
 

 

Aggodalmaskodunk a jövınk 
miatt. Mert valahogy minden 
mindig újra elromlik, minden 
reménységünk elenyészik, csak 
várunk, várunk, és nem történik 
semmi ígéretes, jobb jövıt sejte-
tı. 
PEDIG OLYAN EGYSZERŐ A 
MEGOLDÁS! 
Mindig is az volt! Az Úr azt 
mondta egykor választott nép-
ének, s ez mindig újra felkínálta-
tik az egymást követı nemzedé-
keknek:  
„Tanúul hívom ma ellenetek az 
eget és a földet, hogy elıtökbe 
adtam az életet és a halált, az 
áldást és az átkot. Válaszd hát az 
életet, hogy élhess te és utódaid 
is! Szeresd az Urat, a te Istene-
det, hallgass szavára, és ragasz-
kodj hozzá, mert így élhetsz és 
így lakhatsz hosszú ideig azon a 
földön, amelyet Istened az Úr 
esküvel ígért oda...” 5 Mózes 
30,19.  
Választásaink, döntéseink ha-

tározzák meg az életünket, az 

Istennek adott válaszaink alap-

ján alakul a jövınk, a történel-

münk. Ez van a dolgok, törté-

nések hátterében. Nagyon mel-
léfogunk, ha bajaink gyökerét 
nem ebben látjuk, s nem ezt a 
bajt akarjuk orvosolni.  

Nagyon régen lefektetett lelki 
törvény az, amit Jeremiás prófé-
tával íratott le Isten:  
„Átkozott az a férfi, aki emberben 
bízik, és testi erıre támaszkodik, 
az Úrtól pedig elfordul szíve! 
Olyan lesz, mint a bokor a pusz-
tában, nem remélheti, hogy eljön 
valami jó. Ott tengıdik kövek 
közt a pusztában, a szikes, lakat-
lan földön. De áldott az a férfi, 
aki az Úrban bízik, akinek az Úr 
a bizodalma. Mert olyan lesz, 
mint a víz mellé ültetett fa, amely 
a folyóig ereszti gyökereit, és 
nem fél, ha eljön a hıség, lombja 
üde zöld marad. Száraz esztendı-
ben sincs gondja, szüntelenül 
termi gyümölcsét.” Jeremiás 17,5
–8. 
Ezeket a megingathatatlan törvé-
nyeket hagytuk figyelmen kívül 
az elmúlt évtizedek élet-
építkezéseinél. Az Úrba vetett 
bizalmat felváltotta a magunk 
erejébe, tudósaink tudományos 
elméleteibe, az összegyőjtött, 
megszerzett tıkénkbe vetett biza-
lom. Vannak, s voltak nekünk 
terveink, nagyszerő koncepció-
ink, beruházásaink, s dolgoztunk 
értük. Ugyan már, milyen dedós 
dolog lett volna Isten elé állni, s 
İt kérdezni: tegyük-e? Egyezik-e 
az İ terveivel? Jó lesz-e ez vagy 
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„Ne tévelyegjetek: Istent 
nem lehet megcsúfolni. 
Hiszen amit vet az ember, 
azt fogja aratni is: mert aki 
a testének vet, az a testből 
arat majd pusztulást, aki 
pedig a Léleknek vet, a 
Lélekből fog aratni örök 
életet.” Galata 6,7–8. 
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az, hosszú távon is? Egyszerőbbnek tőnt 
minden, ha İt kihagyjuk a személyes, csalá-
di és közösségi dolgainkból. 
Pedig Nemeskürty István felhívja a figyel-
münket: magyarnak lenni 1000 éven át azt 
jelentette, hogy Krisztushoz tartozunk, Belé 
vetjük a bizalmunkat. Most idézek pár sort 
egyik írásából: 
„Nincs magyar uralkodó, államférfi, deák, 
paraszt, gyerek és asszony, nincs magyar 
költı, aki ne hangoztatná istenhívı voltát és 
azt, hogy sorsunk, a nemzet élete Isten kezé-
ben van. Más nemzetek költészetében ez 
nem ennyire egyértelmő. Balassi, Zrínyi, 
Faludi, Berzsenyi, Kölcsey, Vörösmarty, 
Petıfi, Arany, Ady… Amilyen mértékben 
kezdett fogyatkozni bennünk a hit a XIX-
XX. század fordulóján, úgy hanyatlott foko-
zatosan az ország állapota…” (Magyarnak 
számkivetve 2003) 
Mi lesz velünk? Népünkkel, családjainkkal, 
településünkkel, gyülekezetünkkel? Rajtunk 
múlik! 
„A megtérés…segítene rajtatok,…a bizalom, 
erıt adna nektek!” – olvassuk Ézsaiás prófé-
ta könyvében (30,15).  
Adjon Isten hitet a szívünkbe mindazzal kap-
csolatban, amit leíratott számunkra, és enge-
delmes lelket, hogy a megmutatott úton elin-
duljunk a vágyva vágyott újuló élet felé! 
 

Katona Zsuzsanna, bo. lelkipásztor 

El nem választható igazságok El nem választható igazságok El nem választható igazságok El nem választható igazságok (F. Dürholt) 

Krisztus nélkül – nincs keresztyénség   
ApCsel . 4,10–12. 

Áldozat nélkül – nincs kiengesztelıdés   
1 Ján. 4,10. 

Vérontás nélkül – nincs bőnbocsánat   
Zsid. 9,22. 

Szent Szellem nélkül – nincs valóságban járás  
Gal. 5,25. 

Hit nélkül – nem lehet Istennek tetszeni  
Zsid. 11,6. 

Áldozat nélkül – nincs szolgálat   
ApCsel. 20,4. 

Közösség nélkül – nincs bizonyságtétel   
1 Kor. 1,4–9. 

Világosság nélkül – nincs szeretet  
1 Pét. 1,22. 

Igazság nélkül – nincs kegyelem   
Ján. 1,14–18. 

Megismerés nélkül – nincs növekedés   
Kol. 1,9–10. 

İszinteség nélkül – nincs öröm   
Zsolt. 97,11–12. 

Táplálék nélkül – nincs erı   
Jer. 15,16. 

Imádság nélkül – nincs gyümölcs   
Kol. 4,12. 

Istenfélelem nélkül – nincs bölcsesség   
Péld. 9,10. 

Csend nélkül – nem hallunk   
1 Sám. 3,9. 

Isten szemlélése nélkül – nincs átváltozás   
2 Kor. 3,18. 

Szenvedés nélkül – nincs dicsıség   
Róm. 8,17. 

 

Elvetsz egy gondolatot – tettet aratsz le. 

Elvetsz egy tettet – szokást aratsz le. 

Elvetsz egy szokást – jellemet aratsz le. 

Elvetsz egy jellemet – sorsot aratsz le. 
 

Gondolatból lesz a tett, 

Tettekből a szokás, 

Szokás formálja a jellemet, 

S a jellem: sorsmeghatározás.  

