
 

 

2010. Karácsony  

A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata 

A karácsonyi történet talán legis-
mertebb mondata a pásztorok 
fölött elhangzó angyali szózat, 
amit gyermekeink is hamar szí-
vükbe vésnek: ”Ne féljetek, mert 
íme, hirdetek nektek nagy örö-
met, amely az egész nép öröme 
lesz. Üdvözítő született ma nek-
tek, aki az Úr Krisztus a Dávid 
városában.” Lukács 2,10. 
Örömről van szó benne, ami éles 
ellentéte a szomorúságnak, le-
vertségnek. Valószínűleg azért is 
hangsúlyozták ezt annyira a kará-
csonyi „hírnökök”, mert az akko-
ri világ hétköznapjait nem ez az 
életérzés szőtte át. Sok volt a 
megfáradt, levert ember, akik 
egyik napról a másikra próbáltak 
„létezni” a római birodalom el-
nyomása alatt. De vajon változott
-e azóta valami? Első ránézésre 
sok minden, ha a technika vív-
mányaira és a civilizáltságra gon-
dolunk, de ami az ember belső 
lelkiállapotát illeti, nem sok min-
den. Hiszen a ma embere is 
ugyanúgy rabiga alatt van, félel-
mei, tanácstalansága, üressége, 
búskomorsága által megkötözve, 
aki nem tudja, miért, meddig él, 
és mit tehetne annak érdekében, 
hogy változzon valami. 
Tud-e a ma embere örülni? 
Aligha. Tartós örömre, belülről 
fakadó, testi-lelki bajokat megol-
dó örömre vágyakozik a lelke 

mélyén, de nem tudja hol talál-
hatja. 2010 évvel ezelőtt azon a 
hideg téli éjszakán, a pásztorok 
sem ismerték az öröm forrását. 
De berobban hirtelen az életükbe 
valami egészen rendkívüli, szo-
katlan dolog – egy angyal az 
örömhírrel. Öröm – Üdvözítő? 
Mit akar ez jelenteni? Ha te meg 
én lettünk volna ott, biztosan 
megmagyaráztuk volna magunk-
nak: csak fantázia, csak a képze-
letem szüleménye az, amit lát-
tam. A pásztorok azonban nem 
így tettek. Elmentek sietve, mert 
mindenáron meg akartak győződ-
ni arról, hogy van-e okuk örülni, 
talán életükben először hinni, 
reménykedni. Álom, vagy való-
ság? Amint megérkeztek a betle-
hemi jászolhoz, meglátták a cso-
dát, a tényt, a meg nem magya-
rázhatót. Istent dicsőítve és ma-
gasztalva tértek vissza nyájaik-
hoz, hiszen szemükkel láthatták, 
megszületett az Isten Fia, a Meg-
váltó. Jó lenne, ha hasonlóan hoz-
zájuk, mi magunk is vennénk a 
fáradságot, félretennénk közö-
nyünket, cinizmusunkat, és végé-
re járnánk a „Jézus – históriá-
nak”. 
Sajnos sokan – így karácsony 
előtt is – nemtörődöm módon 
legyintenek felette. Pedig az, 
amiről nem győződöm meg sze-
mélyesen – mert nem teszek érte, 
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mert nem mozdulok, nem sietek – az még 
nem azt jelenti, hogy az nem lehet igazság. 
Isten szeretné nekünk is megmutatni magát, 
Krisztusban szeretné a mi szívünket is betöl-
teni el nem múló ÖRÖMMEL. Szeretné, ha 
mi is elindulnánk lélekben Felé és átélnénk a 
pásztorok Örömét. 
Karácsony és az év vége közeledtével jó 
lenne számba venni, mi jelentett nekem örö-
möt ebben az évben, mi volt nehéz és keserű 
az életemben. Miért adhatok hálát és hol kell 
engedelmesen indulnom, hogy Isten elvehes-
se az üresség, a célta-
lanság érzését a szí-
vemből. Jó tudnunk, 
hogy nekünk olyan 
Istenünk van, aki ma is 
szeretné hirdetni szá-
munkra a betlehemi 
jászol csodáját: eljött 
közénk az ÚR! És ami 
még fontosabb – ma is 
itt van velünk! Szent-
lelke által munkálko-
dik a szívekben, s 
ahogy annak idején a 
pásztorok búskomorsá-
gát örömre, hálára, Isten magasztalására for-
dította, itt a gyülekezetben is teheti, és teszi 
folyamatosan. Sok, e világ zajában megfá-
radt, elcsigázott ember indult el sietve keres-
ni ŐT, az egyetlen igaz örömöt, akiknek 
őszinteségét, buzgóságát élő hittel, szabadí-
tással ajándékozta meg. Ebben az évben Is-
ten számtalan emberen megkönyörült, és 
lettek így gyülekezetünknek élő tagjaivá, 
akik megtalálva a Fényt, az Örömöt Jézus-
ban, Isten magasztalását gerjesztették fel 
közöttünk. Mert akinek van szeme, szíve, az 
csak dicsőítheti az Urat! Bár sok kedves 
szerettünktől búcsút kellett venni egy időre, 
de Isten nem hagyja üresen a templompado-
kat. Az Ő akarata mindig az, hogy Neki le-
gyen népe, aki örül a Szavának, a jelenlét-
ének, s aki örömmel, sietve viszi tovább az 
evangéliumot mindenhová, ahol szomorúság 
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és sötétség van. De jó lenne, ha ki-ki nem-
csak saját kis életét, családját építgetné csu-
pán, hanem mindazokat is, akiket elé visz az 
ÚR, hogy csatornaként tovább áradhasson 
rajta a mennyei erő, szeretet, hit! 
Neked mit jelent kedves olvasó a kará-
csony, a karácsonyi öröm? Még mindig 
csak azt a néhány szentimentális órát decem-
ber 24. estéjén, vagy már jelenti az örömöt, 
hogy a kis Jézusban a Megváltó jött el, aki 
megoldást hoz az ember életébe, legyen az 
bármilyen kusza és bonyolult. Van más élet 

lehetősége Jézusban! 
Jelentse neked ezt a 
karácsony, hogy tudj 
mindig örülni, bízni, 
remélni. Jézusban az 
Immánuel jött el – 
velünk az ISTEN –, 
aki szeretné neked is 
elmondani, miért for-
mált meg téged és mi 
volt a gondolata, terve 
felőled. Akarod tud-
ni? Vagy még mindig 
tiltakozol és megma-
kacsolod magad, le-

