
 

 

Milyen határozottan áll ott! A 
születési hely, az ország, az idı, 
amikor történt. S mégis vannak 
akik fölvetik: Jézus élt? Ez az 
egész igaz? Pedig ha megkérdez-
zük tılük a dátumot, ık is így 
kezdik: 2007. dec... Pedig ha 
nem élt, hogyan lehet megma-
gyarázni, hogy İáltala az egész 
világtörténelem két részre van 
osztva? Mindannyian felosztjuk 
a történelmet Krisztus elıttire és 
Krisztus utánira. Az İ születése 
az egész világtörténelem nagy 
fordulópontja. Hogyan fejthetı 
ez meg, ha İ nem élt? És hogyan 

lehet megérteni a keresztyénség történetét, ha İ nem élt? 
A tanítványok magatartását, a vértanúk halálát, a misszi-
onáriusok odaadását Jézusért – ha İ soha sem létezett?! 
Ezt nem lehet meg nem történtté tenni és tagadni. Meg-
marad és megáll: Krisztus születése nagy fordulópontja a 
világtörténelemnek; és nem csak annak, hanem minden 
egyes ember történetének. Minden hívı keresztyén em-
ber életében van egy Krisztus elıtti és egy Krisztus utáni 
idıszak. Egy áldatlan „egykor” és egy boldog „most”. 
Olyan jó lenne ha szembesülnél ma ezzel a kérdéssel: Te 
melyik idıben élsz? Megérted már a nagy változást, ame-
lyet Jézus vitt végbe a szívedben? Vagy még a Krisztus 
elıtt élsz? Természet szerint mi mind a Krisztus elıttibe 
születünk és élünk, ha keresztyén családban nevelked-
tünk is. Minden életben el kell jönnie annak a nagy for-
dulópontnak, amikor a szíved megnyílik Jézus számára. 
Mert bár történelmi tény, hogy İ a júdeai Betlehemben, 
Heródes király idejében született, de mi ebbıl a történel-
mi ténybıl áldást csak úgy nyerhetünk, ha ez a Jézus a 

mi Urunk, királyunk, és ha a mi 
szívünkben is megszületett. 
Kedves Testvérem! Te hányszor 
ünnepeltél már „Szent Kará-
csonyt” énekelve, hogy „Krisztus 
Urunknak áldott születésén...”? 
De vajon volt-e már igazi Kará-
csony a szívedben? Azzal, hogy 
İ kerülhetett az életed közép-
pontjába. Ha még nem történt 
meg ez a boldog fordulat, halld 
meg: Isten akarata, hogy minden 
ember üdvözüljön, és hogy ez 
nálad is bekövetkezzék. „Mert 
úgy szerette Isten a világot, hogy 
egyszülött Fiát adta, hogy aki 
hisz ıbenne el ne vesszen, hanem 
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örök élete legyen.” (János 3:16) Kész vagy-e 
szívbıl jövı ıszinte imádságként mondani 
az ének szavaival: Ó kedves vendég, nálam 
szállj; Bőnömtıl ne iszonyodjál; Jöjj be hoz-
zám, Te szolgádhoz; Szegény megtérı ju-
hodhoz. 
Kívánom, hogy ez a Karácsony elhozza min-
den kedves olvasónk számára ezt a nagy 

fordulópontot, hogy mind-
annyian ebben a Krisztus 
„utáni” boldog jelenben él-
hessünk! 
 

Sebestyén Gyızı lelkipásztor  
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Á lljatok erısen, mozdíthatatla-nul, buzgólkodván az Úrnak  
dolgában. 1 Kor. 15, 58 
 
Ha nem bánják, elıször egy rövid bemutat-
kozással kezdeném, mert erre nyílt fórumon 
még nem került sor. Némethné Izer Szilvia 
vagyok, gyülekezetünk kántorának a felesé-
ge. Végzıs gyógypedagógus hallgatóként 
látássérültekkel és tanulásban akadályozott 
gyermekekkel foglalkozom Budapesten.  
Bár többen már közelebbrıl is ismernek, 
mégis szeretném most megragadni ezt az 
alkalmat, és hálát adni azért a sok szeretetért, 
amellyel a gyülekezet fogadott! Hálás va-
gyok az Úrnak, hogy ide vezérelt, és hálás 
vagyok a gyülekezetnek is, mert egy olyan 
nagy családba kerültem, amilyenben eddig 
még nem volt részem. És itt nem a „nagy” 
szón van a hangsúly, hiszen a korábbi kecs-
keméti gyülekezetem több mint 2000 fıt 
számlált, hanem a milyenségen. Ritka az 
olyan gyülekezet, ahol ennyire összetartóak, 
segítıkészek az emberek, és ahol ennyire 
érezni és látni lehet az Úr áldó jelenlétét, 
Szentlelke munkálkodását! 
Mivel még új vagyok itt, ezért nagy élmény 
volt a férjemmel részt venni a berekfürdıi 
csendeshéten, ahol lehetıségem nyílt köze-
lebbrıl is megismerni a gyülekezet tagjait. A 
napi menetrend nagyjából ez volt: rövid reg-
geli áhítat, reggeli, délelıtti elıadás, kiscso-
portos beszélgetés, ebéd, szabadidı, vacsora, 
esti áhítat. 
A reggeli alkalmakat Katona Zsuzsa és Se-
bestyén Júlia lelkészasszonyok tartották, Pál 
korinthusiakhoz írott elsı levelének 4, 5, 6 
fejezeteibıl. Ezekben Pál apostol a korinthu-
si gyülekezetet megfeddve útmutatást ad arra 
nézve, hogy milyennek is kellene lennie egy 
keresztyén gyülekezetnek. Elgondolkodhat-
tunk azon, hogy a mi gyülekezetünk vajon 
jól mőködik-e, és hogy mi, személy szerint 
mit tehetünk azért, hogy még jobb, még in-
kább Istennek tetszı lehessen. 

 

Mit hoz a karácsony? 
 

Kit kaptunk? 
Királyt – bár országa még nem látható; 
Békesség Fejedelmét – bár még békétlenség van 
a földön; 
Üdvözítőt – bár még nem valósult meg a földön 
a mennyország; 
Az Igazat – bár még nagyon sok az igazságta-
lanság; 
A Bírót – bár még nem ítéltetett meg minden 
istentelenség. 
 
Mi több? 
Az ajándékozó – vagy az ajándék? 
  Aki az ajándékozót ismeri, tud várni az  
ajándékra. 
A Mester – vagy a műve? 
  Aki a Mestert ismeri, ki tudja várni műve  
befejezését. 
A Király – vagy az országa? 
  Aki a Királyt ismeri, nyugodtan várja  
országa megvalósulását. 
 

Kevesebbel rendelkezünk, mint akik e földön 
békét, jólétet, szabadságot és igazságot ígérnek? 
Semmiképpen! Nekünk összehasonlíthatatlanul 
több van! Nekünk megadatott Az, aki egyedül 
képes e világ minden szükségét és vágyait kielé-
gíteni, problémáit megoldani a maga kirendelt 
idejében. Ezért a mi örömüzenetünk ma is így 
hangzik: 
„Üdvözítő született ma nektek, a Megváltó, 
a Király, a Békesség Fejedelme.” 
Fogadd be Őt, s akkor Őbenne minden a tied – 
most és mindörökre. 
 

(megjelent: Vetés és Aratás 18.évf./4.szám) 
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inkben: a mi megváltónknak, Jézus Krisztus-
nak a vére, amely értünk folyatott ki, és 
amely által mi, itt a gyülekezetben valóban 
testvéri közösséget alkothatunk! Azt hiszem, 
ettıl lesz egy gyülekezet igazán gyülekezet, 
és ettıl tudunk testvérként tekinteni a gyüle-
kezetünk népes családjára, vagy a mi otthoni 
kis családunkra! Hogy érezzük, látjuk, tud-
juk, hogy ıérte is meghalt és feltámadott 
Jézus! 
Már nagyon régóta éreztem, hogy szüksé-
gem lenne lelki megerısítésre, már nem ver-
tikálisan, hanem horizontálisan, a testvérek 
felé. És erre milyen igés kártyát kaptam az 
elsı nap? Ez állt rajta: „Álljatok erısen, 
mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak 
dolgában.” (1Kor. 15,58.) Mi ez, ha nem 
Isten személyre szabott üzenete?  
Errıl egy filmjelenet jut eszembe az ’Evan, a 
minden6ó’ címő filmbıl. Valahogy így szólt: 
„Annyi mindent kérünk Istentıl, és aztán 
dühösek vagyunk, ha nem kapjuk meg. Va-
lójában lehetıségeket kapunk, hogy a kért 
dolgok a mieink lehessenek. Ha azt kérjük, 
hogy legyünk türelmesebbek, idıt kapunk a 
várakozásra. Ha bátorságot szeretnénk, Isten 
alkalmakat ad arra, hogy bátran viselked-
jünk. Ha összetartó családért imádkozunk, 
problémákat kapunk, amelyekben szerethet-
jük, támogathatjuk egymást.” 
Én szerettem volna tanúbizonyságot tenni a 
hitemrıl, de mindig félelem bujkált bennem, 
vagy nem mertem lecsapni a lehetıségekre. 
És mit kaptam? Lehetıséget, és az igés kár-
tya által bíztatást arra, hogy ezt megtegyem, 
sıt erıt és áldást is hozzá!  
Így szeretném hívogatni a testvéreket már 
most a jövı évi berekfürdıi hétre, és a többi 
gyülekezeti alkalomra is! Isten számtalan 
lehetıséget kínál a számunkra, hogy Vele és 
egymással is közösségben lehessünk, mi 
pedig nem élünk velük, vagy nem vesszük 
észre ezeket. Pedig a lehetıség adva van, a 
többi már csak rajtunk múlik! Éljünk hát 
vele!                             