(régi mondás) 



 

 

3 Balatonfenyves 

örömHíRlap 

2009. ÚJKENYÉR  

lehet ellenállni, még a pénz szereteténél is 
erısebb az İ vonzása. Nem válogat, gazda-
gokat és szegényeket egyaránt hív. Az öz-
vegyasszony a templomban nem a többieket 
nézi, hanem bizalommal egyedül az Úrra 
tekint, és óriási hittel még az utolsó két fil-
lérjét is odaszánja Istennek. Talán ez a leg-
nehezebb dolog: azt a keveset is átadni Isten-
nek. A hívı embernek azonban nem kell 
elcsüggednie, mert a mindenható Isten kipó-
tolja, mindig megadja azt, amire szükségünk 
van. Hiába dolgozunk erınkön felül éjjel-
nappal, gyakran tesszük a vasárnapot hétköz-
napokká, mégsem jutunk egyrıl a kettıre, 
mert nem az Úrban, hanem saját erınkben 
bízunk. 
Bizonyságtételeken keresztül is tanított ben-
nünket Isten. Megmutatta, hogy a börtön 
falain belül, a zárt cellákban is élhetnek sza-
bad emberek. Van bőnbocsánat még azoknak 
az embereknek is, akik a törvénykönyv által 
el lettek ítélve. Új életet kezdhetnek, amely-
lyel nem kell megvárni szabadulásuk idı-
pontját, Isten már elkezdte munkáját a fala-
kon belül, és nem hagyja elveszni ıket sem. 
Mindenki egyformán fontos neki. Mai napig 
fülemben cseng egy ének a filmbıl: „Hinni 
kell, amikor összedıl a világ; A romok tete-
jén tombol az élet; Hinni kell, amikor azt 
mondják nincs tovább; A régi képeket majd 
újra cseréled.” 
Megrendítı bizonyságtételt hallhattunk test-
vérünktıl, aki több évtizednyi mulandó kin-
csek után talált rá Megváltójára. Az Úrtól 
kapott gondolatait a 265. dicséret kezdı so-
rával fejezte be, mellyel én is szeretném 
mondandómat bezárni – így hangzik: 
„Hagyjad az Úr Istenre, Te minden út-
adat…” Úgy érzem e nélkül nem is lehet az 
embernek igazi kincse, csak olyan, ami rozs-
dásodik, ellopható, amibıl nem marad sem-
mi. Az Úr biztat és hív a Vele való közös-
ségre: „Mert aki kér, mind kap, és aki keres, 
talál; és a zörgetıknek megnyittatik.” (Luk. 
11,10.) Neked mi a féltve ırzött kincsed?  

 

Gilicza Pál Gábor 

K incskeresés Balatonfenyvesen 

Isten kegyel-
mébıl idén is 

eltölthettünk egy 
hetet Balatonfenyve-
sen, gyülekezetünk 
nyári táborozásán. 
Közel száznyolcvan 
testvérünkkel indultunk útnak hétfı reggel 
nagy vágyakozással. Annál is inkább, mivel 
tavaly az esıs idıjárás miatt bár több idı 
jutott a lelki feltöltekezésre, de kevesebb a 
szabadban tölthetı programokra. Idén még 
több dologgal örvendeztetett meg bennünket 
Istenünk. Ezt nem feltétlenül csak a verıfé-
nyes napsütésbıl érezhettük, hanem a mai 
nehéz gazdasági helyzet ellenére olyan bizta-
tást kaphattunk, ami nemcsak egy pillanatnyi 
megoldás, hanem az İt elfogadóknak egész 
életre szóló biztonságot jelent. Hetünk fı 
témája: Mi a te kincsed? Különféle bibliai 
történeteken keresztül szembesülhettünk 
azzal, hogy ki mit tart legfontosabbnak életé-
ben, és mi lett Jézussal való találkozásának 
„eredménye”. 
Hasonló az Isten országa a szántóföldbe rej-
tett kincshez, amelyért mindenét odaadná az 
ember. Nekünk is így kell keresni Isten or-
szágát. Mindent feladva egyedül Reá tekint-
ve, de valljuk be, ez nem is könnyő dolog. 
Pedig nehezebb dolog a gazdagnak Isten 
országába bejutni, mint a tevének a tő fokán 
átmenni. Mit ér az nekünk, ha az egész vilá-
got megnyerjük, de saját lelkünkben kárt 
vallunk? İszintén: semmit. A gazdag ifjú 
minden parancsolatot és törvényt megtartott 
egész életében, de mégsem tudott lemondani 
vagyonáról. Hiába vágyakozik a mennyei 
békesség után, az örök élet kérdése foglal-
koztatja, csak egészen kicsivel a cél elıtt 
torpan meg. Vele ellentétben Lévi, a vám-
szedı Jézus hívására rögtön engedelmeske-
dik és követi İt. Mindent hátrahagyva, még 
az eddigi jól jövedelmezı munkáját és ké-
nyelmes életét is. Jézus hívó szavának nem 



 

 

4 

örömHíRlap 

Balatonfenyves 2009. ÚJKENYÉR  

„Ne győjtsetek magatoknak kincseket a föl-
dön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és 
ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem 
győjtsetek magatoknak kincseket a menny-
ben.” Máté 6,19.  

Ez az ige hangzott el az elsı áhítaton az idei 
balatonfenyvesi gyülekezeti táborban. Az 
idei hetünk címe „Az igazi kincs”, ezt a té-
mát vizsgáltuk meg a Biblia fényében.  
Hétfı délben gyülekeztünk Balatonfenyve-
sen a már megszokott táborhelyünkön, majd-
nem száznyolcvan fıvel. Az elsı napunk a 
berendezkedéssel és – a jó idıre való tekin-
tettel – fürdéssel telt. A második nap dél-
elıttjén tartottuk az elsı áhítatot, ami énekta-
nulással kezdıdött, melyet Kántor úr veze-
tett, és amin megtanulhattuk a hét énekét, a 
’Hogyha Jézussal mégy’ címő éneket. Az azt 
követı igemagyarázat, igehirdetés már kor-
osztályok szerint történt, amelyben idén mi, 
ifisek is a felnıttekkel együtt voltunk. Az 
elsı áhítat témája Máté evangéliuma szerint 
„az igazi kincs” volt, amelyet a gyöngyke-
reskedı példázata alapján jártunk körül, és 
láthattuk, hogy minden földi kötelékünket, 
ami elválaszt minket Istentıl, el kell hagyni, 
és Isten igazi kincsét kell keresnünk.  
A délutánok szabad programmal teltek, ame-

lyet általában a Balatonban, a gyülekezet vízi 
trambulinján való ugrálással töltöttünk. Kedd 
este Kántor úr vezetésével a heti énekeket 
tanulhattuk meg jókedvően. Szerda este 
filmklubot tartottunk, amelyben Ron Clark 

életérıl nézhettünk meg egy filmet, ami sok 
gondolatot és tanulságot felvetett. Pénteken, 
az esti alkalmon pedig Kálvin életérıl és 
tanításairól szóló vetítésre került sor. 
A második áhítat igéje, amit kezünkbe vehet-
tünk, a Lukács 12,16. volt, amiben „a meg 

nem talált kincs”-rıl olvashattunk a gazdag 
ember példázata alapján, aki a bı termését 
egyre nagyobb silókban győjtötte, és ezek 
után megnyugodva megpihent. Jézus azt 
üzeni nekünk, hogy ne magunknak győjt-
sünk, hanem Isten szerint legyünk gazdagok.  
A negyedik nap témája „a majdnem megta-

lált kincs” volt, amit Lukács evangéliumá-
ból vizsgálhattunk meg, a gazdag ifjú törté-
nete alapján, aki betartotta a törvényeket, és 
próbált megfelelni Isten tanításainak, de a 
pénz és vagyona fogságából nem tudott sza-
badulni, mert a szíve megosztott volt, és így 
nem lehet bejutni Isten országába.  
Az ötödik napi ige Máté evangéliumának a 
kilencedik részébıl szólt Máté elhívásáról, 
aminek „a megtalált kincs” címet adtuk, és 



 

 

a tökéletes elhívásnak neveztük, hisz az ige 
így írja: „Az felkelt és követte ıt.” Máté 9,9. 
Ezzel az odaszánással, ilyen gyorsasággal 
kellene nekünk is Jézus hívó szavára vála-
szolnunk.  

