
 

 

Hálás a szívem, hogy hit által a 
reformáció mai népéhez tarto-
zom. Hálás, hogy reformátusnak 
vallhatom magam. Hálás a szí-
vem, hogy Isten magának egy 
kiválasztott gyülekezetet győjtött 
itt egybe Fóton, azt oltalmazza és 
napról-napra ırzi, vigyázza, és 
hálás vagyok, hogy ennek már 
három éve én is tagja lehetek. 
A mi szeretett gyülekezetünket 
az Úr már 450 éve létrehozta, és 
azóta is tenyerén hordozza. Hor-
dozza, mert szándéka, célja van 
vele. Ha nem így volna, akkor 
mára már nem állna a háza akác-
fákkal és ezüstfenyıkkel körül-
övezve. S ami még fontosabb, 
nem szólna benne az İ élı Igéje. 
Elhalkult volna, erejét vesztette 
volna. De nem így van. A hajlék 
ma is áll, és vasárnapról vasár-
napra hívogat a harangszó által: 
„Jöjjetek Krisztust dicsérni, bízó 
szívvel hozzá térni, énekekkel 
zengve kérni, Krisztus népe jöjje-
tek.” És Krisztus népe megindul 
a közeli utcákból, és a távolabbra 
esı Somlyó hegyének oldaláról 
is. Jönnek, hogy együtt dicsér-
hessék az ég és föld Urát és 
együtt keressék életükre vonat-
kozó akaratát.  
A XVI. századi reformáció jeles 
alakjának, Kálvin Jánosnak egyik 

sokat idézett hitvallása ez volt: 
„A szívemet égı hálaáldozatul 
neked adom Uram.” Ez a hitval-
lás sokaké lett, s többek közt 
ezért tudott megújulni az egyház. 
Megújulásra ma - talán még na-
gyobb szükség van. De ennek is, 
mint egykor, belülrıl a szív mé-
lyérıl kell jönnie. Milyen jó len-
ne, ha mi, mai reformátusok is el 
tudnánk mindannyian szívbıl 
mondani: „A szívemet égı hála-
áldozatul neked adom Uram”, ha 
ennek a jó illata szállna fel az İ 
házában vasárnapról vasárnapra. 
Hogyan lehetséges ez?  
Csak úgy, ha mindenek elıtt, 
megtörténik egy ajtónyitás. Ajtó-
nyitás afelé, aki régóta zörget, és 
bebocsátásra vár. Ajtónyitás afe-
lé, aki teremtett, fenntart, és böl-
csen igazgat mindeneket, benne a 
te és az én életemet is. 
Ezt az ajtónyitást a reformáció 
másik nagy úttörıje, Luther Már-
ton is megtette. Hiába sanyargatta 
testét, böjtölt, imádkozott álmat-
lan éjszakákon át, lelkének béké-
jét keresve, ily módon nem talál-
ta. Kolostori önsanyargatásában, 
társai akárhányszor rányitották az 
ajtót, mindig jajveszékelve zoko-
gott:” Ó én bőnöm, bőnöm, bő-
nöm...”. Nem látott kiutat bőnös 
életébıl. Mígnem egy szép napon 
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Egyedül hit által, egyedül Krisztus 

HEIDELBERGI KÁTÉ  

61. K.:61. K.:61. K.:61. K.: Miért mon-
dod, hogy egyedül 
csak a hit által iga-
zulsz meg? 

F.:F.:F.:F.: Nem azért, mint-
ha hitem érdeméért 
volnék kedves Isten 
elıtt.  
Hanem azért, mert 
egyedül Krisztus 
elégtétele, igazsága 
és szentsége az én 
igazságom Isten 
elıtt.  
És hogy ezt semmi 
más módon el nem 
fogadhatom, sem 
magamévá nem 
tehetem, csak egye-
dül hit által. 



 

 

felderengett elıtte, hogy Krisztus nem az 
„egészségesekhez”, hanem a betegekhez jött. 
Buzgón elkezdte tanulmányozni a Szentírást, 
és Isten megvilágosította számára, hogy az 
embert nem az teszi igazzá - azaz Isten elıtt 
kedvessé -, ha önzı és számító módon érde-
met-érdemre halmoz, hanem ha bízik abban, 
hogy Krisztus ıérte is meghalt a keresztfán 
és az ı bőneit is eltörölte vérével. „Az igaz 
ember hitbıl él”  - azaz Jézusból, Jézus által, 
İbenne.  
Sola fide - Solus Christus.  
És bizony öt századdal 
késıbb, ma is, hányan, de 
hányan esnek bele abba a 
hibába, tévedésbe, amibe 
Luther Márton! Hiszen ma 
is hányan vannak, akik 
úgy gondolják, hogy Isten 
jótetszését, és lelkük üd-
vösségét (az örök életet) 
úgy nyerik el, ha tesznek 
érte. Azaz, ha rendszere-
sen részt vesznek a vasár-
napi istentiszteleten, ada-
koznak, segítenek a rászo-
rulókon, kétkezi munkával is bizonyítják, 
hogy ık Istenhez tartoznak. Mintha ezek a jó 
cselekedetek váltanának meg minket, és ezek 
által bocsáttatnának meg bőneink és lenne 
örök életünk. 
A reformáció nagy felismerései: Sola fide - 
Solus Christus de jó lenne, ha a mi hitvallá-
sunk lehetne!!! Csak hitbıl, és csak Krisztus 
által van Isten elıtt megigazulásunk, csak 
Krisztus által nyerjük el lelkünk békéjét, 
bőneink bocsánatát. Bármit teszünk, bármit 
szólunk, mint református keresztyének, ha 
nincs Krisztus a szívünkben, hitünk semmit 
sem ér... 
Krisztus nem a jó cselekedeteinket várja, 
nem a kétkezi munkánkat (bár ez sem mellé-
kes, de ez már az élı hit következménye), 
hanem a szívünk megnyitását, odaszentelését 
İfelé, İneki. 
Olyan régóta vár már erre. Ezért zörget. Ma 
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még İ zörget, méghozzá szelíden – Igéje 
által. Olykor meg egészen erıteljesen, han-
gosan, például egy betegség, egy baleset 
által, vagy egy nem várt csalódás, vagy ép-
pen egy megoldhatatlannak tőnı nyomorú-
ság által. Sokféleképpen teszi. Kérdés: hall-
juk-e? Tudjuk-e, hogy İ áll a szívünk ajtaja 
elıtt, és ı próbálkozik? Mert szeretne bejön-
ni, szeretné az életünket megragadni, átren-
dezni. Kitisztítani, majd betölteni önmagával 

és áldásaival. Vágytál már 
rá valaha? Hálás a szívem, 
hogy Isten engem nem ha-
gyott túl sokáig a magam 
útját járni! Mivé lettem 
volna nélküle? Ki tudja... 
Már tizenöt éve İ az éle-
tem Ura. Mondhatom, vall-
hatom, egyedül Krisztus az 
életem vezére, megtartója. 
S ez a Krisztus most csodát 
enged látni, hiszen itt, az 
İáltala megbecsült gyüle-
kezetben, egyre többekben 
sejlik fel a Luther által is 
megértett üzenet: csak Jé-

zus által van igaz hit, bőnbocsánat, békes-
ség, örök élet. 
És nyílnak az ajtók... Dılnek a falak. Az 
önigazultság, a hitetlenség, az álvallásosság 
falai. Hiszem, hogy ez az „ébredésnek” csak 
kezdete, és lesznek még sokan, akik felisme-
rik, hogy nem elég mondani: Uram, Uram, 
hanem Vele kell élni, Benne és Általa. Bol-
dog élete, békessége Istennel, önmagával és 
embertársával csak annak lesz, aki elmond-
hatja Sola fide - Solus Christus. İ a szeretet 
Istene, aki értelmes és hálás élettel tud meg-
ajándékozni. İ adja ma is a „reformációt”. A 
megújulást, az új életet. Kívánom, hogy mi-
nél többen tudjuk, s akarjuk szívünket elıtte 
megnyitni, majd ıszintén mondani: „A szíve-
met égı hálaáldozatul neked adom Uram”! 
Sola fide - Solus Christus! Adja Isten, hogy 
így legyen! Ámen.  

