
 

 

Igaz ez a megállapítás ránk néz-
ve testvérek? Vajon mi tudunk-e 
minden helyzetben és körülmé-
nyek között örvendezni? Egy 
hálaadó istentiszteleten, amire 
most mi is készülünk, talán 
könnyő vagy könnyebb, hiszen 
akkor a többiek szíve is tele van 
hálával. Mert nem csak a rossz-
kedv ragadós. A jó is. Viszont 
azok, akik nem jönnek el közénk 
– Isten nagy családjába – megkö-
szönni az Úrnak a jövı évi 
„eleget”, amit majd családunk 
tagjai elé tehetünk – vajon azok 
is ilyen hálásak? 
Nemrég jártunk „otthon” a mi kis 
szülıföldünkön. Ahol felnıttünk, 
ahol életünk egy részét tölthet-
tük. Nem sok hálás szívő ember-
rel találkoztunk. Nagy a nélkülö-
zés, kevés vagy épp semmi az 
idei termés. A késıi fagy tönkre-
tett mindent. Felmerült bennem, 
hogy az ott élı emberek észreve-
szik–e ebben a természeti csapás-
ban Isten figyelmeztetı, keresı 
szeretetét? Vagy megszomoro-
dottak, és csak vádak tömkelegét 
terjesztik az ég és a megkesere-
dettség szagát egymás felé.  
Olyan mértékő fagy „itthon” nem 
volt, nálunk inkább a jég tett kárt 
sokak kezének munkájában és 
ezért nem bıséges az „aratás”. 
Mi tudunk-e a maradékért, ami 

hitem szerint elégséges lesz 
mindannyiónk számára - hálát 
adni? Szőkölködni - mi - nem 
fogunk. Miért mondom ezt? Mert 
Jézus helyezi a szívünkre: 
„Nézzétek meg az égi madarakat: 
nem vetnek, nem is aratnak, csőr-
be sem takarnak, és mennyei 
Atyátok eltartja ıket. Nem vagy-
tok-e ti sokkal értékesebbek ná-
luk?” Máté 6,26.  
Válaszoljuk meg magunkban 
ıszintén Jézus kérdését: dehogy-
nem! Hiszen már olyan sokszor 
megtapasztalhattuk, miért lenne 
ez most másként. İ meg nem 
feledkezik rólunk. Ez a nyár is 
ezt bizonyította. Mert a kertünk 
fáin nem is roskadoznak a gyü-
mölcsök úgy, ahogy azt mi sze-
retnénk, annál inkább bıvelked-
hettünk lelki áldásokban, táplá-
lékban. Az idén nyáron gazdagon 
meg volt terítve Jézus asztala. 
Mindenki (aki csak akarta) ehe-
tett kedvére. Vajon jól laktunk-e? 
Megelégedettek lettünk-e? Vagy 
ugyanolyan savanyúak és morco-
sak maradtunk, mint eddig vol-
tunk?! Jézus kínált a fóti gyüleke-
zet számára több lehetıséget. 
Kínálta a biatorbágyi, a nagybör-
zsönyi, a kosdi hetet, kínálta a 
fiataloknak az országos reformá-
tus ifjúsági találkozót és nem 
utolsó sorban, ami a legnagyobb 
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csoda volt számomra (és még rajtam kívül 
kb. 180 ember számára) az a közös több ge-
nerációs családi hetünk volt, amit Balaton-
fenyvesen tölthettünk el. Itt ezen a héten 
nem láttam lehorgasztott fejő, kedvetlen ke-
resztyént. A keresztyén élet – örvendezı 
élet. Itt bebizonyosodott minden résztvevı 
számára, legyen az pici gyermek, élete 30-40
-es éveiben járó apuka vagy anyuka, vagy 
épp nagyszülı, hogy ez az állítás igaz. Itt 
mindenki örült. Örült, mert tudtuk, éreztük, 
hogy köztünk van Valaki, aki nagyon szeret, 
és aki megelégedett, hálás életre akar hívni 
mindannyiunkat. Ezért nem számított, hogy 
41-42 °C-ban hallgattuk az élı Igét, ezért 
nem aggodalmaskodtunk az otthon hagyott 
sok megoldásra váró tennivaló miatt. Mert itt 
kezelésbe vett minket az Úr. Mindannyi-
unkat. Azokat is, akik inkább csak a család 
kedvéért, vagy épp a Balaton hősítı vizéért 
jöttek el velünk. Jó volt látni, ahogy a szom-
jas Jézust keresı vagy İt épp elutasító szí-
vek kezdenek felfrissülni. Valósággá vált 
több ígérete is Jézusnak, amivel még itthon a 
tábor elıtt bíztathattuk egymást: „Meglátod 
lesz, aki eljön Balatonfenyvesre, mert az Úr 
a kövekbıl is támaszthat fiakat és lesz meg-
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BBBB    alatonfenyvesrıl alatonfenyvesrıl alatonfenyvesrıl alatonfenyvesrıl ----        

                    FérfikéntFérfikéntFérfikéntFérfiként    

Megvallom ıszintén, kissé zavarban voltam, 
mert nagyon kevés embert ismerek a gyüle-
kezetbıl és pont ık voltak azok, akik a mun-
kájuk miatt nem tudtak eljönni a gyülekezet 
Balatonfenyvesen eltöltött hetére. Késıbb 
aztán megnyugodtam, mikor kiderült, hogy 

újulás, megtérés”. Így hívott minket az uta-
zás elıtt és az ott tanult egyik ének által is:  

„Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért,  
Még ha nincs is pénzetek! 

Jöjjetek, vegyetek és egyetek! 
Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám! 
Hallgassatok rám és élni fogtok! 
Örök szövetséget kötök veletek.”  

       Ézsaiás 55:1,3 
És jó volt látni, hogy megindultak szinte 
mindannyian és egyre inkább odafigyeltek 
kicsik és nagyok, Rá hallgattak, és megele-
venedett új életet is kaptak. Ennek a hétnek 
ez volt a csodája és azóta is remélem, mind a 
180-an ebbıl tudunk merítkezni és tudunk 
örvendezı keresztyének lenni ebben a meg-
keseredett, örömtelen világban. A Szentlélek 
második gyümölcse az öröm, nem az utol-
só!!! De jó lenne, ha ezen elgondolkoznánk! 
Teremjük-e? Tudjuk-e teremni? Vagy csak 
erıltetett hálaadás és „örömös” szavak hagy-
ják el ajkunkat? Az, hogy élünk – és nem 
egyedül – hanem Jézussal, Jézusban, bármi 
vegyen is körül, mindig örvendezésre kell, 
hogy fakasszon. Legyen İ most is és életünk 
minden napján örömünk kiapadhatatlan for-
rása!     Sebestyén Julianna beo. lp. 