Némethné Izer Szilvia 

A délelıtti elıadások folyamán Sebestyén 
Gyızı lelkipásztor a kapcsolataiban élı em-
bert vizsgálta, illetve a kapcsolataink építı-
köveit: a szeretet, a bizalom, a tisztelet hár-
mas egységét. Jó volt elgondolkodni az Is-
tennel és embertársainkkal, családtagjainkkal 
való viszonyunkon, és megvizsgálni azok 
mőködését. Vajon mitıl nem mőködnek az 
emberi kapcsolataink? Hol a hiba? Hogyan 
tudnánk ezeken javítani? Az elıadások során 
eszembe jutott néhány ember, akikkel seho-
gyan sem tudok dőlıre jutni az életemben, 
illetve melyik az az építıelem, amelyik hi-
ányzik a kapcsolatunkból, vagy éppen az 
ellenkezıje van meg. Ezért is vagyok nagyon 
hálás a csendeshétért, mert több olyan üze-
nettel, megoldással jöhettem haza Fótra, 
amelyeken azóta is dolgozom, vagy imád-
ságban hordozok. 
Esténként Tariska Zoltán péceli lelkipásztor 
Máté elhívásának a történetén keresztül Jé-
zus csodálatos személyérıl tett tanúbizony-
ságot, aki meglátja a bőnös embert, megszó-
lítja, magához hívja, és meg is gyógyítja. 
Mindenki eldönthette, hogy hol tart már a 
Jézussal való kapcsolatában: még csak szó-
longatja, hívja, vagy már átadta az életét 
neki, hogy meggyógyítsa. 
És hogy számomra mi volt a legmaradan-
dóbb? Az a sokféle út, az a számtalan lehetı-
ség, ahogyan az Úr megszólított bennünket 
ezen a héten. Csodálatos volt ıt érezni az 
egymással való találkozásokban, hallani az 
igehirdetésekben, olvasni a Bibliában, vagy 
éppen látni valamelyik testvérünk csillogó 
szemében! Olyan jó volt hallani, ahogy so-
kan tanúbizonyságot tettek Róla, akár a fo-
lyosón egy rövid beszélgetésben! Olyan jó 
volt, hogy én magam is rossz következmé-
nyek nélkül megnyílhattam végre és beszél-
hettem arról, hogy nekem mit jelent Jézus 
Krisztus! Olyan jó volt hirdetni az ı kegyel-
mét, a szeretetét, és hogy olyan emberekkel 
beszélhettem, akik már átélhették, átérezték 
ugyanezt! Hiszen ettıl érezzük testvérnek a 
testvért! Hogy ugyanaz csörgedezik az ere-
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B erekfürdıi gondolatok  

Hogy mi is volt Berekfürdın? Hiszem, 
hogy mindenkinek más. Mert Istennek van 
hatalma arra, hogy mindenkinek úgy szóljon, 
ahogy a legjobban megérti. 
Nagyon nehezen vállaltam el e cikk megírá-
sát, mert nagyon nehéz lélekkel indultam én 
oda, és hát még nehezebb lélekkel érkeztem 
meg. (Az útközbeni eltévedés meg említésre 
sem méltó.) De talán eme néhány összefüg-
géstelen kis töredékbıl megérthetnek pár 
dolgot a testvérek. 
Sajnos, ha az ember szolgálni megy valaho-
vá, akkor elsı renden a szolgálatára figyel. 
Persze ez nem baj, sıt. De én sajnos úgy 
mentem Berekfürdıre, hogy nem azokra 
figyeltem, akiknek szolgálok, nem is arra, 
amivel szolgálhatok, hanem magamra figyel-
tem, hogy hogyan szolgálok. És hát ezzel az 
önzı lelkülettel rögtön azt veszi észre az 
ember, hogy nekem ez kell, az kell, és hát az 
is feltétlenül kell. Rögtön egy feltételrend-
szert állít az ember, hogy ahhoz, hogy én ezt 
meg ezt csináljam, ahhoz ez és ez kell. Ez 
valahol persze érthetı is. Csak ha ezek a 
feltételek hiányoznak, akkor jön a sértıdött-
ség, hogy de hát ez nekem jár! És ha nem 
kapom meg, akkor hogyan szolgáljak? És 
mivel? És stb. (Sokszor szeretnék egyszerő 
gyülekezeti tag lenni. Feladat, és felelısség 
nélkül! De hát milyen gyülekezet az, ahol a 
tagoknak nincs feladata?) 
Berekfürdıre úgy indultam, hogy elıtte való 
este, nem kevés segítséggel lelkesen fénymá-
soltam az éneklapokat. És hát én olyan ügyes 
lelkesedéssel gyömöszöltem bele a fénymá-
solnivalót, hogy szegény üveglap nem bírta. 
Ez persze nem volt elég. Segítı kezek min-
dig vannak a gyülekezetben, és hát az ügy 
fontossága! Szóval pillanatok alatt lett új 
üveglap a törött helyett. Most már semmi 
sem állhat az utunkban. Irány! És a lelkese-
dés újult erıvel folytatódott. Csak hát ez a 
lelkesedés kicsit sok volt szegény fénymáso-
lónak. De hát valamikor azt is meg kell ta-

nulni egy felhasználónak, hogy az adott szer-
kezetnek mennyi a terhelhetısége. Hát igen, 
csak mire én ezt megtudtam, akkorra már 
szegény gépünk teljesítıképességének a dup-
láján volt túl! Szóval eme túlterheltség hosz-
szú fekete festékcsíkokban tündökölt minden 
egyes lapon, csak hát éppen azon nem, 
amelyrıl a fénymáso-
lat készült. És hát 
ezek után már hiába 
próbáltam szegényt 
pihentetni, még egy 
héttel késıbb se he-
verte ki. 
Berekfürdın az elsı 
nagy meglepetés a 
hangszer volt. Mikor 
elıször leültem hoz-
zá, hát csak annyit 
tudtam felfedezni, 
hogy ehhez nekem 
nincs jogosítványom. 
Azért persze valamit 
tanult az ember, és 
hát ezeken is billentyők meg kapcsolók van-
nak, mint az orgonán, de valahogy sehogy se 
jöttem rá, hogy milyen kapcsolónak milyen 
hatása van. Valahogy hiába nyomtam a bil-
lentyőket, nem szólt. Na hát aztán ha meg-
szólalt, akkor meg nem elég, hogy hogyan 
szólalt meg, de még nincs is rajta elég billen-
tyő. Hát ezen még a korálkönyvet se tudom 
abszolválni. 
És hát egy önzı kántornak ez sem elég. Nem 
tud mit kezdeni a gépekkel. Hisz elvégre 
nem titkárnı, és nem is jazz orgonista. Ez 
még rendben. Aztán meg már ott ül kánto-
runk a gyülekezettel szemben, folyik a szent 
liturgia, illı és szép rendben, mikor is elıke-
rül egy ének. És hát nem is azon énekek kö-
zül kerül elı egy, amelyet oly nagy gonddal 
kiválogatott, na meg nem kis segítséggel le 
is fénymásolt. Mindennek a tetejébe, hát 
finoman szólva, valahogy nem sikerült 
egyeztetniük a lelkésszel sem idıben, sem 
pedig megfelelı alapossággal. Na de amikor 
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ilyen indulatok közepette kántorunk arra 
eszmél, hogy lelkészünk úgy zendít rá éne-
kére gyülekezetünket vezetve egyik pillanat-
ról a másikra, hogy neki még esélye sincs az 
ének kíséretére, hisz még a hangnemet sem 
sejti! Sıt, amiben kezdhetné, már azt is le-
késte, mert már mindenki énekel… 

Azt hiszem, sok mindent elvisel az ember. A 
tőrıképességrıl nekem valaki egyszer azt 
mondta, hogy egy ember terhelhetısége az a 
maximum, amit az ember még képes kibírni, 
meg még kettı. 
És valóban. Sokszor föl se bírjuk fogni, hogy 
micsoda teherbírása van az embernek. Ve-
szélyhelyzetben szerintem már számtalan 
ember döntötte meg a sportvilág rekordjait. 
Mégis, ha valaki egyszerően csak felesleges-
nek érzi magát, akár egy házastárs a válás 
után, akár egy gyermek kiközösítve egy já-
tékból, bizony nagyon nehéz feldolgozási 
folyamat következik. Oda a teljesítmény, 
legyen szó munkahelyrıl vagy iskolapadról.  
De hol a megoldás? Persze minden hittanos 
gyerek rávágja: Jézus. És valóban, Jézus 
meghalt a kereszten a mi bőneinkért, és fel-
támadt, hogy vele együtt mi is feltámadjunk 
egy bőntelen, örök életre. Bár ezt elfogadni, 
és nap mint nap megélni sokkal nehezebb, 
mint rávágni a jó megoldást.  