Sebestyén Julianna beo. lp.  
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VVVV    an választás?an választás?an választás?an választás?    
Sokáig azt hittem, bizonyos dolgok-
ban nincs választása az embernek, 

beleszületik, belesodródik, és csak próbál 
kievickélni belıle. Az én választásom, és 
ezzel az újjászületésem 2007. szeptemberére 
datálódik, ennek történetét szeretném most 
elmesélni. 
A kezdetek, és az elsı születés: szüleim, 
nagyszüleim egész életükben a szocializmus 
hőséges építıi voltak. Ma is az elkötelezettek 
közé tartoznak. Életem elsı 15 évében annyit 
tudtam az egyházról, hogy van, és utálni 
kell, merthogy az egész egy átverés, hum-
bug. (Bocsánat, hogy ezt írom, de otthon 
tényleg ezt tanultam.) Isten létezését pedig, 
egész egyszerően tagadták. Aztán a középis-
kolában kötelezı alapon kellett ismerkedni a 
Bibliával, így kaptam egy 
„mesekönyvet” Bibliai törté-
netekkel. Karácsonyra pe-
dig, az egyik rokontól egy 
Károli Bibliát, mindenféle 
vezetés, útmutató, vagy 
egyéb nélkül. Végül bár a 
Bibliai történetek elgondol-
kodtattak, és megfogtak, 
megfelelı „termıtalaj” híján 
az „út szélére” esett, és sok 
évre feledésbe merült, min-
denféle Istennel kapcsolatos 
kérdés. Talán egy dolog 
maradt meg, valamiféle őr, 
hiányérzet, az erkölcsi támo-
gatás hiánya. Mert bár ott-
hon erkölcsös és szigorú nevelést kaptam, de 
ez mégsem volt betartható, mert hiányzott 
belıle valami (vagy valaki). Mindenesetre 
elkezdıdött egy fiatal lány kálváriája, min-
denféle szellemi vezetés nélkül, bele a nagy-
világba. Ebbıl természetesen csak össze-
vissza sodródás lett. Végül kikötöttem az 
agykontroll, és mindenféle egyéb ezoterikus 
- ma oly divatos - dolog mellett. Ez egy egy-
értelmő lejtı kezdete volt, amely ráadásul 

folyamatosan egyre meredekebb lett. A lejtı 
vége a folyamatos agykontroll volt, amirıl 
akkor azt gondoltam, hogy nem lehet nélküle 
élni. Csak azt nem vettem észre, hogy bár a 
pillanatnyi helyzetekben sokszor segített, de 
összességében lefelé csúsztam, fıleg lelki 
értelemben, de néha a fizikai világban is (pl. 
sorozatos munkanélküliség, munkahelyi 
problémák.). 
A rideg valóság megközelítıleg a következı 
volt: gyökértelenség, a sehova sem tartozás, 
értéktelenség, és a semmire sem vagyok jó 
érzése, hogy semmi építı jellegőt nem tudok 
nyújtani a körülöttem élıknek. Meg persze 
ezernyi ezekbıl fakadó önvád, önpusztító 
gondolat.  
Az én közeledésem, és talán az igazi pont, 
amikor komolyan elkezdett az Úr hívogatni, 
és amikor legalább hajlandó voltam meghall-

gatni, nem elfogadni, csak 
meghallgatni, az kb. 2002 
karácsonyára tehetı. Nagyon 
vágytam meghallgatni egy 
karácsonyi istentiszteletet. (A 
karácsonyok érdekes módon 
különösen rosszul alakultak a 
mi családunkban.) Az elsı 
templomlátogatás elıtt attól 
tartottam, hogy én, aki meg 
sem vagyok keresztelve, egy-
általán beléphet-e egy temp-
lomba, szentségtörésnek 
éreztem, ilyen hitetlen szív-
vel Isten házába menni. De 
megnyugtattak, hogy ez nem 
kizáró ok, így elmentünk az 

istentiszteletre. Ez volt az elsı élményem, és 
olyan szerencsés voltam, hogy már az elsı 
alkalommal is szólt hozzám az Ige, meg-
nyugtatott, gyógyította a lelkemet, az ott 
tapasztalható légkör; úgy éreztem, kézzel-
fogható tanácsokat, bátorítást kapok. 
Aztán lassan elkezdtünk, ha nem is rendsze-
resen, de ahogy idınk engedte, templomba 
járni, és én szinte minden alkalommal úgy 
léptem ki a templom ajtaján, hogy megint 
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kaptam valamit, bíztatást, eligazítást, re-
ményt. Ezzel párhuzamosan, ahogy visszate-
kintek, elkezdtek a fizikai világban is rende-
zıdni a dolgok, mintha minden, már akkor 
ebbe az irányba mutatott volna, persze ezt 
akkor nem tudtam még. Rendezıdtek a ke-
nyérkereseti problémáim, és elkezdhettünk 
azon dolgozni a párommal, hogy családot 
alapíthassunk. Elıször az otthonunk készült 
el itt Fóton, érdekes, hogy attól a pillanattól, 
hogy itt lakunk Fóton, szinte nem hagytunk 
ki istentiszteletet, a fiam születéséig (de most 
kicsit elıre szaladtam). A követ-
kezı nagy ugrás az esküvı volt, 
szerettünk volna egyházi eskü-
vıt, akkor volt az elsı tudatos 
döntésem arra vonatkozólag, 
hogy Istent és Jézus Krisztust 
választom, megkeresztelkedtem, 
konfirmáltam, és megesküd-
tünk. Akkor még nem tudtam, 
hogy innen is van még tovább, 
pedig akkor lehetett volna esé-
lyem a megtérésre. Ugyanakkor 
szeretném hozzátenni, hogy 
ekkor még korántsem hagytam 
fel az agykontrollal, és az egyéb 
ide nem illı dolgokkal, valahol mélyen tud-
tam, hogy ez nem jó, de még magamnak is 
hazudtam. 
2006. novemberében kaptam Istentıl a má-
sodik legnagyobb ajándékot (az elsı a fér-
jem), mégpedig a kisfiamat. Életem legna-
gyobb álma vált valóra. DE hiányzott hozzá 
a hálás szív, ezért a babázást nem tudtam 
maradéktalanul élvezni, és megint jött az 
önvád, önsanyargatás, a kiborulások, a fá-
radtság, és bár a férjem végig mellettem állt, 
mégsem tudtam megbirkózni a változással, 
depressziós lettem, legrosszabb pillanataim-
ban a gondolataim, és így a cselekedeteim is 
szinte irányíthatatlanok voltak. De tudtam, 
most, hogy férjem, és gyermekem van, ez 
nem maradhat így. 
A megoldás egy keresztyén újságon keresz-
tül érkezett, amit Sebestyén Julianna lelkész-

nıtıl kaptam, egy szép nyári délutánon. Eb-
ben többek között a depresszióról is volt egy 
cikk. Az események ez után kezdtek igazán 
gyorsan haladni. 
Jelentkeztem a pszichiátrián, hogy kezembe 
vegyem a sorsom, de ami még ennél is sok-
kal fontosabb volt, hogy elkezdtem a lel-
készasszonyhoz lelki gondozásra járni, hogy 
életemet Isten kezébe tudjam tenni. Olvas-
tam, igyekeztem tárgyi tudásomat bıvíteni, 
és rájöttem, mennyi sok dologban hibáztam, 
bőnöztem. Amikor ezeket elkezdtem felis-

merni, kezdtem úgy érezni, hogy 
egy expressz vonat sebességével 
közelítek a gyógyulás irányába, 
éreztem, ez az én utam. 
Az elsı lecke, amit megtanul-
tam, a hálás szív leckéje, és bár 
itt még mindig nem beszélhe-
tünk megtérésrıl, de az Úr meg-
mutatta, hogy értékeli erıfeszí-
téseimet, imádkoztam, bőnbána-
tot tartottam, és minden alka-
lommal megláthattam, hogy 
meghallgattatott az imádságom. 
Láttam saját életemen, bırömön 
tapasztaltam az Úr segítségét, 