nem csak én küszködöm ezzel a nehézség-
gel, így csakhamar feloldódtunk.  
Az idırıl úgy érzem nem is szükséges ír-
nom. Az Úr csodálatosan megáldotta azt 
bıségesen napsütéssel.  
Sokat köszönhetünk a szervezésért. Fıleg 
ami a csendes idıszakokat illeti, amikor is 
hallgathattuk Isten Igéjét és imádkozhattunk 
is lelki megerısödésünkre. Külön eredmé-
nyesek voltak az ezt követı beszélgetések és 
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véleménynyilvánítások. Az emberek köze-
lebb kerültek egymáshoz és felszabadultab-
bak lettek.  
A gyerekek is nagyon élvezték a csoportos 
foglalkozásokat, ahol játékosan ismerkedhet-
tek meg közelebbrıl Dániel történetével. 
Pontokat is győjthettek, melyeket az utolsó 
napon beválthattak különbözı nyeremények-
re.  
Az egymáshoz való közeledés nem ért itt 
véget. Folytatódott a fociban, asztali tenisz-
ben, tollasban, a szabad strandon és a Bala-
ton vízében. Közel száznyolcvanan lehet-
tünk, ami felülmúlta a számításainkat. Töb-
ben hajnal 1 óráig is képesek voltak megosz-
tani egymással gondja-
ikat, problémáikat, 
örömüket és bánatukat. 
Akadtak, akik éjszakai 
fürdızés közben cso-
dálták meg Isten te-
remtését gyönyörköd-
ve a csillagos égbolto-
zatban.  
De mirıl is szólt való-
jában ez az egyhetes 
együttlét? Ha csak 
annyit mondanék, 
hogy szép volt - jó volt 
a fent említettek miatt, 
úgy érzem, nem lenne teljes a beszámoló. A 
testi pihenést, a szimpla nyaralást megteheti 
az ember egyedül is a családjával vagy isme-
rıseivel, ám itt egyfajta közösségrıl, közös-
ségi életrıl volt szó.  
Egy olyan együttlétrıl egy olyan közösség-
gel, mely hisz Istenben és Jézus Krisztusban. 
Így az együttlét az Istennel való kapcsolat 
ápolásáról és megerısítésérıl is szólt. Min-
denki lemérhette magában, hogy milyen a 
kapcsolata az Úrral. Ki miben gyenge és ki 
mivel van esetleg megkötözve. Ki volt kitéve 
erısen a TV, a rádió, a zene, a számítógép 
vagy más egyéb kedvelt elfoglaltság hiányá-
nak. Nekem is megerısödésemre szolgált ez 
a hét. Szembesülnöm kellett ugyanis néhány 

hiányosságommal és gyengeségemmel. Re-
mélem más is így volt ezzel. Már csak azért 
is, mert ez épít minket a hitben.  
Isten gyülekezete így válik élıvé és valóság-
gá. Valójában, ha ezeket nem gyakoroljuk, 
nem is beszélhetünk igazán élı gyülekezet-
rıl. A mindennapjainkban, ebben a rohanó 
világban idıt kell szakítanunk Istenre is, 
mégpedig saját magunkért, nem másért. A 
gyülekezet tagjai egyenként Krisztus testét 
építik fel. Ha nem élı a gyülekezet és nem 
szakítunk több idıt Istenre és egymásra, ak-
kor Krisztus teste és annak mőködése nem 
teljes. Valamelyik végtag erısen zsibbad.  
A hitetlen világnak is megvan a maga közös-

sége, gyülekezete, de 
azok Isten nélkül a 
szívükben, a hiábava-
lóságban vesztegel-
nek. Nem jutnak elı-
rébb soha. Beszélgeté-
seik nem építenek és 
csak általános dolgok-
ról szólnak: önérzető-
ek és saját érdemeik-
bıl fakadnak, mond-
hatni üres fecsegés az 
egész.  
Ellenben a keresztyé-
nek gyülekezetében 

Jézus a központ. İ tanít minket az İ Szent 
Lelke által szeretetre, józanságra, bölcses-
ségre, alázatra, türelemre, megértésre, meg-
elégedésre, erkölcsre és még folytathatnám a 
sort, amelyek az életre visznek minket. Ezek 
azok az erények, melyek emberré tesznek 
minket, amire és amiért teremtett minket 
Isten.  
Mi Péterrel együtt azt mondjuk Jézusnak: 
Hova mehetnénk Uram, hiszen az örök élet 
beszéde van Te nálad?  
Mi egy olyan gyülekezetnek kell, hogy a 
tagjai legyünk, melyek egymásért vannak. 
Ettıl lesz valójában gyülekezet a gyülekezet. 
Az apostoli levelekben sok helyen találkoz-
hatunk az egymás szó ragozott alakjaival, 
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melyek nem csak a közel kétezer éves kor-
társaknak szóltak, hanem nekünk is:  

(Ef. 4,32. 5,21. Kol. 3,13. Jak. 5,16.  
1. Pét. 4,10. Róm. 1,12. Gal. 5,13)  

- Jóságosak, irgalmasak legyetek egymáshoz 
- engedelmesek legyetek egymásnak - meg-
bocsássatok egymásnak - valljátok meg 
bőneiteket egymásnak, imádkozzatok egy-
másért - a lelki ajándékaitokkal jól sáfár-
kodjatok egymásnak - felbuzduljunk egy-
más hite által - szeretettel szolgáljatok egy-
másnak.  
Jézus mondta: "Egymást…szeressétek - Ar-
ról fogja megtudni mindenki…" (1.Pét. 1,22. 
; Jn. 13,35.)  
Hogyan máshogy szerethetnénk egymást, és 
hogyan máshogy gyakorolhatjuk az egymás 
iránt való szeretetün-
ket, ha nem ilyen 
közösségi összejöve-
telek alkalmával, 
melyet megélhet-
tünk, és meg is ta-
pasztalhattunk Bala-
tonfenyvesen? Ho-
gyan máshogy telje-
síthetnénk be Isten 
Igéjét, ha nem így?  
Az elsı keresztyének 
oly buzgók voltak a 
Szent Lélek általi 
örömükben, hogy mindenüket közössé tet-
ték, és egyfajta kommunákat hoztak létre. 
(ApCsel. 2,44-47.)  
Késıbb aztán, amikor a megtérı hívık szá-
ma megsokasodott és a keresztyén hit egyre 
gyorsabban terjedt, ez a megoldás már nem-
volt kivitelezhetı. Ezért a templomi alkalma-
kon kívül is gyakran összejöttek egymás 
házánál, hogy ott gyakorolják keresztyén 
hitéletüket. Szent írásokat olvastak, imád-
koztak, énekeltek, úrvacsoráztak és mindent 
megbeszéltek az Úr Lelkének vezetése által. 
Így alkottak egy élı gyülekezetet, hiszen 
csak abban az esetben beszélhetünk élı gyü-
lekezetrıl, ha mindezeket gyakorolják a kö-

zösség résztvevıi. 
Jó érzéssel töltött el az is minket, hogy vol-
tak velünk olyan hozzátartozó családtagok, 
férjek, barátok, ismerısök, akik még nem 
békéltek meg Istennel Jézus által, akik még 
nem hisznek Istenben és Jézusban.  
Mégpedig azért volt bennünk öröm, mert 
láthatták és megtapasztalhatták, hogy a hívı 
emberek nem félkegyelmőek társasága. A 
kereszténység nem egy misztikus mágia és 
nem is egyfajta agymosásos eljárás vagy egy 
diktatórikus intézmény, ahol egy vezetı által 
minden tiltva van az ember számára. Pont 
ellenkezıleg - Isten szabadságra hív minket, 
méghozzá lelki szabadságra, hogy elszakad-
junk és felszabaduljunk a bőn rabigája és 
rablánca alól.  

Talán érezték is, 
hogy nem kell fél-
niük Istentıl. Nem 
kell félniük Isten-
hez közeledni. 
Reméljük, hogy a 
közeljövıben lesz 
még több ilyen, 
vagy ehhez hasonló 
alkalom, ahol meg-
élhetjük és élıvé 
tehetjük Jézus tes-
tét, Isten gyüleke-
zetét.  

