
 

 

Egy nagyon szép gondolat fogal-
mazódik meg a következı bibliai 
igeversben:  
„mindenért hálát adjatok, mert 
ez az Isten akarata Jézus Krisz-
tus által a ti javatokra.”  

( 1.Thessz.5,18: Ef.5,20) 

Ha alaposabban belegondolunk, 
akkor nem tudunk szó nélkül 
átsiklani a szöveg fölött.   
Túlzásnak tartjuk azt, amire az 
Ige felszólít bennünket, sıt lehe-
tetlennek. Olyan megterhelt lé-
lekkel, mint a miénk nem lehet 
hálát adni.  
Honnan vegyünk olyan fájda-
lomcsillapítót, ami: 
- megszünteti keserő életérzésün-
ket sikertelenségeink miatt, 

- ami elfeledteti gondjainkat, 

- csillapítja a csalódások, sérel-
mek okozta sajgó sebeinket, 

- elcsendesíti a kétségbeesést a 
váratlanul jelentkezı betegség 
miatt, 

- képes kikapcsolni az állandó 
szorongást és feszültséget? 

Fájt a család hiánya, most pedig 
a megléte miatt szenvedek?! 

Véglegesen elmagányosodtam a 
szeretett ember halála után?! 

Sokféle takargatott bánat és szo-

morúság üli meg a lelkünket, 
fonnyasztja az életünket, amelyek 
lehetetlenné teszik a hálaadást – 
legalábbis úgy gondoljuk. 
Valami fordítási hiba lehet itt a 
bibliai szövegben. Túl költıi - az 
életben ez biztos nem mőködik.  
De nagyon könnyen megmarad-
hatunk ebben az elgyötört állapo-
tunkban, ha nem nyomozunk és 
kutatunk tovább – valahogy így: 

- Isten Igéje igazat mond, s ha İ 
ezt kéri az övéitıl, akkor ez jó és 
megvalósítható! 

- Vajon mi a hálaadás feltétele, 
ha nem a körülményektıl függ? 

- Mivel nem vagyok tisztában? 
Mit nem értettem meg? Mi hiány-
zik? 

- Miért kötnek gúzsba a gondja-
im, bajaim? 

A kérdéseinkre van felelet. Soha-
se nyugodjunk bele, ha egy meg-
értett, felismert igazság nem mő-
ködik az életünkben!  
Isten nem mézesmadzagot húz el 
az orrunk elıtt, amikor a megvál-
tott ember szabad és gyızelmes 
életérıl beszél! 
Amit kér tılünk, arra képessé is 
tud és akar tenni!  
„Megteremtem ajkán a hála gyü-
mölcsét...” (Ézs.57,19) 
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Egy beteget megyek látogatni hamarosan. 
Középkorú, nincs számára visszaút - gyó-
gyíthatatlan.  
Mivel vigasztaljam? Miért adjunk hálát? Én 
adjak hálát, az egészséges? İ miért tudna?  
Nehéz lesz a látogatás… de azért annyira 
mégsem!  
Ugyanis a beteg nincs 
egyedül a bajával – az Úr 
Jézus is vele van. Már 
régóta együtt járják az 
utat, Jézus egyszer beké-
redzkedett a szíve ajtaján, 
kínálta a szeretetét, a 
bőnbocsátó kegyelmét, 
barátságát, s ı elfogadta. 
Nagy lett az öröme, akár-
csak Zákeusnak!  
Bátor bizalommal, szol-
gálatkészséggel haladt 
tovább az úton: Mit 
akarsz Uram, hogy csele-
kedjem? „Ami vagyok és 
mind, ami az enyém, 
tartsd a kezedben igazi helyén!” 
Az Úr Jézus keze jó hely! Biztonságos, vé-
delmet nyújtó! Semmilyen körülmények 
között nem ejt el! Aki oda belekerül, újra 
meg újra hálát tud adni érte! 
Egy ilyen ember életében következett be a 
betegség és súlyosbodik hétrıl-hétre. İ 
azonban tudja, mert megtanulta és most ta-
pasztalja is:  

”Ha a Siralom völgyén mennek is át,  
források völgyévé teszik azt... 

Újult erıvel haladnak,  
és megjelennek Istennél a Sionon.”  

(Zsolt.84,7-8) 

Amikor az Úr Jézus hívta, csatlakozott hoz-
zá, amikor kérte ”Jobban szeress engem!” - 
megtette. Ült a lábainál és hallgatta, táplál-
kozott... Az alkalmakat felhasználta! 

Lezajlott a XXIX. nyári olimpiai játékok 
Pekingben. Csodálatos küzdelmeket láthat-
tunk, nagyszerő teljesítmények születtek. Ez 

a két hét a megméretés ideje volt: edzıknek 
és sportolóknak egyaránt. Ott már nem lehe-
tett fölkészülni! Csak emlékeztetni tudták 
magukat a fáradságos munkával megszerzett 
ismeretekre, használni tudták a begyakorolt, 
kialakított technikákat. Volt mire emlékezni-
ük, tudtak mit használni. A küzdelmekben jó 

eredményt elért sportoló 
hálás volt az edzıjének! 
Tulajdonképpen a gyızel-
mes élet a hálás élet. 
Nekünk is ad a mi Urunk 
felkészülési idıt, edzési 
alkalmakat. Gyakorolha-
tunk: könnyebb, nehezebb 
pályán, azaz különbözı 
élethelyzetekben.  
S örülhetünk a gyızel-
meknek! Mert „Hő az, aki 
elhív erre titeket, és ı meg 
is cselekszi azt.” 
    (1.Thessz.5,24)  
Mindazt a jót, amit erre az 
életre eltervezett, s amit az 

örök életre vonatkozóan ígért. 
Az olimpiára készülve a televízióban ezt 
énekelték:  Gyıznünk kell, készülj rá!  
    Bíznunk kell, számíts rá! 
Nekünk is ilyen hozzáállással kellene 
„harcba” indulnunk – csak éppen Rá számít-
va és Benne bízva! 
      Katona Zsuzsanna beo. lelkipásztor 

 
 

 BÖLCSESSÉG BÖLCSESSÉG BÖLCSESSÉG BÖLCSESSÉG ----    FOHÁSZFOHÁSZFOHÁSZFOHÁSZ 

Isten adjon neked erıt, 
hogy megragadhasd azokat a dolgokat, 

amelyeken változtatni tudsz.  
Isten adjon neked belátást,  

hogy elfogadd azokat a dolgokat, 
amelyeken nem változtathatsz. 

És Isten adjon neked bölcsességet, 
hogy egyiket a másiktól 
meg tudd különböztetni. 

Christoph Oetinger XVIII. század  
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Szívemben szorongás, hátamon táska, 
Kicsinyke elsısként megyek iskolába. 
A reggeli csendben koppannak a léptek, 
Ha nem is vallom be, de egy kicsit félek. 
Hogyne lennék éppen ilyenkor izgatott, 
Ma kell megírnom egy furcsa dolgozatot. 
Hogy mi lesz a téma, azt magam sem tudom,  
Azért van szívemben e furcsa izgalom. 
Amióta járok eme iskolába, 
Csak jót tettek velem mindig, egyre-másra. 
Nem mondhatnám azt, hogy nehéz a tanulás, 
Tantárgy is csak egy van, neve: „Hálaadás”. 
Itt is az iskola! Belépek a csendbe, 
Napfényes, ragyogó, tiszta tanterembe. 
Aztán jön a Mester, szelíd, drága arccal, 
Kiosztja a tételt egy kedves mosollyal. 
Az írása nyomán hófehér a tábla. 
A tétel: „Mi késztet téged hálaadásra?”. 
Ujjongok magamban, ez cseppet sem nehéz... 
S vidáman, örömmel, szemem szemébe néz. 
Aztán magamra hagy, s én írok szorgosan, 
Az idı az kevés, írnivalóm sok van. 
 
Megköszönök mindent, amit nekem adott: 
Sötét éjjel után felvirradó napot, 
Kristályviző forrást, madárdalos erdıt, 
Dús termı földeket, földre hulló esıt. 
Ragyogó alkonypírt a nyugati égen,  
És csillagok fényét, bús, szomorú éjben. 
A tavaszt, a napfényt, az áldott meleget. 
Gyümölcsöt a fán, és hófehér kenyeret, 
A fehér kenyérért dolgozó kezeket, 
Kik Istennél értem annyit esedeznek, 
Az értem dobogó szülıi szíveket. 
Az életem, az észt, az egészségemet, 
Ruhát, miben járok, s a nyíló virágot, 
Mikkel Isten szebbé tette a világot. 
 
Megköszönöm Neki a kifolyt drága vért, 
Mely szennyes ruhámból teremt újat, fehért. 
A Golgotán értem vérzı, mély, öt sebet, 
A mennybıl áradó csodás szeretetet. 
Írom, egyre írom, s végére nem jutok, 
A Mester elveszi már a dolgozatot. 
Megelégedetten indulok is haza, 

Fel voltam készülve jól a dolgozatra. 
Ám de jön az óra, amikor a Mester 
Kiosztja füzetünk a ráírt jegyekkel. 
Nagy reménnyel, gyorsan, mohón lapozgatom, 
Ámde most az egyszer csalódtam én nagyon. 
A jegy nagyon gyenge, annyi: ELÉGTELEN, 
És tele pirossal az egész füzetem.  
 