gyintve, gyáván, megfutamodva, hogy ez 
badarság? Sok újjáteremtett élet kiáltja feléd 
innen a gyülekezetből: nem az!  Hiszen újjá-
teremteni, gyógyítani, a jövőre tekintő 
perspektívát adni csak az élő Isten tud. 
Semmilyen újszerű praktika, semmilyen 
emberi kezdeményezés és elgondolás. Mint 
ahogyan a fazekat nem lehet kifordítani, úgy 
nem lehet az ember szívét sem áthangolni 
szeretetre, örömre, könyörületre és céltuda-
tos életvezetésre. Erre csak az élő Isten ké-
pes, aki eljött közénk Jézusban és általa kiál-
totta bele a világba mindazt, amire annyira 
vágyik ennek a kornak az embere is, csak 
épp rossz helyen keresi. 
Jézus szeretné ezen a karácsonyon elmon-
dani neked, miért jött el kisdedként Betle-
hembe, és szeretné számodra világossá 
tenni, hogy Ő meg tudja változtatni az 
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életed, és meg tudja tölteni olyan tarta-
lommal, amelynek birtokában soha nem 
leszel elégedetlen. 
Vedd a fáradságot és siess te is a betlehemi 
pásztorok példáját követve, és győződj meg 
Jézus valóságáról! A Szentírás ma is szól 
azokhoz, akik vágyakoznak Isten után, és 
minden egyes igehirdetés is a templomban 
eszköz kíván lenni abban, hogy Jézus a te 
szabadító és üdvözítő Istened legyen! Ra-
gadd meg a lehetőséget, amíg teheted, hogy 
megörvendeztethessen téged is Istened! 
Minden kedves olvasónak a Jézus Krisz-
tusban megtapasztalt ÖRÖMÖT és el nem 
múló boldog karácsonyt kívánok szeretet-
tel! 

Sebestyén Julianna beo. lp.    
 

A fényt keresve 
Minden esztendőben eljön ez az időszak. 
Mézeskalács és fahéj illat, apró égők az ud-
vari fenyőn, készülődés. Ilyenkor az ember 
összeszedi a gondolatait, mivel lepje meg 
szeretteit karácsonyra. Advent. Várakozás. 
Egy meghitt, bensőséges állapot. Amikor az 
ember, akárcsak a kisgyermek, vár valamire, 
amiről tudja, hogy beteljesül, egy kicsit 
ugyan türelmetlen, de mégis mérhetetlenül 
nyugodt, emelkedett hangulatba kerül. Ilyen-
kor, amikor a leghosszabbak az éjszakák, az 
ember természetes igénye, hogy várja a fény 
eljövetelét. Ezért aggatja tele a házat, a kerti 
fákat fényfüzérekkel, mert ez számára fon-
tos. Valójában, bár jól néz ki, de mégis ha-
mis csillogás, hamis fények áradata.  
Ami valóban fontos, az a betlehemi csillag 
fénye, mely ott világít a keresztyén ember 
szívében, még akkor is, ha néha a fénye 
egy kicsit elhalványul a napi gondok sötét-
jének hatalmassága miatt.  
Milyen felemelő lehetett a pásztoroknak, 
amikor nagy fényességet láttak, s az Úr an-
gyala elmondta nekik, hogy megszületett a 
Megváltó, Jézus Krisztus, a Dávid városá-
ban. Vagy amikor a napkeleti bölcseket a 
betlehemi csillag vezette a jászolhoz.  
Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad 
ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mel-
lett. És az Úr angyala megjelent nekik, kö-
rülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy 
félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt 
mondta nekik: „Ne féljetek, mert íme, hirde-
tek nektek nagy örömet, amely az egész nép 
öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki 
az Úr Krisztus, a Dávid városában.  A jel 
pedig ez lesz számotokra: találtok egy kis-
gyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászol-
ban.” És hirtelen mennyei seregek sokasága 
jelent meg az angyallal, akik dicsérték az 
Istent, és ezt mondták: „Dicsőség a magas-
ságban Istennek, és a földön békesség, és az 
emberekhez jóakarat.” Lukács 2,8-14 
Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt 
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Mint Betlehemben, zsúfolt a város, 

megszállta tenger idegen. 

Uram, szállásra hol találsz most? 

Nem maradsz-e a hidegen? 

Szívem istállójába, amely 

szálást csak barmoknak adott 

térjél be hát! Számodra van hely, 

találsz egy csendes jászlat ott. 

Csillogó arannyal, drágakővel 

nincs ékesítve ez a ház.  

Mégis, ne rettenj vissza tőle, 

ha szénát, pozdorját találsz, 

Ha nem lehet méltó tehozzád, 

Kinek egek örvendenek... 

Lásd, ez vagyok... térjél be hozzám, 

s hozd el számomra fényedet! 
                                              Füle Lajos  
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az örömük. Bementek a házba, meglátták a 
gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva 
imádták őt. Kinyitották kincsesládáikat, és 
ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és 
mirhát. Máté 2,10-11 
Számukra megadatott, hogy meglássák a 
fényt, az útmutató csodát.  
A minap láttam egy filmet, mely megrázó, 
de egyben felemelő is volt. Egy vízió, mely 
olyan időben játszódik, amikor a mai fejlett 
civilizáció felszámolja önmagát, s bár az 
ember alkotta épületek megmaradtak, de az 
emberek egymásnak farkasai lévén, pusztító 
háborút vívtak, és a Földre szabadították a 
Nap káros sugárzását, mely által sok élőlény 
elpusztult, az életnek csak a legminimálisabb 
feltételei maradtak 
fenn. Mégis néhány 
ember túlélte ezt a 
pusztítást, azonban 
elvesztették a bizalmat 
egymás iránt, már nem 
tudták, mit jelent a 
könyörületesség, a 
szeretet. Sajnos, a fil-
met látva egyre inkább 
azt érzi az ember, hogy 
ez egy realista vízió. 
Mégis, volt egy ember, 
aki harminc éve ván-
dorolt, a hátizsákjában 
gondosan becsomagol-
va cipelte az utolsó 
megmaradt Bibliát, az 
emberiség jövőjének 
zálogát. Egy könyvet, melyről azt sem tudta, 
hogy hová kell elvinnie, azért, hogy bizton-
ságban legyen, hogy Isten igéje fennmarad-
jon, de azt tudta, hogy az Úr ezt az utat jelöl-
te ki számára. Akadt olyan ember, aki a 
Szentírást saját, önző érdekeinek akarta alá-
vetni, általa uralkodni más emberek felett, és 
ennek megszerzéséért minden aljasságra 
képes volt, sőt meg is szerezte. Azonban a 
Könyv le volt lakatolva. Amikor végre feltö-
rette a lakatot, akkor derült ki, hogy hiába ölt 