Végül szeretném megköszönni mindenki 
nevében lelkipásztorunknak - Sebestyén 
Gyızınek a fáradozásait, szervezését és a 
lelki szolgálatát.       Szajkó Sándor 
 

GGGG    yermekvigyázókéntyermekvigyázókéntyermekvigyázókéntyermekvigyázóként    

 Isten iránti hálával gondolok vissza 
a Balatonfenyvesen eltöltött gyüle-

kezeti családos hétre, bár engem személy 
szerint nem vonzott a Balaton, a nyaralás. 
Erre az idıszakra más tervem volt, de el kel-
lett gondolkodnom: vajon az Úrnak is ez az 
akarata? 
Ott volt a szívemben, hogy mennyi mindent 
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köszönhetek Neki, hogyan hordozott a nehe-
zekben is, megerısített, vigasztalt. Szeret-
ném egész életemben İt szolgálni! 
Így értettem meg, hogy feladatot kapok Tıle 
ezen a héten a kisgyermekek között. A fel-
adat mellé sok-sok örömet adott az Úr. Jó 
volt azokkal a kicsikkel találkozni, játszani 
újra, akikkel a baba-mama körben már jól 
összebarátkoztunk. 
Hálás vagyok azért, hogy - néhány testvé-
remmel együtt – szol-
gálatunkkal hozzáse-
gíthettük az anyuká-
kat, hogy részt vegye-
nek az igei alkalma-
kon. Örültünk bizal-
muknak, hogy ránk 
bízták gyermekeiket. 
Az Úr gondoskodott a 
mi lelki épülésünkrıl 
is, hiszen a gyerme-
kek között egymást 
váltva, mi is meghallgathattunk egy-egy 
igehirdetést, részt vehettünk a reggeli és esti 
áhítatokon. A tanult énekek ma is megerısí-
tenek abban, hogy valóban „Jézus a mi oltal-
munk”, ahogy énekeltük is. Jó volt az irgal-
mas samaritánus történetén keresztül újra 
rácsodálkozni és az Úrnak megköszönni 
hozzám lehajló szeretetét, hogy észrevett, 
megkeresett, volt ideje rám is. Fontossá vált, 
hogy tudjam én is idımet mindig arra szánni, 
amire İ akarja. 
Örömmel láttuk, hogy Isten hogyan munkál-
kodott ezen a héten, hány családot elhívott 
arra, hogy ezt az idıt az İ közelségében 
töltsék el, sıt arra hívott minden résztvevıt, 
hogy egész életünket Vele töltsük. Köszö-
nöm Istennek, hogy megajándékozott Igéjé-
vel, testvéri közösséggel, szolgálattal.  
          Kovács Lászlóné  
 

IIII    fiskéntfiskéntfiskéntfisként    

  A nyáron Balatonfenyvesre mentem 
hittan táborba. Elég kedvetlenül indul-

tam el, mint ahogy ennek a cikknek a meg-
írásába sem magam akaratából kezdtem bele, 
de ahogy az lenni szokott, kis idın belül újra 
olyan jól éreztem magam, mint az eddigi 
hittantáborokban.  
Jó érzés volt, hogy a családom egy része is 
ott volt, de azért én különálló voltam és nem 
laktam velük egy házban. Testileg és lelkileg 
is nagyon hasznos volt. Még a délutáni für-
dések a Balatonban sem tudták elvonni a 

figyelmünket. Jó volt 
ilyen szemszögbıl is 
megismerni a gyülekezet 
tagjait és szinte baráti 
körben beszélni ezekrıl 
a fontos dolgokról.  
Az ilyen táborok nagyon 
jót tesznek azért is, mert 
még ha nem is beszé-
lünk mindig mindenki-
vel, mindenképp össze-
szokik a végére a csapat 

és ez szerintem nagyon jó dolog.  
Jó volt a sok közös beszélgetés és nem utol-
só sorban az esti úszások is a Balatonban. 
Látszott, hogy mindenki jól érzi magát. En-
gem is megfogott az itt eltöltött hét és ez 
abban nyilvánult meg, hogy hazaérve, este 
saját akaratból, örömmel olvastam a Bibliát. 
         Tarcza Géza 
 

FFFF    iatalkéntiatalkéntiatalkéntiatalként    

Ha jól emlékszem 9-kor indultunk, de 
ebben már nem vagyok biztos. Azt 

viszont tudom, hogy úgy fél óra lassú zöty-
kölıdés után a kisbuszunk végleg megadta 
magát, de ez is más történet… 
Késın érkeztem meg Balatonfenyvesre. A 
fürdıruhám a többi cuccommal együtt pedig 
még késıbb. Ez volt az elsı nap. Amire em-
lékszem még: az izzasztó hıség, és hogy 
állítólag jó volt a víz. De ez az én történe-
tem. Most inkább beszélek valamirıl, ami 
közös volt. 
Számomra az elsı nap egyetlen értékelhetı 



 

 

pillanata az esti közös igeolvasás volt. Ha-
bár ekkor is, mint minden este, elképesztı 
fülledtség volt, mégis jó volt egy kicsit el-
csendesedni és ráhangolódni a gyülekezeti 
hétre. Ez volt az elsı igazán jó dolog nekem 
a táborban, és ha lehet még fokozni ezt az 
élvezetet, én meg is tenném, leírva, hogy a 
hét többi része is mennyire jó volt, kezdve a 
reggeli áhítattal.  
Azt hiszem ezek a reggeli áhítatok alkották 
a tábor és az egész hét lényegét. Fıként 
azért, mert korosztályokra bontva, mindenki 
maga találkozhatott Istennel, másrészt már 
reggel megalapozták a napi áhítatot, csen-
dességet.  
Azután ebéd, pingpong, fürdés és minden, 
ami táborrá tesz egy tábort. Majd az esti 
közös igeolvasás, hogy teljes legyen a nap, 
és nyugodt lélekkel aludhassunk el.  
Jó volt így eltölteni egy hetet, és még jobb 
lett volna kettıt, de nem baj, jövıre is ott 
leszünk! 
Most kellene néhány szóval leírnom, hogy 
mit is jelentett nekem ez a tábor. Ha a kö-
zösségi részét nézem, azt mondom, hogy a 
gyülekezet közösségének erısödését szol-
gálta, de ha lelki vonatkozásban kell meg-
szólalnom, az én üzenetem ez volt: 
„Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok 
megrendülnek; de az én irgalmasságom 
tıled el nem távozik, és békességem szövet-
sége meg nem rendül, így szól könyörülı 
Urad.” Ézs. 54,10. 
        Fehér Boldizsár  
 

NNNN    agylánykéntagylánykéntagylánykéntagylányként    

Amikor megtudtam, hogy idén 
szülık is jöhetnek a táborba, kissé 

meglepıdtem. Nem voltam képes elgondol-
ni, hogyan lehet Anyuékkal táborozni. Ké-
sıbb megláttam a lehetıséget: ezúttal nem 
úgy kell elaludni, hogy "Édes Istenem, mi 
van a szüleimmel, jól vannak-e?", hanem: 
"Jó, hogy itt vagytok Apu, Anyu, aludjatok 
jól!" 
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Egészen az érkezésig fúrta az oldalam a kí-
váncsiság, hogy milyen programok lesznek 
majd. Nagy kı esett le a szívemrıl, mikor 
megtudtam, hogy a reggeli torna elmarad. 
A napi programok a következık voltak: rö-
vid áhítat reggel hétkor és este kilenctıl - 
Gyızı bácsi szavaival "fakultatív foglako-
zás". Nyolc órától reggeli, foglakozás kilenc 
órától tizenegyig – ezt rövid énekléssel 
kezdtük, majd csoportokra oszlottunk és a 
Bibliából tanultunk történeteket, megismer-
kedhettünk Isten akaratával. Ezután finom 
ebéd várt minket az étteremben. A délután 
szabad volt, aki akart fürdött, kártyázott, 
vagy beszélgetett. Fél hétkor vacsoráztunk, 
majd újra szabadon tevékenykedhettünk. 
A táborhely szép volt és rendezett, két foci- 
és kosárlabdapályával - attól függıen, ki 
mint használta. 
Számomra a legizgalmasabb az éjszakai 
fürdızés volt. Aki akart, az esti áhítat után 
elment Gyızı bácsival, hogy ússzon egy 
kicsit a langyos vízben. A Balaton feletti 
égbolt, mint egy nagy kupola borult ránk, 
fürdızıkre. Nagyon jó volt! 
Érdemes még megemlítenem, hogy ellátoga-
tott hozzánk a Magyar Nemzet egyik újság-
írója, aki "Egyház és politika" témában tar-
tott elıadást az érdeklıdıknek. 
A tábor utolsó napján történt licitálás is leg-
jobb emlékeim közé sorolandó. Itt a héten 
összegyőjtött értékes pontokból licitálhat-
tunk könyvekre, játékokra, édességre, és … 
kerti szerszámokra. Ezt egy finom ebéd kö-
vette, ami után volt, aki hazament, többen 
azonban még a táborban töltötték a délutánt. 
Azt gondolom, hogy keresve sem tudnék 
olyan embert találni, aki ne lenne megelé-
gedve ezzel az Istentıl kapott csodálatos 
héttel. Szerintem, aki nem tudott vagy nem 
akart eljönni, az egy hatalmas élménybıl 
maradt ki.  
Szeretném arra buzdítani a kedves testvére-
ket, hogy ha lesz még ilyen alkalom és tud-
nak rá idıt szakítani, akkor jöjjenek el!      
        Mocsári Bernadett 