Dolgozatom végén van egy nagy hiányjel. 
Nem értem, miért van? - kérdezem a Mestert, 
Hiszen amit tudtam, mi eszembe jutott, 
Mit a rövid órán kezem írni tudott, 
Én azt mind leírtam! - így méltatlankodom... 
Mért hiányos mégis az én dolgozatom? 
Rám nézett a Mester nagyon-nagyon hosszan... 
Jó a dolgozatod, felelte nyugodtan, 
De hiányos azért, mert könnyő köszönni 
Minden jót, mit Atyád kezébıl tudsz venni. 
Könnyő megköszönni a fehér kenyeret, 
Az érted dolgozó hő testvéri szívet... 
Ellenségeidért tudsz-e hálát adni? 
Meg tudod a rosszat Atyádnak köszönni? 
Hol a hála azért, mert van, mit nem adott? 
Mit önzı szívedtıl Atyád megtagadott. 
Könnyő megköszönni a jó egészséget, 
De ha Isten néha meg-megfenyít téged... 
Zúgolódva veszed áldott szent kezébıl? 
Most már nem tör hála ég felé szívedbıl? 
Ezért elégtelen a dolgozatod! 
Változtathatsz rajta, az okát már tudod! 
 
Mikor hálát adsz a rosszért, ami ér, 
És imádkozni tudsz ellenségeidért, 
Akkor lesz a hálád igazán teljes, 
S a jegy is mit kapsz rá, kitőnı vagy jeles. 
Azóta csak írom-írom dolgozatom, 
Nem is ceruzával, égi telefonon 
Küldöm fel a mennybe és ott feljegyzik, 
Hogy szívem miért ad igazi hálát itt. 
Igyekszem, hogy olyan legyen itt a hálám, 
Hogy a dolgozatom jó legyen a vizsgán, 
S úgy állhassak egykor jó Atyám elébe, 
Mint mindenért hálás, megváltott gyermeke! 

      Ismeretlen szerzı (Erdély)  
 

DOLGOZAT HÁLAADÁSBÓL 
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 Nyaralás,  
 kicsit másképp 
„…mert egy lélek sem vész el közületek, ha-
nem csak a hajó.” 
Az idıjárás elırejelzések szerint rossz idı 
várt ránk a balatonfenyvesi gyülekezeti 
csendeshetünkön. Jó volt, hogy hétfın nem 
volt olyan nagy meleg az utazáskor. Másod-
szor mehettünk Balatonfenyvesre, a tábor 
már ismerıs volt. Tavaly nagyon jól éreztük 
magunkat, így szívesen mentünk idén is. Jó 
volt látni, hogy jöttek újak is. 
Hétfın délután belaktuk a tábort, és kedden 
reggel reménykedve mentünk az elsı reggeli 
igeolvasásra, együtt imádkozásra. 
A közös alkalmak számomra mindig nagyon 
fontosak és nagyon kedvesek.  
Kicsit álmosan, de mindenki örömmel jött. A 
testvéri közösség - amit otthon nélkülözünk - 
az elsı nagy ajándéka volt a hétnek. Hálával 
és kérésekkel az Úr elıtt. Hittük, hogy Isten-
nek is kedves az imádságunk és hogy biztos 
meghallgatja: „Uram egy kis jó idıt kérünk a 
gyermekek miatt is!”. 
Reggeli után a nagyteremben gyülekeztünk 
énektanulásra, majd csoportokra osztva foly-
tattuk a délelıttöt.  A legkisebbek a nagyma-
ma korú szolgálótestvérekkel, az ovisok-
elsısök egy külön csoportban, majd az isko-
lások, és a kamaszok-ifisek. A teremben az 

úgynevezett „felnıttek” maradtunk, és el-
kezdtük hallgatni azokat az igei üzeneteket, 
melyeket számunkra Isten már február óta 
készített lelkészünk szívében. 
Az Apostolok Cselekedetei 27. fejezetét ol-
vastuk-tanulmányoztuk már sokadszorra, a 
történet ismerıs volt, de most rólunk szólt – 
személy szerint nekem szólt hatalmas erıvel!  
A hét fı kérdése az volt: „Hajótöröttek va-
gyunk?” 
Mert, hogy mindannyian hajózunk azt tud-
juk, az életünk hajója merre tart? És ki az, 
aki kormányozza, vagy csak úgy sodródik az 
árral? Kikkel ülünk egy hajóban – a család-
ban, a munkahelyen, az országban? Mert 
nem válogathatjuk meg azokat, akikkel 
együtt vagyunk, de a jelenlétünk mindenkép-
pen meghatározó mások számára is. Az 
utunk, a cél ki van jelölve, de jönnek a viha-
rok! Nem mindegy hogyan viseljük a viharo-
kat.  
„Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok 
nem látszottak több napon át, és erıs vihar 
tombolt, végül elveszett megmenekülésünk 
minden reménye.” Pálnak és a többieknek ott 
az életük volt a tét. Mi is aggódva nézegettük 
az eget, esett az esı, egész éjjel zúgott a szél 
– a Balaton úgy hullámzott, mint a tenger. 
A fürdést, napozást illetıen a reményünk is 
elveszett már szerdára. A gyerekek csalódot-
tak és kicsit dühösek is voltak. Az unokám 
azt mondta: „Isten megtehetné, hogy kisüs-

sön a nap, de nem teszi! 
Igaz? Megtehetné, de 
nem teszi! Vajon miért 
nem teszi? Valami job-
bat készített nekünk?” 
Nyáron a Balatonnál a 
fürdésnél és napozásnál 
jobbat? Talán inkább 
úgy fogalmaznék: fonto-
sabbat! 
Ha arra akart tanítani 
bennünket, hogy hogyan 
kell egy hajóban hajóz-
nunk másokkal, akkor 



 

 

nagyon jó volt ez a 
hét. Ahol 190 em-
ber egy „hajóban” 
viharban, egy 
olyan helyzetben, 
amit elıre nem így 
terveztünk, ezzel a 
gyakorlási lehetı-
séget is megadta 
számunkra. 
Azt tapasztaltam, 
hogy alapból min-
denki nyugodt és 
mosolygós volt, a legkisebbek kis mőanyag 
motorokkal rótták a köröket az úton a házak 
között. 
A nagy focipályán mindig rúgta-dobta a lab-
dát valaki, ha egy kicsit elállt az esı. A szo-
bákban, a házak elıtt és este a teaházban jó 
kis beszélgetések voltak, de programunk is 
volt – Isten mindenrıl gondoskodott. 
Szerdán vendégek érkeztek hozzánk - a 
Klucsik család „csak” 9 fıs létszámmal, mert 
két gyermek nem tudott eljönni. „Síppal-
dobbal-nádihegedővel” – egyszóval minden-
ki a saját hangszerével, szép énekhangjával 
és bizonyságtételével. Kedvesen, aranyosan - 
számomra a hét legkedvesebb ajándékaként. 
Klucsik Péter az édesapa mutatta be nekünk 
a családot és elmondta, hogy amikor felesé-
gével összeházasodtak, az orvosok megálla-
pították, hogy nem lehet gyermekük.  
Amikor az elsı gyermek mégis megszületett 
megfogadták, hogy a gyermekáldást úgy 
fogadják, ahogy Isten adja nekik. A negye-
dik gyermek születésénél az édesanya életve-
szélybe került, az életük hajója igen nagy 
viharba került, de Isten megsegítette ıket és 
még öt gyermekkel ajándékozta meg ıket és 
minket is. Szépek, egészségesek és tehetsé-
gesek. 
Istennek hálából énekkel-zenével dicsérik İt 
ott, és amikor csak tudják.  
Nagyon jó volt Eszter bizonyságtétele, ho-
gyan bízza Istenre fiatal életét, a tanulását, 
párválasztását, kis és nagy dolgokat egyaránt 
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Rá lehet és kell bízni. 
Csütörtökön, ha lehet még rosszabb lett az 
idı, fújt a szél és esett az esı: Pál történetén 
keresztül eljutottunk a hajótörésig. 
Amikor az ellenszél elsodorja a hajónkat, 
Isten emberének ott van az ígéret: „Isten 
neked ajándékozta mindazokat, akik veled 
vannak a hajón.” 
Hiszem-e, és Te kedves testvérem hiszed-e, 
hogy amit Isten ígér az valóság?! Vagy csak 
a vihart látom, és úgy megijedek, hogy cse-
lekvésképtelenné válok? 
Pedig ahogy Pált, úgy minket is használni 
akar Isten. Ott és akkor, amikor a hajóm vi-
harban van, nem menekülhetek el, mint 
ahogy a hajósok menekülni akartak. Általam 
ad Isten jó tanácsot a többieknek, ha a helye-
men – szorosan az Úr közelében vagyok! 
Hallom a hangját, mert szól a legnagyobb 
viharban is, de ha én csak a szél zúgását hall-
gatom, akkor mi lesz azokkal, akik velem 
egy hajóban vannak?  
Nagyon fontos volt számomra az az üzenet, 
hogy a viharban levı hajóról kidobálták elı-
ször a felesleges dolgokat és a végén a saját 
kezükkel kellett kidobniuk a fontos, éltetı, 
értékes dolgokat. 
Amikor behívjuk az Úr Jézust az életünkbe 
és megengedjük Neki, hogy ott rendet tegyen 
– sok értéktelen kacat kerül ki onnan! 
Magunk is szívesen kidobjuk egy idı után, 
de vannak értékeink, amitıl sehogyan sem 
akarunk megválni. Vannak olyan viharok, 