Ezen a napon vettünk részt egy nagy gyüle-
kezeti vízi csatában, amelyre a mindenféle 
harcászati szerszámot egyik testvérünk aján-
lotta fel. A vízi csata egy apró, a vezetı bíró 
elleni támadással kezdıdött, amelyben Tisz-
teletes úr kapott egy kis hősítıt a nagy me-
legben. A csata végeredménye visszavágót 
követelt, így péntekre is ki kellett írni egy 
fordulót, a nagy sikerre való tekintettel.  
A csütörtök esti programban a börtönmisszi-
óról nézhettünk meg egy rövidke filmet, 
majd Gilicza Zsoltitól hallgathattunk meg 
egy bizonyságtételt. A filmben a váci börtön 
fogvatartottjai tettek bizonyságot Istenrıl, 
arról az Istenrıl, akit a börtön falai között 
ismertek meg. Olyan jó volt látni, és megbi-
zonyosodni arról, hogy Isten még ott is tevé-
kenykedik, ahol néha mi már nem is adnánk 
esélyt, és Isten mégis megszólítja ıket, és 
munkálkodik bennük. Az egyik bizonyságte-
vı mondta azt, hogy ha a bandában össze 
tudta toborozni az embereket, akkor Isten 
nevében hány embert tudna egy jó ügy érde-
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kében összegyőjteni. A film után Zsolti bi-
zonyságtételét hallgattuk meg, aki elmesélte, 
hogy Isten hogyan munkálkodott a szívében 
fiatal korában, és az idı múlásával hogy vet-
te át rajta az uralmat a rossz, és hogyan talál-

hatott vissza Isten nyájába, ahova Isten szava 
folyamatosan visszahívogatta. Bizonyságté-
tele alatt sokszor magunkra ismerhettünk, és 
elgondolkodhattunk azon, hogy mi hallga-
tunk-e Isten szavára akkor, amikor minket 
figyelmeztet.  
A szombati, utolsó napon „a továbbadott 

kincs” megfigyelésével zártuk a heti témán-
kat. A továbbadott kincs ahhoz az özvegy-
asszonyhoz kapcsolódik, aki mind a két fil-
lérjét odaadja Istenének, míg a gazdagok 
csak a feleslegükbıl szánnak Istennek. E 
történet alapján vizsgálhattuk meg adakozá-
sunkat a templomban, hogy mibıl adunk és 
milyen szívvel. Az áhítat után Lányi Tamás 
testvérünk tett bizonyságot Istenbe vetett 
hitérıl, és hogy ıbenne hogyan munkálko-
dott Isten szeretete.  
A megrázó és elgondolkodtató bizonyságté-
tel után a gyerekek által már nagyon várt 
licitálás következett, ahol az egész héten 
győjtött pontjaikból vásárolhattak különféle 
ajándékokat. Ezután az utolsó közös ebédre 



 

 

került sor, majd mindenki lelkileg és testileg 
feltöltıdve indult haza.  
A héten megvizsgálhattuk magunkat, hogy a 
kincseinket hol győjtjük: a múlandó világban 
vagy Isten országában. Jó volt ebben a témá-
ban is dönteni, választani Isten és a világ 
között. Köszönöm ezt a hetet elsısorban 
Istennek, hogy vigyázott ránk, és mindazok-
nak, akik segítségükkel vagy imádságukkal 
gondoltak ránk.  

Gyatyel Péter 

A  fenyvesi tábor 

(gyermekszemmel) 

Nagyon-nagyon jó volt! Hála Istennek na-
gyon jó idıt kaptunk. Sokkal közelebb kerül-
hettünk Istenhez, mint eddig bármikor. Szí-
vembıl írok, és most szeretném kiönteni az 
érzéseimet, amit ezalatt az öt nap alatt érez-
tem. 20-án indultunk, és mikor megérkez-
tünk, mindenki idegennek tőnt a szemnek, de 
ha úgy nézzük, akkor testvérek vagyunk! 
Aznap sajnos nem volt istentisztelet, de azt 
mondták, hogy másnap már lesz. Az elsı 
napon szinte szabad program volt. Szerinte-
tek hova ment mindenki? Persze, hogy a 
Balcsiba! Nagyon meleg volt. Másnap fél 10
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-kor már istentisztelet volt, de 
elıtte azért megreggeliztünk. 
Mikor elkezdıdött az isten-
tisztelet, elıször énekeltünk, 
utána mindenki ment a maga 
csoportjába. A végén kaptunk 
pontokat, egy tarisznyát és 
dekorköveket. Tanultunk éne-
keket, amiket plusz 5 pontért 
lehetett felmondani. Szegény 
Pali bácsi, alig volt szabadide-
je, mert vagy énekeket tanított, 
vagy éneket hallgatott és zon-
gorázott. Persze, majdnem 
elfelejtettem! Ami a legjobb 
volt: a vízi csata! Elıször is 

megemlíteném szegény Pali bácsiékat, jól 
lefröcsköltük ıket! 
Az egyik csapat 
pedig a nézıket 
fröcskölte le. De 
nem baj, hamar 
megszáradtak abban 
a hıségben. Szeren-
csére mindenki jól 
érezte magát, és a 
gyerekek szereztek 
új barátokat, vagy 
jobban megismer-
hették a másikat.  
Hálás vagyok Isten-
nek ezért a gyülekezeti táborért! 

Gremsperger Zsófi 



 

 

B abamegırzı,                                                                                                             

 gyermekfelügyelet… 

Nem is tudom, mi annak a szolgálatnak a jó 
megnevezése, amire néhány nagyszülıt, test-
vért elhívott Istenünk a baba-mama klub 
indulásakor, hiszen amíg az édesanyák az 
Ige körül győlnek össze, és megbeszélik a 
számukra fontos új (vagy második-sokadik 
gyermeknél az újabb) kihívásoknak való 