kegyelmét. 
Ekkor már nagyon szerettem volna behívni 
Jézust a szívembe, életemet az İ kezébe 
tenni, de úgy igazán feltétel nélkül „csak” 
odaadni. Erısítettek ebben az olyan beszá-
molók is, amiket a baba-mama klubban, a 
már megtért társaink mondtak el. 
Az utolsó lépés, és egyben egy új élet kezde-
te végül a lelkészasszony segítségével vált 
valóra, amikor közös imádságban letettem 
bőneimet, életemet, és saját magamat az Úr 
elé, elfogadtam és megvallottam bőnössége-
met, és ami még ennél is fontosabb volt, 
elfogadtam a bőnbocsánatot, Jézus Krisztus 
kereszthalálát, mint a bőneim megváltását és 
befogadtam Jézust az életembe, behívtam İt 
a szívembe. 
Azóta úgy érzem hazaértem, korábban soha 
nem tapasztalt nyugalom, és kiegyensúlyo-
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zottság költözött a lelkembe. Egyszerően 
megváltoztam, és ezt a környezetem is meg-
erısítette. Megingások a nyugalomban per-
sze vannak, semmi sem múlik el egyik pilla-
natról a másikra, és a kísértı sem alszik, de 
én már tudom, hogy a legkilátástalanabb 
helyzetekbıl is van kivezetı út. Van válasz-
tási lehetıség, Jézussal, vagy nélküle lépni 
az útra, eldönthetem, eldöntöttem, hogy az 
életet, vagy a halált választom, a szeretet, és 
hála útját, vagy a győlölet, harag, sértıdés, 
stb. útját járom. 
Én döntöttem, és ha kicsit elkeseredek, mert 
valami nem úgy sikerül, elég, ha emlékezte-
tem magam erre a döntésre, és a helyzetet 
újraértékelve Jézusban, mindjárt megoldód-
nak a csomók, kisimulnak a ráncok, értelmet 
nyernek a dolgok. 
A döntés mindenkinek a saját kezében van, 
az Úr örvendezve vár minket…  

Nagyné Kerekes Orsi  

EEEE    vangélizációs hétvangélizációs hétvangélizációs hétvangélizációs hét    
„Bízz és engedj, légy csak engedel-
mes. Bízva hő Jézusodban. Boldog 

életed lesz.” 
 
Amikor leültem megírni ezt a cikket, meg-
magyarázhatatlanul, Walter Anderson jutott 
eszembe. 
Walter Anderson annak a híres könyvnek a 
szerzıje, amely hét lépésben megtanítja, 
hogyan fejleszthetjük önbizalmunkat és vál-
hatunk sikeres emberekké. Ebben a könyv-
ben beszél arról, hogy gyerekkorban megta-
nultunk bízni szüleinkben, felnıttkorunkra 
pedig már képesek vagyunk átlátni saját ma-
gunkon. 
Nagy buzgósággal olvastam a könyvet, és 
néha úgy gondoltam, hogy „hmm, ki az, aki 
ezt ne tudná…” vagy „ez egy igaz, okos gon-
dolat”, de végig az volt az érzésem, hogy az 
egész dolog, amirıl itt olvasok olyan, mint a 
puffasztott rizs. Hiányzik a közepe. 
És íme, eljött az a pillanat, amikor Isten új-
ból rámutat a középpontra. Rámutat arra, 
hogyan lehetünk igazán sikeresek. Hogyan 
lehetünk úgy sikeresek, hogy még boldogok 
is maradhatunk és nem veszünk el a sikerünk 
mámorában. 
Az evangelizációs héten hallhattuk, kiben 
kell bízni. Kihez kell újból és újból kiáltani. 
Ki az a biztos pont az életünkben, aki soha 
nem veszíti el ragyogását, és ragyogása soha 
nem vezet minket téves útra. Sıt. Ha saját 
nagyságunktól nem látnánk az örök, az igazi 
Fényt, İ át tudja törni lelki sötétségünket. 
Ez a hét alkalmat adott arra, hogy újból le-
leplezıdjön elıttünk, hányféle arcunk van. 
És ettıl a sokarcúságtól pusztában bolyongó 
emberekké válunk és keressük a helyünket, 
az életünk értelmét, céljainkat, saját képessé-
geinket és ezeknek ésszerő kihasználását. 
Csak bolyongunk, bolyongunk, és közben 
elcsügged a lelkünk, mert nem találunk la-
kott városra.  
De ha az Úrhoz kiáltunk İ megment minket. 

Luther Márton: DAL A BIBLIÁRÓLLuther Márton: DAL A BIBLIÁRÓLLuther Márton: DAL A BIBLIÁRÓLLuther Márton: DAL A BIBLIÁRÓL        

Hol nincs a polcon Biblia, 
üres, kietlen ott a ház; 
Könnyen bejut Sátán oda, 
S az Úr Jézus ott nem tanyáz. 

Azért hát ember, bárki légy, 
Egy-két filléred kerül: 
Egy Bibliát sietve végy 
Az ördög ellen fegyverül. 

Nyisd azt föl minden reggelen. 
Csüggj hittel mindenik szaván. 
Merülj belé figyelmesen, 
Olvasd, kutasd nap-éjszakán. 

E könyv erıt ad és vigaszt, 
S ne bánd, ha int, ha néha bánt,  
Pajzs gyanánt használjad azt 
Örömben, búban egyaránt. 

Szeresd e könyvet, s úgy tekintsd 
Mint földi élted támaszát, 
Amely ha sírodig kísért, 
Számodra nyit új, jobb hazát. 



 

 

Dacolunk az Úrral. Nem akarjuk meghallani 
akaratát. Van nekünk sajátunk is. Csak tud-
juk, hogy nekünk mi a jó! És a sok tudá-
sunknak az lesz az eredménye, hogy saját 
akaratunkból és saját bölcsessé-
günknek hála, láncra verjük 
saját lelkünket és megfenek-
lünk saját lelki sötétségünkben. 
Itt is felragyog a fény, ha kiál-
tunk az Úrhoz. 
Tudunk ostobák is lenni. Ami-
kor pontosan tudjuk mi az, ami 
nem tetszik az Úrnak és mégis 
megtesszük, mert a világ ezt 
várja tılünk, és a mai világban 
nem lehet nem megfelelni. De 
Isten gyermekei nem tudnak 
sokáig megterhelt lelkiismerettel élni. És 
kiáltanak az Úrhoz. 
Ott vannak Isten népének az elöljárói. İket 
is megpróbálja az Úr. Ha sziklára épült a 
házuk, a próba csak megerısíti ıket, kipró-
bálttá teszi. 
És a bajbajutottnak meghallja kiáltását az 
Úr. 
Amikor saját akaratunk szerint jó szándékú 
dolgokat cselekszünk és elfelejtjük megkér-
dezni az Úr akaratát, sıt még áldását sem 
kérjük rá, termıföldbıl szikes földdé vá-
lunk. Mert fontos az áldás. Csak ha van 
áldás, virágzik ki az élet. Ahol a hit nem 
ıszinte, ott minden megfogyatkozik. Ott az 
álnokság uralkodik. Az álnok ember mást 
mutat, mint amit gondol, még Isten felé is. 
De Isten ettıl is megszabadít. 
Ha ıszinte a kiáltás, mindentıl megtisztít. 
Nála van a kegyelem. 
Isten soha nem úgy bánik velünk, ahogyan 
megérdemeljük. Csak kiáltanunk kell Hozzá 
és megszabadít. Egy feltétellel. Fogadjuk el 
ıszintén Jézust. 
Mert Jézus a jövı. És az İ második eljöve-
tele nem lesz csendes. Akkor már nem lehet 
bőnt vallani. 
Igaz, hogy gyermekeink az életük elsı fázi-
sában megtanulnak bennünk bízni. De ne 
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feledkezzünk meg, kedves szülık, hogy mi 
csak ideig-óráig vagyunk velük és a mi 
erınk véges. Ragyogtassuk fel nekik a 
Krisztust! Mert İ az Út, az Igazság és az 

Élet. İ a Fény, amely beragyog-
hatja az életüket. İ adhatja meg 
nekik az igaz beteljesülést és az 
egyensúlyt. 
Tanítsuk meg ıket HINNI, BÍZ-
NI és ENGEDNI. De ne feled-
jük: csak azt taníthatjuk, amit mi 
már tudunk. 
Tanítsuk meg nekik idıben, 
hogy Jézus a jövı. És nem csak 
nekik. Mondjuk el mindenkinek, 
és akkor egyre többen élnek 
majd saját magukkal és mással 

is szeretetben és békességben. 
Segítsen az Úr, hogy minél többen várhas-
suk csendes szívvel az İ második eljövete-
lét.         Bíró Délia     
    

LELKI CSÖNDRE VÁGYOM    
 
Én Istenem, lelki csöndre vágyom, 
Templomod az, ahol megtalálom. 
Lelki fülem ott Rád hangolódik, 
s bennem a sok bőn-görcs feloldódik. 
  