érte embert, elkövetve a legsúlyosabb bűnt, 
hiszen Braille-írással íródott, s a vakok szá-
mára készült. Hősünk számára a Biblia el-
vesztésének ténye rávilágított arra, hogy az 
idők során majdnem elfelejtett az abban leír-
tak szerint élni. Nem sokkal ezután elérte azt 
a helyet, mely a küldetésének a célja volt. 
Azonban nem tudta a Könyvet a maga fizikai 
valójában odavinni, s mivel az Úr így rendel-
te, és mert ő pedig betű szerint tudta a Szent-
írás szövegét, ezért azt lediktálta, hogy meg-
maradhasson az utókor számára. Ekkor de-
rült ki, hogy ő is vak. Soha nem látta a fényt. 
Vagy mégis? Igen, de ő a valódi, a szívébe 
plántált, Isten által megerősített fényt, az 
igazi fényt látta. Mert hitt és a hite megerősí-

tette. Ebben a megerő-
sített állapotban olyat 
cselekedett, mely ke-
vés ember számára 
adatik meg: megőrizte 
a hitet. Csodálatos 
paradoxonként tárul 
elénk Isten csodája, 
hogy egy vak ember-
nek adatott meg, hogy 
megtalálja a fényt az 
alagút végén. 
Bár nem egyszerű a 
film története, mégis 
rávilágít a ma embe-
rének legnagyobb 
gondjára. Elfelejtet-
tünk Isten Igéje sze-
rint élni. 

Amikor az év napjai lassan bandukolva el-
érik újra meg újra a várakozás időszakát, 
akkor valami megmagyarázhatatlan módon 
az ember szíve megtelik szeretettel. Azzal a 
szeretettel, ami elengedhetetlenül szükséges 
ahhoz, hogy várakozással teljes állapotban 
számoljuk a napokat, amíg a betlehemi csil-
lag fénye legyőzi a sötétséget, megadva szá-
munkra a Megváltó megszületésének örö-
mét.  
Így keresem én is a fényt, mely a tisztaságot 



 

 

s az örömhírt hordozza magában.  
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy-
szülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen.” János 
3,16 
Ez az időszak a számvetés időszaka. Szá-
mot kell vetnünk az életünkkel, hogy meg-
tisztult szívvel várhassuk a kicsi Jézus 
megszületését, mely a megváltás s az örök 
élet záloga, hogy amikor megjelenik a bet-
lehemi csillag, s kigyúlnak a karácsonyi 
fények, az legyen az igazi fény. A szíveket 
betöltő, mely megerősít, s melyből táplál-
kozni tudunk.      Képiró Gábor 

Füle Lajos: Csak három ember 
Csak három ember kereste Jézust 
Valaha régen, mikor fényes hajnali 
Csillag kigyúlt az égen. 
Napkelet három szomjazó szívű 
Fia kereste, 
S meglelte szalmán, jászolba fekve 
Karácsonyeste. 
Nem volt Heródes dús udvarában 
– milyen csodás ez – 
pedig régóta tudták felőle, 
hogy nagy Király lesz. 
Azt is tudták, hogy Ő lesz a Főpap, 
Igazi váltság. 
Salamon híres, szép templomában 
mégsem találták. 
Csak a csillag hullatta fényét 
az éjszakából, oda hol testté 
lett az Ige, s bölcső a jászol. 
Isten Fiának, akik keresték, 
Szomjazó lelkek, rá is találtak. 

Keresztfa lett a hajdani bölcső 
azóta régen, az Ige testté lett 
fenn a fán, hogy szívünkig érjen. 
Hogy a világot ölelje át a szívünkön 
által… 

Vigyük a hírt, az örömöt szét  
a három királlyal! 
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Azt hittem, hogy van szívem 
1969-ben születtem. Három éves koromtól 
vagyok fóti lakos. Három gyönyörű lányom 
van: Cintia 19, Claudia 16, Melinda 13 éves. 
Nem hívő és nem is ateista családban nőttem 
fel. Habár édesapám keresztény nevelést 
kapott, nem gyakorolta hitét. Református 
templomban kereszteltek meg. Jártam hittan-
ra, gyermekként istentiszteletre. Konfirmál-
tam, ifjúsági órákra is jártam egy ideig. Ké-
sőn érő típus voltam, jött a kamaszkor és 
fellázadtam az atyai szigor és minden ellen – 
„Engedjetek saját utamon!”. Letértem a 
helyes ösvényről, túl nehéznek találtam. 
Nem láttam meg a keresztet. Azt hittem, 
hogy soha nem lennék elég jó Istennek. 
Elmaradoztam a templomból, ifjúsági órák-
ról. Ettől függetlenül meg voltam győződve 
arról, hogy én hívő ember vagyok (a magam 
módján).  
Kaptam a pofonokat a „saját utamon” igen 
rendesen. Két rossz házasság, beteg gyer-
mek, második férjem alkoholizmusa. Köz-
ben megkeményedtem, úgy voltam vele, 
hogy ami nem pusztít el, az megerősít. Hiá-
ba hívogattak a gyülekezetbe, én mindig 
hárítottam – „Én már hívő ember vagyok! 
Azért mert nem ülök képmutatásból a temp-
lomban, még hiszek Istenben. Istent saját 
házamban is tisztelhetem, ha meg nem, ak-
kor minek járjak templomba?” 
Aztán kaptam egy akkora pofont, amiből 
már igazán nehezen álltam fel. 2009 decem-
berében, karácsony előtt egy héttel kaptam 
meg a diagnózist – legkisebb lányom gyó-
gyíthatatlan immunbeteg (Lupus)! A gyógy-
növények már előtte is érdekeltek. Elkezd-
tem reflexológiával foglalkozni, tanulni. Azt 
gondoltam, majd én gyógyítgatom a családo-
mat.  
Gergely Tündi volt Melinda óvónője, ha 
összefutottunk mindig érdeklődött a kislány-
ról. Örömmel meséltem, milyen sokat fejlő-
dött, okosodott. A diagnózis után is találkoz-
tunk, elsírtam a nagy bánatomat. Vígasztalt, 



 