megfelelés problémáit, addig a síró, szomjas, 
játékra kész gyermekeik odafigyelésre szo-
rulnak. Ezért párhuzamosan egy másik helyi-
ségben sok játékkal, alvásra lehetıséget 
nyújtó heverıkkel, a szeretı, figyelmes na-
gyik és köztük egy fiatal, szolgálatra kész 
hitoktató testvérünk a már meséket, mondó-
kákat szívesen hallgató 2-3 éveseket köti le. 
Amikor elıször mentem el második uno-
kánkkal, a négy hónapos Mátéval, csodálat-
tal láttam, milyen bátran merik odaadni az 
alig két-három hónapos gyermekeiket az 
édesanyák a sokszor idegennek tőnı asszo-
nyoknak, hisz volt olyan, aki elıször volt ott, 
és mégis bizalommal fordult a szolgáló test-
vérek felé. Akik már neveltek gyermeket, jól 
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tudják: képtelen bárki is úgy vigyázni egy 
játékba belefeledkezett kicsire, hogy ne tör-
ténjen akár csak egy kis koccanás valami-
lyen sarokkal, két gyermek feje egymással 
vagy a játékkal. Tisztában vannak testvére-
ink és én is, hogy mi magunk nem tudunk 
felügyelni és megırizni, nincs hatalmunk rá, 
ezt egyedül Isten teheti meg. Tudjuk ezt, s 
ezért minden alkalmat imádsággal hordo-
zunk, hogy a ránk bízottakat az İ ırizı sze-
me vigyázza, tegyen alkalmassá bennünket a 
figyelemre, szeretetre, a kicsik szükségeinek 
meglátására és betöltésére. Kegyelem megta-
pasztalni, hogy valóban felülrıl való ırizet-
ben vannak, és azt is, ahogyan az adott sze-
retetre bizalommal kinyílnak, és 1-2 órát az 
édesanyjuk mellıl el mernek szakadni. Ter-
mészetesen vannak nehéz idıszakok szá-
mukra is, ilyenkor inkább bent vannak a ma-
mival az igei alkalom alatt, és velük jönnek 
át játszani utána, de ezek biztosítják ıket, 
hogy szabadon dönthetnek, hogy bíznak-e 
bennünk. Jó érzés, amikor egy anyuba ka-
paszkodó kicsi mégis megnyerhetı egy jó 
játéknak, egy dajkáló karnak. Ha többen 
lehetnénk, több gyermeknek adhatnánk meg-
felelı figyelmet, simogatást, szeretetet, 
ugyanis egyre több édesanya vágyódik erre 
az áldott lehetıségre.  
Tiszteletes asszonyunkon keresztül Isten 
gazdagon megáldotta ezt a területet, ami 
alapja gyülekezetünk gyarapodásának. Jó 
látni vasárnapról vasárnapra a templomba 
igyekvı fiatal családokat. Már a pici gyer-
mek is részese lehet az istentisztelet áldott 
légkörének a babaszobában.  
A balatonfenyvesi családos héten is megta-
pasztalhattam, hogy mennyi fiatal szülı vál-
lalta gyermekekkel a mai kényelemhez szo-
kott világhoz képest „fapados” üdülést. Még-
is, ahogyan Isten Szentlelkével közénk jött, 
egy családdá kovácsolta a különbözıségük-
ben annyiféle embert, mindenki vigyázta a 
másik gyermekét, és a gyermekek is nyitot-
tak voltak a felnıttek irányába és egymás 
felé is. Itt is volt babaırzı, ami inkább gyer-



 

 

mekmegırzı volt, hisz az ısszel óvodába 
kerülı 3 évesek voltak inkább többen, és 
kicsit szomorúan búcsúztattam magamban a 
nagyra cseperedett ismerıs gyerekeket, hogy 
szeptembertıl már nem találkozunk velük a 
baba-mama klubban.  
Hiszem, hogy Urunk megtölti az üres helye-
ket újabb picikkel, és ezért hívom minden 
olyan testvéremet, aki kéthetente csütörtök 
délelıttönként 2-2 és fél órát az idejébıl a 
megkeresztelt gyermekekre tud szánni – már 
csak azért is, hiszen megfogadjuk minden 
keresztelın, hogy a szülıket segítjük, hogy 
úgy nevelhessék gyermekeiket, hogy egykor 
megismerhessék Jézus Krisztust és Általa az 
Atyát. Fontos, hogy az elfoglalt édesanyák 
azt az idıt, amíg az Ige hangzik, teljes szív-
vel és figyelemmel odaszánhassák, és erı-
södjenek hitben és lélekben, hogy gyermeke-
iknek továbbadhassák az ott kapott áldáso-
kat. Ehhez pedig szükség van a vigyázó, 
szeretetteljes, szolgáló szívekre. Ha tudsz és 
rád bízta Urunk, gyere közénk, de ha nem, 
megteheted, hogy ezeken a napokon imádko-
zol az édesanyákért és a szolgálatért.  
Legyen hála és dicsıség Atyánknak, hogy 
gondot visel az édesanyákra, gyermekeikre 
és erre a szolgálati területre is.  
„Az igyekezetben ne legyetek restek, lélekben 
buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok.” 
Róma 12,11.  

Forgács Sándorné Anna 
 
 
 

„Mint pásztor,  
úgy legelteti  

nyáját,  
karjára gyűjti a 

bárányokat,  
ölébe veszi őket,  
az anyajuhokat  

szelíden  
terelgeti.”  

Ézsaiás 40,11. 
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Kedves Testvérek! 

Nagyjából két héttel ezelıtt felkérést kap-
tam, hogy írjak meg egy cikket arról, miként 
konfirmáltam, és hogyan telt el a Verıcén 
töltött röpke három nap. Elsı hallásra nem 
tartottam valami hatalmas feladatnak, hiszen 
ott voltam, átéltem mindkét eseményt. Egész 
egyszerően leírom mi történt, én is elégedett 
leszek magammal és – remélhetıleg – azok 
is, akik majd olvassák. 
Én, önzı emberi lény, természetembıl fa-
kadva csak magamra tudok gondolni. Az 
elıbb, ahogy így ültem, farkasszemet nézve 
a papírommal, hirtelen nem tudtam elkezde-
ni az írást. Ilyen esetekben mindig okolni 
szoktam valakit, alapvetıen sohasem önma-
gamat. Sajnos ebben az esetben itt csak én 
voltam és a papír. Legalábbis ezt hittem ez 
alatt a másfél halasztgatási hét alatt. Itt és 
most rájöttem, hogy ez nem csak rólam szól. 
Jelen van az Isten is, aki addig nem engedte, 
hogy megtaláljam a keresett szavakat, míg 
erre rá nem jövök. Legfıképpen ebben az 
esetben mutatkozik meg az, hogy az ember 
semmit sem magától tesz, mindenhez kell 
Isten segítsége. Ez az eset hasonlít eddig a 
legjobban a konfirmálásomhoz, de elıbb a 
verıcei kirándulásomról szeretnék írni. 
Gyızı bácsi már márciusban megkért min-
ket, hogy május elsejére semmiképp ne ter-
vezzünk semmiféle programot. Ebben elı-
ször az hökkentett meg, hogy ı képes három 
hónappal elıre megtervezni egy kirándulást, 
csakhogy mindenki biztosan ott legyen, ez-
zel szemben páran így is hiányoztak. Már 
mindenki nagyon várta a május elsejét, leg-
alábbis legtöbben biztosan. Felfoghatatlanul 
gyorsan száguldott el mellettem ez a három 
hónap. Egyik nap még az iskolapadban ül-
tem, a megrepedt órát bámulva, a másik nap 
már a templom udvarában kört alkotva a 
többi konfirmandussal, a szülıkkel és Gyızı 
bácsival az élen, meghajtott fejjel és csukott 
szemmel imádkoztam én is. Három barátom-
mal utaztam egy személyautóban. Egyenesen 



 

 