 

 

NNNN    ıi csendeshétıi csendeshétıi csendeshétıi csendeshét    

 „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, 
akik megfáradtatok, és meg vagy-

tok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. 
Vegyétek magatokra az én igámat, és tanul-
játok meg tılem, hogy szelíd vagyok és alá-
zatos szívő, és megnyug-
vást találtok lelketeknek. 
Mert az én igám boldogí-
tó, és az én terhem köny-
nyő.” Mt. 11,28-30 

Jézus eme hívó szavaiból 
állt biatorbágyi csendes-
hetünk délelıtti igehirde-
téseinek vezérigéje. Az 
errıl szóló igeszolgálatot 
Dr. Holtai Margit végez-
te.   
Íme a sorozat részei: 

Ki hív?      Mt. 11,25-30 
Kit hív?      1.Móz. 3,9-13 
Honnan hív?    Ez. 34,15-16; 31 
Hová hív?     Mt. 11,28 
Miért hív (olyan kitartóan)?  
         Jn. 3,16; 2.Móz. 20,5 

Az igehirdetés után három csoportban foly-
tak beszélgetések. 

A délutáni tematikus beszélgetések témái: 
1. Isten Igéje 
2. Imádság 
3. Szolgálat 

Az esti szolgálattévı Bálint Éva volt: 
Ti vagytok a föld sója… Mt. 5,13 
Ti vagytok a világ világossága…  
         Mt. 5,14-16 
A törvény betöltése, az ember igazsága 
Krisztusban       Mt. 5,17-20 
Rendezd a kapcsolataidat! Mt. 5,21-26 
A szív tisztasága mindenáron  
         Mt. 5,27-30 

A hallgatóság vegyes összetételő volt: idı-
sek, fiatalok, keresık, kételkedık és újjászü-
letettek egyaránt voltak az összegyőlt 48 nı 
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között.  
Én úgy mentem Biatorbágyra, hogy már 
Megváltómként és életem Uraként ismertem 
az Úr Jézust, de tudtam, hogy a kapcsola-
tunkra Neki van igazi rálátása. Vajon mit fog 
róla mondani?  
Ahány ember, annyi élet, annyiféle viszo-

nyulás vagy kapcsolat Istennel, 
annyi „magaválasztotta isten-
tisztelet”, és Isten mégis Úr e 
sokféleség fölött. Neki hatalma 
van és volt itt is mindnyájunk-
hoz személyesen szólni az İ 
Igéje és Szent Lelke által. 
Az egyik szolgálattévı „lelki 
kórházi kezelésnek” nevezte a 
csendesheteket. Számomra 
találó lett ez a hasonlat, hiszen 
ha visszagondolok a bemutat-

kozásra, abban elmondhattuk, elmondhattam 
„panaszaimat”, lelki életem rendellenessége-
it, persze csak annyit, amennyit addig felis-
mertem, pontosabban beismertem. Például, 
hogy bizonyos esetekben indokolatlanul 
szorongok, ha mások elıtt meg kell szólal-
nom.  
Vágytam a szabadulásra, de ehhez meg kel-
lett értenem, hogy ez a problémám önértéke-
lési zavarból adódik, és elıször abból kell 
szabadulnom. Nem esett jól megtudnom 
magamról az igazságot, nagyon el is szé-
gyelltem magam Isten elıtt, de İ nem akar-
ta, hogy az „alkalmas idıt” csak szégyenke-
zéssel töltsem, hanem szeretettel hívott bőn-
bánatra, szabadulásra, örömre. Hogy meny-
nyire engedem az életemben ezt a szabadsá-
got megvalósulni, az már tılem függ. 
Vártam, hogy mi jön még felszínre… Nem 
kellett sokáig várnom. Az igehirdetések so-
rozatos alkalmat adtak a további alapos 
„kivizsgálásra”. Az Ige világosságában Isten 
hamarosan szembesített a bennem lévı testi- 
és lelki hiúsággal. Persze jött az újabb szé-
gyen és az önsajnálat, hogy milyen nyomo-
rult bőnös vagyok.  
Ám jött Jézus is, de nem azért, hogy megad-



 

 

ja a kegyelemdöfést! İ nem a kétségbeesés-
nek és az én elpusztításomnak az „alkalmas 
idejét” hozta el, hanem a szabadulásomét, és 
az azt követı öröm és a Vele való békesség 
alkalmas idejét. Megint jött és hívott, mint 
bőneimben megfáradtat és megterheltet. Jó 
volt lerakni ezeket a terheket! Az is jó volt, 
amikor az egyik igehirdetésben így vígasz-
talt: „Bukásaim ellenére, amikor az ördög 
elbuktat és reménytelenségbe taszít, hogy 
nincs fölállás, akkor jön Jézus és hív magá-
hoz, mert a SZERETET nem tud belenyu-
godni a szeretett személy elvesztésébe. Nem 
emberi szeretettel, nem érdekek diktálta 
szeretettel szeret, hanem AGAPÉ-val, azaz 
annak ellenére szeret, ami vagyok.” 
Nagy örömre vált a szomorúságom, amikor 
rádöbbentem, hogy Jézus már megint min-
dent elıbb és jobban tudott. İ tudta, milyen 
válaszfalak férkıztek kettınk közé, amik 
akadályozzák a kapcsolatunkat és adott eset-
ben az emberekkel való kapcsolataimat is. 
És azért vitt el erre a hétre, hogy a lelkemre 
beszéljen és rendezzük a kapcsolatunkat. 
Fölfoghatatlan ez az alázatos szeretet az én 
hiúságommal szemben. Jó volt ebbe bele-
döbbenve leszállnom a saját trónomról, jó 
volt újra a helyemre kerülni.  
Az egyik ott tanult ének refrénjének szöve-
ge: 
„Mért szeret Isten, mért szeret még? 
Hogy lehet? Mért nem mondja ki: ’Elég!’? 
Féltı karja újra átölel, 
áttört kezéhez szívem közel.” 

