet
teremtetted és tartod fenn hatalmas kezeddel,
erőddel… Adj ebből a Te erődből, hisz Neked semmi sem lehetetlen!
Valami történt ima közben. Tudtam, hogy ez
az Úr akarata szerint volt, most Ő akar valamit adni a gyerekeknek, én itt csak eszköz
vagyok.
Ahogy kinyitom a szemem, a gyerekek várakozóan néznek rám. Noémi szavakba is önti:
- És most? Meg fogja csinálni?
- Azt nem tudom, mikor és hogyan. A mi
dolgunk az volt, hogy megkértük. Gyertek,
próbáljuk meg újra!
Hatalmas lendülettel ragadtuk meg újra a
kötelet. És a hurok különösebb erőfeszítés és
tágítás nélkül egyszerűen rácsúszott a kerítés
tartóoszlopára.
Kitört az ujjongás. Rivalgott a gyereksereg.
Volt, aki már tervezte, ki mászhat először. A
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nagy lármából mégis kihallom Flóra halk
hangját: - Köszönjük, Istenünk…
Megállítom a gyereksereget:
- Állj! Valamit elfelejtettünk… de jó, Flóra, hogy eszedbe jutott, köszönöm! Amikor
segítségre szorultunk, imádkoztunk. Most,
hogy túl vagyunk rajta, tegyük ezt újra!
Hálaadás után Noémi még megkérdezi:
- Ági néni, hogy lehet, hogy elfelejtetted?
Mert ilyenek vagyunk! És szükségünk van
egymásra ahhoz, hogy eszünkbe juttassuk:
Mindent ajándékba kaptunk!
Csépai Ágnes

Pecznyík Pál: Tudjátok–e?
Szülők: tudjátok–e, ha gyermeket nyertek,
Isten ajándéka minden drága gyermek?
Talán emberileg mindent megpróbáltok,
ám a gyermekáldás mégsem jön hozzátok!
Gyermekáldást néktek Mennyből Isten adhat,
előtte már ismert a parányi magzat.
Látja: mint fejlődik rejtve, anyaméhben,
azt is, hogy százezrek halnak gyilkos kézben!
Akinek Isten ad, világra sem hozza,
akinek meg nem ad, érte sír zokogva.
Ó bárcsak minél több hívő szülő lenne,
s imádkozó szívű gyermeket nevelne.
Akinek a szíve Jézusért dobogna,
szívében a hitnek szent lángja lobogna!
A gyermeknevelés nem könnyű feladat?
Kevés hívő gyermek él ma a Nap alatt.
Akinek szívében felgyúlna égi fény,
és világítana a bűnök éjjelén,
Alkotónk az Isten joggal várja tőlünk,
ilyen fénysugárral teljen meg ős földünk!
Bár volna minél több hívő szülő, gyermek,
szíve örömére a boldog Istennek!
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Csillagpont
Első Csillagpontom. Már napokkal az indulás előtt felkészültem mind lelkileg, mind
„csomagilag”. Bár még feszült voltam az
indulás előtti napon. Öcsémen – akivel
együtt mentünk – nem látszott nagyon semmi. Ő várta és kész. Én izgultam, ő kevésbé.
Kedd lett és már nem emlékszem, hogy pontosan mikor indultunk.
A vonaton beszélgettünk, és szóba jött egy
telefonos alkalmazás, ami a későbbiekben
sokat segített. Neve: „Csillagpont” – mily
meglepően – telis-tele információkkal és
térképpel. Ennek nagyon megörültem. Gondoltam, eltévedni nem fogunk. Miután megérkeztünk Debrecenbe, egy busz vitt tovább
az egyetemig. Onnan még a regisztrációs
teremhez kellett mennünk. Azután megérkeztünk a sátorhelyünkhöz. Egy 12 személyes sátorban öten voltunk fiúk, nagyon kényelmes volt így.
Az öt napban voltak különféle programok,
játékok és koncertek. Minden napnak volt
egy főelőadása, egy esti áhítatos része, és
egy kiscsoportos beszélgetés is. A főelőadások erről szóltak tömören: Mi vesz körül a
hétköznapjainkban? Mit jelent az, hogy Isten
országa közöttünk van? Bizonyságtételek is
voltak, amik nekem nagyon tetszettek.
Személyes tapasztalatom Istennel már
gyerekkoromban volt. Hosszú évekbe telt,
míg megismertem az Urat. Amint Ő kihozta
népét Egyiptomból, úgy hozott ki engem
meggyötört helyzetemből.
Ezen felül voltak kisebb és nagyobb előadások is. Voltak büfék, ahol sok finomságot
lehetett venni. Az első három napban csak
hideg vízzel lehetett zuhanyozni, de ez sem
tántorított vissza, hogy tisztán feküdjek le
aludni. Csoportosan és egyénileg is részt
lehetett venni a különféle programokon.
Nagyszerű érzés volt ott lenni abban az öt
csodálatos napban. Sok dolgot láttam, hallottam és tapasztaltam. Isten országa tényleg
köztünk volt. Hálás vagyok az Úrnak, hogy
örömHíRlap
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Bizonyságtétel 3.

el tudtam menni, és hogy élő kapcsolatom
lehet Vele. Imádkozom, hogy amiket átéltem és a bölcsesség, amit Tőle kaptam
megmaradjon, és bátran tudjam az Igét
hirdetni ebben a földi világban.
Írásomat egy rövid imával fejezem be: Drága Jézus! Segíts nekem, hogy szavaim által
építhessem az embereket, ahelyett, hogy
rombolnám őket! Ámen!
Fáczán Gergely