 

 

ahol Isten elkéri az értéke-
inket, nem elveszi, hanem 
elkéri - nekem kell róla 
lemondanom és odaad-
nom. 
Lehet, hogy nem a legjobb 
példa, de ha önként el 
tudtuk engedni az elképze-
léseinket a héttel kapcso-
latban és nem azért duzzo-
gunk, hogy nincs jó idı, 
akkor gazdagon megaján-
dékozva jöhettünk végül 
haza. 
Még egy ajándék eszembe 
jutott, amelyrıl elıször úgy gondoltam ez a 
gyerekeknek szól, de rájöttem, hogy 
 mindannyiunknak – egy könyv „Értékes 
vagy” címmel.  
A nagyterem megtelt kicsikkel és nagyokkal, 
mesét olvasott nekünk Kántor úr felesége, 
Tiszteletes úr pedig képekkel illusztrálta a 
történetet. 
Hamar kiderült számomra, hogy „rólam” van 
szó, én is osztályozom a körülöttem élıket, a 
velem egy hajóban utazókat!  
Tudnám, hogy kinek miben kellene változ-
nia, de megtanulhattam: az alkotó, teremtı 
Isten szándékosan teremtett engem is és té-
ged is olyannak, amilyennek akart, és ha a 
bőn eltorzít - İ fog majd megigazítani. Sze-
retettel, folyamatosan életem végéig, mert İ 
tökéletes és nem téved. 
Péntek délutánra kisütött ránk a nap, a bát-
rabbak megmártóztak a Balatonban, a kicsik 
az iszapban játszadoztak.  
Fıtt kukoricát és lángost ettünk – igazi bala-
toni hangulat volt! 
Kaptunk mindannyian egy-egy Igét az Úrtól 
személyre szólóan, forgattuk a Bibliát, ki-mit 
kapott, és ha ıszinték voltunk, értettük – 
nagyon is értettük, hogy mire figyelmeztet 
bennünket szeretı mennyei Édesatyánk.  
Hálás szívvel köszönöm ezt a hetet és az 
egész életemet az Úrnak.  
       Juhász Anna (Göd)  

6 

örömHíRlap 

Balatonfenyves 2008. ÚJKENYÉR  

 Testvéri  
 közösségben 
Már régóta nem vártam úgy egy tábort, mint 
ezt a mostani hetet. Nem szeretnék senkit 
életem rövid történetével untatni, de annyit 
elmondanék magamról, hogy tavaly szept-
emberben szakítottam meg tanulmányimat, 
és azóta dolgozom. Tisztában voltam vele, 
hogy egész nyárra egy hét szabadságot tudok 
kivenni, ezért már jó elıre eldöntöttem, hogy 
Fenyvesre megyek, ami a pihenés és kikap-
csolódás mellett lelki feltöltıdést is jelent. 
Így is lett, és ıszintén szólva rám is fért. 
Hétfın reggel nem az ablakomon beragyogó 
napfényre, hanem az elıtetın kopogó esı-
cseppek zajára keltem. De sebaj. Ellenben 
kicsit korainak bizonyult a hét órai indulás, 
ami tíz körüli megérkezést eredményezett. 
Viszont figyelemmel kísérhettem a megérke-
zı testvérek örömteli és bizakodó várakozá-
sát.  
A helyszín ismerıs, a portás még a régi, az 
idı is javulni látszott. Tiszteletes úr megér-
kezése után mindenki szálláshoz jutott, és 
innentıl ez a délután a letelepedéssel, terep-
szemlével, ismerkedéssel, apróbb sporttevé-
kenységek őzésével telt.  
Este kilenc órától pedig ifjabb Neuwirth  



 

 

Tibor megtartotta az elsı esti áhítatot, me-
lyen a 2. Korinthusi levél 6. fejezetébıl ki-
emelt igeversekhez főzött magyarázatot (és 
innen haladtunk tovább estérıl estére). Ez-
után pedig feleségével, Annával (szintén 
minden este) rendeztek egy kis teaházat, ahol 
lehetıséget biztosítottak minden érdeklıdı-
nek, hogy kisebb-nagyobb csoportokban 
kötetlen beszélgetéseket folytathassanak 
kellemes környezetben, vidám hangulatban, 
oldottan, egy csésze meleg ital mellett. 
A reggeli áhítatokat hét órától tartotta Tiszte-
letes úr. Itt egy pillanatra megállnék, és en-
gedtessék meg, hogy minden ilyen alkalmon 
megjelenı nevében megköszönjem egyik 
testvérünknek, hogy sohasem üres kézzel, 
hanem elképesztı mennyiségő, friss kávéval 
jelent meg, ami különösen jól tudott esni 
azokon a hővös, kora reggeli órákon. Kö-
szönjük.  
Ezek után 8-tól 9-ig lehetett elfogyasztani a 
reggelit, majd egy lélegzetvételnyi szünet, és 
ezeket követték a délelıtti alkalmak, melyek 
fél tízkor kezdıdtek, egy kb. fél órás, közös 
énekléssel, mellyel együtt dicsıíthettük az 
Urat, és melyet nem csak Kántor úr, hanem 
egy ifjú testvérünk is kísért hangszerével.  
Majd úgy, mint a vasárnapi istentiszteletek 
alkalmával a gyerekek több csoportba külön-
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vonultak, mi pedig napról napra haladtunk 
végig az Apostolok Cselekedeteinek 27. fe-
jezetén.  
Nehéz lenne, sıt, én magam nem is tudnám 
jól összefoglalni mindazt, amit ott hallot-
tunk, amit Isten nekünk szánt, s szívünkre 
helyezett. De én személy szerint lenyőgözve 
hallgattam Tiszteletes Urat, ahogy párhuza-
mokat vont az emberi élet, és a hajózás kö-
zött.  
Tulajdonképpen a mi földi létünknek is egy 
hajózásnak kell lennie, nem vesztegelhetünk 
egy kikötıben. És hogy egy hívı ember éle-
tében is lehetnek „viharok”, de az a hajó, 
melynek tıkesúlya van, nem borul fel egy-
könnyen. És ha mégis, mert olyan „orkán” 
csap le ránk, melyekben nem tudunk megáll-
ni, és „hajótörést” szenvedünk, akkor jó, ha 
tudunk úszni, mert akkor lesz „part”, ahová 
megérkezhetünk.  
Én mindenkinek csak azt tudom javasolni, 
hogy szerezzék meg az alkalmakról készült 
hangfelvételeket, és hallgassák meg, akár 
többször is. Én ezt fogom tenni. 
Hát nagyjából így teltek napjaink Fenyvesen. 
Voltak vendégelıadóink, néztünk filmeket, 
diavetítéseket, kávéztunk, teáztunk, beszél-
gettünk, fociztunk, és épültünk lélekben, 
erısödtünk hitben.  

És még egy dologról hadd 
ejtsek szót, ami engem 
örömmel töltött el. A kö-
zösség.  
Az egész táborban egyetlen 
hangos szót (a gyermekzsi-
vajt leszámítva), veszeke-
dést nem lehetett hallani. 
Mindenki kedves volt, se-
gítıkész.  
Olyan mérhetetlen béke és 
nyugalom szakadt rám, 
hogy fájt hazajönni, ebbe a 
nyüzsgésbe.  
Beszélgettem szülıkkel, 
játszottam gyerekekkel, 
vásárolni mentem nagyszü-



 

 

lıkkel, és mindez örömmel töltött el, nem 
siettem sehová, és nem vágytam magányra. 
Még ha néhányan képmutatásból, vagy il-
lembıl tartották magukat, akkor is!  
Ez a testvéri közösség, mely ilyen békét, sıt, 
szinte már-már szeretetet árasztott, még in-
kább segített befogadni Isten Igéjét. Én úgy 
gondolom, hogy az ilyen nyugodt és szere-
tetteljes egymás melletti megférés is az Úr 
közelségének köszönhetı, aki végig velünk 
volt, és ezért is hálás vagyok. 
Köszönjük még meg mindazoknak, akik 
valamilyen szolgálatot tettek a hét alkalmá-
val és kérjük Isten áldását a gyülekezetünkre, 
lelkészeinkre és családjaikra!  
           Almási Tamás  
 