A hét végére azt is megértettem, hogy miért 
a következı Igét kaptam: „Áron vétettetek 
meg: Dicsıítsétek tehát az Istent testetek-
ben.” 1.Kor. 6,20. 
Isten nemcsak az én életemben hozott el 
alkalmas idıket. Több asszonnyal és lánnyal 
örültünk együtt Jézus szeretetének rajtunk 
való megújulásán, és voltak, akik ezt az 
alkalmas idıt az újjászületésre kapták az Úr 
Jézustól. Legyen mindezért Istené a dicsı-
ség!        Gergely Tünde 
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GGGG    yermekvárosi hétyermekvárosi hétyermekvárosi hétyermekvárosi hét    

 Egykori Örömhír klubos csapa-
tunkkal ismét felkerestük a már 

sokszor jól bevált, strapabíró kosdi táborhe-
lyet. Július 30-tól augusztus 4-ig tizennégy 
gyermeket kísértünk ide, remélve, hogy az 
egész hetes együttlétnek és a mindennapi 
igehallgatásnak meglesz a gyümölcse. 
Már azért is nagyon hálásak lehetünk Isten-
nek, hogy egyáltalán elindulhatott a tábor, 
ugyanis a hét szervezése során rá kellett 
döbbennünk, hogy azok a gyerekek szinte 
mindannyian elkötelezték magukat az erede-
tileg kitőzött idıpontunkra. Ekkor úgy dön-
töttünk, hogy a nyár vége felé, augusztus 
elsı hetére csúsztatjuk táborunkat, és így, 
reménykedtünk benne, hogy talán heten-
nyolcan el tudnak jönni velünk.  
Ehhez képest Isten megszégyenített minket 
kicsinyhitőségünkben, és megtanított minket 
arra, hogy ha İ szólni akar hozzájuk, akkor 
még ilyenkor is el tud hozni nemhogy 7-8, 
de 14 gyermeket is.  
A konyhai szolgálatot Seresné Julika és Ka-
tona Zsuzsa beosztott lelkésznı végezték. 
Ebben is megmutatkozott, hogy nemcsak a 
gyermekmegırzıi szolgálatban és igehirde-
tésben, hanem fakanállal a kezükben is al-
kalmas és hasznos eszközei az Úrnak. A 
gyermekek között szolgált Gergely Tünde, 
idısebb, és ifjabb Neuwirth Tibor, és egy-
egy áhítat megtartása erejéig meglátogatott, 
és segítségünkre volt Sebestyén Gyızı lelki-
pásztorunk és Tarcza Éva testvérünk. 
Nekem személy szerint nagyon sokat jelen-
tett az az idı, amit mi szolgálók együtt tölt-
hettünk a reggel nyugalmában, és Igét olvas-
va, közösen imádkozva állhattunk az elé az 
Isten elé, aki ránk bízta arra a hétre a gyer-
mekeket, és Akinek az akaratából volt ott 
minden résztvevı, legyen az akár gyermek, 
akár felnıtt. Hiszem, hogy az igazán fontos 
dolgok itt dıltek el, mikor mi magunk is 
megerısödhettünk abban az üzenetben, me-
lyet hirdettünk, amit a hét során próbáltunk 



 

 

eléjük is élni, és napról napra kértük Istent, 
hogy İ adjon halló füleket, és értı szíveket 
az İ örömhírének befogadására, amelynek 
erejét mi is mindannyian megtapasztaltuk, 
amikor Isten minket emelt ki a bőn halálá-
ból, és ajándékozott meg új élettel. 
A gyermekek számára kénytelenek voltunk 
kicsit könnyíteni a programon, mert a koráb-
bi évek tapasztalata azt mutatta, hogy a reg-
geli és esti áhítat és a délelıtti közös beszél-
getés és feldolgozás több mint sok nekik, így 
idén csak a reggeli igei alkalom maradt meg, 
és emellett a 
délelıtti mun-
kafüzet-kitöltés 
azokkal, akik 
„nem bírtak 
ellenállni a fog-
lalkozás vonzá-
sának”. Egyéb-
ként is meg 
kellett látnunk, 
hogy nem fel-
tétlenül akkor 
lesz jó a tábo-
runk, ha min-
dent, amit csak 
Istenrıl, a meg-
váltásról, a Bib-
liáról tudunk, azt egy hétbe zsúfolva próbál-
juk átadni. Isten van olyan hatalmas, hogy a 
kevesebbıl is tud többet kihozni, és akár 
egyetlen mondat is lehet, amely szíven talál 
valakit. 
Tehát ilyen módon könnyítve programun-
kon, több idıt szántunk spontán, és közös, 
szervezett játékokra. Még íjászatra és gokar-
tozásra is sor került. Ezek mellett jóval több 
idıt töltöttünk a váci strandon is, mint szok-
tunk, amellyel nagy sikert arattunk!  
A gyülekezeti családos héthez hasonlóan itt 
is minden délelıtt Dániel történetének bizo-
nyos epizódjaival ismertettük meg a gyere-
keket. A mi számunkra is hasznos, és meg-
erısítı volt látni, hogy Dániel tudott szembe 
menni az árral. Nem hagyta magát sodortatni 
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akkor sem, mikor az élı Isten tisztelete, a 
hozzá való hőség nemcsak hogy nem volt 
divatos, hanem egyenesen életveszélyes 
volt. Ami ennél még csodálatosabb, hogy 
Isten olyannak mutatta meg magát ezeken az 
alkalmakon is, mint Aki törıdik övéivel, 
számon tartja sorsukat, ismeri minden baju-
kat, nehézségüket, szomorúságukat és fenye-
getettségüket. İ az egyetlen, akinek hatal-
mában áll minden körülmények között meg-
ırizni gyermekeit, és aki ki tudja szabadítani 
ıket az ördög kezébıl annak minden mester-

kedése ellenére.  
Jézus mondja: 
„aki énhozzám 
jön, azt én nem 
küldöm el”. Nem 
teszi hozzá, hogy 
kivéve, ha valaki 
ilyen, vagy olyan 
háttérrel és ter-
hekkel érkezik, 
ilyen, vagy olyan 
bőnökkel terhes 
az élete.  
Mindenkinek 
szól: „Íme, az 
ajtó elıtt állok, és 
zörgetek: ha va-

laki meghallja a hangomat, és kinyitja az 
ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ı 
pedig énvelem.” Csodálatos volt látni azt is, 
hogy ez a gyakorlatban is igaz.  
Nagyon hálásak vagyunk Istennek azért, 
mert új élet születésének is tanúi lehettünk, 
és arra méltatott minket, hogy felhasznált 
ehhez minket is. De más csodákat is láttunk, 
úgy, mint hogy valaki Bibliát kért, azt olvas-
ta akkor, amikor játszani, nevetgélni, beszél-
getni is lehetett volna, vagy egyszerően azt, 
hogy elcsendesedett, amikor Isten igéjét 
hallgatta akár áhítaton, akár vetített filmen. 
Azt gondolom, ha fáradtan is, de minden-
képpen meggazdagodva, Isten nagyságát és 
szava erejét kicsit tisztábban látva érkeztünk 
haza, és ebben a reménységben folytatjuk 



 

 

továbbra is az értük való imádságot. A gyü-
lekezetnek pedig szeretnénk megköszönni 
mindazt, amivel testvérek hozzájárultak 
táborozásunkhoz, legyen az pénzbeli, termé-
szetbeli adomány, csomagszállítás, imádsá-
gos támogatás, vagy bármi más.  
       ifj. Neuwirth Tibor  

 