Mikor Berekfürdın sok-sok kudarcélmé-
nyem után körbetúrtam az orgonát, találtam 
egy szép, nagy, színes könyvet. Igaz, nem az 
én anyanyelvemen volt írva, de azért rávet-
tem magam és elkezdtem olvasni. Végére 
ugyan nem jutottam, de a tanulmányozás 
rátapintott néhány alapvetı dologra. Egy 

olyan rendszer tárult elém, amiben vilá-
gossá vált elıttem, hogy milyen cseleke-
detnek milyen következménye van. Min-
den gombra ugyan nem derült fény, de a 
legfontosabbakra igen. Rájöttem, hogy 
bizonyos gombokat csak akkor éri meg 
kapcsolgatni, ha a hozzá tartozó 
„fıkapcsoló” már be van kapcsolva. 
A mi életünknek is van egy ilyen HASZ-
NÁLATI ÚTMUTATÓ-ja. Azt hiszem, 
már mi is elég jól ismerjük ezt a könyvet. 
És ugyan anyanyelvünkön olvassuk min-
den reggel, sokszor mégsem értjük meg. 
Vagy csak addig értjük meg, ameddig 
nem kell hozzászólni a mellettünk ülı 
emberhez. Pedig Isten olyan világosan 
mutatja be magát minden bibliai történet-

ben, hogy „Én vagyok a szeretet. Ti is így 
szeressétek egymást.” Mégis mikor lelki-
pásztorunk elkezdett beszélni a kapcsolatok-
ról, hogy mit is jelent ez lebontva, valahogy 
olyan tárház jelent meg elıttem, mint mikor 
az orgonán megértettem azokat a kapcsoló-
kat. Attól kezdve valahogy egészen máshogy 
muzsikált a hangszer.  
Nekem az szólt a legjobban a héten, hogy ne 
azt nézzem, hogy mi kell ehhez vagy ahhoz, 
hanem azt, hogy azon túl is lehet megoldás. 
Istennek sokkal több eszköze van. Soha ne 
magamat nézzem, legkevésbé sem a saját 
sértıdöttségemet, hanem azt, hogy majd İ 
megadja a szükséges dolgokat. Ha pedig 
nem, akkor ad helyette mást, vagy valamit 
mindenképpen csinál. Hiszen İ adta az éle-
tünket, minden dolgunkat tudta már a világ 
kezdete elıtt. És hogy mi módon kell İt 
szolgálni, és mi minden kell a neki való szol-
gálathoz, İ sokkal jobban tudja. 

Németh Pál 



 

 

B izonyságtétel  
Az ıszi berekfürdıi csendeshétre az-

zal a határozott kétséggel indultam el, hogy 
Isten az imádságaimat úgysem veszi figye-
lembe, érdemes-e egyáltalán Hozzá fordul-
nom? 
Elkeseredetten tapasztaltam, hogy az életem 
nehézségeitıl, amit imádságban folyamato-
san kértem, nem szabadulok. Tudtam, hogy 
İ szuverén úr, nem kötelessége a vágyaimat 
teljesíteni. Nem is igazán ez bántott már, 
hanem hogy ha úgyis eldılt minden, és úgy 
alakul, ahogy İ jónak látja, mit számítok 
én. Ez a Jézus iránti szeretetemet tönkretet-
te, és megkeményített. 
A hét elején kapott személyes igém a Zsol-
tárok 130,5 volt: „Várom az Urat, várja az 
én lelkem és bízom az İ ígéretében.” 
A kiscsoportos beszélgetésekben Zsuzsa 
néni csoportjában kaptam választ arra a kér-
désemre, hogy a megtérés elıtt vagy után 
van-e szabad akaratom. (Elıtte az ember 
törvényszerően rosszat tesz, utána úgyis az 
van, amit Isten akar.) Zsuzsa néni a követ-
kezı példát hozta: olyanok vagyunk, mint a 
munkások az építkezésen; az építık nincse-
nek belevonva, hogy miért kell a köveket 
pont oda tenni. Mi lenne, ha azt mondanák, 
hogy nincs kedvük, és máshova teszik a 
köveket? Az a lehetı legjobb, ha engedel-
meskedünk Istennek, mert amit mi 
„csinálunk”, az csak rosszabb lehet annál, 
amit İ tervezett. Sajnos én nem tudtam épü-
letben gondolkodni, csak téglában. A hét 
végére békességet kaptam, hogy İ viszont 
tud, és legyen az İ akarata. Nem fontos 
tudnom, mit miért enged meg az életemben. 
Az igehirdetések alapján, amelyek a szere-
tetrıl, bizalomról és tiszteletrıl szóltak, 
rájöttem, hogy nincs szükségem álbarátsá-
gokra, így a csendeshét után megszakítot-
tam mindet. Nem akarok, legalább tudato-
san nem akarok olyat tenni, amit Isten nem 
akar.  

Tarcza Eszter 
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A jtónyitás: Jézusnak  
Úr eljövetelére emlékezünk ezekben a 

hetekben. Adventus Domini. Az elsı advent 
Jézus eljövetelekor vált valóra, a második 
akkor teljesedhet be, ha Jézust, mint megvál-
tónkat a szívünkbe fogadjuk. Ezt a kettıt 
tapasztalhatja meg az ember életében, mert a 
harmadik halálunk órájában, a negyedik 
pedig Jézus visszajövetelekor lesz majd. 
Belegondoltunk már, hogy nekünk szemé-
lyesen, nagyon belül, mit jelentenek ezek az 
ígéretek, mit jelent Jézus eljövetele? Nekem 
az idei az elsı szívbéli adventem. 
Nagyapám 30 éven át volt presbiter. Gyer-
mekkoromban én is sokszor szerepeltem a 
templomban, jött az egész család megnézni. 
Jártam vasárnapi iskolába is, bár néha nem 
értettem, hogy miért kell nekem még vasár-
nap is iskolába mennem, mikor más gyerek 
ilyenkor még ki sem bújik az ágyból. Ter-
mészetesen én is és a testvérem is konfir-
máltunk. 
Aztán egyre ritkábban mentem templomba. 
Bár mindig nagyon foglalkoztattak az em-
berfeletti dolgok, a mindenség megismerése 
– az iskolai teendık, a felvételi, majd a fo-
lyamatos egyetemi vizsgaáradatok miatt 
elszoktam még a vasárnapi iskola gondolata-
itól is.  
Pályakezdıként egy nagy „taposómalomba” 
kerültem, ami lelkileg is nagyon bedarált. 
Magamra, a saját életemre szinte idım sem 
maradt. Kezdett meginogni bennem a karrier 
mint életcél iránti elkötelezettségem. A hul-
lámok összecsapni látszottak a fejem felett, 
mikor egy komoly, de viharos kapcsolatból 
sehogy sem tudtam kiszállni. Egyszer ön-
kéntelenül, de ıszintén Istenhez kiáltottam 
segítségért. Azt mondtam: Legyen meg a te 
akaratod és én elfogadom. Vele vagy nélkü-
le, de békességet szeretnék. (Jó, hogy ott 
volt bennem az a kis elvetett mag, amiért 
még vasárnap is iskolába kellett mennem.) 
Tudtam dönteni, és megmenekültem egy 
rossz házasságtól.  