 

bízzak Istenben, a szeretetében, nem tudha-
tom, hogy milyen célja van az Úrnak velünk. 
Mikor legközelebb találkoztunk, már egy 
kicsit jobb állapotban voltam. Elmondtam, 
milyen nagy erőt ad nekem a kislányom: 
„Anya ezt is legyőzzük”. (A kislány jó ké-
pességű autista, már szinte egyáltalán nem 
tér el az átlagos gyermekektől. 12 éves korá-
ig otthon voltam vele, minden fejlesztést, 
amit csak lehet, végigcsináltuk.)  
És, hogy elkezdtem reflexológiát tanulni, 
hátha ez is jó lesz neki. Tündi elmondta, 
hogy nem jó erők állnak a tanok mögött. 
Hogy okkultizmussal fertőződtem, és akit 
„kezelek” az is fertőződhet. Nem igazán 
akartam elhinni, hogy miért pont neki van 
igaza. Látta rajtam, hogy nem hajlok a jó 
szóra. Hozott nekem könyveket: Dr. Erdélyi 
Judit – „Ajtónyitás: vajon ki-
nek?” és Végh Tamás – „A 
nagy szabadítás” című köny-
vét.  
Mintha hályog hullt volna 
le a szememről. Nem 
értettem, hogy idáig 
miért nem értettem 
meg, pedig olyan 
egyszerű. Rájöt-
tem, hogy nem 
ismertem Jézus 
Krisztust, és nem 
volt igazi bűnlátá-
som. Kialakítottam egy saját Istent ma-
gamnak. A lelkiismeretemet nyugtattam, 
hogy Isten szeret engem, én nem is vagyok 
olyan rossz, csak kis bűneim vannak. A földi 
törvényeket betartom, a Bibliát nem olvas-
tam el, csak részleteket ismertem belőle, a 
tudásom hiányos volt, amely a gyermekként 
tanult hittanból és gyermek istentiszteletből 
származott.  
Csak abból tudtam táplálkozni, de ez kevés 
volt, csupán előétel, kóstoló, éhes is marad-
tam. Nem tudtam növekedni. Annyit szűrtem 
le az egészből, hogy a szeretet a legfonto-
sabb. Ez így is van, de Isten szeretetét nem 
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fogadtam el. Ekkor értettem meg, hogy a 
legnagyobb bűn Isten nélkül élni.  Újjá kell 
születni, Szentlélektől, Jézus Krisztus által! 
Letenni bűneinket a lábai, a kereszt elé. Bo-
csánatot kérni, őszintén megköszönni, hogy 
a mi bűneinkért halt meg a kereszten. Kérni, 
hogy költözzék a szívünkbe, az a szeretet, 
ami benne lakozik, munkálkodjék a szívünk-
ben. 
Minél hamarabb szabadulni akartam az ok-
kultizmus bűnétől. Jaj, dehogy akarok én az 
ördöggel cimborálni… Jaj, most én a Sátán 
karmaiban vagyok. Már volt valós bűnlátá-
som. Júlia tiszteletes asszony segítségét kér-
tem. Beszélgettünk, összeírtam bűneimet és 
megtagadtam. Kértem Jézus Krisztust, hogy 
költözzék a szívembe. Ne csak vendégként, 
hanem örökre. Csodálatos érzés volt bennem 

2010. június 15-én 
– újjászülettem!  
Ilyen boldogságot 

utoljára gyermekeim 
születésénél éreztem. 

És most átélhettem a saját 
születésemnél. Végre lett 

szívem. Megértettem, miért 
kell a gyülekezet, hogy a hit 

élő szóval terjed. Ha nem lenne 
gyülekezet, nem találtam volna visz-

sza az Atyához. Még mindig téves 
elképzeléseim lennének. Most már tu-

dom, hogy hogyan táplálkozzam, növeked-
jek. Szorgalmasan olvasgatom a Szentírást. 
Az utamat megtaláltam. Nem biztos, hogy 
mindig könnyű lesz, de már megvan, és nem 
kell rajta egyedül járnom. Van Istenem, 
szerető családom és egy gyülekezet, ahova 
örömmel járhatok.  

„Vesd az Úrra terhedet  
és ő gondot visel rád! 
Nem engedi sohasem,  

hogy ingadozzon az igaz.”  

Zsoltárok 55,23 
Topa Margit  



 

 

Tanítványképzés 
Isten kegyelméből egy hetet tölthettem fele-
ségemmel Berekfürdőn. Amikor megtudtam, 
hogy a hét témája a szolgálat lesz, úgy érez-
tem, hogy nekem ez nem nagyon fog újat 
mondani. Rá kellett jönnöm, hogy tévedtem. 
Hiába végzek gyermekek közt szolgálatot 
már több éve, nem mindig voltak összhang-
ban a szavaim és cselekedeteim. Újra kellett 
gondolnom Istennel való kapcsolatomat, 
persze csak a saját oldalamról nézve, mert 
Ő egy percig sem távolodott el tőlem. Újra 
kellett értelmeznem a neki szánt szolgálatot 
is. Mindenkinek fel kellene tennie a kérdést 
időnként: Vajon olyan tanítvány vagyok, 
akinek az élete példa lehet mások számá-
ra, vagy a szokások ismeretében képmuta-
tó farizeusként élem az életem? Most bő-
vebben arról szeretnék írni, hogy készít fel 
Isten minket a szolgálatra. Jézus módszerei-
ről olvashatunk Lukács evangéliumában a 
10. rész 1-9 terjedő igeversekben. 
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A tanítványok megszólítása: nevemen szólít, 
irgalma utolér, hív a követésre. Jer és kövess 
engem otthagyva mindent, ami eddig fontos 
volt. 
Magával visz és tanít: a mesterek és a tanít-
ványaik éjjel-nappal együtt voltak, életkö-
zösséget vállaltak. Figyelhették, hogy éli 
meg a mester, amit beszél, vajon a cseleke-
detei is igazolják-e? Szavak – összhangban a 
cselekedetekkel! 
Elküldés, szolgálat: Misszióba küldés, de 
milyen képzettséggel és kiket? Jézus tanulat-
lan embereket választ, először a 12-t. Hogy 
beszélhetnek azok, akik nem ismerik az írá-
sokat? Jobban, mint az írástudók! Maga Jé-
zus indította el őket, és nem vettek részt teo-
lógiai képzésben, mert Jézus még ennél is 
többet ér. Az elküldésben teljesedik ki az 
igazi cél, mert nem a mester hallgatása a 
fontos, hanem hogy átadjuk másoknak, amit 
megértettünk! A cselekedet a lényeg! Akik 
eddig hallgattak, küldetést vállalva bizonysá-
got tesznek! 
A gyülekezet egészségét nem azon lehet 
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lemérni, hogy hány embert tud leültetni, 
hanem, hogy hány embert küld el szolgá-
latra! 
Hogyan bővülhet a gyülekezet? Információ-
áramlással, érdeklődéssel? Templombővítés-
sel? Napi 2-3 istentisztelettel? Nem az a fon-
tos, hogy egy egyházlátogatás során hány fő 
kerül a jegyzőkönyvbe. Nem az határozza 
meg a gyülekezet nagyságát, hogy hányan 
vannak a választói névjegyzékben, hanem, 
hogy a szívek vágyakoznak, indulnak-e Isten 
felé. Jézus nagyon sok embert tanított és 
vendégelt meg (pl.: 5000 ember) akik azért 
voltak vele, mert jó volt a közelében lenni és 
őt hallgatni. Jézus a 12 és a 72 tanítványt 
több ezerből választotta ki. Hány ember áll 
szolgálatba a gyülekezetünkből, hányan jön-
nek el az alkalmakra pusztán azért, mert jó 
Isten közelében lenni?  
Nem szabad elfelejtenünk, hogy ember nem 
tanított és motivált úgy, mint Jézus! Ő nem 
fél rábízni tanítványaira a feladatokat. Elkül-
di őket, habár megtehette volna a nagyobb 
hatás érdekében, hogy angyalokat küld, de ő 
mégis tudta, a megváltott életű emberek is 
elvégzik a rájuk bízott munkát.  