NNNN    agybörzsönyagybörzsönyagybörzsönyagybörzsöny    

 Vajon mit fog Isten nekünk mon-
dani ezen a héten? Ezt a kérdést 

tettem fel magamban, amikor július 29-én 
két gyermekünkkel együtt megérkeztünk 
Nagybörzsönybe a családos hétre. Több más 
családdal együtt jöttünk ide, az egész or-
szágból, több gyülekezetbıl. Gyermekeink 
(4 és 6 évesek) örömujjongással szálltak ki 
az autóból, és mivel már tavaly is voltunk 
ugyanitt, sok élmény élt még bennük. Ami-
kor beosztották egyiküket az ovis csoportba, 
a másikat pedig a kisiskolások közé, vára-
kozással teli örömmel búcsúztak el tılünk, 
és engedték el kezünket, hogy mi is elindul-
hassunk a maradék 2 órára a felnıttek közé, 
az aznapi elıadást meghallgatni. Nyugodt 
szívvel hagytuk ott ıket hozzáértı óvónénik 
és tanítók között, mert tudtuk, hogy ık is 
hallani fognak a saját korosztályuknak meg-
felelı csomagolásban bibliai történeteket, és 
játszanak is velük. 
Az elsı elıadást hallgatva felmerült bennem 
a fent említett kérdés: mi újat mond nekünk 
most Isten? Ez az elsı napon még nem is 
derült ki, de a másodikon már igen! 
A délelıtti elıadások témája: „Apák és fiak 
kapcsolata a Bibliában“. Itt elıkerültek 
gyermeknevelési és házasságbeli gyakorlati 
kérdések, és meg kellett állapítanom, hogy 
ezt soha nem lehet „kitanulni”, mindig okul-
hatok a bibliai példákból, és mások tapasz-
talatából. 
Ábrahám és Izsák példája megdöbbentı 
történet: Ábrahámtól azt kéri Isten, áldozza 
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fel neki egyetlen fiát. Isten tudni akarta, 
hogy hol van Ábrahám szíve: a gazdagság-
ban, a fiúgyermekben…? Fontosabbak lettek
-e ezek Istennél? 
Nagyon nehéz próba ez, de Ábrahám enge-
delmeskedik, elindul a hosszú útra fiával 
együtt. Három napig „lóg a feje”, úgy ban-
dukolnak együtt, és nem beszélnek egy szót 
sem. Nehéz lehetett Ábrahám szíve. Együtt 
indultak el, együtt készítik el az oltárt… és 
együtt is áldoznak, mert hiszen Isten gon-
doskodott az áldozati bárányról, ahogyan ezt 
Ábrahám hittel meg is ígérte fiának útköz-
ben, bár még nem tudta, hogyan fog ez tör-
ténni valójában. Az áldozat után együtt jöt-
tek le a hegyrıl, mindketten kicserélıdtek 
belsıleg. 
És mivel Ábrahám Istent szerette jobban a 
fiánál, ezért hatalmas ígéretet kap: annyi 
utódja lesz, mint égen a csillag, vagy a föl-
dön a homokszemek. Isten megáldja ıt és 
utódait. Fantasztikus jövıkép tárul elé, és 
mindez azért: „Mivel hallgattál szavam-
ra…” - mondja Isten. - A mi életünkben is 
vannak nehéz küzdelmek, amiket meg kell 
járnunk, mert Isten ezeken keresztül maga-
sabb helyekre akar minket vezetni a Vele 
való kapcsolatban. 
Izsák kapcsolata fiaival, Ézsauval és 
Jákóbbal szintén elgondolkoztató. Tulajdon-
képpen mindkét gyermeknek csak az egyik 
szülıvel van jó kapcsolata, Izsáknak Ézsau a 
kedvence, Rebekának pedig Jákób. És mind-
két szülı a saját feje után megy, hogy ked-
vencének segítsen az atyai áldás megszerzé-
sében. Mindegy, milyen áron, akár hazugsá-
gon keresztül is. Rebeka kész még az átkot 
is felvállalni tervének véghezviteléért. De 
hova vezetnek ezek az utak??? 
A hazugság büntetése halál, Isten mégis 
megkegyelmezett, és mégis megadja az ál-
dást ígérete szerint Jákóbnak. Isten áldása 
beteljesül fiain is. De ez nem ment fel senkit 
a saját bőne alól! 
Sámuel szülei közé eredetileg egy nagy szo-
morúság állt. Elkánának két felesége volt: 
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Anna és Peninna. Anna meddı volt, 
Peninnának viszont sok gyermeke született. - 
Sok család így szakad ketté manapság is: 
feleség mellett kedvese van a férjnek. A tár-
sadalom megengedi, hogy egy embernek egy
-két felesége ill. szeretıje legyen. De Isten 
úgy rendelte, hogy egy férfi egy asszonnyal 
tud tökéletes egységben lenni. Elkána kérde-
zi, miért sír Anna, de nem érti meg, nem 
foglalkozik vele, nem törıdik vele eléggé. A 
fordulat Silóban következik be a templom-
ban, amikor Anna saját magától rájön, ho-
gyan szabadulhat meg a depressziójától. 
Istennek mondja el bána-
tát imádságban, és ke-
gyelmet talál. Éli fıpap 
azt hiszi, hogy Anna ré-
szeg, és ezért mozog a 
szája, ezért meg akar sza-
badulni tıle minél hama-
rabb, gyorsan 
„megáldja”, de milyen 
áldás ez? Milyen 
lelkigondozó ı? - És mi-
lyenek vagyunk mi? 
Gyermekünk odajön hoz-
zánk, kínlódik valamivel, 
én meg elküldöm magam-
tól, mert „nincs idım”?! 
Nem jut idım arra, aki 
mástól nem kapja meg 
amire szüksége van? Az-
tán késıbb máshoz 
megy…  
- Tudok a gyermekemmel a valódi problé-
májáról beszélni? - Anna hitbeli élete meg-
kezdıdött itt, és Sámuelben folytatódott ez! 
Éli fiait Isten választotta ki a papi tisztségre. 
De ık megbotránkoztatták a népet a viselke-
désükkel: ettek az áldozati húsból. Éli figyel-
mezteti ıket, de a fiai nem tisztelik ıt. Éli 
nagyobbra becsülte fiait, mint Istent, csak 
annyit mond nekik, hogy ejnye, ejnye. Isten 
elveszi hivatását mind Élitıl, mind fiaitól, és 
Sámuelnek adja. Már hozzá szól éjjel, nem 
Élihez. - Vajon a mi életünkben Istené az 

elsı hely? 
A tékozló fiú édesapja és két fia története: 
Családi gazdaság, össze kéne tartani, de 
mégis nagy feszültségek halmozódnak fel. 
Nincsenek szavak, csak érzések, amelybıl 
cselekedetek lesznek: A kisebbik fiú bírta 
rövidebb ideig. „Atyám, add ki a vagyon 
rám esı részét!” – eldöntött dolog. Apja 
nem is kezdi el gyızködni. Kicsapongó éle-
tet kezd el élni, de megvan a gyümölcse is, 
elfogy a pénze. Fizikai és anyagi szükségben 
vagyunk a legkiszolgáltatottabbak. Isten 
elrejtett bennünk valamit, egy vésztartalékot, 

hogy eszünkbe jut 
atyánk, otthonunk. Ma-
gától megfogalmazza: 
nemcsak apja ellen vét-
kezett, hanem Isten ellen 
is. Isten türelmes, és 
megvárja, hogy magunk 
mondjuk ki, miben va-
gyunk vétkesek. Amikor 
hazaér a fiú, közös az 
öröm, kölcsönös a meg-
becsülés és a szeretet. - 
Érzelmileg kiéhezettek 
gyermekeink: vegyük 
ölbe, éreztessük, hogy 
szeretjük ıket! Ha mi is 
megbocsátunk, akkor 
ennek hangot kell ad-
nunk nekünk is, a régi 
sérelmeket pedig el kell 

felejteni: - A fiú új győrőt, tiszta ruhát, új 
sarut kap, és hozzák a hízott borjút is az ün-
nepléshez. Teljes jogú fiú lett újra! „Az én 
fiam meghalt, de feltámadott!” Az új kezdést 
meg kell ünnepelni Isten iránti hálából. - 
Újra és újra gyakorolni kell a csodák szám-
bavételét, az ünneplést a családban: születés-
napok, házassági évforduló. - A másik fiú 
nem tudott örülni öccse örömének. Nem 
tetszik, hogy megbocsátottak neki. Kibuknak 
belıle a régi sérelmek, kielégítetlen kívánsá-
gok. Úgy érzi, hogy ı mindig szolgált, és 
neki soha nem jutott egy kecskegida sem. – 



 

 