 

 

Nemsokára megismertem a férjemet, aki 
akkor települt haza külföldrıl, bár maga sem 
tudta miért. Egy év múlva megszületett az 
elsı lányunk Léna, és csak 14 hónapos volt, 
amikor már a húga Mira is megérkezett. 
Csodálatos változások történtek az életem-
ben. Szeretı férjrıl és gyerekekrıl korábban 
álmodni sem nagyon mertem. A kicsi 3 hó-
napos volt, mikor Budapestrıl Fótra költöz-
tünk. 
Számomra természetes volt, 
hogy a lányaim hittanra jártak 
az oviban. (Azt azonban na-
gyon sajnálom, hogy nem a 
református óvodába írattam 
ıket.) A gyermekek szereplése-
kor jöttem el elıször a Fóti 
Református Templomba. Az 
iskolaválasztásnál viszont már 
csak a szívemre hallgattam, 
mert a külsıségek ellene szól-
tak. Az Ökumenikus Iskola kapcsán már 
gyakrabban jöttem a templomba is.  
Nagy változás 8 év után a harmadik baba 
betoppanásakor jött el az életemben. Sok 
tennivaló állt elıttünk abban az évben. Épít-
kezés miatt eladtuk a házunkat, albérletbe 
készültünk, vállalkozást akartunk indítani. 
Ezek külön-külön is komoly megpróbáltatá-
sok két kislány mellett, segítség nélkül. Ren-
geteget imádkoztam, kértem az Istent, mu-
tassa meg, hogy miért ad nekünk még egy 
gyermeket ilyen nehéz idıszakban. Azt a 
választ kaptam, hogy szeretetet fog hozni a 
gyermek, és ad erıt is az Isten. Nagyon meg-
nyugtatott ez a tudat, valóban ebbıl az ígé-
retbıl „táplálkoztam”, és minden jól alakult 
körülöttünk. Beköltöztünk az új házba, és 
egy hónap múlva megszületett Natali. 
A nagy lányokat Debrecenben kereszteltük a 
családom miatt, de a picinek már itt tervez-
tük a keresztelıjét, ezért is kerestem meg a  
tavalyi családi napon Sebestyén Julianna 
lelkésznıt, aki hívott a baba-mama klubba a 
kicsivel. Nagyon szívesen járok ezekre az 
alkalmakra, mert már régóta keresem az uta-
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mat lelki értelemben. Sokat imádkoztam 
olyan emberekért, akik segítenek rátalálni a 
helyes útra. Itt, úgy érzem, megtaláltam ıket.  
Balatonfenyvesen az egész családdal részt 
vettünk a nyári táborban, ahol a nagyon ma-
gával ragadó elıadássorozat mellett jó volt 
megtapasztalni a keresztyén közösségi létet. 
Az ıszi evangelizációs hét volt számomra a 
nagy ébresztı, az ott elhangzottak napról-
napra nagyon mélyen megérintettek. 

A következı hetekben a baba-
mama klubban többen is beszá-
moltak megtérésükrıl. Nagyon 
szerettem volna én is megtenni 
azt, amirıl beszéltek, de minél 
közelebb éreztem magam Isten-
hez, annál mélyebb volt köztünk 
egy áthidalhatatlan szakadék. Ezt 
el is mondtam a lelkésznınek, aki 
még aznap visszahívott lelki be-
szélgetésre. Sok dolgot sikerült 

tisztáznom és megértenem az ı segítségével 
arról a nagy szakadékról, és arról, akivel 
átmehetek rajta. Imádkoztunk, és kértem 
Jézustól bőneim bocsánatát.  
Az igazi nagy megpróbáltatás ezután követ-
kezett. Borzalmas lelki csaták színterévé 
váltam, olyan nyomás volt a mellkasomban, 
hogy fizikai fájdalmaim voltak (még most is, 
amikor ezt írom), nem tudtam aludni, rémál-
maim voltak. Valóban megtapasztaltam, 
hogy az embernek „nem test és vér ellen” 
van harca, hanem „erık és hatalmak ellen, a 
sötétség világának urai és a gonoszság lelkei 
ellen” – Efézus 6,12. A ki nem mondott bő-
neim súlya alatt roskadoztam. Nem is tud-
tam, mik azok, csak könyvek és hanganyag-
ok segítségével tárultak fel elıttem a kötö-
zöttségeim, aminek az összefoglaló neve: 
okkult fertızés. Hívtam a szívembe Jézust, 
de nem tudtam, mert valami gátolt. Mindig 
hittem Istenben, nem hívtam be az ajtómon 
senkit, de valaki hátulról mégis bejött.  
Boldog házasságban, békében éltem, míg 
egyszer részt vettem egy „tányérmozgatós 
játékon”, ami nagyon felkavart. Nyugtalan-



 

 

ná, veszekedıssé, önmarcangolóvá és egyre 
békétlenebbé váltam. Ezután már tudatosan 
kerestem a lelki békét, a harmóniát, mert 
világi és anyagi értelemben mindenem meg-
volt, de a belsı békességet nem találtam. 
Nyitott voltam – mint oly sokan manapság – 
a spiritualizmusra, a modern ezoterikus ta-
nok és praktikák, a keleti gyógymódok, a 
jóslás, a feng-sui stb. felé, mivel mind a 
harmóniát, a belsı békét ígérik. Ki is pró-
báltam többet közülük, volt ami segített is. 
De ez egy ördögi kör volt, amibıl nincs 
kiszállás, és egyszer benyújtják a számlát. 
Nagyon megtévesztı, mert állítólag a szere-
tet erejével gyógyítanak. A szeretet nálam 
egyértelmően Istentıl valót jelent. Már le-
hullott a lepel a szememrıl, és pontosan 
tudom, hogy az áll mögöttük, aki olyan sze-
retne lenni, mint Isten. Nagyon körültekin-
tınek, óvatosnak és tudatosnak kell lenni 
ebben a világban, mert egyre erıteljesebben 
támad körülöttünk a sok tan, vallás és mód-
szer, néha még Isten és Jézus nevével fel-
címkézve is. Azt tapasztaltam, hogy sokan 
akik így „gyógyítanak”, szintén nem tudják 
kitıl ered az erı, amit használnak.  
Megvallottam bőneimet, megszakítottam a 
kötelékeimet, és bőnbocsánatot kértem. 
Könnyőnek, felszabadultnak éreztem ma-
gam. „Boldog az az ember, akinek hőtlensé-
ge megbocsáttatott, vétke eltöröltetett.” 32. 
Zsoltár. Köszönöm Sebestyén Juliannának  
kitartó és megértı támogatását az útkeresé-
sem nehéz pillanataiban.  
Azóta eljutottam egy csendes hétre Berek-
fürdıre, ahol sokat tanultam, megtapasztal-
tam az élı hit gyakorlását, és éreztem a gyü-
lekezeti közösség befogadó szeretetét. 
Szomjazom az Igére, olvasással kezdem és 
fejezem be a napot, imádkozom, részt ve-
szek a közösségi alkalmakon, szolgálatot 
teszek a családomnak. Remélem, hogy ık is 
érezni fogják majd Jézus jótékony munkáját 
bennem.  
Az Úr eljövetelének második vasárnapja 
számomra most azért is különleges, mert 
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akkor ünnepeljük Natali Szonja névnapját is. 
Neve latin eredető, jelentése: dies natalis 
Domini: az Úr Jézus születésnapja. A 
Szonja jelentése: bölcsesség. Az én szívem-
ben a kis Natali által született meg Jézus.  
„Bölccsé teszlek és megtanítalak, hogy me-
lyik úton kell járnod.” Zsoltárok könyve 32. 
Hiszem és várom, hogy az Úr Jézus követ-
kezı két eljövetele is beteljesedik. 
 

Pongor Éva 
 

 

U tolsó idık Férfi csendeshét Biatorbágyon  
2007 novemberében  

 

Elızetesen néhány gondolat azon kevés ol-
vasónknak, akik még esetleg nem hallottak 
volna a Magyar Belmisszió Biatorbágy szol-
gáló közösség létezésérıl. Ez a hely kilomé-
terben nincs távol, de távol van a világ zajá-
tól, éppen alkalmas arra, hogy elcsendesül-
jünk úgy igazán több napon keresztül. Ki-
léphetünk a bennünket körülvevı zajból, 
rohanásból, és átadhatjuk magunkat a szol-
gálat céljának, ami: „…egyedül a Szentírás 
kijelentésének útmutatása alapján, Istennel 
való élı kapcsolatra segíteni, abban megerı-
síteni embereket, hogy aztán ki-ki a maga 
lakóhelyén legyen bizonyság Isten bőnbo-
csátó kegyelmérıl, szabadító hatalmáról, 
életet formáló munkájáról, üdvözítı akaratá-
ról.”  
Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy elké-
szített számomra is egy ilyen férfi 
csendeshetet. Az újjászületésem óta legalább 
évente egyszer részt veszek csendhéten, de 
van, hogy többször is – immáron hetedszer – 
férfi héten. Nekem azért fontosak ezek az 
alkalmak, mert ahogyan a szántóföldnek is 
szükséges évente az ıszi mélyszántás, úgy 
az én megkeményedett szívemnek is szüksé-
ge van, hogy Isten igéje felszántsa azt. Ezzel 
alkalmassá teszi arra, hogy a mag, ami bele-
hullik meg tudjon foganni, és teremni tud-
jon. Azért is szeretem ezeket az alkalmakat, 



 