Ma is itt az alkalom, hogy az írás beteljesed-
jen. Az emberekért meg kell mozdulni, nem 
csak kizárólag a templompadban ülni. Jézus 
pont erre a szolgálatra hív bennünket. A ta-
nítványokat nem egyedül küldi a szolgálatba, 
hanem kettesével, mert a mózesi törvények 
szerint, ha van két tanú, az már elég a bíró-
ság meggyőzéséhez is. Meg kell értenünk, 
hogy a misszió: közösségi szolgálat és nem 
partizán akció. A missziós szolgálatot csak 
az Ige alapján, az Úr hívására, a gyülekezet 
küldésére nézve lehet végezni. Mindig a 
gyülekezet küldi el szolgálóit, akiket az Úr 
indít erre a feladatra. Ha egyedül próbálko-
zunk, abból csak összeütközések, kudarcok, 
elkeseredések kerekednek ki.  
A szolgálat az Úr ügye, és nem az egyház 
akciója, mert mesterkedéssel nem lehet fel-
tölteni a templompadokat. Ezért kell kérnünk 
még munkásokat, hogy többen dolgozzunk 
az Úr ügyén. Isten felkészít, tanít, elküld és 
bátorít minket még a csalódások ellenére is! 
Jézus a tanítványokat maga előtt küldi. Mi-
ért? Mert nem arra kíváncsi, hogy milyen 
szépen tudunk utána menni, és mennyire 
támogatjuk, bujkálunk a háta mögött. Neki 
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erre nincs szüksége. Oda küldi tanítványait, 
ahova ő is készül. Nem puhítás céljából kül-
di el embereit, tudatos missziói program 
szerint indít útnak. 
Mi van, ha nem történik semmi? Bizony be 
kell látnunk, hogy nem ott szólok, ahol elő 
van készítve! Előkészítés nélkül biztos nem 
lesz eredménye a megszólításunknak. Moti-
válni küldte el tanítványait nem 
sok beszéddel, nem betanult 
módszerekkel, nem ráme-
nősen. Ha megéled azt, 
amiről beszélsz, akkor 
vagy hiteles. A tanítvá-
nyok más példát mutat-
nak, mint a világ emberei. 
Mit látnak rajtuk? Több 
békességet, szeretetet, 
segítséget, alázatot: min-
dezt Jézustól kapták.  
A menyegzői meghívás is 
hetekkel korábban törté-
nik. Ha szeretnél valakit 
elhívni egy alkalomra, 
szólj neki előre, és ne az utolsó pillanatban! 
Így elkerülheted a kifogásokat, mentegetőzé-
seket. A házigazda, amikor minden kész, 
kiküldi a szolgáit, hogy a vendégeket újra 
hívja. Jézus is ezért küldi előre a tanítványa-
it, hogy felhívja a figyelmet, nemsokára ő is 
velük lesz. 
Mit kell mondani? Örömhírrel kell az embe-
rek felé menni: Elközelített az Isten országa! 
Isten országa az örömhír, és nem az egyházi 
rend, illem, szokás. Isten országát kínálja 
nekünk, és a segítségünkre, megmentésünkre 
siet. Mindig a megfelelő alkalomra kell hívni 
az embereket. Nem biztos, hogy az imaórára 
kell hívogatni olyan embereket, akik először 
kerülnek kapcsolatba Istennel, mert a han-
gos, közös imádság sokakat elrettenthet.  
Jézus missziós látása lebegjen a szemünk 
előtt, mert a múlt megszokásai a jövőbeli 
sikerességeink nagy ellenségei lehetnek. Az 
Ige és az üzenet mindig ugyanaz – Jézus 
Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz 

– csak a módszer változik. Nem lehet a múl-
tat a jövőbe átvinni, csak változtatással. A 
gyülekezet tagjainak egymást kell bíztatniuk, 
és így érhetnek el változást. A környezetük 
méri le, hogy miben változtak. Ha nincsenek 
tanítványok, akik kivigyék az igehirdetést a 
templomból, nem lesz hiteles a gyülekezet. 
Vasárnaponként legfeljebb az orgonajáték 

hallatszik ki a templom 
elé. Az igehirdetést a gyü-
lekezet tagjai viszik ki a 
templomból. Nem az a 
cél, hogy úgy add tovább 
az Igét, ahogy a paptól 
hallottad, hanem, hogy 
példaként éld mások elé. 
Nem szponzort kell keres-
ni, hanem a hitelességet 
kell vállalni. Az önzetlen 
életű hívők nem maguk-

nak spájzolnak!  
Isten tökéletlen embereket hasz-

nál, amit először neked kell megérte-
ned. Ne várj a megfelelő alkalomra! Nem 

leszel tökéletes, de amit rád bízott Isten, azt 
el tudod végezni. Nem kell egyedül lenned, 
mert minden nap kapsz bíztatást, és minden-
re lesz erőd a Krisztusban, aki megerősít 
téged!         ifj. Gilicza Pál  
 
 

Füle Lajos: Karácsonyi üzenet 
Üzenem mindenkinek, hogy a csillag 
fényéből semmi sem kopott, értelme 

lett csak megszokott. Üzenem 
mindenkinek, hogy a Gyermek ma is a  

testté lett csoda, Isten jósága, 
mosolya. Üzenem mindenkinek, hogy 

a pásztor, király egyformán kedves  
ott, s előtte boldog lesz legott. 