 Gyerekszemmel 
A gyülekezettel idén Balatonfenyvesre utaz-
tunk. Sajnos tavaly nem volt lehetıségünk 
részt venni a családos héten, de az ez évi 
tábort már nagyon vártuk.  
Az út hosszú volt.  Kicsit késın indultunk, 
ezért érkezésünkkor már szinte megtelt a 
tábor. Emeletes ágyakkal berendezett szo-
bákban lettünk elszállásolva, aminek kishú-
gom nagyon megörült. Az üdülı mellé szép 
ebédlı és sok szórakozási lehetıség társult. 
A tábornak még külön stége is volt, ahonnan 
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lehetett jókat pecáz-
ni. 
A héten mi ifisek jó 
sokan voltunk, és Pál 
történetét ismerhet-
tük meg délelıttön-
ként. Nagyon jó elı-
adások voltak, volt 
szó arról, hogy Saul 
a Damaszkuszi úton 
találkozott Jézussal, 
majd Jézus vakká 
tette ıt, és három 
napig gondolkodott 
eddigi életén magányban, majd megbánta 
bőneit és megtért, új nevet kapott (Pál), és 
újra látott Isten követıjeként. 
Az egyik nap meglátogatott minket egy 11 
tagú család, zenéltek nekünk, és közülük 
néhányan bizonyságtételt is mondtak. 
Szinte minden nap rossz idıben volt részünk, 
viharos szél és esı jellemezte idıjárásunkat, 
de ennek ellenére nagyon jól éreztük magun-
kat. 
Gyızı bácsi vetített nekünk filmeket, lehe-
tett asztaliteniszezni, focizni, kosarazni. Sok 
emberrel ismerkedhettünk meg. 
A hét vége felé az egyik nap olyan jó idı 
lett, hogy bemerészkedtünk a vízbe. Igaz, az 
a 19-20 fokos víz elsıre hideg volt, de aztán 

kezdtük megszokni.  
Esténként az áhítat után jó 
meleg tea fogadott minket a 
„teaházban”, ahol tovább 
lehetett barátkozni egymás-
sal.  
Az utolsó nap volt a kiseb-
beknek a licit, ahol szinte 
minden nekik való tárgyra 
licitálhattak rajzzal, éneklés-
sel, kézmővességgel szerzett 
pontjaikból, és harsogva 
kiabálták fölül egymás pont-
jait. 
Végül mindenki kapott egy 
Igés kártyát, és szerintem az 



 

 

enyém nem véletle-
nül került hozzám: 
„Jöjjetek, térjünk 
meg az Úrhoz, mert 
ı megsebez, de meg 
is gyógyít, megver, 
de be is kötöz ben-
nünket.” (Hós. 6,1) 
Szerintem ez az Ige 
nemcsak nekem 
szól, hanem elég 
sok embernek és 
nem elég csak úgy 
„átsuhanni” fölötte. 

A táborban nagyon jól éreztem magam, aján-
lom mindenkinek, aki teheti: jövıre jöjjön 
el!           Ifj. Tompa Ferenc  
 

 Kicsinyek között 
Istennek hála az İ kegyelméért, ismét eltelt 
egy év és elindulhattunk a gyülekezetünk 
kicsinyeivel és nagyjaival nyaralni Balatonra 
hat hónapostól a hetvenöt évesig kb. 190-en. 
Hétfı reggel szakadó esıre ébredtem. Meg-
beszéltük egyik testvéremmel, hogy nála 
találkozunk, mert vonattal utaztunk. Mielıtt 
elindultunk imádságban kértük a mi Urun-
kat, hogy amíg vonatra szállunk, álljon el az 
esı. 
Az imánkat meghallgatta és 
még a nap is kisütött. Délre 
érkeztünk meg Balatonfeny-
vesre. 
Tiszteletes úr már várt ben-
nünket. Kiosztotta a szobán-
kat, amelyben berendezked-
tünk, majd az ebédlıbe men-
tünk. Ott már sok ismerıs 
testvérrel találkoztunk, örül-
tünk egymásnak a borús idı 
ellenére is! 
A délutánt pihenéssel töltöt-
tük, este megvacsoráztunk és 
leültünk megbeszélni az el-
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következı napok teendıit, feladatait. Hiszen 
szolgálni mentünk – a kisgyermekek közé 
vigyázónak! 
A reggeli és esti áhítatokon a Bibliaolvasó 
Kalauz által kijelölt Igék alapján hallhattunk 
szolgálatokat Tiszteletes úrtól Jeremiás pró-
féta könyvébıl illetve Pál Korinthusiakhoz 
írt 2. levelébıl. 
Minden reggel ½ 10-kor énektanulással 
kezdtük a napot. Nagyon megörültem, ami-
kor megtudtam, hogy heti énekünk a „Velem 
vándorol utamon Jézus” kezdető ének lesz. 
Mindig érzem, hogy Jézus segít hordani min-
den terhemet és gondomat! 
Az énektanulás után korcsoportokra osztot-
ták a jelenlevıket, én harmadmagammal a 
legkisebbekre vigyáztunk (hathónapostól a 
kétévesig), hogy az apukák és anyukák az 
Igére figyelhessenek. 
Hálás a szívem, hogy az édesanyák ránk 
bízták a gyermekeiket.  
Jó volt játszani a kicsikkel és úgy nézni ıket, 
gyönyörködni bennük, hogy reményeink 
szerint Isten kegyelmébıl a jövı nemzedék 
gyülekezete lesz belılük! 
Örömmel láttuk, hogy Isten munkálkodik, 
jelen van. A rossz idı nem számított, mert 
Jézus szeretetével és békességével köztünk 
volt. 
Péntek este összejöttünk egy filmvetítésre, és 



 

 

utána mindenki kapott egy Igét. Én a Máté 
evangéliuma 6. rész 33. versét kaptam: 
„Keressétek elıször Istennek országát és az 
igazságát…” 
Amikor elolvastam nem értettem, hogy mit 
akar ezzel mondani Isten, hiszen vele járom 
az életem, érzem jelenlétét nap mint nap. 
Miután végigolvastam a teljes fejezetet, 
megértettem, hogy még többet akar adni: 
szeretetet, békességet, örömet és óvni akar a 
világias lelkülettıl! 
Köszönöm Tiszteletes úr szervezı munkáját, 
a hét áldásaiért pedig Istennek legyen hála. 
Köszönöm Istennek, hogy megajándékozott 
Igéjével, testvéri közösséggel és szolgálattal.
          Dudás Lajosné 

 

A Biblia 

A Biblia: szövétnekünk; 

utunkra vet világot. 

A Biblia: erős alap, 

tedd rá egész világod! 

A Biblia: hű fegyverünk, 

megvéd ezernyi bajban. 

Kenyér: tápláló, éltető, 

örök s kifogyhatatlan. 

A Biblia: gyönyört adó, 

csodásan zengő hárfa. 

Hallgasd, figyelve hangjait, 

szíved-lelked kitárva. 

Az Ige fölfelé vezet, 

s az égi célt mutatja. 

Ki hozzá méri életét: 

megáldja égi Atyja. 

Az Ige: kulcs, az égi hont 

lelkünk előtt kitárja. 

Ki mindhalálig hű marad, 

ott élet üdve várja. 

     Czeglédi Sándorné 
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 Ne félj,  
 csak higgy! 
„Áldjon meg téged az Úr, 
És őrizzen meg téged! 
Ragyogtassa rád orcáját az Úr, 
És könyörüljön rajtad! 
Fordítsa feléd orcáját az Úr, 
És adjon neked békességet!” 
   IV. Mózes 6,24-26 

A fenti Igét kaptam a családomtól, és ezzel 
indultam be a kórházba egy fülledt, hétfı-
nyári napon. 
38 hetes várandós voltam és tudtam, hogy 
bent kell maradnom egészen a szülésig, ami 
lehet, hogy csak két hét múlva következik 
be. Férjem bekísért, a vizsgálatok után pedig 
fájó szívvel elbúcsúztunk egymástól.  
Még csak egyszer voltunk több napot távol 
egymástól és már a gondolat is nyugtalanító 
volt, vajon most mi lesz? 
Hogyan oldjuk meg a napi dolgokat, kivel 
fogjuk megosztani a mindennapos mondani-
valónkat? 
Vettem két rejtvényújságot, hátha eltereli a 
gondolataimat, de nem így lett. 
Elıvettem a Bibliát, amit reggel már együtt 
elkezdtünk olvasni és folytattam. Könnyeb-
ben és nyugodtabban telt el a nap. 

„Küzdjetek a hitért.” 