 

mert az évek 
során barátságok, 
kapcsolatok szö-
vıdnek úgy a 
résztvevı testvé-
rekkel, mint a 
szolgálókkal, 
amit ilyenkor 
meg tudunk újí-
tani. De nem 

csak az emberi kapcsolatokban újulunk meg, 
hanem ami a legfontosabb: Jézussal való 
kapcsolatom is megelevenedik, megerısö-
dik, és azt gondolom, hogy erre nagy szüksé-
ge is van minden hívı embernek!  
Ezen a héten az utolsó idıkrıl tanított ben-
nünket Isten igéje. Hallhattuk, hogy a Bibliá-
ban leírtak 92%-a már beteljesedett, minden 
reményünk megvan a maradék 8% beteljese-
désére. ADVENTUS felhívja figyelmünket 
Jézus visszajövetelére. De nem tudjuk kiszá-
mítani, hogy ez mikor fog bekövetkezni, 
ezért jó készen állnunk, ne érjen meglepetés 
akkor, amikor Jézus eljön befejezni ezt a 
történelmet, és elkezdeni az İ mennyei dicsı 
világát. 
A délelıtti áhítatokon hallottunk az utolsó 
idık veszélyeirıl, lelkületérıl, ajándékairól, 
és az utolsó idıkben való feladatainkról. 
Ezeket hosszú lenne részletezni, de azt min-
denképpen szeretném megemlíteni, hogy 
ezeket a témákat kiscsoportos beszélgetések 
alkalmával alaposan átbeszélgettük, egymás 
életébıl sokat épülhettünk, tanulhattunk. 
Számomra a kiscsoportos beszélgetés is mér-
földkı a csendeshéten. Az ıszinte megnyil-
vánulások, az élethelyzeteink egymás elé 
tárása, a kérdéseinkre kapott válaszok fonto-
sak nekem. 
Az esti áhítatokon az utolsó idık boldog 
emberérıl volt szó. Ezzel kapcsolatban meg-
kérdezem: szeretnél-e te is boldog ember 
lenni? Akkor keresd Jézust, és ha megtalá-
lod, engedd be szívedbe, és İ boldoggá tesz. 
Így vagyok én is Jézussal boldog ember! 

Matyó Gyula 
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„Az én kegyelmemet nem vonom 
meg tıle és az én hőséges voltomban 
nem hazudok.”  Zsolt. 89, 34. 
 

Tizennyolc évesen, az érettségi után elérke-
zett az életem ahhoz a ponthoz, amikor vá-
lasztanom kellett, hova menjek továbbtanul-
ni, kikkel barátkozzam, és hogy kikhez érde-
mes ragaszkodnom. Nem mondom, hogy 
könnyő feladat; akárhogy is döntök, az 
egész életemre hatással lesz, és nyilvánvaló-
an a legjobbat szeretném magamnak, a je-
lenlegi, illetve jövendıbeli családomnak is. 
Jelentkeztem az ELTE szociális munkás 
szakára, ahová felvettek. Azt gondoltam, ez 
jó lesz majd, mert a szociális munka tökéle-
tesen önzetlen feladat, és ezzel hasznára 
lehetek másoknak is, igaz egyáltalán nem 
éreztem, hogy nekem ezt kellene csinálnom. 
Eleinte nagyon élveztem, bár már az elsı 
nap kiderült, hogy az ottani társaság nem az, 
amiben én jól érzem magam. 12 éven ke-
resztül egyházi intézményekben tanultam, és 
szerettem azt a környezetet. Az egyetemen 
úgy éreztem magam, mint akit 12 évnyi el-
zárás után kiengedtek a világba, és szembe-
sülnie kell annak minden ocsmányságával. 
Féltem, hogy utánuk megyek, ehhez hozzá 
jött az is, hogy már körülbelül a második 
héten rettenetesen kiégtem, és meggyőlöl-
tem az embereket. 
Közben elkezdtem énekelni, amiben viszont 
sorra sikereket értem el, és még inkább elbi-
zonytalanodtam a szociális munkával kap-
csolatban. 
Eltávolodtam Istentıl, mert haragudtam rá, 
hogy ekkora próba elé állít. Ebben az álla-
potban folyamatosan ideiglenes megoldá-
sokkal próbáltam kezelni a problémáimat, 
amik természetesen mind kudarcot vallottak. 
November 21-én lett végleg elegem az 
egészbıl, és úgy döntöttem elmegyek egy 
csendeshétre. Utánanéztem mik a lehetısé-
gek, és Isten kegyelmébıl pont azon a héten 
vasárnap nıi csendeshét indult Biatorbá-
gyon. Több fóti testvérrel lehettem ott, kü-



 

 

lön örömet jelentett számomra, hogy Katona 
Zsuzsa néni is azon a héten szolgált. 
Délelıttönként a békéltetés szolgálatáról 
volt szó a 2 Korintus 5,18–21 kapcsán, az 
esti áhítatokon pedig a 107. Zsoltárról, a 
hálaadásról hallottuk az igét.  
Egész héten nagyon jól éreztem magam, 
minden szavát ittam az istentiszteleteknek, 
bár még mindig nem éreztem azt, hogy 
Krisztus szolgája vagyok. Utolsó napon, 
pénteken beszélgettem Zsuzsa nénivel, és 
elmondtam neki, mennyire győlölöm a ko-
rábbi életemet, és nem akarom folytatni azt, 
de nem tudom mit tehetnék azon kívül, 
hogy imádkozom. İ segített letenni a bőnei-
met Krisztus elé. Rettenetesen nehéz volt, 
de utána mérhetetlen békével és hálával 
vehettem Úrvacsorát.  
Szeretnék köszönetet mondani Zsuzsa néni-
nek és mindenkinek, akikkel együtt voltam 
a héten, hogy segítettek Isten elé állnom! 
Az Úrvacsorai igém a következı volt:  
„Elég neked az én kegyelmem, mert az én 
erım erıtlenség által ér célhoz.”  

2 Kor.12, 9. 
 

B.A. 
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P rioritások a keresztyén  családban 
 
2007. október 12-én pénteken délután nem-
csak a nıi óra tagjai gyülekeztek össze a 
gyülekezeti teremben, hanem mindenki a 
férjével együtt jött el, hiszen egy nagyon 
kedves házaspárt hívtunk meg elıadásra: Dr. 
Tolnay Lajost és feleségét, Mártit. 
Az elıadás címe ez volt: „Prioritások a ke-
resztyén családban”. Lajos és Márti a Buda-
pest Fasori Református Gyülekezet tagja, 
négy 18 és 10 éves közötti gyermekük van. 
Fontos témáról beszéltek, amely 
mindannyiunkat érint: Mi alapján rangsoro-
lunk életünk dolgai, teendıi, feladatai, prog-
ramjai között? Mi fontos és mi nem? Mi 
élvez elsıbbséget (prioritást) a többivel 
szemben? A család? A gyülekezet? A mun-
ka? Vagy a szolgálat? És még ha ezeket 
megfelelı sorrendbe is tesszük a magunk, 
családunk életére vonatkoztatva, a minden-
napi kisebb döntésekben mikor melyik a 
fontosabb? 
Lajos elmondta, hogy a Bibliában milyen 
útmutatást találunk válaszul ezekre a kérdé-
sekre. A bőnesetben megromlott az ember 
kapcsolata Istennel, elvesztettük elsıdleges 
célunkat, hogy Istent képviseljük ebben a 
világban. A házastársával is megromlott az 
ember kapcsolata, nem mőködött közöttük 
jól a kommunikáció. Fontos, hogy együtt 
tőzzünk ki magunk elé közös célokat, együtt 
hozzunk meg döntéseket. Ehhez adta Isten 
az Ószövetségben a Tízparancsolatot, hogy 
tudjuk, mi az ı akarata a Vele való és az 
egymással való kapcsolatban. Ezt azonban 
nem tudjuk a saját erınkbıl betartani, ezért 
jött Jézus, hogy Isten és emberek között 
áthidalja ezt a nagy őrt, és helyreállítsa a 
kapcsolatot Istennel. Szentlelke segítségével 
a megfelelı helyen a megfelelı idıpontban 
tudunk jó döntéseket hozni. Akkor tudunk jó 
döntéseket hozni, amikor ketten egységre 
jutunk, és mindkettınknek külön-külön bé-

Gondolatok 
 

Testünket illetıleg „Egyiptomban vagyunk”. 
Tapasztalatunkat illetıleg pusztában járunk. 
Hitünket illetıleg az Ígéret földjén élünk. 
 
Aki helyes viszonyban van Istennel, annak igazi 
öröme van. Annak szíve világos akkor is, ha kint 
minden sötét. 
 
Nagy különbség van: jó hírnév és jellem, vagyo-
nosság és gazdagság, vallásosság és üdvbizo-
nyosság között. A különbséget Krisztus teszi. 
 
Krisztus arcán ismerhetjük fel, milyennek gon-
dolta Isten az emberarcot. 
 