Üzenem mindenkinek, hogy a bölcsek 
serege most is útra kel, elég nekik 

az égi jel. Üzenem mindenkinek, hogy  
a szívem ma is repesve fut felé, 

Ma is azé a Gyermeké! 
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Már nem üres az életem! 
Vágyom már hallgatni az Igét, 
vágyom már Jézust hirdetni, 
vágyom már imámmal az Urat dicsérni, 
vágyom már Hinni, Remélni, Szeretni! 
„Szívedet és utódaid szívét körülmetéli Iste-
ned, az Úr, szeretni fogod Istenedet, az Urat 
teljes szívedből és teljes lelkedből, és élni 
fogsz.” 5 Mózes 30,6 
A legszebb Ige, amit valaha is olvastam. 
Olyan ígéretet kaptam ebben az Igében   
Berekfürdőn, amit meg sem érdemeltem 
volna. Hiszen ebben 
nemcsak a magam, 
hanem az utódaim ke-
gyelméről és irgalmá-
ról is biztosít az Úr. 
Életem során annyi 
áldásban és átokban 
volt részem. Voltak 
igazán csodálatos pilla-
natok és fájdalmas 
nehéz időszakok. Ha 
visszatekintek, akkor 
látom világosan, hogy 
a jó dolgok pillanatok-
ban, a rosszak pedig 
nagyon hosszú és tartós 
állapotként voltak jelen 
az életemben. Vala-
hányszor felálltam, 
mert mindig fel akartam állni, egyre nehe-
zebben tudtam újra elindulni. Üresnek és 
sivárnak éreztem az életem. Sokszor úrrá lett 
rajtam a félelem, reménytelenség, kétségbe-
esés érzése. Ezek következményei a családo-
mon belüli indulatos, feszültséggel teli min-
dennapok lettek. Türelmetlenség, fáradság 
jellemezte mindennapjaimat. 
Pár évvel ezelőtt megjártam a poklot, pánik-
betegség, halálfélelem, álmatlanság formájá-
ban, amikor unokaöcsém 16 évesen egy bru-
tális közúti balesetben meghalt. Képtelen 
voltam feldolgozni. Hosszú, fájdalmas, gyöt-
relmes időszak volt. 

Férjemmel sokáig vártunk első gyermekünk 
megszületésére, de az Úr már akkor hívott és 
fogta a kezem. Három év után egyik este 
elmondtunk egy általunk kitalált, rövid kis 
imát, és 9 hónap múlva megszületett kislá-
nyunk. Ez a 9 hónap a tartós boldogság álla-
potában telt. Életemben ekkor éreztem ma-
gam hosszú távon igazán boldognak. Mond-
hatni, hogy a föld felett jártam. Éreztem, 
hogy akit a szívem alatt hordok, MINDIG 
VELEM VAN, átjárt a kölcsönös SZERE-
TET érzése. Azonban ez az érzés elmúlt a 
születése után és helyébe lépett az állandó 

aggodalom. Szinte 
betegesen féltettem, 
aggódtam miatta. 
Egyik szélsőséges lel-
kiállapotból tehát a 
másik szélsőséges álla-
potba kerültem. 
Édesapám fiatalon (33 
évesen) rákban meg-
halt, és az én közelgő 
33. születésnapom egy-
re erősebb félelmeket 
hozott magával. Féltem 
a betegségektől, halál-
tól. A számok bűvöle-
tében éltem, ezzel is 
gyarapítva OKKULT 
BŰNEIM számát. 

A berekfürdői csendeshétre elsősorban a 
nagymamám miatti aggódásom miatt men-
tem el, bár ma már tudom, hogy az Úr fogta 
a kezem és Ő vitt el. Hallgattam reggel, dél-
ben, este az istentiszteleteket, áhítatokat, 
bizonyságtételeket. Próbáltam megérteni az 
Igét, aztán a hét közepén feküdtem éjszaka 
az ágyban és elkezdtek jönni a gondolatok, 
válaszok, megoldások a problémáimra. Most 
már tudom, hogy az Úr munkálkodott ben-
nem. A következő éjszaka is így történt. 
Olyan érzés volt, mint egy ATYAI ÚTMU-
TATÁS, amire mindig is szükségem volt. 
Választ kaptam sok olyan kérdésemre, amire 
évek óta nem volt válasz. Ez nem azt jelenti, 



 

 

11 

örömHíRlap 

Bizonyságtétel 2010. KARÁCSONY  

hogy megoldásokat kaptam készen, hanem a 
módját, hogy hogyan oldjam meg a problé-
máimat, hogy több évnyi hiábavaló próbál-
kozás után végre valóban sikerüljön. Ily mó-
don jött a SEGÍTSÉG. Amiért olyan nagyon 
hálás vagyok az Úr Jézusnak. 
Rádöbbentem, hogy a tartós boldogságot 
csak úgy érhetem el, ha Jézust behívom és 
befogadom a szívembe, megvallom bűnei-
met, megtagadom okkult bűneimet és hálát 
adok, hogy Jézus eljött értem is, meghalt a 
kereszten, megváltotta bűneinket és feltáma-
dott. 
„…és íme, én veletek vagyok minden napon 
a világ végezetéig.” Máté 28,20 
Ez az Ige olyan biztonságérzetet ad, hogy 
elmúltak a félelmeim, aggodalmaim, kéte-
lyeim, amik rendszeresen gyötörtek. Ez a 
CSODA az én életemben, és ez a BIZONY-
SÁG arra, hogy az ÚR HATALMA és SZE-
RETETE nem fogható semmihez. 
Az EVANGÉLIUMOT hirdetni az elveszett 
embereknek a legcsodálatosabb szolgálat, 
amit el tudok képzelni. Nagyon sok megke-
seredett, nyomorult, kilátástalan ember él 
körülöttünk, akik ugyanúgy vágynak az 
ÖRÖMHÍRRE, arra hogy Isten egyszülött 
fia Jézus Krisztus értük is maghalt a keresz-
ten, az ő bűneikért is, de feltámadott és nekik 
is az ÖRÖK ÉLETET szánja ajándékul. 
Csoda volt számomra az is, hogy a 
csendeshét végére már megértettem az Úr 
szavát, vagyis a Bibliában leírt Ige életre kelt 
bennem. 
Megértettem, hogy Jézussal együtt járni, 
együtt élni nem azt jelenti, hogy „tökéletes” 
emberként egész nap imákat kell mormolni, 
hanem az Úr parancsolatait megtartva, bűne-
inket meglátva, alázatosan és szelíden kell 
élni. 
Félelmeim, kételyeim helyett van már RE-
MÉNYSÉGEM, BIZODALMAM, HITEM. 
Hálásan köszönöm Uram, hogy még a ke-
gyelmi időben választhattam, és az Óember 
és Újember harcát választom az üresség és 
sivárság helyett.   