Másnap az orvosok a vizsgálatok alapján 
úgy döntöttek, hogy megmőtenek, mert érett-
nek látják a kisbabát a hasamban a megszü-
letésre. Azért is a mőtét mellett kellett dönte-
ni, mert egy sajnálatos sportbaleset miatt az 
orvos nem javasolta a hagyományos szülést.  
Azonnal szóltam a férjemnek és egy óra 
múlva már a szülıszobában találkoztunk. 
Miután átestem az ilyenkor szükséges elıké-
születeken, a szívhangot hallgatva vártuk, 
mikor tolnak be a mőtıbe. 
Az altató orvos elég ingerülten, és keményen 
közölte a rossz következményeket, amik a 
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mőtét során elıfordulhatnak 
velem és a picivel. Semmi jót. 
Megijedtem, féltem, szinte 
hangosan hallottam a szívem 
dobogását. 
„Ne félj csak Higgy” – foly-
ton ez járt a fejemben. 
És a reggel olvasott ige: 
„Ti pedig szeretteim, épülvén a 
ti szentséges hitetekben, imád-
kozván Szent Lélek által”. 
Imádkozva azt kértem, bárcsak 
történne valami.  
És történt is. Egyszer csak a 
bemosakodott orvosok, mőtı-
sök odajöttek hozzám és közölték, hogy a 
mai mőtétem elmarad egy meg nem érkezett 
laboreredmény miatt. 
Nagyon boldog voltam, mert tudtam, hogy 
ez nem véletlen. 

Jer. 1.: „Viaskodni fognak ugyan ellened, 
de nem gyıznek meg téged, mert én veled 
vagyok” 

Másnap reggel újra a szülıszobában voltunk 
a férjemmel. Vártuk a mőtétet. Nem féltem. 
Úgy éreztem az Úr nekem szól.  

„Akit az Úr megszólít nincs félnivalója” 

Egy másik csapat dolgozott, kedvesek és 
barátságosak voltak. Jó élmény volt velük 
szülni. Amikor a kislányom felsíró hangját 
meghallottam és mellém tették, éreztem a kis 
meleg testét és elsírtam magam. Tudom, 
minden anya ezt teszi ilyenkor, de én minde-
nért sírtam. 

„Mert kegyelembıl tartattatok meg, hit 
által és ez nem tıletek van: Isten ajándé-
ka”  

Pár nap és jól voltam. Kislányom végig ve-
lem volt és nem kellett segítséget kérnem a 
nıvérektıl az ellátásához. 
Engem mindennap megerısített az Ige. 
Már itthon vagyok, újra a családommal és 
most már öten vagyunk. Hála az Úrnak. 
Az újságok is hazaértek megfejtetlenül, míg 

a Biblia lapjai kicsit meggyőr-
ve. 
Nem változott kívülrıl semmi, 
de belülrıl türelmesebb, meg-
értıbb lettem. 

Ef. 4,2: „Teljes alázatosság-
gal és szelídséggel, hosszútő-
réssel, elszenvedvén egymást 
szeretetben.” 

Köszönöm a gyülekezetnek az 
imádságot, hogy gondoltak 
ránk, és hogy ık is megerısí-
tettek ebben a hitben. 
       Szabóné Bihary Szilvia 

 
 

 Övé vagyok!  
Bizonyságtételem elején, hadd mondjak kö-
szönetet minden kedves fóti testvéremnek, 
köszönetet azért, hogy befogadtak, hogy 
odafigyeltek rám és családomra, és minden-
ben támogattak. 
Vajai lány vagyok, 22 évesen költöztem Bu-
dapestre, annak reményében, hogy könnyebb 
lesz az én és gyermekeim élete is. Nagy 
gyötrelem között, otthagyva szüleimet, test-
véremet, barátaimat, és addigi életemet, kér-
tem az Urat, legyen velem és segítsen en-
gem. 
A páromat Pesten ismertem meg, közös éle-
tünk kezdetén, úgy gondoltam jó, ha mind-
ketten beszélünk azokról a dolgokról, ami 
mindkettınket érint. Ekkor mondtam el neki, 
hogy én keresztény családból származom és 
beszéltem a hitemrıl, tiszteletben tartotta 
ugyan, de ı teljesen elzárkózott ezzel kap-
csolatban. Így aztán utam egyedül kezdtem, 
amikor 5 év múlva megszületett elsı gyer-
mekünk, én ragaszkodtam hozzá, hogy le-
gyen megkeresztelve, mert szerettem volna, 
ha gyermekünk is megismeri és megtapasz-
talja Isten szeretetét, és ezáltal másként nı-
het majd fel.  
A belvárosban nem találtuk meg azt a közös-



 

 

séget, ahová tartozhatnánk, így aztán ideköl-
tözésünk hozott változást az életünkbe. 8 
évig éltünk a fıvárosban és a második gyer-
mekünk már ide született. A szomszédokon 
kívül senkit sem ismertünk itt, ık azonban 
nagy szeretettel fogadtak minket, ezen kez-
detben csodálkoztunk is, mert eddigi életünk 
során még nem tapasztaltunk ilyen szerete-
tet.  
A mi kedves pótnagymamánktól (Bodor Ica 
néni, akinek ezúton is köszönet mindenért) 
kértem segítséget a második gyermekem 
keresztelésével 
kapcsolatban. İt 
akkor nagy öröm-
mel töltötte el a 
kérésem és azon-
nal telefonált a 
lelkészi hivatalba, 
hogy mikor is tud-
nának fogadni 
minket. Így lettünk 
tagjai a Baba-
mama körnek is, 
mivel a keresztelı-
vel kapcsolatos 
megbeszélés egy 
csütörtöki napra esett mi már részesei lehet-
tünk az aznapi igehirdetésnek. Ekkor kezd-
tem igazán én is felfigyelni, érdeklıdni, 
majd részese lenni a közösségnek.  
Életünkbe bekapcsolódott a vasárnapi isten-
tisztelet, ahová kezdetben mindig a nagyob-
bik fiam hozott el, minden alkalommal buz-
gón kérte, hogy menjünk. Kezdetben csak a 
nagyobbik fiammal, késıbb a kisebbiket is 
bevonva, hármasban indultunk Isten házába. 
Megtapasztaltam milyen áldott munka folyik 
a mi egyházi közösségünkben, és én is sze-
rettem volna részt venni ebben, nagy örö-
mömre párom is felajánlotta segítségét, ami-
re aztán késıbb alkalom is adódott. 
A költözésünkre visszatérve, sajnos nagyon 
megviselte családunk minden tagját és mély 
válságba került életünk, már-már összedılni 
látszott minden, amikor „csoda” történt, ezt 
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akkor még nem tudtuk, de egy pillanat alatt 
megváltozott az életünk. A történtek elıtt 
néhány hónappal, minden imámban kértem 
Istent (természetesen most is, mint oly sok-
szor, csak a bajban) segítse meg gyermeke-
ink és a mi életünket is, és ne engedje, hogy 
családunk szétszakadjon.  
Az Úr látva gyengeségemet, gyötrıdésemet 
megszólított engem: ”Hívj segítségül engem 
a nyomorúság idején! Én megszabadítlak és 
te dicsıítesz engem” (Zsolt 50,15). 
Húsvét elıtt két héttel, hazafelé tartottunk 

egy kedves barát-
nımtıl, az út 
csendjét csak a 
mobiltelefon csör-
gése szakította 
meg. 
Lelkipásztorom 
hívott, hogy mivel 
már korábban fel-
ajánlottam, segít-
séget kérne pá-
romtól a templom-
ajtók homlokzatá-
nak festéséhez. A 
felkérés nagy 

örömmel töltött el minket, abban a pillanat-
ban gyermeki izgalom vett erıt rajtunk. A 
párom, aki akkor még hit nélkül élt, ezt 
mondta - „Örülök, hogy csinálhatok valami 
olyat is, amiben sok-sok ember örömét leli 
majd”.  
Kezdetben a háttérben figyeltem az esemé-
nyeket, melynek aztán én is részese lehet-
tem, mert az Úr mindkettınk számára meg-
mutatta az utat. A templomajtó homlokzati 
festésének 3. napján munkából hazatérve, azt 
mondta a párom, hogy ı elolvassa a Bibliát 
(ekkor kezdett az Úr munkálkodni bennem), 
különbözı kérdéseket tett fel nekem Isten-
nel, Jézussal és a hittel kapcsolatosan.  
Teljesen megrémültem, hiába jöttem keresz-
tény családból, konfirmáltam, ismertem Jé-
zus életét, hittem az én Istenemet, ebben a 
helyzetben úgy éreztem tehetetlen vagyok. 
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Ekkor gondolkoztam el igazán, hogy hol is 
tartok én a hitem által, mit adott nekem az 
Úr és én mit tettem eddigi életem során, 
hogy az İ útján járjak és viszonozzam mér-
hetetlen szeretetét. Ilyen és ehhez hasonló 
kérdések kavarogtak bennem.  
Húsvét ünnepén már a család minden tagja 
templomba ment, kisebbik fiammal a baba-
szobából néztük és hallgattuk az istentiszte-
letet és az úrvacsorai ének akkor és ott a 
szívemig hatolt: „Lelkem siet hozzád menni, 
ámbár gyenge ereje...”. Dupla ünnep volt ez 
számomra, mert tudtam, szeretı Istenem hív 
engem is.  
Ezen a napon ajándékba kaptuk a Szent Bib-
liát és hazatérve a párommal szinte egymás 
kezébıl vettük ki, és éltük át szívbıl az Úr-
nak hozzánk küldött üzenetét Igéin keresztül.  
Még mindig megmagyarázhatatlan, furcsa 
érzések voltak bennem, nem találtam az 
utam Isten felé. A hét csütörtöki napján, mint 
mindig, ha a gyerekek nem voltak 
betegek, Baba-mama órára men-
tünk. Hihetetlen örömmel és izga-
lommal meséltem el az anyukák-
nak, ami a családommal történt, és 
nagy szomorúsággal a kétségeimet 
is. Egy anyuka tanácsára, néhány 
nap múlva felkerestem tiszteletes 
asszonyt, aki nagy segítséget adott 
nekem abban, hogy megvalljam 
bőneimet és adjam át az én Megváltómnak 
terheimet.  
Megértettem, hogy bőnös vagyok, de Jézus 
az én Megváltóm, aki kereszthalált halt ér-
tem, hogy bőneim megbocsátassanak, behív-
tam İt a szívembe és tudtam, hogy Isten 
szeret engem.  
”...aki önmagát adta értünk, hogy megvált-
son minket minden gonoszságtól, és megtisz-
títson minket a maga népévé, amely jó csele-
kedetre törekszik” (Tit. 2,14)  
Nagy kı esett le a szívemrıl, a lelkem béké-
re talált, hiszen tudtam - „İ a mienk, és mi 
vagyunk az Övéi”. 
ÖVÉ VAGYOK! 