Körülöttem zajlik a bőn-tenger: 
Csöndes sziget, Uram, te légy bennem, 
Ahol fáradt lelkem felüdülhet, 
s újabb harcra áldást, erıt nyerhet. 
  
Megfáradtak nálad felüdülnek, 
erıtlenek új erıre lelnek. 
Bőnüldözött lelkek menedéke 
Nálad van az örök csönd, a béke. 

        Pecznyik Pál  



 

 

ÚÚÚÚ    j élet!j élet!j élet!j élet!    
   Valaki azt mondta, ez olyan, mint a 
szerelem… Nem törıdtem vele, átlép-

tem ezt a számomra jellegtelen, hétköznapi 
megjegyzést, de ahogy teltek a napok, múl-
nak a hónapok, egyre jobban érzem, hogy 
mennyire igaza van. 
A szerelem ezer és ezerféleképp jöhet el 
életünkben, és hogy jó házassággá váljon, 
gyermekkorunktól kezdve készülnünk kell 
rá, tanulnunk szüleinktıl, környezetünktıl a 
szerepünket, felismerni az igazit, átélni és 
megragadni a pillanatot, és mindvégig ápolni 
a kapcsolatot. 
Igaz hitet kapni nagy ajándék, 
mellyel kötelességünk jól bánni. 
Én a látszólag hirtelen, a semmi-
bıl fellángoló szerelmet tudom 
elmesélni a mézeshetek utánig. 
Budapesten születtem 1970-ben, 
és bár egyik nagymamám buzgó, 
hívı katolikus volt falusi gyöke-
rekkel, másik nagyim Brassóban 
született, édesanyja színházi 
kellékes és presbiter volt, én 
még messzirıl is alig ismertem a 
templomot. Hogy miért történt 
így, azt most ne taglaljuk. 
Bár régóta hívogat már az Úr Jézus, én ezt 
nem éltem meg tudatosan, mint ahogy egy 
induló szerelemnél is lehet, hogy az egyik fél 
még észre sem veszi, mi bontakozik ki körü-
lötte… 
Fiatalként megéltem, hogy estétıl hajnalig 
sötétben, egyedül, rövidgatyában, ujjatlan 
pólóban, megállás nélkül bolyongva a he-
gyek közt, eltévedve Jósvafı környékén, 
tövises bokrok szaggattak, karistoltak, nyo-
mukat örökre bevésve bırömbe, jócskán 
messze sodródva, sehogy nem találtam a 
turistaházba vezetı utat. Feladva az önfejő 
tévelygést a magam módján, de teljes oda-
fordulással kértem az Urat: „Én Istenem, jó 
Istenem, add meg nekem, kérlek szépen, 
hogy megtaláljam a helyes utat, és arról le ne 
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térjek. Vezess engem!” Filmekbe illıen újult 
erıt érezve magamban indultam meg a szál-
lás felé az éjszakában, és érkeztem meg a 
pirkadatban, egyetlen felesleges kunkort sem 
téve. Én viszolygok a csodás történetektıl, 
így nem tudtam ezt hová tenni. Ma, ha visz-
szatekintek, ez fordulópontja volt életemnek. 
Szakítva a régi életmóddal, lassanként Fótra 
sodort az élet, egy becsületes férjjel, és há-
rom okos, szép, és empatikus fiúgyermekkel. 
(Mit is mondhatna mást egy anya?) 
Egyszer csak egy irányba mutatott minden. 
A gyerekek, az élmény és a kis barátok ked-
véért - a legidısebb 3-4 éves korától - az alsó
-gödi református gyermekkórusban énekel-

nek. Ahogy gyakoroltam velük, 
egyre inkább felfigyeltem a dal-
szövegekre, egyre mélyebbre 
hatolt bennem a mondanivaló. 
Már szívesen engedtem a nagy-
szülık nyomásának, és megke-
reszteltettük a gyerekeket. Kap-
tam egy kiadványt a keresztség-
rıl, amit rögtön elolvastam, és 
eldöntöttem, „ÉN eldöntöttem” - 
innen nézve már visszásnak tő-
nik, hogy „ÉN”… Tulajdonkép-
pen hallgattam a hívó szóra, és 
igyekeztem mindent megtenni, 

hogy a keresztelı ne egy üres frázis, egy 
divatos ceremónia maradjon.  
A következı baba-mama klubban már itt 
voltam. Örökre bevésıdött az elsı tanult 
ének néhány sora: „Szívembe jöjj, szívembe 
jöjj, Jöjj szívembe ó Úr Jézus…” Észrevét-
len, mindenkor ezt dúdolgattam. Mint a sze-
relemben, úgy az én utamban is a vonzódás 
szinte megállíthatatlan, és egymást követik a 
kapcsolódó pontok.  
Az én esetemben: 
Iskolát kellett válasszunk a nagyfiunknak. 
Egyszer csak el sem tudtam mást képzelni, 
mint az Ökusulit. (Bár eleinte szégyenkez-
tem, mert nem éreztem teljes jogúnak, oda-
tartozónak magamat, de mentegetızésemre 
mindig azt a választ kaptam a tanároktól, 



 

 

szülıktıl békés, kedves hangnemben, hogy 
„Majd eljön az is…” Kétkedve fogadtam: 
miért ilyen biztosak ebben?) És az esemé-
nyek folytatódtak: 
Reménytelenül éltünk öten egy tetıtéri 42 
m2-es lakásban, vágyva a kertes házra, az 
élettérre. Egy mézeskalács készítésen, mi-
kor a gyerekekkel halacskákat és sok mást 
formáztunk, egy házikót díszítgettem me-
rengve. Alázattal imádkozva segítséget kér-
tem, és elgondolkodtató gyorsasággal kap-
tam, kaptunk is, hisz megláttunk egy házat, 
és karácsonyra, két hét alatt lezajlott nem 
csak a vétel, de a lakás eladás is, és három 
nap alatt kiköltöztünk.  
A gyülekezeti családi hétre, Balatonfenyves
-alsóra leutaztam a három gyermekkel, és az 
utolsó napokra még a férjem is ott 
tudott lenni. Kedves emlék mind-
annyiunknak, jövıre is szívesen 
mennénk. A heti fıcím, „Az én 
Jézusom” volt, tetszett a nyíltan 
vállalt saját értelmezés. Az én hit-
ben való fejlıdésemben fontos 
lépcsıfok volt, mikor ott elfogad-
tam, hogy „Szívvel kell odafordul-
ni, és nem ésszel felmérni!” Hiá-
nyos ismeretekkel, és materializ-
muson felnıtt fejjel fontos és ne-
héz volt ez a fordulat, de megtör-
tént, amit mi sem mintáz jobban, 
minthogy már nem érzem magam kívülálló-
nak, és szívbıl tudom köszönni: „Áldás, 
Békesség!” 
A kiteljesedés akkor jött el, mikor lehetıség 
nyílt rá - utazás elıtt néhány nappal jelent-
kezve -, hogy Kárpátaljára utazzak a közép-
sı gyermekkel a gödi felnıtt- és gyermek-
kórussal. 
„És nincs kedved neked is énekelni?” - hul-
lott elém váratlanul a kérdés? - „Kedvem 
van, csak hangom nincs, nem tudok kottát 
olvasni, és nem ismerem a dalokat altra 
bontva.” - „Ó, ugyan, elsı nap nem ének-
lünk, van idıd még gyakorolni, és majd 
segítünk.” 
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Én, aki számára számos gát tette elképzelhe-
tetlenné, hogy énekeljek, mégis megtettem, 
hogy 90-120 ember elıtt énekeljek a gyer-
mekemmel együtt, és megéltem azt a közös 
örömöt, hálát, szeretetet, amit mindez adha-
tott. 
Korábban arra a kérdésre, hogy imádkozom-
e, nemmel feleltem, mert csak késıbb tud-
tam meg egy gyerekkiadványból, hogy az 
imádság Istennel folytatott beszélgetés. 
Aznap este egyedül, majd együtt imádkoz-
tam, hálálkodtam az 5 éves Leventével, és ı 
is átérezte - bár jól megfogalmazni talán 
még én sem tudnám -, mindazt, ami akkor 
megérintett: hogy ez valami más… igazi 
változás. 
Behívtam az életembe Istent, és kértem bo-