Csak az élhet helyesen a jelennek, akinek múltja 
és jövıje jó kezekben van. 
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kessége van benne. Isten megáldja azt, ha 
ketten egységben vagyunk! 
Ezeket az elvi alapokat Márti élı bizonyság-
tétele támasztotta alá, amelyben számos pél-
dát mondott el életükbıl: mikor és hogyan 
vezette ıket Isten, és milyen sorrend alakult 
ki a különbözı élethelyzetekben. 
Világossá vált számunkra mindezekbıl, 
hogy nincs recept a sorrendet illetıen, nem 
spórolhatjuk meg az Istennel való személyes 
mindennapi kapcsolatot, İ elvezet minket 
minden élethelyzetben újabb és újabb JÓ 
döntésekre. Legfontosabb tehát az Úrral való 
élı kapcsolat, és a házastársunkkal való egy-
ség, amely a folyamatos kommunikáción 
alapul.  

Tóthné Pálúr Anna 

A dvent az óvodában  
Azt hiszem, szülık és kisgyerekek 

egyaránt izgatottak voltak az elsı óvodai 
napon, hisz nem tudtuk, hogyan fognak beil-
leszkedni. 
Én is ekképp voltam 3 éves kisfiammal, 
Richikével. Az elsı naptól kezdve megfogott 
az a békés légkör, a mosolygós óvó nénik 
szeretete, akik gyermekeinkkel együtt játsza-
nak, énekelnek és mesét olvasnak. 
Richike azóta egyre jobban szeret óvodába 
járni, és örömmel készül az adventi koszorú 
minden egyes gyertyájának meggyújtására. 
A karácsony közeledtével mi szülık is egyre 
gyakrabban fordulunk meg az óvodában, 
hisz minden hétfı délután 4 órakor ünnepi 
együttlétben vagyunk. Az adventi koszorút 
körülülve, a gyertya lángját nézve, kicsi ke-
züket összekulcsolva imádkoznak velünk. 
Azt hiszem, minden szülı szívét átjárja a 
boldogság, ha gyermekét így látja. 
Nagyon nagy áldás, hogy ebbe az óvodába 
tartozhatunk, és ilyen közösségben tudjuk 
várni a szeretet ünnepét, a karácsonyt, az Úr 
Jézus megszületését, hogy mi is ezt mond-
hassuk: „Dicsıség a magasságos mennyek-
ben az Istennek, és a földön békesség, és az 
emberekhez jóakarat!” Luk 2,14. 

 
Vincze Henrietta-Ildikó 

 

Elé megyek 
 
A hó csendben lebben, 
nagy lepke-pelyhekben 
s mindent belep… 
Fehér lett a sivár, 
élettelen határ, 
erdı, berek. 
 

Meddig a szem elér,  
minden tiszta fehér,  
de ott maradt 
(eltakarva igaz) 
a szenny, a sár, a gaz 
a hó alatt. 
 

Vastagon hull reám,  
csupa hó a ruhám 
köröskörül. 
Ím, most hólepetten,  
én is fehér lettem! 
…De csak kívül! 
 

Jön már, Kinek vére 
megmos hófehérre, 
elé megyek. 
Szívem trónjára ül, 
hogy általa belül 
tiszta legyek. 
 
Bódás János 

Luther Márton gondolataiból 
 
Isten irgalmassága olyan, mint az égbolt, mely mindenkor mozdíthatat-
lanul marad felettünk. E boltozat alatt biztonságban lehetünk, bárhol is 
vagyunk. 

* 

Istennek nem csak munkával szolgálhatunk, hanem ünnepléssel és 
pihenéssel is. 

* 

Amit Krisztuson megtakarítunk, azt az ördögnek tízszeresen odadobjuk. 
* 

A szeretet természete a szolgálat, és nem az uralkodás. 
* 

Semmilyen cselekedet nem változtathatja meg az embert: egyedül a hit 
képes rá és teszi meg. 

* 

Hinni azt jelenti, hogy szüntelenül és félretekintés nélkül Krisztusra 
nézünk. 



 

 

Melyiket a hatból? 
 
Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy János nevő 
szegény varga, aki nap mint nap szorgalmasan dolgo-
zott. Az emberek jól megfizették a munkáját, mégsem 
tudott kilábalni a nyomorból. Ennek pedig az volt az 
oka, hogy feleségével együtt bı gyermekáldásban 
részesültek: vagy egy lánykával, vagy egy fiúcskával, 
de minden évben új taggal bıvült a család. Hatodik 
gyermekük születése után a Mindenható magához 
szólította a feleséget, így János mester egyedül ma-
radt a hat csemetéjével. 
Micsoda felfordulást tudtak csinálni ezek az aprósá-
gok! Ha kértek egy szelet kenyeret, mindjárt hatot 
kellett szelni. Éjszaka úgy nézett ki a szobájuk, akár 
egy menekülttábor, a sok keresztül-kasul felállított 
kisebb-nagyobb ágyikó mellett lépni sem lehetett. A 
párna és paplanhalmok alól göndör szıke és fekete 
buksi fejek kandikáltak ki. Hála Istennek, mind a hatan 
jó étvágyú, makkegészséges, életvidám, eleven kis 
lurkók voltak. 
Szenteste volt, a gyerekek szokásuk szerint hancúroz-
tak a szobában, így alig hallották meg a kopogtatást 
az ajtón. Panni, a legnagyobb gyerek nyitott végül 
ajtót. 
– Jó estét mindenkinek! Meghoztam a karácsonyfának 
valót. – szólt a kedves szomszéd bácsi, miközben 
beljebb lépett, hóna alatt egy kis fenyıfával. 
– Jó estét, csókolom. Hurrá, lesz karácsonyfánk! – 
visszhangozták a gyerekek. 
– Gyertek, hozzuk a díszeket! Te Ferkó, hozd gyorsan 
a kis sámlit, arra állítjuk a fát! – osztogatta Panni a 
feladatokat. 
– Gondoltam, örömet szerez nekik a fa, legalább lesz 
mit körbeállnotok, amíg eléneklitek a szép karácsonyi 
dalokat. – szólt a kedves szomszéd János mesterhez. 
– Nem is tudom, hogyan köszönjem meg. Egész nap 
azon rágódtam, hogy ugyan mivel szerezhetnék nekik 
örömet, és fıleg akkor szomorodtam el nagyon, ami-
kor megláttam a kofák áruit: a temérdek színes játé-
kot, ínycsiklandozó édességet... Ám hiába nyitottam ki 
a pénztárcámat, csak néhány garas árválkodott ben-
ne. Pedig milyen szívesen megleptem volna a gyere-
keimet! De hogy vegyek mind a hatnak valamit!? 
– Hát igen. Vagy mindegyiket megajándékozod, vagy 
egyiket sem. – felelte a kedves szomszéd. 
– Megszakad a szívem, ha arra gondolok, hogy a 
legszükségesebb dolgokon kívül másra nem is jut. 
Pannikának nagyon tetszett egy baba a piacon, Jan-
csika egy olyan falovat szeretne, amilyen a szomszéd-
ék Pistájának van... és még sorolhatnám. De végül is 
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nem panaszkodom, a lényeg az, hogy egészségesek 
vagyunk és nagy szeretetben élünk, ami nem minden-
kinek adatik meg. 
– Látod, ezért még sokan irigyelnek is! – felelte a 
kedves szomszéd, majd kezdett induláshoz készülıd-
ni. – No, most már mennem kell, nekem is be kell 
állítanom a karácsonyfát. Nézd, a tiétek már el is ké-
szült! 
– Még egyszer köszönöm. – szorította meg János 
mester hálásan a kedves szomszéd kezét, és kikísérte 
a vendéget. 
Ezalatt a gyerekek már be is fejezték a fenyı-
fa feldíszítését. A kisebbek körtáncot jártak, a 
nagyobbak pedig énekeltek a szép fa elıtt. 
– Gyertek, üljetek körém, és jól figyeljetek! – 
győjtötte maga köré gyermekeit a varga. – 
Tudjátok, miért különleges a mai este? 
– Igen, ma ünnepeljük Jézus Krisztus születé-
se napját. – felelte Isti. 
– Úgy van. Áldás és békesség honoljon e 
házban is! – mondta János mester. – És most 
következzék a meglepetés! Egy új dalt tanítok 
nektek. 
A gyerekek éljenezve körülülték apjukat, és 
boldogan várták, hogy megtanulják a dalt. 
János a dal tanulása után gyönyörködve néz-
te, hogy énekelnek a gyermekei. Micsoda 
boldogság volt ez a megözvegyült embernek, 
aki ilyenkor mindig felidézte a hajdani szép 
napokat, amikor még szeretett felesége is itt 
énekelt velük. 
Az énekszó azonban nem mindenkinek idézett 
fel ilyen szép emlékeket. Az elsı emeleten 
lakott a gazdag háziúr, aki nıtlen, gyermekte-
len, besavanyodott agglegényként éldegélt. 
Annyi pénze volt, hogy meg sem tudta szám-
lálni. Ezen az estén egyedül töprengett otthon. 
Régóta már az ennivaló sem ízlett neki. Az 
újságok untatták, a házát levegıtlennek érezte, puha, 
gondosan vetett ágyában sem jött álom a szemére. A 
földszintrıl beszőrıdött hozzá a boldog gyereksereg 
ujjongó éneke. Egy ideig kényszeredetten hallgatta, 
aztán lement és bedörömbölt a varga ajtaján. 
– Ez hallatlan!... Hogy képzelik?!... – kezdte a háziúr a 
mondandóját. – Ettıl az idegesítı lármától megfájdult 
a fejem!... Most már aztán tényleg elég! – aztán látva a 
gyermekek ijedt tekintetét, kissé mérsékeltebb hangon 
megkérdezte – Ugye maga a szorgalmas János mes-
ter? 
– Igen, igen. – válaszolt a varga. – Talán egy ünnepi 
felöltıt tetszik rendelni? 
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– Nem! Nem ruháért jöttem. Mondja csak, sok gyerme-
ke van magának? 
– Igen, azt lehet mondani. – mondta János, és rámuta-
tott a gyerekekre. – Kicsik, nagyok vegyesen. Sok kis 
éhes szájnak kell enni adnom. 
– Igen. Sok kis éhes száj... – merengett el a gazdag 
háziúr, miközben körbejárt a gyerekek elıtt, majd ismét 
hangosabban szólt: – Ha énekelnek, visszhangzik az 
egész ház, ha egyáltalán éneknek lehet ezt a zajt 
nevezni... Tudja mit?! Adja nekem az egyik gyermekét! 