„Úgy élem életem,  
ahogy kedves Te Neked, 
úgy bízom én Benned,  
ahogy Te is megtetted, 
feladni, én ezt már,  
ó soha se merem, 
Ó Drága Jézusom,  
így maradok veled, 
és így maradsz Te is,   
mindörökre velem.” 

Gali Barbara  
 

HEIDELBERGI KÁTÉ  

XIV. ÚRNAPJA. 

35. K.: Mit tesz az, hogy "fogantaték Szent-
lélektől, születék szűz Máriától"? 
 

F.: Azt, hogy Istennek örök Fia, aki valósá-
gos és örök Isten és az is marad: a Szentlé-
lek munkája által szűz Mária testéből és 
véréből valóságos emberi természetet 
öltött magára, hogy így Dávidnak valósá-
gos magva legyen, s mindenben hasonlatos 
atyafiaihoz, kivéve a bűnt. 
Gal. 4,4; 1.Ján. 5,20; Róm. 9,5; Ézs. 7,14; 
Luk. 1,35; 1.Tim. 2,5; 1.Ján. 1,1-3; Fil. 2,6-7; 
Ap. Csel. 13,23; 2,30; Zsid. 2,17; l.Ján. 3,5; 
Zsid. 4,15. 
 
36. K.: Mi hasznodra van Krisztus szent 
fogantatása és születése? 
 

F.: Arra, hogy Ő a mi közbenjárónk és 
ártatlanságával és tökéletes szentségével 
elfedezi Isten színe előtt bűneimet, me-
lyekben fogantattam és születtem. 
Zsid. 7,26; Róm. 8,3; Gal. 4,4-5; 2.Kor. 5,21; 
1. Pét. 1,18-19; 3,18. 
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Anyakönyvi híreink 2010 Karácsonyáig 
 

Esküvők – A következő párok kértek áldást házasságkötésükre: 
Bekó Balázs és Ittes Eliza 2010. március 6. 
Lakatos Tamás és Dr. Bakó Kinga július 17. 
Szedlacsek János és Gindele Andrea július 31. 
Czap Krisztián és Dévai Nikoletta augusztus 7. 
Pesti Gábor és Pattermann Katalin  augusztus 14. 
Fogarasi Zsolt és Tófeji Mónika augusztus14. 
Biharvári Gábor és Szedlacsek Noémi október 16. 
Lányi Tamás és Estefán Andrea december 18. 

  
Keresztelők – Osztozunk a gyermekáldást kapott családok örömében  

Bikfalvi Hanga - dr. Bikfalvi István és dr.Ferenczy Nóra gyermeke 2010.február 7. 
Papp Jázmin - Papp Péter és Elek Petra gyermeke február 14. 
Tivadari Levente János - Tivadari Tamás és Sassy-Dobray Katalin gyermeke március 7. 
Varga Tília Luca - Varga István és Imre Éva Krisztina gyermeke március 7. 
Jaloveczki Tamás Róbert - Jaloveczki Tamás Zoltán és Veres Ágnes gyermeke április 18. 
Jaloveczki Réka - Jaloveczki Tamás Zoltán és Veres Ágnes gyermeke április 18. 
Tornallyay Nadin - Tornallyay Miklós és Andri Krisztina gyermeke május 9. 
Szabó Zsófia Brigitta - Szabó Tibor és Németh Tímea gyermeke május 9. 
Cselőtei Máté - Cselőtei János és Rácz Brigitta gyermeke május 30. 
Kovács Maja - Kovács Patrik és Szedlacsek Anna gyermeke június 6. 
Nagy Boglárka Bianka - Nagy Zsolt és Kiss Andrea gyermeke június 13. 
Zádori Lara Orsolya - Zádori Gábor és Csont Orsolya gyermeke június 20. 
Babella Barna - Babella Gábor és Horváth Ágnes gyermeke július 18. 
Cselőtei Péter - Cselőtei Krisztián és Poscher Csilla gyermeke augusztus 29. 
Nagy Dániel György - Nagy Ferenc és Kerekes Orsolya Fruzsina gyermeke szeptember 5. 
Dürge Ádám Norbert - Dürge Norbert és Fehér Beáta gyermeke szeptember 12. 
Simon Csenge Hargita - Simon Péter és Katona Judit gyermeke szeptember 12. 
Kruppi Mátyás - Kruppi Tibor és Fekete Ilona gyermeke szeptember 26. 
Victor Illés János - Victor Ágoston és Kelemen Tímea gyermeke október 3. 
Búzás Boróka Petra - Búzás Botond és Tóth Petra gyermeke október 10. 
Kaszás Lilla Ilona - Kaszás Géza Péter és Éliási Zsuzsanna Tímea gyermeke október 17. 
Tóth Léna - Tóth Lénárd és Balogh Judit gyermeke október 24. 
Szendrei Szabolcs Huba - Szendrei László Lajos és Antal Erika gyermeke november 7. 
Várady Péter Sándor - Dr. Várady Péter és Buda Beáta gyermeke november 14. 
Hegyközi Réka - Hegyközi György és Jurisics Melinda gyermeke november 28. 

 
Felnőttkeresztség: 

Tófeji Mónika, Kálmán Margit, Ittes Eliza                
 
Konfirmálók 
Fiataljaink konfirmációja – 2010.  május 16. 
Bartha Henrietta, Béres Krisztina, Béres Péter, Csík Nikoletta Mónika, Csúzi Fruzsina, Dani 
Tamás, Erdős Zoltán, Jónás Richard, Kalmár Dóra, Kalmár Gergely, Kiss Dániel, Kovács Gréta, 
Rácz Fruzsina, Tóth Anita, Tóth Krisztián, Török András 
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Felnőtt konfirmáció – 2010. május 24. 