csásson meg bőneimért, és azokért 
is, amit akarva-akaratlan - nem 
ismerve mit teszek - elkövettem 
ellene, és megköszöntem Jézusnak, 
hogy értem is meghalt a keresztfán. 
Itthon mondta el Sebestyén Julian-
na lelkipásztor, hogy ez a 
„megtérés”. 
Ha visszatérünk az eredeti példánk-
hoz, akkor a házasság megköttetett.  
Itt szeretném megköszönni Isten-
nek, hogy „ÉLİ HITTEL” rendel-
kezı lelkészeink vannak, hisz ık 
azok az apró – de nagy jelentıség-

gel bíró – kis „események, hangok, szavak”, 
melyek a találkozástól a szerelmen át házas-
ságig viszik életünket. Köszönet mindazok-
nak az egyéb tisztő, igaz hittel átitatott em-
bereknek is, akik egy mosollyal, vagy épp 
egy intelemmel segítenek a helyes úton ma-
radni. Most, hogy múlóban vannak a mézes-
hetek, most jön az igazi kihívás, ami már 
nem kap rivaldafényt, pontosan úgy, mint 
egy házasságban. Megtalálni az egyensúlyt, 
nem túlbuzgóságba átcsapni, hisz oka van, 
hogy hitet kaptunk, ez AJÁNDÉK, melyet 
gyakorolni, használni kell, nem önmagáért 
van. 
Az evangelizációs hét elsı napjaira nagy 



 

 

várakozással és buzgalommal mentem el, 
örömmel, és hálával tölt el, hogy ott lehet-
tem. Ellenben késıbb máshol volt a 
„szolgálatom”, megértve Sebestyén Gyızı 
nem oly régi prédikációját, hogy mindent 
mértékkel, és mindenki tehetsége szerint 
végezve munkáját saját helyén szolgálja, és 
dicséri leginkább az Urat. Én este, a három 
gyerek fektetésénél kell helytálljak, hisz 
akkor nem az apjukra van szükségük, hanem 
rám. 
A hitemet ápolnom kell - mint a jó házassá-
got is - megfelelı kompromisszumokkal. Ha 
számomra a baba-mama klub az elérhetı, 
vagy a nappali lelkészi beszélgetések, akkor 
azzal kell, hogy éljek, és nem ájtatoskodva, 
az ujjal mutogató kétkedıknek táptalajt biz-
tosítva, a családban feszültséget, hiányt 
okozva ténykednem. Szolgálnom kell. 
Régen azt mondtam, majd eldönti a gyerek, 
hogy mit gondol, amikor felnıtt lesz, minek 
a vallásos neveltetés, a sok kész minta… Ma 
már azt mondom, hogy a gyermekkorban az 
élı hittel átadott sok minta igen hasznos le-
het, és ugyan mi között dönthetne, ha nem is 
ismeri ezt az oldalt, csak a „hitnélküliséget”?  
Zárógondolatként: egy kötelezıen hitben 
nevelkedett, régrıl ismert barátom a mi kö-
zösségünket választva, megtért. İ választott. 
Azt mondta: „Ne mondj semmit Kinga, ahol 
te megragadtál, ez nekem garancia.” Ez jelzi, 
hogy mindig nyílt és egyenes, ıszinte vol-
tam, de nagyon messzirıl jöttem. Nem azért, 
mert messzirıl jött ember azt mond, amit 
akar, hanem rácsodálkozott, de követendı 
példának látta, hogy hitre tértem.  

Kovács Kinga  
 

9 

örömHíRlap 

Gyülekezeti élet 2007. REFORMÁCIÓ  

CCCC    saládi napsaládi napsaládi napsaládi nap    
   
   I. Móz. 2,18:   

 „Nem jó az embernek  
    egyedül lenni…” 
 
Isten eme megállapítását 
már ideje korán, egész fiata-

lon megtapasztaltam, ezért is mentem férj-
hez már tizenhat évesen. Igaz, akkor még 
nem hittem Istenben, de a párkapcsolat 
szükségességét már a génjeimben hordoz-
tam. Sajnos a házasságom félresiklott és így 
több éven keresztül egyedül neveltem gyer-
mekeimet. Ez idı tájt kezdtem keresni Is-
tent, mert „nem jó az embernek egyedül 
lenni…”.  
Arról pedig álmodni sem mertem és halvány 
reményem sem volt, hogy lesz valaki ebben 
az életben, aki összekötné az életét velem és 
gyermekeimmel. Ennek ellenére mégis több-
ször könyörögtem és imádkoztam Istenhez 
egy testi-lelki társért, mert „nem jó az em-
bernek egyedül lenni…”.  
Isten pedig meghallgatta a könyörgésemet és 
mellém adta jelenlegi férjemet, akivel már 
tíz éve együtt erısödöm hitben. 
Talán nem látszik fontosnak, amit leírtam, 
mégis valahol szükségét éreztem, hiszen a 
vágyódás tovább haladt és tovább erısödött 
bennem, mely átalakult egy egész nagycsa-
lád utáni vágyódásba, méghozzá Isten gyer-
mekeinek családja után, mert „nem jó az 
embernek egyedül lenni…”.  
És ez a családi nap nagyon is alkalmas arra, 
hogy Isten gyermekei együtt örvendezhesse-
nek, nem csak testileg, hanem lelkileg is. 
Jólesı érzés, hogy a hívek, a gyülekezet 
tagjai több idıt tudnak eltölteni egymással, 
mert így közelebb kerülhetünk egymáshoz, 
és szorosabbá válik az egymás közti kapcso-
latunk is. Nekem nagy szükségem van rá és 
remélem más is így van ezzel. 
A kézmőves foglalkozásokat és az ügyességi 
versenyeket különösen élvezték a gyermeke-



 

 

im. De úgy láttam 
ezzel minden gyer-
mek így volt, akik 
ott voltak és részt 
vettek a játékokban. 
Boldogság töltötte 
el a szívemet a sok 
vidám gyermek 
láttán, ahogy nagy 
ügybuzgalommal és 
kitartással készítet-
ték a kis cserépedé-
nyeiket, a guruló 
fahalacskát és ele-
fántot. Ahogy főz-
ték a gyöngyöket, 
és hajtogatták a 
szélforgókat. Az ugráló-várról és az óriás-
csúszdáról már nem is beszélve. A legemlé-
kezetesebb talán mégis a nap végi kötélhúzó 
verseny volt számomra, amikor apukák a 
fiaikkal és anyukák a lányaikkal küzdöttek a 
gyızelemért.  
Isten megáldotta ezt a napunkat is szép idı-
vel és Isten Igéjével, melyet Sebestyén Gyı-
zı lelkipásztorunk tárt elénk.  
Bárcsak minden nap így telne el az ember 
számára, mert akkor elfelejtkezhetnénk a 
mindennapi gondokról, bajokról, problé-
mákról és nehézségekrıl.    
           Szajkó Sándorné  
 