Jó iskolába járatnám, világkörüli útra vinném, 
igazi urat vagy hölgyet nevelnék belıle... 
Erre a fordulatra még János mester sem szá-
mított. Csak állt szótlanul, mintha nem hinne a 
fülének. 
– Gondolja meg! Egy éhes szájjal kevesebb... – 
használta ki a csendet a háziúr. 
János mester odafordult a gyermekeihez, akik 
még jobban meg voltak lepıdve, mint ı. 
– Halljátok ezt!? Igazi úr lehet valaki közületek! 
Micsoda szerencse! De kit válasszak? Ferkó te 
nem mehetsz, mert te látod el a kisebbeket. 
Panni varr a legszebben… Julcsi hasonlít a 
legjobban az édesanyjára, ı azért nem mehet. 
Berci a legokosabb, ı egyedül is viszi valamire, 
rá még büszkék leszünk! Aztán Istire is szüksé-
gem van, hiszen ıt érdekli egyedül a mestersé-
gem. Ki veszi át majd a helyem, ha belıle urat 
faragnak? És Micike? Hogy adnálak oda, a te 
gyönyörő hangod nélkül nem ér semmit az 
énekünk!... – fejezte be a felsorolást János, 
majd odafordult a háziúrhoz – Uram, kérjen, 
amit akar, de a gyermekeimet nem adom!  
Odalépett a gyerekekhez, és önfeledten ölelte 
át mindet, így észre sem vette, amikor a gaz-
dag háziúr leszámolt ezer pengıt a varga asz-
talára. 
– Tessék! – mondta a háziúr. – Ezt az ezer 

pengıt maguknak adom, kedves János, csak egy 
kívánságomat teljesítsék! Ne énekeljenek többé! – 
ezzel sarkon fordult és kiment. 
– Ilyen boldog karácsonyt! – kiáltott fel Julcsi. 
– Elıször a karácsonyfa, most pedig az ezer pengı! – 
tette hozzá Ferkó. 
– Még soha nem volt ennyi pénzem! – álmélkodott 
János mester, miközben az ezer pengıt szorongatta a 
kezében. – Majd jól beosztjuk, hogy jusson mindenki-
nek valami apróság! 
– Hurrá! – kiáltottak fel egyszerre a gyerekek. 
– Pszt! Meghallja a háziúr! – csendesítette le ıket 
János. 

– Na, és?...- kérdezte Isti – Csak énekelnünk nem 
szabad! 
A gyerekek szétszéledtek a szobában, leültek a fa alá, 
apjuk pedig az asztalához. Egy kis idı múlva egyre-
másra kezdték el mondogatni: 
– De kár, hogy a Jézuska nem hozott ajándékot! – így 
Berci. 
– Milyen jó lenne most az ajándékokkal játszani! Én 
megetetném és elringatnám a babácskámat. – tette 
hozzá Micike. 
– Legalább énekelhetnénk! – fakadt ki végre Julcsi. 
– Hát énekeljünk! – mondta Ferkó, és már hozta is apja 
gitárját.  
– Csitt! – szólt rá Panni. – Tudod, hogy nem szabad. 
Papa megígérte a bácsinak. 
– De kár!! – keseredett el Julcsi. – Papa, kérlek, éne-
keljük el a dalt, amit tanultunk! 
János szomorúan nézett maga elé. 
– Nem lehet, gyerekek! – sóhajtott. – Sajnos, nem 
lehet! 
– De hát a szomszédainknak tetszik az énekünk! – 
próbálkozott újra Isti. – A gazdag bácsinak miért nem 
tetszik? 
Ezután hosszú csend következett, majd János oda-
ment a fiókhoz, kivette belıle a pénzt, és kiment az 
ajtón. Meg sem állt a gazdag háziúr ajtajáig. Ott aztán 
bekopogott, alázatosan köszönt, majd így szólt: 
– Nagyságos uram! Ne haragudjon ránk. Inkább sze-
gények maradunk, de énekelni fogunk. A szabadon 
szárnyaló énekszó drágább a világ valamennyi kincsé-
nél. – majd mielıtt a meglepett háziúr bármit mondha-
tott volna, már el is köszönt: – Isten áldja! 
– Hogy lehetnek ilyen bolondok ezek a szegény embe-
rek? – mormolta maga elé a gazdag háziúr. – Még az 
ezer pengı sem kellett nekik... Mi lehet az, ami a pénz-
nél is jobban boldogít?...Eh! – legyintett egyet, majd 
becsukta az ajtót. 
János mester pedig egyre boldogabb léptekkel közele-
dett a szegényes, de meghitt otthona felé, ahol gyer-
mekei már alig várták. Amikor a sok kérdés után végre 
szóhoz jutott, csak ennyit mondott: 
– Gyerekek, képzeljétek, újra szállhat az énekszó! 
– Hurrá! – kiáltották mindannyian, és Ferkó végre elı-
hozta apja gitárját. 
Miközben szállt az énekszó a szobán, a tornácon át a 
gazdag háziúr és a többi szomszéd ablaka elıtt, egé-
szen ki az utca felé, János mester legkisebb gyermeke, 
Micike, odabújt édesapjához, átölelte a nyakát és a 
fülébe súgta: 
– Szeretlek, apuka! Énekeljünk mindig sokat, és legyen 
mindig ilyen a Karácsony! 



 

 

14 

örömHíRlap 

Gyülekezeti élet 2007. KARÁCSONY  

Anyakönyvi híreink Húsvéttól Karácsonyig 
 

Esküvık – A következı párok kértek áldást házasságkötésükre templomunkban: 
 

Szabó József János és Fekete Ágnes  augusztus 4. 
Pintér László és Bertók Erzsébet Katalin  augusztus 11. 
Németh Pál és Izer Szilvia Diána  augusztus 18. 
Rosental András József és Bojsza Réka  augusztus 19. 
Nagy János és Magyarsóki Melinda Mária  szeptember 29. 
 
Keresztelık – Osztozunk a gyermekáldást kapott családok örömében: 
 

Farkas Debóra – Farkas Gábor és Kiss Marianna gyermeke április 15. 
Ágoston Bence – Ágoston Tibor és Virágh Andrea gyermeke április 22. 
Czinderi Fanni – Czinderi Zsolt és Balogh Zita gyermeke április 22. 
Balogh Bence Zoltán – Balogh Zoltán és Székely Patrícia gyermeke április 29. 
Fabibi Dóra – Fabini Péter és Murányi Beáta gyermeke július 8. 
Teszenyi Gyöngyvér és Csenge – Teszenyi Attila és Steyeer Szilvia gyermekei július 29. 
Kovács Bod Péter – Kovács Sándor és Bod Krisztina gyermeke augusztus 12. 
Prandóczki Gergı Pál – Prandóczki Pál és Szabó Ildikó gyermeke augusztus 29. 
Wilson Enkara – John Wilson és Spiesz Zsófia gyermeke szeptember 9. 
Buzás Botond Bálint – Buzás Botond és Tóth Petra Éva gyermeke szeptember 16. 
Kiss Szabina – Kiss Sándor és Gyetvai Ivonn gyermeke szeptember 30. 
Takács Barnabás – Takács László és Pócsi Tímea gyermeke november 11. 
Lányi Nikolasz Richard – Lányi Tamás és Estefán Andrea gyermeke november 11. 
Tivadari Tamás Gábor – Tivadari Tamás és Sassy-Dobray Katalin gyermeke november 18. 
Angyal Szilárd Péter – Angyal Péter és Lázár Katalin gyermeke december 2. 
 