Verıcét céloztuk meg. Az út alatt rengeteg 
virággal borított mezıt láttunk, és nem kevés 
képet is készítettünk róluk. Láttuk, milyen 
tökéletes az, amit Isten teremtett. Miután 
megérkeztünk és felvittük a holminkat a szo-
báinkba, kaptunk Gyızı bácsitól húsz per-
cet, hogy kicsit rendbe szedjük magunkat, 
utána az ebédhez készülıdtünk. Megjegy-
zem, minden egyes étkezésnél jókat beszél-
gettünk és nevetgéltünk. Családias volt a 
hangulat. Mindenkit bevontunk a beszélgeté-
sekbe, de ezeknek más volt a hangulata, mint 
a megszokott KT óráknak. Az étkezések 
során teljesen hétköznapi témákról beszél-
gettünk, de ezekbıl megértettük, hogy ki-
csinységünk ellenére nagy az Isten felénk 
irányuló szeretete. Miután jóízően megebé-
deltünk, kaptunk tíz perc jogos pihenıt és 
utána mindennap tartottunk egy-egy KT órát. 
Az elsın, (ami a második meghökkenésemet 
eredményezte) a vezetınk elmondta, hogy 
többen csodálkoztak azon, hogy nem kért 
maga mellé még egy felnıttet, aki segítsen 
neki minket – úgymond – kordában tartania. 
Jó volt érezni, hogy lelkészünk annyira meg-
bízott bennünk, hogy felvállalta tizennégy 
kamasz háromnapi pásztorolását. Tudatában 
volt, hogy nem mindig teljes az odafigyelé-

9 

örömHíRlap 

Konfirmáció 2009. ÚJKENYÉR  

sünk, de kifejtette meg-
gyızıdését, hogy az élet 
során a megfelelı pilla-
natban Isten visszacsen-
geti azt, amire a pillanat-
nak megfelelıen éppen 
szükségünk lesz. Késıbb 
Gyızı bácsi elvitt minket 
sétálni. Pont egy karne-
válba csöppentünk bele. 
Ott rengeteg dolgot lehe-
tett csinálni. A csapat 
többsége – köztük én is – 
a pólófestést választottuk. 
Gyızı bácsi vacsora után 
elvitt minket Verıce köz-
pontjába egy ingyen fa-
gyira. Természetesen 

mindenki ujjongott, mert ezt senki sem várta. 
Amennyire tudtunk siettünk, de nagyon ne-
héz volt elkészülni, hiszen majdnem kipuk-
kadtunk a rengeteg ételtıl, amit vacsorára 
kaptunk. Az elsı éjszakát elég csöndesen, az 
utazástól fáradtan töltöttük el. Másnap reg-
geli után, a templomban zongorakísérettel 
énekelhettünk. Volt olyan dal, amit páran 
nem tudtak, de ettıl függetlenül a tılünk 
telhetı legtöbbet produkáltuk. Elıtte meg-
kérdeztük Gyızı bácsitól, hogy miért pont a 
lelkészi hivatást választotta. Erre ı azt vála-
szolta, hogy ez az a foglalkozás, amiben ı 
legtöbbet tud tenni Isten akaratának (ez volt 
a harmadik meghökkenésem). Ebéd után 
komppal átmentünk Visegrádra. Ott Gyızı 
bácsi két bobmenettel ajándékozott meg ben-
nünket, majd vehettünk magunknak még 
párat, és addig boboztunk, ameddig pénztár-
cánk és jóérzésünk megengedte. Aznap este 
bevallom nagyrészt nemalvás volt. Mi, a 
lányok, magunk között egész este beszélget-
tünk, és ha jól sejtem, hajnali három körül 
aludtunk el, de úgy hallottuk, ezzel nem csak 
mi voltunk így. A harmadik napon egy va-
sárnap reggelre ébredtünk. Végighallgattunk 
egy reggeli istentiszteletet, majd annak vé-
gén mindannyian kaptunk az ottani egyház-



 

 

tól egy-egy szál virágot, amit odaadhattunk 
az édesanyánknak, anyák napja alkalmából. 
Ezek után ebédeltünk, összepakoltunk és 
hálát adva az elmúlt napokban kapott testi és 
lelki eledelért, mindany-
nyian hazautaztunk. Ez 
a hétvége is ugyanolyan 
gyorsan elment, mint a 
várakozásra szánt idı. 
De most gazdagabb 

voltam. Tudtam, hogy 

Isten feltétel nélkül 

szeret, és mindig ott 

van velem, figyel rám. 

A konfirmálás elsı nap-
ja május huszonhatodi-
kára esett. Elıtte három 
héttel Gyızı bácsi kö-
zölte velünk, hogy csak akkor mondja meg, 
melyik kérdéseket fogja feltenni a vizsgán, 
ha az összeset megtanuljuk. Természetesen a 
következı hétre már mindenki tudta a kérdé-
sek felére a helyes választ, és akkor már 
mindenkinek meg volt írva a bizonyságtéte-
le, amire azt mondta Gyızı bácsi, hogy tel-
jes mértékben meg van elégedve velük. A 
második héten már mindenki tudta az összes 
kérdést, így Gyızı bácsi megmondta ne-
künk, hogy melyek lesznek a kérdéseink. Az 
utolsó KT órán a vizsga elıtt mindenkitıl 
kikérdezte a sajátját, és a konfirmálás elıtti 
napon elpróbáltuk egyszer a templomban, 
hogy senkit se érjen meglepetés, mikor meg-
hallja majd tulajdon hangját a templomi mik-
rofonban. Amikor elıször felálltunk a pad-
ban, és nekem eszembe jutott, hogy már csak 
alig huszonkét óra választ el életem egyik 
legszentebb pillanatától, amikor a hitemrıl 
kell bizonyságot tennem ember és Isten elıtt, 
szédülni kezdtem. Arra gondoltam, hogy ha 
már most ez a helyzet, mi lesz akkor, amikor 
majd tele lesznek a padok, csak én fogok 
állni és a vizsgáztatóm, minden oldalról 
fényképezni fognak és valószínőleg videózni 
is? A válaszra csak huszonkét órát kellett 
várnom. Mielıtt elkezdıdött volna az isten-
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tisztelet, mi a presbiterekkel együtt imádkoz-
tunk, a gyülekezeti teremben. Mikor bevo-
nultunk a templomba, már remegett a lábam. 
A padban egyfolytában a válaszomat ismé-

telgettem. Mikor már attól féltem, hogy már 
olyan folyékonyan fogom tudni, hogy mire 
felállok, elfelejtem, abbahagytam az ismétel-
getést és az igehirdetésre koncentráltam, 
hátha van benne valami olyan, amit Isten 
üzen nekem, amivel leállítja a lábam reme-
gését vagy a szívem heves dobogását. Egyik 
pillanatról a másikra én következtem. Ki-
mondták a nevemet, nekem meg fel kellett 
állni. Elıtte Gyızı bácsi intézett felém egy 
biztató mosolyt, ami elfeledtette minden 
gondomat és terhemet. A kezembe adták a 
mikrofont, és én gyorsan bekapcsoltam, 
majd csodálkozva vettem észre, hogy nem 
látom sem a vakuk villanását, sem egyebet. 
A templomban csak én voltam, Gyızı bácsi 
és az Isten. İ feltette a kérdéseket, én pedig 
válaszoltam. Nem hallottam semmi mást, 
csak a tulajdon hangomat, mikor felolvastam 
a bizonyságtételemet. A kezemben a mikro-
fon hevesen remegett, és én olyan erısen 
szorítottam, hogy attól féltem, kicsúszik a 
kezembıl. 
A következı héten szintén ugyanez volt. 
Nekem az ige megválasztása nehéz feladat-
nak bizonyult, majd egy meglehetısen hosz-
szú és bonyolult igeszakaszt sikerült kivá-
lasztanom. Amikor ezt Gyızı bácsival 
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szemben elmondtam, egyszer meg is akad-
tam, de aztán tudtam folytatni.  
A konfirmációi emléklapban kapott ige érde-
kes módon összefügg a verıcei kirándulás 
tanulságaival. Erre most jöttem rá, a cikk 
megírásakor. Ez alkalommal így szólt hoz-
zám az Úr: „Mert én veled vagyok, megıriz-

lek téged, akárhova mégy, és visszahozlak 

erre a földre. Bizony nem hagylak el, amíg 

nem teljesítem, amit megígértem neked.” 