BBBB    izonyságtételizonyságtételizonyságtételizonyságtétel    
„Ne félj, mert megváltottalak, neve-
den hívtalak téged, enyém 

vagy!” (Ézs. 43,1) 
 
Kéthetente csütörtökönként délelıtt, ha 
egészségünk engedi, nálunk elhangzik egy 
mondat: „Gyere Bercel, indulunk! Megyünk 
a templomba, találkozhatsz a gyerekekkel!” 
Ez a felhívás azon ritka mondatok közé tar-
tozik, amit nem kell megismételni. Ilyenkor 
Bercel pillanatok alatt ott toporog az autónk 
mellett, s várja az indulást. 
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Barátnıimtıl, kismama társaimtól gyakran 
hangzik el a kérdés, hogy vajon mi is, mi-
lyen is ez a református baba-mama klub? 
Talán e sorok olvasója sem veszi rossz né-
ven, ha pár mondatban válaszolok erre a 
kérdésre. Találkozóinkat a már említett idı-
pontban tartjuk a parókia alagsorának két 
egybenyitható termében. Alkalmaink fél 10-
re vannak meghirdetve, ez inkább a gyüleke-
zés kezdetét jelzi.  Hogy ki mikor érkezik, 
az leginkább a kicsinyektıl függ. Egy hatal-
mas - télen jól főtött - teremben sok kedves 
dadus néni, önkéntes nagymama, gyülekeze-
ti tag várja a kúszni-mászni, ugrálni, játszani 
vágyó gyerekeket. Nem csupán féltı gon-
doskodásban, hanem finom falatokban is 
részesülnek ilyenkor a kicsik.  
Eközben mi anyukák a szomszédos terem-
ben csendesedünk el. Remek gitár kíséret 
mellett énekszóval dicsérjük az Urat, imád-
ságban adunk hálát mindennapi örömein-
kért, kérünk erıt a nehézségek leküzdésé-
hez. Olvassuk az Igét, megbeszéljük annak 
üzenetét, számot adunk a hitbeli életünk 
alakulásáról, gazdagodásáról. Olyan ez a 
klub, mint egy nagy család. İszintén, egy-
más szemébe nézve tudunk beszélni bőne-
inkrıl, boldogságunkról. Van úgy, hogy a 
szemekben könny csillan fel, s van, hogy az 
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arcokon a megtérés boldogsága tükrözıdik.  
Így voltam ezzel én is, nem is olyan régen, 
augusztusban. Számot vetettem életem eddi-
gi alakulásával. És rájöttem, hogy valami, 
Valaki hiányzik az életembıl. 
A balatonfenyvesi csendeshét és az azt köve-
tı vasárnapi istentiszteletek alkalmával meg-
értettem, hogy Jézus az, Aki e sok földi jó 
mellett, mi nekem megadatott - szeretı csa-
lád, odaadó férj, és egy rám bízott élet - 
megtölti tartalommal az életemet.  
Megtérésem történetét elsıként mama-
társaimnak mondhattam el.  
Itt érkezünk el egy másik kérdéshez, hogy 
nekem mit is jelent a baba-mama klub. 2005 
ısze óta gyakori látogatói vagyunk e csütör-
töki alkalmaknak. Bercel fiamat 2006. január 
7-én keresztelték meg. Akkor ezt az Igét 
kapta: „Ne félj, mert megváltottalak, neve-
den hívtalak téged, enyém vagy!” (Ézs. 43,1) 
A keresztségben mi szülık is fogadalmat 
teszünk, hogy a karunkban tartott életet, mint 
az Istentıl kapott ajándékot, az İ szereteté-
ben fogjuk nevelni, hogy jó keresztyén vál-
jék belıle. És a fenti Ige nem csak neki, ha-
nem bizony nekünk, szülıknek is szól, hi-
szen hogyan is nevelhetnénk gyermekünkbıl 
az Úr számára kedveset, ha mi magunk elve-
szünk mindennapjaink forgatagában. Nem 

halljuk meg Isten hívó szavát. Pedig İ min-
ket is hív. Hogy bőneinket megbánva, ıszin-
tén fogadjuk be az Úr Jézust a szívünkbe, s 
általa örök életünk legyen. Kérjük és enged-
jük, hogy olyanná formáljon minket, ami-
lyennek látni szeretne. Hiszem, hogy aki 
ebben a szeretetben nevelkedik, azon meg-
nyugszik az élı Isten áldása. Én ennek a 
lehetıségét szeretném Bercelnek is kínálni. 
Nem csak csütörtökönként. 
Az anyukákat, kismamákat pedig hívni sze-
retném ezekre az összejövetelekre.  
Végezetül szeretnék köszönetet mondani 
megtérésem segítıinek: Nagyné Ombodi 
Eszter barátnımnek és Sebestyén Julianna 
lelkipásztornak, a baba-mama klub vezetıjé-
nek.          Bokros Éva 
 

ÓÓÓÓ    vodás élet kezdetevodás élet kezdetevodás élet kezdetevodás élet kezdete    
  Az idei ısz nagyon fontos eseményt 
hozott családunk életében. Mindkét 

gyermekem, a 3 és fél éves Peti és a 2 éves 
Nóri, óvodás lett. Peti a gyülekezet Száz 
Juhocska óvodájában kezdte meg az óvodás 
életet. Nagy izgalommal készültünk már 
kezdetektıl fogva. Kiválasztottuk az óvodai 
zsákot, a benti cipıt, majd én remegı kezek-
kel és némi könnycseppel a szememben el-

kezdtem a kis ruhák-
ba, cipıkbe beleraj-
zolni az óvodai jelet, 
ami Petinek a cse-
resznye lett. Ez kü-
lön örömmel töltött 
el bennünket, mivel 
annak idején az apu-
kájának is ez volt az 
óvodai jele. 
Az elsı napokban - a 
beszoktatás idején - 
én is részt vehettem 
pár napig az óvoda 
életében. Ennek ke-
retében pár délelıttöt 
együtt töltöttünk 



 

 

Petivel. Ez nagyon jó és hasznos volt, hi-
szen láthattam a napi menetrendet, megis-
merhettem én is közelebbrıl az óvónéniket, 
a csoporttársakat, a játékokat. 
Azt a békességet és szeretetet, ami ebben az 
oviban körülveszi a gyermekeket, minden 
nap egyre jobban éreztem. Az elválástól 
való félelem és az aggodalom, hogy a gyer-
mekem be tud-e illeszkedni a közösségbe, 
megtalálja-e a hangot az óvónénikkel és a 
többiekkel, pár nap alatt átalakult a szívem-
ben egy nagyon komoly meggyızıdéssé, 
miszerint Peti a lehetı legjobb helyen van, 
olyan helyen, ahol nagy-nagy szeretettel, 
törıdéssel, és valódi odafigyeléssel vannak 
iránta. 
Nagyon nagy áldás ez az óvoda nem csak 
azért, mert tudom, hogy a gyermekem isten-
félelemben nevelkedik, hanem azért is, mert 
azt látom az összes munkatárson, hogy ık 
valóban Istentıl kapott elhívásnak tekintik a 
munkájukat. 
Peti azóta egyre jobban szeret oviba járni, és 
örömmel készült a nemrégiben megrende-
zésre került Óvodavasárnapra is, ahol szép 
énekeket énekeltek, és ahol már most érez-
hették kicsik és nagyok egyaránt, hogy ık 
már most részesei a gyülekezet közösségé-
nek. 
Azt kívánom, hogy ezek a gyermekek, akik 
ebbe az oviba járnak, soha ne felejtsék el, 
hogy az Úrnak mindig gondja van rájuk, és 
nagyobb korban is emlékezzenek azokra az 
évekre, amit ajándékként itt tölthettek. Az 
óvoda munkatársainak pedig sok-sok erıt és 
energiát kívánok, hogy azzal a szeretettel 
tudják gyermekeinket vezetni tovább a meg-
kezdett úton, amit eddig is mind gyermek-
ként, mind szülıként megtapasztalhattunk.  