Meg kell becsülnünk gyermekeink munká-
ját! Kell, hogy adjunk nekik egy 
„kecskegidát”, pénzt, alkalmakat. Ne érez-
zék, hogy nem kaptak semmit az örömük-
höz tılünk!  
Isten és Jézus egységérıl Jézus fıpapi imá-
jában olvashatunk (János 17.). Azt kívánja 
Jézus, hogy mi is tudjunk egyek lenni vele. 
Isten szeretne minket megajándékozni azzal, 
ami személyiségünkbıl hiányzik: „az Isten-
arcú őrt” (Tóth Árpád) Jézus akarja betölte-
ni. Legyünk az ı képviselıi, hiszen a saját 
képére teremtett minket Isten! Nem az a 
célja, hogy kivegyen minket a világból: 
Azzal mutatunk Istenre, hogy ellenséges 
környezetben jelen vagyunk. Jézus folyama-
tosan könyörög értünk, közbenjár a mun-
kánk végzése közben értünk. Hogy mi ne 
kerüljünk lehetetlen helyzetbe, ne marad-
junk egyedül. Olyan edények leszünk, akik 
hordozzák Istent: sótartók, akiket Isten alko-
tott azzá, és megtisztított sót tesz bele. Nem 
lehet a sótartóba akármit tenni, csak ami 
bele való! Jézus azt kéri, hogy egyek lehes-
sünk vele és Istennel: ebben rend van, ez 
nem anarchia, hanem hierarchia: Isten > 
Jézus > mi. Ez nem demokrácia, hanem 
teokrácia. Isten azt akarja, hogy a vele való 
egység mindenben tükrözıdjék: gyermekne-
velésben, házastársi dolgainkban, anyagi 
kérdésekben, és kifelé a világ felé. 
Ha valaki úgy van jelen egy csendeshéten, 
hogy „minden rendben”, ott szinte biztos, 
hogy nincs minden rendben!!! De hála Is-
tennek ezen a héten minden család arról 
számolt be a végén, hogy sok mindenben 
szeretne újat kezdeni! 
Istennek volt új mondanivalója számunkra 
is ezen a héten, és ennek nagyon örülünk. 
Minden családnak azt tudjuk javasolni, 
hogy egy-két évente menjen el egy ilyen 
családos csendeshétre, ahol „orvosolni” 
lehet házasságukat, gyermeknevelésüket  - 
ahogy minden autónak is szüksége van egy-
két évenkénti rendszeres szervizre – amíg 
még nem késı!    Tóthné Pálúr Anna 
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CCCC    sillagpont sillagpont sillagpont sillagpont ----    1.1.1.1.    

  Idén július 17-21-ig a sárospataki 
Tengerszem Campinget benépesítet-

ték a Kárpát-medence minden pontjáról ér-
kezı református fiatalok a kétévente meg-
rendezett Csillagpont Református Ifjúsági 
Találkozó alkalmából. 
A kánikula ellenére a programok széles vá-
lasztékából mindenki megtalálhatta a neki 
tetszı elfoglaltságot.  
A délutánokat eltölthettük - hogy csak néhá-
nyat említsünk: akár a 
KIE (Keresztyén Ifjúsági 
Egyesület)  vagy a 
MEKDSZ diákszervezet 
kávéházában, vagy a 
SakkSéta Téren, ahol a 
budapesti teológusok a 
sakkjátékon keresztül sze-
rették volna elgondolkod-
tatni a résztvevıket arról, 
mit jelent a mai világban 
jó és rossz, a Csillagom 
gyermekszigeten a kiseb-
beknek tartottak kézmőves 
fog la lkozásokat ,  az 
Ability parkban kipróbál-
hattuk, milyen lehet fo-
g ya ték k a l  é l n i ,  a 
Mászófalon pedig a fizikai 
erınket tesztelhettük.  
A Lelkigondozói sátor mindenkinek a ren-
delkezésére állt, aki választ keresett kérdése-
ire. Ha pedig meguntuk a nyüzsgést, és egy 
kis nyugalomra vágytunk, fölkereshettük a 
Csendsátrat. A Kisszínpadon egymást vál-
tották a különbözı keresztyén zenekarok, 
köztük a Csillagpont Band, a Sófár és a 
Nemadomfel együttes, amelyet fogyatékkal 
élık alkottak.  
Minden este népi táncházon, vagy színvona-
las koncerteken vehettünk részt: csak ne-
künk játszott a Budapest Ragtime Band, Dr. 
Valter Blues Társaság és utolsó este 
Caramel és Bartók Eszter szórakoztatta a 
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közönséget. Ezek a „vendégváró” koncertek 
megpróbálták a kívülállókat odacsalogatni és 
fölkelteni az érdeklıdésüket a rendezvény 
iránt.  
Csütörtökön az egész tábor felkerekedett, 
hogy bejárja Sárospatakot. A Református 
Kollégium elıtt elhaladva énekszóval kö-
szöntöttük a Generális Konvent tagjait. A 
Zarándokút a katolikus templomnál végzı-
dött, ahol református istentiszteletet hallgat-
hattunk. 
A sok programnak és a jó társaságnak kö-

szönhetıen sohasem unatkoztunk, így testi-
leg és lelkileg felüdülve térhettünk haza, 
azzal a biztos tudattal, hogy két év múlva 
ismét találkozhatunk a 2009-es Csillagpon-
ton.       Béres Noémi és Jekli Ágnes 

 

CCCC    sillagpont sillagpont sillagpont sillagpont ----    2.2.2.2.    
    „…miért álltok itt az ég felé néz-
ve?” ApCsel 1,11 

Ezt a kérdést talán azok a sárospataki Ten-
gerszem Camping környékén elhaladó embe-
rek tehették volna fel, akik a záró istentiszte-
let után látták azt a közel kétezer embert, 

akik a kék égboltra egyszerre néztek fel. Ki-
ki a maga módján, volt, aki meghatódva 
könnyes szemmel, volt, aki megkönnyebbül-
ve szintén könnyes szemmel és volt, aki a 
megkönnyebbüléstıl mosolyogva (ilyen vol-
tam én is). De ne szaladjunk ennyire elıre. 
Mivel egy másik cikk is készült a Csillag-
pontról, mely azt a sokféle programot hiva-
tott összefoglalni, amin részt vehettünk - 
gondolok itt az esti koncertekre, a SakkSéta 
Térre a beszélgetéssel egybekötött nappali és 
késı esti elıadásokra, melyeken olyan témák 

kaptak helyet, amik a 
mai 16. életévüket betöl-
tött református fiatalsá-
got érdeklik a keresz-
ténység és a zsidóság 
viszonyától kezdve a 
környezetvédelmen és a 
drogproblémákon át a 
mai világunkban egyre 
nagyobb szerepet betöltı 
asztrológiáig és asztrofi-
zikáig - ezért én inkább a 
találkozó lelki részével 
szeretném megismertetni 
a kedves olvasókat. 
A sárospataki Csillag-
pont találkozónak úgy 
indultam neki, hogy ha 
Isten nem szól hozzám, 

nem szólít meg ez alatt az öt nap alatt és nem 
kapok választ a kérdéseimre, akkor lelkileg 
megsemmisülök. De Istennek hála ez nem 
következett be.  
Talán egy kicsit erıs ez a „lelkileg megsem-
misülés” kifejezés, de ha mélyebben bele-
gondolok – nem az. Talán a megsemmisülés-
re jobb szó az összeroppanás. És hogy miért 
voltam ilyen állapotban, hát mi az, ami egy 
húszas éveinek elején járó fiatalembert (bár 
többen azt mondják rám hogy „egy nagy 
gyerek”), aki a szerelemben és a párkapcso-
latban korához képest rettenetesen járatlan, a 
padlóra tud küldeni?  
Természetesen egy lánnyal való szerelmi 



 