Az Úr megáldotta családunkat, azóta harmó-
niában és békességben élünk, nem problé-
mák nélkül, de meglátva egymásban a jót. 
Megtanultunk tisztelettel lenni egymás iránt, 
szeretetteljesebb lett az életünk és csakis 
Isten Igéje által, egymást segítve próbáljuk 
meg leküzdeni a nehézségeket. A biblia Igé-
in keresztül mutat nekünk utat, vezet minket, 
közvetlen kapcsolatot biztosít Önmagával.  
Jó, hogy már nem csak segítséget tudok kér-
ni az én Mennyei Atyámtól, hanem megbo-
csátást is, és köszönetet tudok mondani neki 
minden nap életünkért, egymásért. 
Hála Istennek, az idei balatonfenyvesi csalá-
di héten mi is részt vehettünk. Elsı alkalom 
volt életünkben megtérésünket követıen, 
hogy ilyen nagy közösségben megtapasztal-
juk, hogy milyen kegyes az Úr, és azt is, 
hogy İáltala van arra is alkalom, hogy sok 
család, kicsik és nagyok együtt lehessünk az 
İ színe elıtt szeretetben, együtt imádkoz-

zunk, hallgassuk Igéjét és Általa 
legyen erıs a mi közösségünk.  
A hétköznapokban nagyon jó visz-
szaemlékezni azokra az együtt töl-
tött teaórákra, gyermekeink boldog 
mosolyára és azokra az emberekre, 
akikkel Isten által erısödhetett 
kapcsolatunk. A viharos idıben 
méltán szólt a mi Urunk Igéje, amit 
szeretnék mindenkinek küldeni: 

„Én azonban most is azt tanácsolom nektek, 
hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vész el 
közületek, csak a hajó.” (Ap. Csel. 27,22)  
Istentıl áradó nagy szeretettel írtam-e soro-
kat. Áldás, Békesség!    Estefán Andrea  
 

Aki azért olvassa a Bibliát,  
hogy abban hibát találjon,  

hamar felismeri,  
hogy a Biblia talál hibát ıbenne. 

C.H. Spurgeon  



 

 

 Baba-mama kör 
Kéthetente csütörtök délelıtt 
összegyülekeznek a Baba-mama 
kör tagjai. Az alagsori termek 
egyikét az anyukák, másikat a 
gyerekek töltik meg – kellı 
hanghatással is – a rájuk vigyázó 
nıtestvérekkel együtt.  
Akiknek ezúton is szeretnénk 
megköszönni a figyelmüket, 
erejüket és az odaszánt idıt.  
Az alkalom elején kötetlenül 
beszélgetünk, majd egy igei rész 
következik, amelyrıl beszélge-
tünk és imádkozunk, nem éppen 
a templomi istentiszteletre jel-
lemzı csend közepette, mivel a felnıttek 
köre is gyakran újra benépesül az anyukákra 
vágyó kis porontyokkal. Ez is jó képe annak, 
hogy Isten is azt szeretné, hogy így ragasz-
kodjunk hozzá, és İ meg tudja teremteni a 
csendet és békességet a mi szívünkben.  
Nagyon örülök, hogy ennek a csoportnak a 
tagja lehetek, ahova talán elıször azért jön 
valaki, hogy jól érezze magát egy vele azo-
nos érdeklıdési körő közösségben, de hamar 
sokkal személyesebbé és mélyebbé válik a 
kapcsolat és ennél többet is találunk. Ritka 
az a közösség, amely ilyen befogadóképes, 
hogy aki újonnan jön, az is érezheti és láthat-
ja a feléje irányuló érdeklıdést, figyelmet és 
szeretetet.  
Hamarosan észrevesszük, hogy szükségünk 
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van egymásra és arra, hogy másokkal együtt 
éljük át ugyanazokat az élményeket. De ami 
még fontosabb, hogy rájövünk, mennyire 
szükségünk van Istenre, Akinek terve van az 
életünkkel, és ami talán a legnagyobb megle-
petés, hogy felismerhetjük - Istennek is szük-
sége van ránk, mert, mint Atya szeretne gon-
doskodni rólunk. 
Ezt az élményt nem szeretnénk csak ma-
gunknak megtartani, hanem, hogy a családja-
ink is részesüljenek benne. Éppen ezért ve-
hettünk részt egy családi délutánon a temp-
lomkertben nyár elején, ahova Istenünk kö-
zel 80 fıt hozott el, és ott kötetlenül – testi 
táplálékkal bıségesen ellátva – lehettünk 
együtt és ismerkedhettünk az addig esetleg 
nem ismert férjekkel, nagyobb gyerekekkel 
is.  

Balatonfenyvesen 16 anyuka vett 
részt családjával együtt, ami 
egyrészt új kapcsolatokat ajándé-
kozott nekünk, másrészt pedig a 
régebbiek elmélyülését segítette.  
Megtapasztalhattuk és továbbra 
is él bennünk, hogy örömeinket 
megosszuk egymással, terhein-
ket együtt hordozzuk, hogy így 
töltsük be Isten tervét.     
       Dr. Juhász Anna  
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 Homeopátia - 
 keresztyén szemmel 
Áprilisban vendégünk volt Végh Tamásné 
gyógyszerésznı. Általános tájékoztatást 
adott a homeopátiáról, keletkezésérıl, sajá-
tosságairól, készítményeirıl, azok alapanya-
gairól. Felhívta a figyelmünket a Sátán mun-
kájára, hogy a sötétség fejedelme hogyan is 
gátolja a hívı embereket és hogyan szeretné 
harcképtelenné tenni életünket, hogy minél 
messzebb kerüljünk a mi Teremtı Urunktól. 
Az egészség és gyógyászat kérdéseiben sok-
féle nézetet vallanak és sok visszaéléssel is 
találkozhatunk. 
A gyógyításnak két fı ága ismert napjaink-
ban: 

1. Hagyományos gyógymód (Allopathia) 

    - természettudományos kutatásokon alapul 
    - a betegség legyızését célozza meg 
    - a gyógyulás érdekében gyógyszert vagy 
  gyógynövény alapú gyógytermékeket  
  használ. 

2. Alternatív gyógymódok  

    - természettudományos alapjuk nincs 
    - holisztikus = a teljes emberrel foglalkoz-

nak, azaz a test, a lélek és a szellem egy-
ségére kívánnak hatni és így gyógyulást 
elérni, viszont ezen elmélet szerint a 
hagyományos gyógyszerek nem tudnak 
közvetlenül az értelemre, a világnézetre, 
a jellemre vagy gondolkozásmódunkra 
hatni, ezért a beteg ember teljes egysé-
gében nem gyógyul meg. 

    - okkult (titkos) filozófiákban gyökerez-
nek pl. keleti vallások, new age, 
pantheizmus. 