1 Mózes 28,15. 

Mindent egybevéve, az elmúlt két évben a 
gyülekezetben töltött idıbıl egyetlen percet 
sem bántam meg. Megérte! 

Bíró Hanna 
 
 
„Jöjjetek velem csak ti magatok egy 

lakatlan helyre, és pihenjetek meg 

egy kissé.” Márk 6,31. 

 

A gyülekezetbıl nyolcan már 
nagy várakozással indultunk 
egy kedves hívı testvérhez a 
Kunszentmiklóstól ki-
lenc kilométerre lévı tanyára. 
Nem tudtuk, hogy hol van, de 
a megadott útirányt követtük, 
és Isten kegyelmébıl megér-
keztünk. Gizi néni nagy szere-
tettel várt minket. Mikor be-
léptünk, igazi paradicsom 
tárult elénk. Minden igénynek 
megfelelı testi-lelki felüdülést 
kaptunk ott.  
Elsı nap az 1 Korintus 2,9-rıl 
beszéltünk. Nagyon sok kér-
dést kaptunk: Isten mindig 
készít meglepetéseket, de mi 
hogy reagálunk ezekre? Ter-
mészetes dolognak veszünk mindent? Mi-
lyen ajándékot kaptunk már Istentıl? 
(életünk, egészségünk, férjünk/feleségünk, 
gyerekünk) Milyen formában éljük az éle-
tünket, és ebben hol van Istennel való csen-

dességünk? (munka, hajtás, lótás-futás) En-
gedjük-e, hogy Isten rendezze be az életün-
ket? Készülünk-e, vágyunk-e megismerni İt 
és országát? Istennek célja van az életünkkel. 
İ tanít, épít és felkészít a Vele való találko-
zásra. Olyan jó tudni azt, hogy İ mindenhez 
ad erıt, csak el kell fogadni. 
Szó volt az idırıl és az imádságról is. 
(Ézsaiás 8,16–17.) Istennél van a kezdet és a 
vég. İ dönti el, mikor, hogyan és miképp. 
Bele kell kapaszkodnunk és Vele járnunk. 
Ne hajtsuk az idıt, legyen megállásunk igét 
olvasni, Istennel beszélgetni. Legyenek 
ıszinte imádságaink. Legyen minden nap 
önvizsgálatunk és bőnvallásunk, mert nem 
tudjuk sem a napot, sem az órát, mikor kell 
Isten színe elé mennünk. Ne hordjunk álarcot 
és ne takarjuk el az igazi énünket. 
A közösségrıl volt szó a Máté 18,19–20-
ban. Egy közösségben fontos az összetarto-
zás. Mi, hívı emberek is keveset vagyunk 
együtt, nem igazi a közösségünk, nincs ösz-

szetartás. A közösségben 
csak Jézus Krisztussal 
lehet ıszintén együtt len-
ni. A közösségben na-
gyon fontos, hogy segít-
sük egymást. Észre vesz-
szük-e, ha a másiknak 
nehézsége van vagy vala-
miért szenved? 
A Prédikátor 3,1. szerint 
mindennek megszabott és 
rendelt ideje van. Te-
gyünk, testvérek, sorren-
det az életünkben. Az 
agyagos formálja az 
edényt, Isten is formálja a 
mi életünket. Isten ad 
állomásokat is. Csak 
egyet kér tılünk, hogy 

İrá figyeljünk és Vele járjunk. Egy gyerek 
fejlıdéséhez idı kell, Isten nekünk is ad idıt, 
és kapjuk a kegyelmet Tıle. Addig tart a 
földi idınk, ameddig Isten be nem fejezi 
rajtunk az İ tervét. Érett gyümölcsöt kér 



 

 

Isten. Mihez ragaszkodunk még, mi az, amit 
Istennek le kell metszeni? Kell a formálás, 
az átalakító idı. Fogadjuk el! 
A Lukács 1,38-ban Mária történetén keresz-
tül a szolgálatot beszéltük meg. Isten nagy 
feladattal bízta meg Máriát, és ı szó nélkül 
engedelmeskedett. Mi hogy vagyunk az en-
gedelmességgel? Mi az a szolgálat, amit 
végzünk és hogy tesszük? Örömmel és mi-
lyen lelkülettel végezzük? Ha kapunk indít-
tatást egy szolgálatra, azt hogy fogadjuk? 
Nagy ajándék a kegyelem, ne játsszunk vele! 
Ne vádoljuk Istent, ha épp nem úgy megy 
valami, ahogy szeretnénk. Ne legyenek mi-
értjeink Felé, mert Isten nem ígért e földre 
paradicsomot és nehézségektıl mentes életet, 
de adja a szeretetét, békességét. Fogadjuk el 
Tıle, és a Neki adott szolgálatunk legyen 
örömteli! 
A János 6,12–13-ban arról volt szó, hogy 
Isten a keveset is meg tudja áldani. Mi az, 
amit hazahozunk, és mit adunk át a közös-
ségnek? Hálásak vagyunk Gizi néninek, 
hogy annyi mindent kaptunk általa, és meg-
érthettünk sok mindent. 
Ne fogadjuk el a világ reménytelenségét, 
uralmát, és ne akarjunk mindig többet, mert 
Istentıl szakadunk el, akár idıhiány miatt. 
Nekünk is ad Isten mértéken felül, İ tudja, 
mire van szükségünk és mit bírunk el. Csak 
bízzuk Rá magunkat. Segítsünk azokon, akik 
most nagy nehézségben vannak. Tudjuk 
megosztani, ha nekünk több van vagy a se-
gítség másokon messze áll tılünk. Legyen 
gondunk a körülöttünk lévıkre, és ne hanya-
goljuk el egymást, legyenek közös beszélge-
téseink. A testünk legyen a Szentlélek temp-
loma. Ne tartsunk meg a régi magunkból 
semmit, tegyük bele az Úr Jézus kezébe.  
Kívánom a testvéreknek, hogy Isten áldja 
meg a mi közösségünket és benne 
mindannyiunkat. Növekedjünk az İ kegyel-
mében. „Egymás terhét hordozzátok és így 
töltsétek be Krisztus törvényét.” Galata 6,2. 
 