 

párkapcsolatának elvesztése. Mivel még 
nem voltam ilyen „helyzetben” a dolog na-
gyon megviselt. Bár a szakorvosok nem 
tudom hogyan analizálnák az állapotomat, 
magánvéleményem szerint erıs depresszív 
állapotba kerültem.  
De tudtam, hogy a kérdéseimre (Miért? Mi 
volt a szándékod ezzel?) a választ és abból a 
rémes állapotból való szabadulást Isten je-
lenti számomra. Tehát elmondható, hogy 
elég „érdekes” lelki állapotban indultam 
neki ennek a református ifjúsági találkozó-
nak. 
Milyen jó, hogy Isten, ha látja, hogy gödör-
be vagy netán egy nagyobb szakadékba 
estünk megadja a szükséges 
segítséget és kiemel onnan. 
Engedjék meg, hogy a szá-
mos „lövésbıl”, amit Isten 
felém küldött megmutassam 
azt a „sorozatot”, amelyik a 
legjobban talált és a találko-
zó utolsó momentumánál 
kapott lövést. 
A sorozatból álló lövéseket 
és találatokat Horsai Ede 
debreceni vallástanár és 
délelıtti elıadásai jelentet-
ték számomra. Sajnos be kell valljam, hogy 
számomra teljesen kielégítı és kimerítı 
válaszokat nem kaptam és nem is kaphatok. 
Ennek oka az, hogy az ember és az ı agya 
olyan fejletlen, hogy nem tudja Isten üzene-
tét teljesen dekódolni, lefordítani a saját 
nyelvére és nem képes átlátni teljes mérték-
ben Isten tetteit, hogy mit, miért és milyen 
szándékból végez. Na de maradjunk annál, 
amit megértettem. 
Ede elıadásai a reményhez és az álmokhoz 
oly közel álló várakozást, várni tudást, re-
ménykedést, álmokat és vágyakat és a pár-
kapcsolatot járták végig nem kevés sikerrel. 
A legnagyobb és osz-
tatlan sikert a máso-
dik napon tartott elı-
adásán - mely a pár-
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kapcsolatok téma területén barangolt - el-
hangzó norvég közmondással aratta, mely 
így hangzik: „Isten minden madár számára 
teremtett férget, de nem tálalja egyenesen a 
fészekbe”.  
Bár kifejezetten a lányok figyelmébe aján-
lotta Ede ezt a mondást, mi fiúk nem sértıd-
tünk meg, sıt alaposabban belegondolva 
kénytelenek voltunk egyetérteni vele.  
De azért a férfi szekció is kapott egy frap-
páns mondást, amely ekképp szól: „Isten 
minden ember számára ad diót, de nem töri 
fel helyette”.  
Ez a két mondás, de különösen az elsı azok-
nak az embereknek szól, akik csak várják a 

sült galambot, de megszer-
zéséért nem tesznek semmit. 
Számomra az elsı mondás 
más mondanivalót is hordoz 
magában - a kérdéseimre 
választ. Az én értelmezésem 
szerint mivel a madárnak rá 
kell lelnie a féregre és a 
féregnek is a madárra, ezért 
az én olvasatom szerint még 
várnom kell a madaramra. 
Nem biztos, hogy rögtön 
elsıre megtaláljuk a megfe-

lelı párt. És az is lehet, hogy még nem va-
gyok (sıt biztos nem vagyok) felkészülve 
rendesen az igazival való kapcsolatra. De 
még van rá idım bıven. Türelmesnek kell 
lennem. 
Az utolsó pontos találatot a találkozó záró 
istentisztelete után kaptam. Mint már emlí-
tettem nemcsak a párkapcsolatról szóltak az 
elıadások, hanem az álmokról, vágyakról, 
amiket kergetünk és amikre sokan feltesszük 
akár az egész életünket, de ezt nem szabad.  
Nem szabad, hogy a vágyaink és az álmaink 
kerüljenek elıtérbe, az elsı helyre. Ha ez 
így van, akkor ez hiba. Istent kell a legelsı 

helyre tennünk. 
Mégpedig úgy, 
hogy átadjuk neki 
vágyaink és álma-

http://www.parokia.hu/helyszini/

csillagpont2007 
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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 gyermekek között végzett szolgálatért; 
� a gyülekezetben végzett ének-zenei szolgálatokért, énekkaraink jövıjéért; 
� 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. 

ink igen hosszú listáját. Mert Isten tudja a 
legjobban, hogy mi a legjobb nekünk, és 
hogy igazából mire nincs egyáltalán szüksé-
günk. Lehet, hogy egy határozott mozdulattal 
kitörli a listánk felét vagy még többet, mert 
azokra igazából nincs is szükségünk, de lehet, 
hogy olyan dolgokat, ajándékokat is belerak, 
amikre nem is gondoltunk. 
Mikor a záró istentisztelet után mindnyájan 
az égboltra meredtünk, igazából egy tovaszál-
ló dobozt néztünk, melyben benne voltak 
vágyaink, álmaink és kívánságaink. Hogy egy 
kicsit jobban megértsék ezt a kedves olvasók, 
vissza kell ugranunk a találkozó elejére, a 
nyitó istentiszteletre. Az istentisztelet végén a 
szervezık hoztak egy nagyobbacska dobozt, 
melynek az volt a funkciója, hogy befogadja 
és megtartsa mindazokat a vágyakat, álmokat 
és kívánságokat, amiket a találkozó résztve-
vıi egy papír cetlin beledobnak. Bevallom 
férfiasan én nem dobtam bele cetlit, mert az 
elején még nem értettem az egészet.  
Viszont a záró istentisztelet után mikor a do-
boz tartalmát egy csillagpontos táskába he-
lyezték, rákötötték a lufikat és útjára enged-
ték - ekkor világossá vált elıttem.  
Átadni Istennek a vágyainkat. Bár csak gon-
dolati szinten, de az én vágyaimat, álmaimat 
és kívánságaimat is beletettem abba a doboz-

ba. Hihetetlen megkönnyebbülést, könnyed-
séget éreztem tudva, hogy az álmaim, bár 
csak részben, de nem az én gondom. Isten 
határoz felılük ezután. Ez a felismerés egy-
fajta megkönnyebbüléssel töltött el. 
Így nézett fel közel kétezer ember az égre 
Csillagponton, a sárospataki református ifjú-
sági találkozón.       Molnár Tamás 
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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.tvn.hu  

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 Reformáció  

alkalmából jelenik meg.  
Lapzárta: október harmadik vasárnapja. 

 

E-mail: oromhirlap@tvn.hu 

 

A lapot önkéntes adományokból  

tartjuk fenn. 

örömHíRlap 

Hirdetések 16 2007. ÚJKENYÉR 

����    Ünnepi alkalmaink  Ünnepi alkalmaink  Ünnepi alkalmaink  Ünnepi alkalmaink  ����        
 
Szept. 15.    Gyülekezeti családi nap 

  17-21. 19.00 Evangélizációs hét  
      Igét hirdet: Cselényi László, a  
      biatorbágyi Magyar Belmisszió  
      szolgálat vezetıje 

Szept. 23.  10.00 Úrvacsoraosztás 
 
 

Testi-lelki felüdülés ısszel!  

Berekfürdın, az ország legszebb  

konferencia-központjában  

- a gyógyfürdıtıl 100 méterre - tartjuk 

október 29-tıl november 2-ig  

gyülekezeti csendeshetünket.  

Megnyílt a BabaMegnyílt a BabaMegnyílt a BabaMegnyílt a Baba----mama szoba!mama szoba!mama szoba!mama szoba!    
Örömmel tájékoztatjuk a gyülekezet 

jelenlegi és jövendı kismamáit, hogy ezentúl  
VASÁRNAP VASÁRNAP VASÁRNAP VASÁRNAP nem kell otthon maradniuk  

kisbabáikkal, mert a felújított régi kántorlakás-
ban lehetıség nyílt arra, hogy a kismamák  

képben és hangban követni tudják az istentisz-
teletet, amíg a kisbabák és 3 éven aluli gyer-
mekek játékkal tölthetik el az idıt ugyanott.  

A nagyobbakat szeretettel várjuk  
a gyermek-istentiszteleten! 