A természetgyógyászat is két csoportba so-
rolható: 
1. Igazi természetgyógyászat - szerves része 
a klinikai orvoslásnak (fito- és fizikoterápia 
stb.) 
2. Alternatív gyógyászat pl. akupunktúra, 

jóga, reflexológia, okkult gyógyfüves gyó-
gyítások, homeopátia, stb. 
A homeopátiát - háttere alapján - életerıt, 
energiát átadó gyógymódok közé sorolják.  
Alapvetı tétele a mikro/makro kozmosztan: 
az ember, mint mikrokozmosz a mindenség-
ben – Istenben, mint mindenütt jelenlevı 
energiában, makrokozmoszban él, ha egyen-
súlyban van a kettı, akkor egészséges az 
ember, ha nincs meg az egyensúly, akkor 
energizálni kell az egyensúly elérése érdeké-
ben – gyakorlatilag ez a gyógyítás. 
Jellemzıi a „hasonló hasonlót gyógyít” elv 
(ami nagy mértékben valamilyen tüneteket 
vált ki, az kisebb mennyiségben gyógyító 
hatású lehet), az egyéni háttér megközelítése 
(az ember testi-lelki-szellemi feltérképezé-
se). 
Samuel Hahnemann (1755-1843) német or-
vos-gyógyszerész találta ki. Szerinte nem 
baj, ha már nincs egyetlen molekulája sem 
az eredeti anyagnak a készítményben, mert a 
páciens nem az anyag molekuláit nyeli le, 
hanem az energiát, mert a szer szellemileg 
hat. Alapelve a potenciálás, azaz az egyes 
hígított összetevık rázással, ütögetéssel tör-
ténı dinamizálása. Az anyagok hígításának 
mértéke határozza meg a dinamizálás nagy-
ságát. 
Az alkati szer kiválasztása a kezelt páciens 
jellemtulajdonságai alapján történik: pl. ha-
ragos ember számára nátrium tartalmú ké-
szítményt ajánl, a gıgös embert pedig platina 
tartalmú készítmény gyógyítja. 
A homeopátiás szerek alapanyagai: 28% 
ásványi eredető fémek, 65% növényi részek; 
5% állati részek (rovarok, mérgeskígyók, 
békák), bioterápiás szerek (betegtıl szárma-
zó produktumok). 
Magyarországra elsıként az 1700-as évek 
végén éltek „elıdeink” ezzel a gyógyítással. 
Elsı képviselıi: Argenti Döme, Bugát Pál, 
Bakody József. 1819-ben betiltották, majd 
1948-tól nemkívánatos gyógymódként tartot-
ták számon. 1991-ben megalakult a Magyar 
Homeopata Orvosi Egyesület. Egyre na-



 

 

gyobb teret hódít napjainkban. 
Végsı következtetések: a valódi homeopátia 
nem ártalmatlan - szellemileg hat, a mögötte 
lévı erı nem Istentıl való, hanem varázslás. 
Mindezeket figyelembe véve a hívı keresz-
tyén ne vegye igénybe, kérje az Úr szabadí-
tását, ha bármikor élt ezzel a lehetıséggel. 
„Végezetre, atyámfiai, legyetek jó egészség-
ben, épüljetek, vigasztalódjatok, egy értelem-
ben legyetek, békességben éljetek; és szere-
tetnek és békességnek Istene lészen vele-
tek.” (2. Kor 13,11) 
           Gilicza Pálné Ildikó  

 

 Misszió 
Nagy öröm volt számomra megismerni egy 
kicsit a fóti gyülekezetet, ha egyelıre egy 
látogatás erejéig is, és abban bízom, hogy ez 
az ismeretség majd csak mélyülni fog! 
Családommal egy Székesfehérvár közeli 
faluban, Zámolyon lakom. Azért gondoltam 
ezzel kezdeni, mert Isten innen indított el 
arra az útra, aminek most része lehet az is, 
hogy augusztus elejétıl december közepéig 
elkezdhetem a nyelvészeti tanulmányaimat a 
Wycliffe Bibliafordítók angliai missziós 
központjában.  
Bár maguk a szüleim nem jártak rendszere-
sen gyülekezetbe, a megtérésem, az új éle-
tem mégis ehhez a gyülekezethez köt. Tizen-
két évesen egy nyári hittan táborban megér-
tettem azt, hogy nem elégedhetek meg eny-
nyivel, hogy Isten van és tud rólam, hanem a 
részemrıl is elkötelezettségre van szükség.  
Mert mindaz, ami Jézus Krisztusról ismeret, 
az több lehet a puszta tudásnál: üdvösséggé 
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válhat.  
Mert Istennel élni, az nem pusztán a tudásról 
szól, hanem az egy intenzív, erıs, egyre mé-
lyülı személyes kapcsolat, az maga az Élet!  
A pályaválasztásom mögött, hogy végül a 
teológiára jelentkeztem, egyértelmően Isten 
akaratának megértése áll. Mégis, ahogy a 
teológiai tanulmányaim során teltek a hóna-
pok, az is világosodott bennem, hogy lelké-
szi szolgálatra (a szó hagyományos értelmé-
ben) nemhogy nem vagyok alkalmas, hiszen 
ezen lenne Istennek a legegyszerőbb változ-
tatnia, de nem is ez az, amire a lelkem igazán 
vágyik. Mindig a nyelvek voltak a kedvenc 
tárgyaim, már gimnáziumban is, és a teológi-
án is ezek lettek. Az évfolyamtársaim kezd-
ték el mondogatni, hogy kezdenem kellene 
ezzel a tálentummal valamit.  
Ezt követıen került a teológia folyosóján a 
kezembe a Wycliffe Bibliafordítók Egyesü-
letének bemutatkozó füzete, amiben sokko-
lóan döbbenetes adatokkal kellett szembesül-
nöm.  
A világ nyelvei között több olyat tartanak 
számon, amire még nincs lefordítva a Biblia, 
mint ahány nyelvre ez már megtörtént! Több 
olyat…  
Akkor ez mérhetetlen súllyal szakadt a szí-
vemre. Nem szabadultam a gondolattól, 
hogy emberek milliói nem azért nem ismerik 
Jézus Krisztust, mert egyszerően félredobják 
İt, hanem azért, mert semmilyen esélyük 
nincs még csak hallani sem İróla.  
Ez a kis kiadvány aztán bizonyos idıközön-
ként a kezembe akadt, majd visszavándorolt 
a fiók aljába, sok-sok imádság után aztán 
felvettem velük a kapcsolatot. Egy missziós 
tábort követıen pedig már egyértelmően 
nagy bizonyosság ragadott magával, hogy 
valami ilyesmi az, amiben İt legteljesebben 
szolgálhatnám.  
Nem volt véletlen az sem, hogy éppen ezzel 
az Igével hívott el a teológiára:  
„A teljes Írás Istentıl ihletett… Hirdesd hát 
az Igét, állj elı vele akár alkalmas, akár 
alkalmatlan idıben!”.  

Akit részletesebben is érdekel  
a téma, letöltheti az elıadás  

teljes hanganyagát  
a gyülekezet honlapjáról! 

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



 

 

A kép azonban, úgy érzem, 
fokozatosan kezd csak össze-
állni részleteibıl. 
Ez a felkészítı folyamat, 
amivel Isten edz erre a szol-
gálatra, azóta is tart. Most 
éppen egy olyan öthónapos 
idıszak áll elıttem, amire 
úgy hiszem, ez még hatvá-
nyozottabban igaz lesz/lehet. 
Elsısorban kulturális, antro-
pológiai és nyelvészeti témá-
jú-tartalmú kurzusokon kell 
részt vennem egy abszolút 
nemzetközi diákcsapat tagja-
ként – angol nyelven. Ami 
bizony nagy kihívás.  
Bárhogy is alakuljon, bár-
merre is vezessen az utam a misszióban, 
amit egyelıre hosszútávon még nehéz belát-
ni (eredetileg Észak- vagy Közép-Ázsia az a 
terület, ahol el tudom képzelni ezt a biblia-
fordítói szolgálatom), minden vágyam, hogy 
bármilyen módon, de Isten dicsıítése növe-
kedjen bennem és körülöttem. Ahogy az idı 
múlik, szeretnék egyre inkább kész lenni 
arra, hogy minden mást kárnak ítéljek Jézus 
Krisztus megismeréséért. És azért, hogy má-
sok megismerhessék İt és az İ megmentı 
ölelését – a saját anyanyelvükön. 
Hálás szívvel köszönöm meg a fóti gyüleke-
zet szeretetét és vállalását, hogy sokféle mó-
don, anyagi segítséggel, áldozatkészséggel, 
imádságaikkal Isten ügye mellé álltak mind-
ebben! Hiszem, hogy az ilyen engedelmes-
ségbıl nagy áldás származik az İ gyermeke-
inek! 
 

Imakéréseim:  
Elıször is nagy hála van bennem, hogy gond 
nélkül ideértem, és az eddig eltelt idıben 
sikerült jól vennem a nyelvi akadályokat! 
Hálás vagyok az emberekért, akik körülvesz-
nek – a jelenlétüket igazi ajándékként élem 
meg! 
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Nagyon nagy és mély vágyam, most különö-
sen is és mindennél közelebb lenni az Úrhoz, 
hogy egy fontos magánéleti, érzelmi döntést 
mindenképpen az İ akarata szerint tudjak 
meghozni. 
Jó egészségi állapotért, mert az utóbbi pár 
napban néhány, bár nem komoly, de kelle-
metlen problémám is adódott, ami elvonja a 
figyelmem a tanulástól. 
És azért, hogy meg tudjak birkózni majd az 
angollal a jövıben is, mert a tantárgyak ne-
hézsége egyre fokozódik majd a mostani 
bevezetı jellegő rész után.        
            Sümegi Nóra  

Ha Jézusban hinni akarsz, hallgasd, 

amit felőle mondanak  

és olvasd, amit róla írtak,  

gondolj reá, társalogj vele  

és meglátod, hogy a hit úgy kisarjad a 

szívedben, mint az az elvetett mag,  

amelyet a napsugár melegít  

és a harmat áztat. 