Dr. Nagyváradi Izolda 
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NNNN    yári visszaemlékezésyári visszaemlékezésyári visszaemlékezésyári visszaemlékezés    
 
Az itt következı élménybeszámo-

lók kimaradtak a nyári újságból a nyaralások 
miatt. Azonban úgy gondolom, hogy átme-
legszünk ebben az ıszi idıben, ha elképzel-
jük az alább leírt élményeket – fıleg, ha 
hozzágondoljuk a hımérsékletet is. Akik 
papírra vetették e sorokat, jelenleg az öku-
menikus iskolánk 3.a osztályos tanulói. 

A helyszínrıl 
Nyáron egy hittan-
táborban voltunk. 
Ezen a héten a 
Tiszakeszi Refor-
mátus Általános 
Iskolában alud-
tunk. 8 tantermes 
az iskola. Külön 
aludtak a lányok és 
a fiúk. Az ágyak a 
termekben voltak fölállítva. Mindegyik 
„szobában” volt egy felnıtt. A földszint 
nagy és vannak ott különbözı játékok, pl. 
csocsó, ping-pong asztal. Ezen kívül mi is 
vittünk még érdekes játékokat. Itt található 
egy függönnyel elhúzható rész, ahol a közös 
alkalmakat tartottuk meg. Az emeleti rész 
egy galéria volt, ahol irodák találhatók. Az 
iskolával szemben volt a konyha, ahová, és 
ahonnan a naposok az ennivalót és innivalót 
hozták és vitték. Az esti zuhanyzás a torna-
terem mellett lévı zuhanyzóban történt. 
A helyi szervezésért köszönetet mondunk 
Tima Laci bácsinak és feleségének, Juci 
néninek.         Arany Kincsı 

Élményeink 
A tiszakeszi hittantáborba Fótról 4-en men-
tünk mi gyerekek, 2 felnıtt kíséretében. A 
táborban a váli gyerekekkel nyaraltunk 
együtt. İk 24-en voltak a felnıttekkel 
együtt. Egész héten Dánielrıl szóló történe-
teket hallgattunk. Megtudtuk belıle, hogy 
bármi bajba kerülünk, Isten megsegít, és 

“Egy hajó sem járja az élet óceánját 
úgy, hogy ne találkozna viharral.”  

C. H. Spurgeon 
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mindig szeret, bármit is teszünk. Este áhíta-
ton vettünk részt. Tanultunk egy aranymon-
dást: „Bölccsé teszlek, és megtanítlak az 
útra, amelyen járj; szemeimmel tanácsollak 
téged.” (Zsolt. 32,8) Minden napra jutott egy 
érdekes program. Csónakáztunk a Tisza-
tavon, fürödtünk a 800 éves 35°C-os termál-
vízben, a bátrabbak megmártóztak a kb. 60°
C-os forrásban is. Izgalmasak voltak az aka-
dály- és csapatversenyek is. Délutánonként 
szép ajándékokat barkácsoltunk, két este 
pedig filmklub is volt. Az egy hét alatt sok 
gyerekkel összebarátkoztunk, a szobatársa-
ink is aranyosak voltak. Jól éreztük magun-
kat. 
Köszönjük Aranyné Gabi néninek és Arany 
Sanyi bácsinak a lehetıséget, hogy részt 
vehettünk ebben a táborban. 

Lipták Brigitta és Henrietta, Tóth Júlia  

KKKK    észüljünk észüljünk észüljünk észüljünk     
arácsonyra!arácsonyra!arácsonyra!arácsonyra!    

  „Tegye tündöklıvé lakását! Mi segítünk 
ebben!” „Varázsoljon fényt és csillogást 
otthonába!” 
Ilyen és hasonló jellegő szlogenekkel érkez-
nek újabb és újabb prospektusok, katalógu-
sok lelkészi hivatalunkba. Nemsokára itt van 
a december, s a decemberrel együtt érkezik a 
karácsony is. S jönnek a jobbnál jobb ötletek 
és ajánlatok arra nézve, hogy hogyan is te-
gyük szebbé és fényesebbé szeretteink szá-
mára ezt az ünnepet. Hogyan is?  
Sok-sok külsıséggel, dísszel, szebbnél szebb 
girlandokkal, gyertyákkal, asztali- és ablak-
díszekkel, ajtóra akasztható nagyszerő 

„kopogtatókkal”, ízléses adventi koszorúk-
kal. Ez az, amit a világ kínál, felajánl szá-
munkra, hogy az ünnepünket meghitté és 
felejthetetlenné varázsolja.  
Ámde nemcsak e katalógusok kerülnek be a 
hivatalba, hanem bizony sorsok, különbözı 
életutak, emberek, akik pedig szomorúan, sıt 
sokszor keserően panaszolják, hogy már 
elıre fáznak, dideregnek az ünnep érkezésé-
tıl. Hiszen akkor mindig történik valami. 
Valami, ami borzasztóvá, sıt elviselhetetlen-
né teszi a szentestét, és a két ünnepnapot. 
Egy középkorú férfi azt mondta egyszer: 
„Én nagyon örülök a karácsonynak, hiszen 
az ünnep munkaszünet, pihenhetek is, temp-
lomba is mehetek, együtt lehetek a szerette-
immel, de félek… félek a szentestétıl. Hiszen 
nálunk az a szokás, hogy összejön a család, 
három generáció is, de ebbıl még mindig 
valami baj, bántás származott. Mert ha a 
nagymama kedvére alakítjuk a szentestét, 
akkor ı öt-hat Halleluját, meg az összes ka-
rácsonyi éneket elénekli. Utána nemcsak 
Lukács 2. fejezetét, hanem mást is felolvas, 
magyarázgat, az unokák már a plafont nézik, 
de mi felnıttek is fészkelıdünk.  
Hát vettem egy CD-t, a „Mennybıl az an-
gyal”-t, a legközelebbi szentestén beraktam, 
a nagymama meg azon bánkódott, hogy gé-
pesítették a karácsonyt. A felénél a gyerekek 
ezt mondták: elég lesz ennyi muzsika, men-
jünk enni! Ugye érthetı, hogy félek a szent-
estétıl?” 
Nem könnyő nagy családban, sıt magányo-
san sem eltölteni a szentestét. Hiszen, aki 
magányos, az ilyenkor még inkább az. Nem 
véletlen, hogy ezen a napon történik a leg-
több öngyilkossági kísérlet. A karácsonyi 
neurózis ma már nem ismeretlen fogalom. 
Azok betegsége ez, akik félnek a szentesté-
tıl.  
Néhány éve boldogan vettem fel a telefont, 
hogy egy kedves barátnımnek áldott szen-
testét kívánjak, és megkérdezzem: „Talán 
nincs valami baj, hogy nem láttalak a temp-
lomban az esti istentiszteleten?”  

AAAA    lszol? Ember! Ébredj gyorsan, 
DDDD    e ne csak ébredj, kelj föl nyomban! 
VVVV    agy nem tudod tán mi történik? 
EEEE    ljı újra a Megváltó. 
NNNN    e légy hát rest, mert az idıt nem tudhatod, 
TTTT    alán már holnap megláthatod. 