Fényhordozó élet
A megtérésem maga volt az eufória. Az
ember mérhetetlen boldogságot érez,
„révbe értem” érzés hatja át.
Majd, amikor egyre több testvérrel ismerkedünk meg, és éljük meg közösen hitünket,
vagy amikor halljuk, olvassuk testvéreink
bizonyságtételeit, szintén átjárja az embert
valami nagyon jó érzés, jól érzem magam
ebben a közegben, magabiztosan „közlekedem benne”. Elkezdek magam is bizonyságtételeket mondani, mely szintén tovább erősíti ezt az érzést. Mindezek nem jelentenek
problémát, nem érzem feszélyezve magam,
biztonságban érzem magam, és a hitemben is
minden rendben van. Úgy érzem, itt már
semmi rossz nem történhet, a hitem erős,
legyőztem óemberemet, bármi jöhet, nem
örömHíRlap
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rendít meg semmi.
De aztán elmegyek a gyülekezetből, elhagyom az oltalmazó „búrát”, és bevetem magam a hétköznapokba, elmegyek például
dolgozni. Először csak kisebb „akadályok”
jönnek: elmondjam-e a kollégáimnak, hogy
én már nem az az ember vagyok, aki tegnap
voltam? Ha igen, azt hogyan tegyem? Vagy,
amikor kimegyek a konyhába, közösen étkezünk a munkatársakkal, előtte imádkozzame? Ezeken viszonylag könnyen túljut az ember, a kollégák megszokják az új „szokásokat”, elfogadják az új hírt.
De jönnek a kemény munkás percek, a konfliktusos helyzetek. Vajon ezeket is új emberként kezelem, vagy itt már újult erővel tör
előre óemberi mivoltunk? Elbukunk egyszer.
Imádkozunk és fogadkozunk, hogy többet
ilyet nem teszünk. De mégis újra és újra
elbukunk. Majd elbizonytalanodunk és
megkérdőjelezzük, hogy egyáltalán tényleg megtértünk-e akkor régen? Majd jön a
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Imatémák

szégyen, mert annak idején azzal a nagy céllal indultunk neki a világnak, hogy majd mi
világítunk, hogy minden tettünkkel, gondolatunkkal, szavunkkal Őt akarjuk dicsőíteni és
terjeszteni az Igét. De ez nem sikerül! Sőt,
már inkább letagadnám, ki és mi vagyok,
csak, hogy ne általam ítéljék meg az én Uramat!
Az igazi hitpróba a templomon kívül zajlik. Minden nap megélni hitemet, az igazi
feladat számomra. Hogy Isten nem csak a
nagy dolgokban, hanem minden apró tettben ott kell legyen!
Amikor a legelhagyatottabbnak éreztem magam, akkor Isten újra közbelépett. Adott
mellém egy munkatársat, aki ugyancsak
Istent szerető, hitben járó ember. Megoszthattam vele a gondjaimat és segíthetett a
nehezebb pillanatokban.
Sajnos (bár csak számomra az) kollégám úgy
döntött, otthagyja munkáját, és egész életét
Istennek szenteli (katolikus, és papnak készül).
Nehezen éltem meg a távozását, de búcsúzóul „kaptam” tőle egy imádságot. Nekem azóta is segít, kitettem az asztalom fölé, remélem hasonló küzdelmeket vívó testvéreimnek
is erőt ad majd.
Várady Beáta

Drága Jézus!
Segíts, hogy fényed
hordozói lehessünk,
bármerre visz utunk!
Töltsd el szívünket
életadó Lelkeddel,
itass át és végy birtokba
minket oly teljességgel,
hogy életünk már csak
a Te kisugárzásod legyen!
Ragyogj át rajtunk,
és úgy élj bennünk,
hogy mindenki,
akivel találkozunk,
a Te jelenlétedet
érezze meg általunk!
Többé már ne minket lássanak,
hanem egyedül Téged, Jézus.
Maradj velünk,
s akkor úgy ragyoghatunk,
ahogyan Te ragyogsz,
s világossággá válhatunk
mások számára is!
Finta Zsolt

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

Állandó alkalmaink 

örömHÍRlap
A Fót-Központi Református
Egyházközség Folyóirata

Vasárnap

10:00
10:00

Felelős szerkesztő:
Sebestyén Győző lelkipásztor

Szerda
Csütörtök
Péntek

9:00
18:30
18:00

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

Minden szerdán
8:15
Fiatalasszonyok imaköre
Minden második csütörtökön
9:30
Baba-mama kör
közbenső héten
9:30
Hitmélyítő mamakör
Minden hónap első keddjén
18:30 Férfióra
Minden hónap harmadik péntekén 17:30 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

Meddig?
Sokan egy darabig mennek Jézussal, és azután kimondják: ,,Idáig és
nem tovább!” s nem veszik észre,
hogy a hitük felvesz egy bizonyos
üres formát. Nem veszik észre,
hogy nem is rendelkeznek azzal az
erővel, amelyről Jézus ezt mondotta: „Aki énbennem hisz, amint az
Írás mondja, élő víznek folyamai
ömlenek annak belsejéből.”
Vannak, akik egy kicsit messzebb
mennek a Jézus követésében, de
aztán mégis egyszer csak azt
mondják: Elég! Ezektől az Úr azt
kérdezi: „Ti is el akartok menni?”
Az Úr intő szava ez: „Aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül.”
Aki félúton megáll, abban Isten
nem gyönyörködik.
örömHíRlap

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

Különleges alkalmaink
Október

13. 10:00

14-16. 18:00

Evangelizációs istentisztelet Ittzés István evangélikus lelkész
szolgálatával
Evangelizációs alkalmak

20. 10:00

Óvodavasárnap

27. 10:00

Reformáció - úrvacsorás
istentisztelet

27-31.
November 17. 10:00

Berekfürdői csendeshét
Székely Pál segédlelkészünk
vizsga istentisztelete