C.H. Spurgeon 



 

 

NÉZZ FEL KRISZTUSRA! 
Olvastam egy könyvben egy gazdag ember-
rıl, aki fogadott a fia mellé egy másik fiút. 
Mivel igazságos ember volt, 
fiának nem nézte el rossza-
ságát, ezzel azt akarta, hogy 
megtanulja, hogy minden 
bőn büntetést érdemel. 
Ezért ha rosszat csinált a 
fia, a fogadott fiát verte 
meg. 
Ó mennyire hasonlítunk 
ehhez a fiúhoz! Amikor 
gondolatainkat nem fékez-
zük meg, amikor felhıtlenül 
beszélünk, sıt tetteinkkel is 
vétkezünk. Oda megyünk-e 
ilyenkor a golgotai kereszt 
alá? 
Nézzünk Jézusra, aki éppen 
a mi bőneink miatt szenve-
dett pokoli kínokat, mert ne 
feledjük - İ szenvedett helyettünk. Az İ 
sebeivel gyógyulhatunk meg, mert az Úr 
mindnyájunk bőnét İreá vetette. 
Tudnám-e, merném-e azt mondani, hogy ez 
rám nem vonatkozik? Közönyösen el tudnék
-e fordulni azzal, hogy majd megoldom ma-
gam az életem? Még van idım Istennel ren-
dezni az életem? Vagy talán eszembe se jut, 
hogy bármelyik pillanatban Isten elé kell 
állnom és számot kell adni életemrıl?  
Megtaláltuk-e ezt az egyetlen megoldást? 
Mert ez az egyetlen, nincs más lehetıség, 
ami el tudná rendezni a bőn kérdését és meg 
tudná nyitni az üdvösség útját, ami egyedül 
Jézus Krisztus Golgotán elviselt szenvedése 
lehet. 
Álltál-e már egyszer a kereszt alatt azzal a 
tudattal, hogy ami ott történt miattad és éret-
ted - az valóság.  
Ha igen, akkor elfordultál közönyösen?  
Nem, ott nem tehetünk mást, mint magunkat 
megalázzuk és elfelejtjük, hogy öntudatos, 
büszke emberek vagyunk, akik azt gondol-
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juk, hogy nem szorulunk kegyelmi ajándék-
ra. Ott döntenünk kell, hogy magunk próbál-
juk megoldani életünk problémáit és elvisel-
ni a szenvedéseket, vagy megalázva magun-

kat elfogadjuk Isten kegyelmi 
ajándékát, amit az Úr Jézus 
Krisztus áldozatáért kapha-
tunk.  
Nem könnyő a büszke em-
bernek ajándékból, kegye-
lembıl élni.  
De csak Jézus Krisztus ke-
gyelme vezet az örök életre, 
mert İ „…az út, az igazság 
és az élet; senki sem mehet az 
Atyához…” csakis İáltala.                                                                                           
Csak Jézus által lesz Isten 
szeretı Atyánk, aki gondos-
kodóan adja áldását gyerme-
keinek, békességet és örö-
möt, és lehetıséget, hogy 
szüntelen imádkozhatunk 
Hozzá, és így kapcsolatunk 

lehet Vele, a szeretı Atyánkkal. Fogadjuk el 
ajándékát! 

„Ó, Krisztusfı, Te zúzott, 
Te véres, szenvedı, 
Te töviskoszorúzott, 
Kigúnyolt, drága fı, 

Ki szépség tükre voltál, 
Ékes, csodás, remek, 

De most megcsúfolódtál: 
Szent fı, köszöntelek! 

Mind, ami kín s ütés ért, 
Magam hoztam reád; 

Uram, e szenvedésedért 
Lelkemben ég a vád. 

Feddı szót érdemelve 
Itt állok én, szegény, 

S kérlek, lelked kegyelme 
      Sugározzék felém.” (341. dicséret) 

Testvérem, amikor megfogod a templomaj-
tónk kilincsét, akkor NÉZZ FEL JÉZUS 
KRISZTUSRA!     Tóth Jánosné 
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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. 

A BIBLIA 
A BIBLIA fa: virágzik és gyümölcsöt terem a legnagyobb szárazság idején is. 

A BIBLIA győztes: a legyőzötteket nem rabokká, hanem szabadokká teszi. 

A BIBLIA hajó: sohasem fut zátonyra, és utasait biztosan célba viszi. 

A BIBLIA tolmács,  sok  nyelven  tolmácsolja  Isten  akaratát. 

A BIBLIA híd: a mulandóságból az örökkévalóságba vezet. 

A BIBLIA bíró:  személyválogatás  nélkül igazságosan ítél. 

A BIBLIA világosság, a legnagyobb sötétségen is áthatol. 

A BIBLIA az a könyv, amelynél  jobbat  nem  lehet  írni. 

A BIBLIA térkép: Isten országa megismerhető belőle. 

A BIBLIA útmutató: aki  figyel  rá, nem  tévedhet  el. 

A BIBLIA távcső: a messzi  jövőbe  lehet vele látni. 

A BIBLIA eke: már sok kemény szívet megmunkált. 

A BIBLIA az a fegyver, amellyel a bűn megölhető. 

A BIBLIA út: a Golgotán át a dicsőségbe vezet. 

A BIBLIA vonat: utasait a mennybe szállítja. 

A BIBLIA ellenőr: mindenkit figyelmeztet. 

A BIBLIA eredete és értéke is örök. 

A BIBLIA éltető víz, üdítő levegő. 

A BIBLIA nap: világít és melegít. 

A BIBLIA az enyém. A Tiéd is? 



 

 

Állandó alkalmaink � 
 

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

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

örömHÍRlap 
A Fót-Központi Református  
Egyházközség Folyóirata 

 
Felelıs szerkesztı:  

Sebestyén Gyızı lelkipásztor 

 

Cím: 2151 Fót, Károlyi István út 1. 

Tel: (27) 632 540 

Fax: (27) 632 540 

Honlap: www.fotiref.com  

 

Hivatali ügyintézés: szerdán és pénteken  

de. 8–12h és du. 14–18h között, 

valamint istentiszteletek után. 

 

Kedves Olvasók!  
Az Örömhírlapban szeretnénk minél több 

olyan írást és fotót megjelentetni, mely 
gyülekezetünk életét, eseményeit idézi fel. 

Ehhez kérünk és várunk észrevételeket, 
javaslatokat, leveleket és fényképeket a 
lelkészi hivatalba és email-címünkre.  

Következı számunk Reformáció  
alkalmából jelenik meg.  

 

email: oromhirlap@fotiref.com 

 

A lapot önkéntes adományokból  

tartjuk fenn. 
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����    Ünnepi alkalmaink  Ünnepi alkalmaink  Ünnepi alkalmaink  Ünnepi alkalmaink  ����        
Szept. 13.    Gyülekezeti családi nap 

 15-19.   Evangélizációs hét 
       Igét hirdet: Csákány Tamás  
       Érdligeti ref. lp. 

 21.  10.00 Úrvacsorás istentisztelet 

 
TestiTestiTestiTesti----lelki felüdülés ısszel! lelki felüdülés ısszel! lelki felüdülés ısszel! lelki felüdülés ısszel!     

BerekfürdınBerekfürdınBerekfürdınBerekfürdın, a Református Konferencia-
központban  

- a gyógyfürdıtıl  
100 méterre - tartjuk 

október 27október 27október 27október 27----31313131----igigigig  

gyülekezeti 
csendeshetünket. 

 
Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet! 

A SZENTÍRÁS 
Ez a könyv elmondja Isten szándékait, az ember állapotát, a megváltás útját, a 
 megátalkodott bőnösök büntetését és a hívık üdvösségét. Tanításai szentek, 
 elıírásai kötelezıek, történetei igazak és határozatai megingathatatlanok. 

Olvasd, hogy bölcs légy! Élj aszerint, hogy szent légy! A Biblia világosságot ad, 
 vezérel. Táplálék, amely éltet. Vigaszt nyújt és felüdít. 

A Biblia az utazó térképe, a zarándok botja, a kormányos iránytője, a harcos  
 kardja, és a keresztyén zászlója. Általa az ég megnyílik, és a pokol kapui 
 bezáratnak. 

Ennek a könyvnek magasztos tárgya Krisztus, célkitőzése a mi üdvösségünk, végcélja Isten dicsıítése. 
Arra adatott, hogy lényünket betöltse, szívünket igazgassa, és lábunkat vezérelje. 

Olvasd lassan, olvasd sokat és imádkozva! Gazdagság forrása, öröm folyama lesz az életedben. Örömöt 
 ad neked, felelısségre nevel, megjutalmazza munkádat.  

De mindenkit kárhoztatni fog, aki nem vette komolyan szent tartalmát. 