 

 

Mire a válasz: „Itt zokogok a 
szobámban, a héttagú család 
éppen hétfelé, mindenki ösz-
szeveszett a másikkal, és 
most az anya, az apu, a test-
véreim, meg a nagyik is, sér-
tıdötten bevonultak a saját 
szobájukba. A nappaliban ott 
árválkodik a karácsonyfa, mi 
meg épp haragban vagyunk.” 
Próbáltam egy-két vigasztaló 
szót, Igét mondani, de érez-
tem, ez most a jelenlegi hely-
zetben nem sokat segít.  
Mi a baj tehát a karácsonnyal? Miért fáznak 
tıle ilyen sokan?  
Egyszerő a válasz: bizony karácsony ünne-
pét, Jézus Krisztus születésének napját le-
alacsonyítottuk a fenyıfa ünnepévé, jobb 
esetben a „szeretet” ünnepévé. Mert eltöröl-
tük, kivettük a közepét, a lényegét, és meg-
maradtak a külsıségek, amelyek önmaguk-
ban nem teszik áldottá és meghitté azt. 
A prospektusok ajánlata tehát nagyon szép 
és értékelendı, hiszen mára már a sok giccs 
után tényleg egyre több igényes dísszel sze-
retnék segíteni otthonunk „tündöklıvé” 
tételét. A melegséget, a fényt azonban ezek 
nem tudják bevinni a szívünkbe, nem tud-
nak szeretettel, békességgel, egymással való 
harmóniával megajándékozni.  
Mi a titok tehát?  
2007 év óta ugyanaz. Csak sajnos elnyomja  
ragyogását, igazságát a sok minden 
„egyéb”. Jézus mondja:  

„Én azért jöttem (ebbe a világba), hogy 
életük legyen, sıt bıségben éljenek.”  

János 10:10.  
„Én világosságul jöttem a világba, hogy aki 

hisz énbennem, ne maradjon a sötétség-
ben.” János 12:46.  

Tehát: Jézus az elsı karácsony alkalmával 
azért jött el, hogy az „élettelen”, „lelketlen” 
lényünkbıl, vegetálásunkból, az önmagunk 
körüli forgásból, azaz a sötétségünkbıl ki-
emeljen. Kiemeljen és Benne való élettel 
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ajándékozzon meg, amely élet 
valóban élet, hiszen lüktet, 
pezseg a szeretettıl, az Atyá-
tól kapott békességtıl, a bőn-
bocsánat, a szabadítás örömé-
tıl. Azok, akik már életük 
középpontjába, azaz a szívük-
be Jézus Krisztust hívták, 
azok tudják mitıl, Kit ıl lesz 
„szent” a szenteste, Ki  által 
lesz áldott és meghitt a kará-
csony. És abban az otthonban, 
ahol Jézus van a középen, 

nem a karácsonyfa és a sok „egyéb”, akár 
legyen bár nagycsaládos vagy magányos az 
ember, az este, az ünnep szent lesz, mert az 
ünnepet megszentelı Isten világosságával 
Jézus Krisztusban jelen van. 
Hogyan lehet más az idei karácsonyunk, 
mint az eddigi „félresikeredettek”?  

TudodTudodTudodTudod----e, mi az ADVENT?e, mi az ADVENT?e, mi az ADVENT?e, mi az ADVENT?    
A karácsonyt megelızı                      

négyhetes idıszakot adventnek nevezzük.  
Ez a várakozás idıszaka. 

Maga az advent szó latin eredető.  
Adventus Domini = az Úr eljövetele. 

Az advent tehát eljövetelt jelent.  
Amikor az adventi koszorún meggyújtunk 

vasárnapról vasárnapra egy gyertyát,  
az İ eljöveteleire emlékezünk.  
Isten gyermekeinek életében  

két beteljesedett és két beteljesedésre váró 
eljövetel (advent) van. 

- Az elsı advent Jézus eljövetelével telje-
sedett be. 

- A második adventi beteljesedést az éli át, 
akinek Jézus Krisztus a Megváltója 
lesz, helyet kap az életében. 

- A harmadik advent akkor lesz, amikor 
eljön értünk halálunk órájában. 

- A negyedik advent pedig, Jézus Krisztus 
visszajövetele, még várat magára.  
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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 berekfürdıi héten résztvevıkért, megtérıkért, lélekben megújulókért; 
� 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; 
� a magyar népért, országunk jövıjéért, vezetıiért. 

Úgy, ha a hangsúlyt Jézusra tesszük. İt 
várjuk. İt ünnepeljük. İt imádjuk. Neki 
adunk hálát az İ kimondhatatlan ajándé-
káért. Hogyan lehet tehát…?  
Úgy, ha az idén Jézus lesz a legna-
gyobb ajándékunk!  

Ne lepje be a hó a szívünket,  
ne menjen el mellettünk az ünnep, 
ne csak múló hangulatra vágyjunk, 
JÉZUS legyen az a j á n d é k nálunk. 

   (Füle Lajos) 

 

 

Dietrich Bonhoeffer - Hit 

Hiszem, hogy Isten mindent, még a 
legrosszabb dolgot is, engedi és segíti, 
hogy jóra forduljon. 
Ehhez olyan emberekre van szüksége, 
akik mindenben a legjobbat szolgálják. 

Hiszem, hogy Isten minden szükségben 
annyi erıt ad a kitartáshoz, amennyire 
szükségünk van. 
Ezt azonban senki sem kapja meg 
elıre, azért, hogy ne önmagunkra, 
hanem egyedül csak ırá hagyat-
kozzunk. 
Az ilyen hitben teljesen eltőnik a 
jövıtıl való félelem. 

Hiszem, hogy hibáink és tévedéseink 
nem hiábavalók, s Istennek nem 
nehezebb ezeket helyre igazítani, mint 
az általunk jónak vélt cselekedeteinket. 

Hiszem, hogy Isten nem idıtlen végzet, 
hanem ısz inte  imádságra és 
felelısségteljes tettekre vár és 
válaszol. 

HEIDELBERGI KÁTÉ 

62. K.: De miért nem lehetnek jócseleke-
deteink Isten elıtt való igazsággá, vagy 
annak valami részévé? 

F.: Azért, mert csak a teljesen tökéletes és 
Isten törvényével minden részében meg-
egyezı igazság állhat meg Isten ítélıszéke 
elıtt. És mert a mi legjobb cselekedeteink 
is e földi életünkben mind tökéletlenek és 
bőnökkel beszennyezettek. 

Gal. 3:10; 5. Móz. 27:26; Jak. 2:10;  
Zsolt. 130:3; Jak. 3:2;  
1. Ján. 1:8; Ézs. 64:6. 



 

 

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) 358 121  

Fax: (27) 358 121 

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 Karácsony  
alkalmából jelenik meg.  

 

email: oromhirlap@fotiref.com 

 

A lapot önkéntes adományokból  

tartjuk fenn. 

örömHíRlap 

Hirdetések 16 2007. REFORMÁCIÓ  

����    Ünnepi alkalmaink  Ünnepi alkalmaink  Ünnepi alkalmaink  Ünnepi alkalmaink  ����        
Okt. 31. 10.00 Reformáció ünnepi istentisztelet 

Nov. 5. 18.00 Katechéták alkalma, vendégünk  
    Draskóczy Gábor a Vasárnapi  
    Iskola  Szövetség vezetıje 

 24.    Egyházmegyei Presbiteri  
    konferencia 

 25. 10.00 Örökkévalóság vasárnapja 

Dec. 2. 15.00 Advent I. vasárnapja  
    Idısek szeretetvendégsége 

 20- 23. 18.00 Karácsonyi bőnbánati istentisztele -
    tek, úrvacsorai elıkészítık 

 24. 16.00 Szentesti istentisztelet 

 25. 10.00 Karácsonyi  istentisztelet,  
    úrvacsoraosztás 

 26. 10.00 Karácsonyi istentisztelet,  
    úrvacsoraosztás 

Megújult honlap!Megújult honlap!Megújult honlap!Megújult honlap!    
Örömmel értesítjük olvasóinkat, hogy  

gyülekezeti honlapunk új helyre költözött: 

www.fotiref.comwww.fotiref.comwww.fotiref.comwww.fotiref.com 

Az új helyen lehetıségünk van  
még részletesebben - képekkel, videó- és 
hanganyaggal is illusztrálva - beszámolni a 

gyülekezetben történtekrıl! 
Akik nem tudnak egy-egy alkalmon résztvenni, 

ezentúl a honlapról  
letölthetik az igehirdetéseket. 

Pecznyik Pál 

KRISZTUS BÉKESSÉGE 
Kolossé 3,15 

Krisztus békessége 
uralkodjék bennünk, 
minden újabb napra 
békességgel keljünk, 

békességet vigyünk 
amerre csak járunk! 
Békére szomjazik 
békétlen világunk. 