Dudás Józsefné 
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B izonyságtétel 

Hálával van tele a szívem, hogy újra 
bizonyságot tehetek arról a szent mun-

káról, amit Isten lelke végez bennem. 
Az Úr végtelen kegyelmének köszönhetem, 
hogy kiszabadulhattam abból a lelki szenny-
bıl és mélységbıl, amiben éltem gimnáziu-
mi éveim alatt. Iskolaidı alatt kávéházban és 
más szórakozóhelyen múlattam az idıt, ezért 
tanáraim és diáktársaim lenéztek, kigúnyol-
tak és megvetettek. Istentıl kapott tehetsége-
met a klasszikus gitárhoz nemhogy kamatoz-
tattam volna, inkább elherdáltam a gyakor-
lásra szánt idımet. 
Családomnak is nagy fájdalmat okoztam, 
hiszen nem csak hazudtam nekik a dolgaimat 
illetıen, de meg is loptam ıket. Loptam a 
családi kasszából, loptam a testvéreimtıl is. 
Egyik bőn követte a másikat, egyikkel takar-
gattam a másikat.  
Szüleim nagyon sokszor ültek le velem be-
szélgetni, próbáltak a lelkemre beszélni, de 
minden lepergett rólam. Édesapám sokszor 
példázta a viselkedésemet a következıkép-
pen: „Az életed egy gyorsvonat, ami már jó 
ideje dübörögve száguldozik lefelé a lejtın, 
de még nem késı megállítani, még meghúz-
hatod a vészféket, csak akarni kell!” De én 
nem akartam meghúzni.  
Bár sokszor vágytam arra, hogy tiszta le-
gyek, vágytam egy jobb és értékesebb élet 
után, minden próbálkozásom a javulás felé 
meghiúsult, hiszen a magam erejébıl akar-
tam megváltozni. Éveken keresztül maradt 
tehát minden úgy, ahogy volt. Fittyet hány-
tam az intı szóra, az éjszakákon át is értem 
könyörgı szüleimre... 
Máig érthetetlenül állok Isten végtelen ke-
gyelme és türelme elıtt, hiszen nem mondta: 
ELÉG! Nem vetett véget az életemnek, és 
nem engedte, hogy még mélyebbre süllyed-
jek, helyette csodálatos lehetıséget készített 
arra, hogy új ember lehessek. 
Az İ kegyelmébıl juthattam el egy 
csendeshétre, ahol átadtam az Úr Jézusnak a 



 

 

szívemet, és kérhettem szabadulást a bőneim 
terhétıl. Hiszem és vallom, hogy azóta az İ 
gyermeke vagyok, hogy új életet és tiszta, 
fehér ruhát kaptam Tıle! Azóta Isten dicsı-
ségére próbálok élni, Neki szolgálni, és bi-
zonyságot tenni az életemmel. 
Ezért is örülök nagyon, hogy családommal 
eljuthattam a fóti gyülekezetbe, és zenével, 
bizonyságtétellel dicsérhettük Istent. A szol-
gálatot megelızı napokban sokszor elcsüg-
gedtem; mi lesz, ha az izgulás vagy más 
egyéb dolog miatt Isten nem talál alkalmas-
nak arra, hogy másoknak hirdessük az evan-
géliumot? Sokat imádkoztam ezért az alkalo-
mért. Szükségem volt békességre, szükség 
volt arra, hogy az Úr megsegítsen bennünket 
abban, mivel lehetünk az İ eszközei, mivel 
lehetünk áldás mások számára. (Nagy fele-
lısség a bizonyságtétel, hiszen bármit mond-
hatunk, ha az életünk mást tükröz és nem az 
Úr Jézusra mutat.)  
Azon a vasárnapon a bibliaolvasó kalauz 
szerint kijelölt ünnepi igeszakasz a 20. zsol-
tár volt: „Hallgasson meg téged az Úr a 
szükség idején... Küldjön néked segítséget a 
szent helyrıl, és a Sionból támogasson té-
ged... Cselekedjék veled szíved szerint és 
teljesítse minden szándékodat... Most tudom, 
hogy az Úr megsegíti felkentjét; meghallgat-
ja ıt szent egeibıl jobbjának segítı erejé-
vel.” Boldogan borultam imádságban Isten 
elé és békességem lett.  
Az Ördög azonban nem hagyta magát le-
gyızni, nem akarta, hogy békesség legyen a 
szívemben, hiszen útközben Fót felé sokszor 
feltettem magamban a kérdést: vajon Isten-
nek ez lett volna a válasza az imádságomra? 
Vajon tényleg erre a napra vonatkozott ez az 
igeszakasz? Nem lehet, hogy félreértettem 
valamit? 
Az Istentiszteleten azonban újra megtapasz-
talhattam Isten végtelen szeretetét és türel-
mét, amivel minduntalan tanít minket, a lel-
kipásztor ugyanis pontosan a 20. zsoltár sza-
vaival köszöntött bennünket. A szívem újra 
csendes és békés lett, hálát adtam azért, hogy 
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világos lett elıttem Isten igéje, amit félreért-
hetetlenül erre a napra üzent nekem, nekünk. 
Hiszem, hogy terve volt azzal, hogy eljutot-
tunk ebbe a gyülekezetbe is. Hiszem, hogy 
Istennek terve van az életünkkel, de ahhoz, 
hogy ezt megérthessük, és valóban el tudjuk 
fogadni, teljes alázattal és feltétlen bizalom-
mal kell fordulnunk a Mindenhatóhoz! 
Köszönöm Istennek, hogy új barátokkal 
ajándékozott meg Fóton, akik az İ útján 
járnak, mindenben az İ akaratát keresik, és 
imádkoznak értem, családomért és a szolgá-
latunkért.                             

Klucsik Zsuzsanna 
 

Z enés istentisztelet a Klucsik 

család közremőködésével 

Különleges alkalmon vehettünk részt egyik 
vasárnap templomunkban. Vendégünk volt a 
Klucsik család 8 tagja, akik ének-zenés szol-
gálatukkal és a családfı igemagyarázatával 
Isten bıkezően ajándékozó szeretetére irá-
nyították figyelmünket. Jó volt megtapasztal-
ni a Klucsik családon Isten gondoskodó sze-
retetét, hiszen az Úr 9 gyermekkel ajándé-
kozta meg a szülıket. A család minden tagja 
játszik valamilyen hangszeren: zongora, tu-
ba, harsona, trombita, hegedő, és több szó-
lamban is énekelnek. Igazi kamarakórus és 
kamarazenekar elıadásban dicsıítették az Úr 



 

 