Konfirmálók: 
Albert Zoltán, Bertus Renáta, Csihar Krisztián, Fehér Boldizsár, Finta Bernadett,  
Gaburi Roland, Gyatyel Péter, Izsó Orsolya, Kalma Nikolett, Kovács Adrienn, Papp Edina,  
Petényi Krisztina, Petényi Tamás, Petrák Balázs, Rostás Márk, Tarcza Géza, Tóth Balázs,  
Varga Vivien 
 

Imádkozzunk lelki épülésért mindannyiuk szívében! 
 
Temetések – Az Úr vigasztalását kérjük a megszomorodott szívőeknek: 
 

Sipos Károlyné Sári Margit (81) Fót, November 7. tér 15. április 24. 
Giber Tibor (61) Fót, Dózsa Gy. u. 45. május 14. 
Keszthelyi József (57) Fót, Berda J. u. 12. május 22. 
Karcagi Bertalanné Klavács Etelka (86) Bp. X., Hıs u. 15/b május 24. 
Kiss András (78) Fót, Fürst S. u. 36. május 24. 
Izbéki Ferencné Némedi Mária (83) Fót, Hargita u. 11. május 30. 
Hága Károlyné Petrik Julianna (79) Fót, Kemény G. u. 17. június 7. 
Hajdu Tibor (92) Bp. X., Gergely u. 46. június 8. 
Silye Lajosné Tóth Anna (52)  Fót, Fenyı u. 1. június 26. 
Mató Gyula (70) Fót, Kandó K. u. 2. július 4. 
Horváth Emese (58) Bp. IV., Szigeti u. 19.IV.25 július 6. 
Gódor Sándorné Cselıtei Julianna (83) Fót, Baross u. 10. július 10. 
Sámi Antal (74) Dunakeszi, Munkás u. 19. július 13. 
Rácz Mihályné Kúti Mária (66) Fót, 48-as Ifjúság u. 11. július 20. 
Hatvani Sándorné Lukács Ella (65) Fót, Liget u. 22. július 20. 
Wiszt Péter (61) Fót, Szent Benedek u. 42. július 20. 
Petényi Jánosné Balogh Zsuzsanna (70) Fót, Késmárk u. 2. augusztus 2. 
Mojzi Rozália szül. Mátyás Rozália (74) Bp. VIII., Auróra u. 41. augusztus 8. 
Gönczi Józsefné Kozma Julianna (77) Bp. XXII., Fék u. 48. augusztus 16. 
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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 nevelkedı gyermekekért és a dolgozókért; 
� a Fóti Ökumenikus Iskoláért és valamennyi egyházi oktatási intézményért; 
� a gyülekezet vezetıiért, terheik hordozásáért; 
� a gyülekezetben végzett ének-zenei szolgálatokért, énekkaraink jövıjéért; 
� a gyermekek között végzett szolgálatért; 
� a kisalagi gyülekezet testi-lelki épüléséért;  
� egyházunk és egyéni lelki életünk megújulásért; 
� a missziói munkákért; 
� a gyászolókért, a megkeseredett szívőekért; 
� az elıttünk álló alkalmakért, az új esztendıért; 
� a magyar népért, országunk jövıjéért, vezetıiért. 

Szolga Istvánné Sziráki Lídia (81) Fót, Rákóczi u. 33. augusztus 16. 
Nyúka István (73) Fót, Dózsa Gy. u. 13. augusztus 29. 
Adorján József (69) Fót, Bem J. u. 6/a augusztus 31. 
Berekméri Lóránt (57) Fót, Madách u. 4. augusztus 31. 
Szilágyi Lajos (83) Dunakeszi, Zrínyi u. 16. szeptember 28. 
Nahóczki Jánosné Fekete Teréz (86) Dunakeszi, Krudy Gy u. 6. szeptember 28. 
Sillingi Istvánné Pozsár Julianna (80) Fót, Tanács J. u. 13. október 1. 
Varga Sándor (69) Fót, Vasút sor 6. október 8. 
Silye Sándor (67) Fót, Sallai J. u. 78. október 11. 
Holicza Pálné Varga Erzsébet (78) Fót, József A. u. 28. október 25. 
Hága Antalné Varga Julianna (79) Fót, Sallai u. 17. november 7. 
Hódi János (69) Fót, Hámán K. u. 12. november 16. 
Horváth Károlyné Andi Veronika (69) Bp. IV., Kassai u. 25.X.25. november 16. 
Gyarmati Pál (75) Fót, Széchenyi u. 53. december 3. 
 

Imádkozzunk, hogy az Úr közelebb kerülhessen minden gyászoló testvérünkhöz! 

                                                                  Talán egy évig 
 

A kiáltó szava elhallgatott, 
repedt nádakat ingat a szél. 
Nem zeng az ének az olajfák  

hegyén, 
a kerteken fehér már a dér, 
„a fejsze a fák gyökerén”! 

 
– Nem halljátok, 

milyen csikorogva 
fordul az esztendı a tengelyén? 

Ítélettel terhes a jövı, 
annak, aki csak magának él 

dús lombozattal,  
de gyümölcstelenül: 

„a fejsze a fák gyökerén”! 

 
 

Mindegy az, hogy minek álcázzuk 
önzésünk üdezöld leveleit, 
a Gazda jár a szılıskertekben 
és megjelöli a fák törzseit… 
 
Ha a Vincellér elébe nem áll 
könyörgı szóval: 
„Hátha terem még?!” 
– vajon esztendı virradna-e még? 
 
Átszegezett kezed tartja vissza 
– talán egy évig – 
tılünk a fejszét! 
 
Lukátsi Vilma 



 

 

Állandó alkalmaink � 
 

Vasárnap 10.00  Gyülekezeti és gyermek-istentisztelet 
Szerda  9.00 Bibliaóra 
Csütörtök 18.30 Imaóra 
Péntek  19.00 Ifjúsági óra 
 

Kéthetente csütörtökön          9.30 Baba-mama klub 
Minden hónap elsı keddjén      18.30 Férfióra 
Minden hónap harmadik péntekén  17.00 Nıióra 

örömHÍRlap 
A Fót-Központi Református  
Egyházközség Folyóirata 

 
Felelıs szerkesztı:  

Sebestyén Gyızı lelkipásztor 
 

Cím: 2151 Fót, Károlyi István út 1. 
Tel: (27) 632 540 
Fax: (27) 632 540 

Honlap: www.fotiref.com  
 

Hivatali ügyintézés: szerdán és pénteken  
de. 8–12h és du. 14–18h között, 
valamint istentiszteletek után. 

 
Kedves Olvasók!  

Az Örömhírlapban szeretnénk minél több 
olyan írást és fotót megjelentetni, mely 
gyülekezetünk életét, eseményeit idézi fel. 
Ehhez kérünk és várunk észrevételeket, 
javaslatokat, leveleket és fényképeket a 
lelkészi hivatalba és email-címünkre.  

Következı számunk Húsvét  
alkalmából jelenik meg.  

 
email: oromhirlap@fotiref.com 

 
A lapot önkéntes adományokból  

tartjuk fenn. 
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� Ünnepi és különleges alkalmaink  � 
 
December 25. 10.00 Karácsonyi istentisztelet  
 úrvacsorával  
December 26. 10.00 Karácsonyi istentisztelet  
 úrvacsorával  
December 31. 17.00 Óévi hálaadó istentisztelet 
 

Január 1. 10.00 Újévi istentisztelet 
Január 8–11. Alliance imahét 
Január 13. 10.00 Gyülekezeti beszámoló 2007. 
 15.00 Presbiterek és feleségeik  
 szeretetvendégsége 
 

Február 5–8. 18.00 Böjti úrvacsorai elıkészítık 
Február 10. 10.00 Böjtfıi úrvacsora, Németh Pál  
 kántor úr diploma istentisztelete 
 

Március 16. 10.00 Virágvasárnap 
Március 17–22. 18.30 Húsvéti úrvacsorai elıkészítık 
Március 23. 10.00 Húsvétvasárnapi istentisztelet 
 úrvacsorával 
Március 24. 10.00 Húsvéthétfıi istentisztelet 
 úrvacsorával 
Március 30. 10.00 Körzeti nıi konferencia  

Fontos felhívás: 
A lelkészi hivatal 
telefonszáma  
megváltozott,  

új számunk: (27) 632 540 

 

Boldog ember az, 
akinek  
HITE szüntelen visszatekint  
a Golgotára, 
SZERETETE felnéz a Krisztus trónjára, 
REMÉNYE elıre tekint  

az ÚR visszajövetelére! 

Bízd 
Újra 
Életed  

Krisztusra! 