Jézus Krisztus nevét. „Hegedővel, orgonával 
zengetni / Minden éneklı szerszámmal tisz-
telni.” RÉ:255 [A zenés szolgálatról rövid 
videóösszeállítás tekinthetı meg a gyüleke-
zet honlapján, valamint az igehirdetés is 
meghallgatható: www.fotiref.com] 
Nagy öröm volt, ahogy egy ilyen (nagy) csa-
ládot hallottunk együtt zenélni, énekelni. 
Klucsik Péter szerint, ha látják és hallják a 
kisgyerekek, hogy ennyien, együtt egy csa-
ládban mővelik a zenét, sokkal jobban meg-
jöhet a kedvük, sokkal inkább motiváltabbak 
lesznek a zene iránt. Pedagógusként tapasz-
taltam, hogy nagyon nem mindegy, milyen 
zenét hallgat(tat)unk gyermekeinkkel. Sokat 
tehetünk otthon a gyermekek zenei nevelésé-
ben.  
A családfı igei szolgálatában beszélt az 
5 Mózes 5,19. „Ne lopj!” igéjérıl. Máshogy 
megfogalmazva: másvalaki ingóságát a tulaj-
donos tudta és beleegyezése nélkül jogtala-
nul elvenni eltulajdonítás céljából – vagyis a 
lopás az bőn. Mennyi mindent tudunk lopni? 
1. Különbözı mozdítható tárgyakat, ingósá-
gokat; 2. ingatlanokat; 3. szellemi terméket, 
más gondolatát; 4. szerelmet, ami a fizikai 
paráznasággal függ össze; 5. szavakat; 6. 
ilyen lopás a csempészet; 7. személyeket, 
embereket; 8. szabadságot, amibıl a rabszol-
gaság alakult ki. Isten nagyon súlyosan bün-
teti a tolvajlást, fıleg akkor, amikor ember-
rıl van szó (5 Mózes 24,7). 9. Igazságot, 
amikor az igazságot hazugsággal próbáljuk 
elrejteni. 10. Az élet ellopása, mikor az 
egyik ember a másik életét ellopja, vagyis 
kioltja, de a saját életünk kioltása is bőn. 11. 
Idıt, amikor a másikat feltartjuk tudatosan, 
fölöslegesen, vagy mást csinálunk, amit kell. 
Az elrabolt idıt soha nem lehet visszaadni, 
mert az eltelt. A legsúlyosabb lopás: Istent 
meglopni. Sajnos a keresztyének tudják, 
hogy helytelen, mégis megteszik. Mit is lo-
punk Istentıl? Szabadságot, igazságot, néha 
életet, idıt és dicsıséget. Nagyon sok idıt 
lopunk el Istentıl. Holott a Biblia világosan 
leírja a tizedet. Ha ezt betartanánk, nem napi 
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5 percet, hanem napi 2,5 órát foglalkoznánk 
Isten országának építésével. Minden bőn 
elválaszt minket Istentıl (1 Kor 6, 9–10). Az 
ördög el akarja lopni az életed, mindenedet 
el akarja lopni. De az Úr Jézus azért jött, 
hogy megmentsen. Szükséged van-e rá? Ha 
igen, kiálts hozzá! „Aki hisz az Isten Fiában, 
abban megvan ez a bizonyságtétel. Aki nem 
hisz Istennek, az hazuggá teszi ıt, mert nem 
hisz abban a bizonyságtételben, amellyel 
Isten bizonyságot tesz Fiáról.” 1 János 5,10. 
Isten kegyelmes és megbocsátó, ha tudjuk 
ezt, és elfogadjuk Jézus Krisztust, İ meg-
ajándékoz minket örök élettel. 

Bíró Gábor 

 
1. Az Úr csodásan mőködik, De útja rejtve van, 
Tenger takarja lábnyomát, Szelek szárnyán su-
han. Mint titkos bánya mélyiben, Formálja terve-
it, De biztos kézzel hozza föl, Mi most még rejtve 
itt. 
 

2. Bölcs terveit megérleli, Rügyet fakaszt az ág. S 
bár mit sem ígér bimbaja, Pompás lesz a virág. Ki 
kétkedın kutatja ıt, Annak választ nem ád, De a 
hívı elıtt az Úr Megfejti önmagát. 
 

3. Ne félj tehát, kicsiny csapat, Ha rád felleg bo-
rul: Kegyelmet rejt, s belıle majd Áldás esıje 
hull. Bízzál az Úrban, rólad ı Meg nem feledke-
zik, Sorsod sötétlı árnya közt Szent arca rejtezik. 

 
William Cowper 1731-1800 (angol). 



 

 

Miért�is�hajtunk???�
A halász hazatér fatörzsbıl vájt csónakján, és találkozik egy külföldi piackutató 
szakemberrel, aki ebben a fejlıdı országban dolgozik. A piackutató megkérdezi a 
halásztól, hogy miért jött haza olyan korán. A halász azt feleli, hogy tovább is marad-
hatott volna, de elég halat fogott ahhoz, hogy gondoskodjon a családjáról. 
– Egyébként mivel tölti az idejét? – kérdezi a szakember.  
– Hát, például halászgatok. Játszom a gyerekeimmel. Amikor nagy a forróság, lepi-
henünk. Este együtt vacsorázunk. Összejövünk a barátainkkal és zenélünk egy kicsit 
– feleli a halász. 
A piackutató itt közbevág: – Nézze, nekem egyetemi diplomám van, és tanultam 
ezekrıl a dolgokról. Segíteni akarok magának. Hosszabb ideig kellene halásznia. 
Akkor több pénzt keresne, és hamarosan egy nagyobb csónakot tudna vásárolni 
ennél a kis kivájt fatörzsnél. Nagyobb csónakkal még több pénzt tudna keresni, és 
nem kellene hozzá sok idı, máris szert tudna tenni egy több csónakból álló vonóhá-
lós flottára. 
– És azután? – kérdezi a halász.  
– Azután ahelyett, hogy viszonteladón keresztül árulná a halait, közvetlenül a gyár-
nak tudná eladni, amit fogott, vagy beindíthatna egy saját halfeldolgozó üzemet. Ak-
kor el tudna menni ebbıl a porfészekbıl Cotonouba, Párizsba vagy New Yorkba, és 
onnan irányíthatná a vállalkozást. Még azt is fontolóra vehetné, hogy bevezesse a 
tızsdére az üzletet, és akkor már milliókat kereshetne. 
– Mennyi idı alatt tudnám ezt elérni? – érdeklıdik a halász.  
– Úgy 15–20 év alatt – válaszolja a piackutató. 
– És azután? – folytatja a kérdezısködést a halász. 
– Ekkor kezd érdekessé válni az élet – magyarázza a szakember. – Nyugdíjba vonul-
hatna. Otthagyhatná a városi rohanó életformát, és egy távol esı faluba költözhetne. 
– És azután mi lenne? – kérdezi a halász. 
– Akkor volna ideje halászgatni, játszani a gyermekeivel, a nagy forróság idején lepi-
henni, együtt vacsorázni a családjával és összejönni a barátaival zenélgetni kicsit… 

(forrás: internet) 
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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. 



 

 

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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����    Különleges alkalmaink  Különleges alkalmaink  Különleges alkalmaink  Különleges alkalmaink  ����        
 

Augusztus  18–21. 19.00 Úrvacsorai elıkészítı alkalmak 
     23. 10.00 Úrvacsorás istentisztelet  
     az újkenyérért hálát adva 
 

Szeptember 12.   Gyülekezeti családi nap 
   14–18.   Evangelizáció 
   20.  10.00 Úrvacsorás istentisztelet 
 

 

Ahogy az már szokásunkká 
vált, idén ősszel is  

megtartjuk gyülekezeti 
csendeshetünket  

Berekfürdőn, a Református 
Konferenciaközpontban 
október 26–30. között. 

 
Várjuk a jelentkezéseket a 

lelkészi hivatalban! 

Meghívás! 
 

Szeretettel hívunk és várunk éne-
kelni szerető férfiakat és nőket  

Gárdonyi Zoltán énekkarunkba!  
A gyermekek is készüljenek, mert 
ősztől indul a gyermekénekkar is! 

Bővebb információ tanévkezdéskor  
a lelkészi hivatalban  

és Kántor úrnál. 

 

CSAK VETNI, VETNI… 
 

Csak vetni, vetni, vetni, vetni,  
szünet nélkül és tékozolva… 
Jaj akinek nincs semmi dolga, de boldog, aki 
újrakezdi s reménységgel kezd vetni, vetni                                
    jó földbe vagy köves talajba, mert ISTENNEK
    van rá hatalma, hogy csírát hajtson 
      majd a mag. Ha Ő akarja, megma-
      rad, megérik s jó esélye van itt,  
          hogy hozzon harminc-,  
                hatvanannyit. 

Füle Lajos 