Ambrus Tibor, Ágostonné Bíró Mónika, Fogarasi Zsolt, Klimajné Jakab Krisztina, Nagy Istvánné, 
Szőke Ibolya, Tófeji Mónika, Zoltánné Edőcs Margit 
 

Imádkozzunk lelki épülésért mindannyiuk szívében! 
 

 

Temetések – Az Úr vigasztalását kérjük a megszomorodott szívűeknek: 

Elhunyt testvérünk                         Lakcíme      Halálának ideje 
dr.Horváth Ferencné dr.Kelemen Katalin (70) Debrecen 2009. november 12. 
Csapó Jánosné Csúzi Borbála (93) Fót, Kossuth út 49. december12. 
Ottó Attila Tibor (58) Fót, Hámán K. út 1. december 20. 
Nagyné Kócs Klára (59) Dunakeszi, Barátság út 1. december 22. 
Misetáné Király Ilona (58) Érd, Csúcs út 7. december 24. 
Domján Sándorné Szabó Erzsébet (83)  Dunakeszi, Iskola sétány 2.  2010. január 02. 
Szabó Lászlóné Simon Mária Ilona (60) Fót, Bocskay u. 51.  január 12. 
Erdős Károlyné Forgács Erzsébet (62) Fót, Vörösmarty u. 24. január 06. 
Szalai Gusztáv (89) Fót, Tompa Mihály u. 9.  január 26. 
Kaszás Imréné Szőke Erzsébet (85) Dunakeszi, Posta u. 1/c. február 10. 
Nagy Sándorné Fekete Magdolna (58) Fót, Vörösmarty u. 50. február 09. 
Fekete Dánielné Hatvani Mária (73) Dunakeszi, Bercsényi u. 23. február 24. 
Gyura András (57) Fót, Somogyi Béla u.8. február 22. 
László István (45) Fót, Liget u. 1. február 26. 
Dublecz János (82) Budapest, Árpád u. 812. március 06. 
Kovács István (90) Fót, Arany J. u. 10. április 08. 
id. Nagy Béláné Lévai Margit (83) Fót, Lehet u. 25. április 09. 
Boronkai Géza (63) Fót, Árvácska u. 51. április 06. 
Sziráki László (66) Fót, Szabó Dezső u. 10. április 10. 
Nagy Erzsébet Boldizsár Erzsébet (91) Fót, Baross Gábor u. 59. április 18. 
Barna Józsefné Cselőtei Borbála (81) Fót, Deák Ferenc u. 19. április 17. 
Pintér Józsefné Petrik Julianna (92) Fót, Bacsó Béla u. 5. április 16. 
Horváth Jánosné Csapi Etelka (67) Fót,Szent Benedek park 29. I/12.  április 15. 
dr. Borsányi Györgyné Makovi Irén (67) Csömör, Erzsébet u. 31. május 21. 
özv. Beregszászi Mihályné Nagy Ilona (79) Fót, IV. Zugló 8. május 31. 
Nagy Sándor (90) Fót, Sátorfák dűlő 25. június 17. 
Balogh Ferencné Szenczi Ilona (73)  Fót, Szent Benedek u. 41.II.13. július 01. 
Varga Lajos (75) Fót, Kossuth u. 56/a. július 15. 
Kürti István (55) Váckisújfalu, Petőfi u. 4. július 24. 
Szívos Mihály (67) Káló, Rákóczi u. 21. július 22. 
Kiss Jánosné Nagy Sára (80) Budapest, Nyár u. 26. július 19. 
Patikás József (71) Fót, Semmelweis u. 11. augusztus 12. 
Bertus Mihályné Czirják Emma (89) Hévíz, Fenyő u. 11. augusztus 05. 
Bréda Józsefné Csúzi Julianna (91) Fót, Rákóczi u. 28. augusztus 18. 
Szkala Sándorné Márkus Júlia (89) Fót, III. Zugló 3. augusztus 29. 
Szűcs Ferencné Vincze Terézia (71) Fót, Kopolya u. 2. augusztus 21. 
Domján Lászlóné Molnár Zsuzsanna (88) Fót, Széchenyi u. 17. szeptember 28. 
Kiss István (48) Fót, Beniczky u. 11. október 02. 
Czövek Józsefné Udvardy Magdolna (88) Fót, Honfoglalás sétány 5. október 20. 
Barna Istvánné Svelán Erzsébet (89) Fót, Vörösmarty u. 14. november 02. 



 

 

„Rabságból” szabadulás 
1976. október 15-én születtem Siklóson. 
Szüleimmel és bátyámmal Dél-Baranyában 
éltünk egy Magyarbóly nevű kis falucská-
ban. Gyermekéveim a szokásos rendben tel-
tek (bölcsőde, óvoda, iskola) ahogy ez min-
den ember életében szokott lenni. Az átlag-
hoz képest elég beteges kisgyerek voltam, 
így rendszeres lakója voltam minden évben a 
siklósi kórháznak. Ez az időszak kinyúlt az 
alsó tagozatos éveimre is. Az iskola első és 
második osztályát úgymond elég jól vettem, 
de harmadiktól elkezdődtek a kisebb-
nagyobb problémák. Harmadikban rendsze-
resen egyest kaptam magyarból, amit én egy 
egyszerű egyenes vonallal négyesre átjaví-
tottam. Szüleim boldogan írták alá az elle-
nőrzőmet. Mindeközben a telek azzal teltek, 
hogy orvosok próbálták megfejteni asztmás 
vagy kruppos vagyok-e. 
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1986. szeptember 19-én éjjel lázgörcsöt kap-
tam, és ahogy szüleim autóval a körzeti or-
voshoz rohantak velem, gyakorlatilag az 
autóban meghaltam. A doktor értette a dol-
gát, az Úrnak meg amúgy is terve volt 
velem, úgyhogy közösen visszahoztak (ez 
volt a második születésnapom). 
Középiskolába Pécsre kerültem, mint fod-
rásztanuló, és édesapám az addigi ismeretsé-
gi köréből talált nekem fodrászmestert, aki 
oktatott. Sajnos nem nagyon engedett kibon-
takozni, szinte nem csinálhattam semmit, így 
szép lassan kezdte megutáltatni velem a 
szakmát. Év vége felé már kezdtem kimara-
dozni a gyakorlatról, nyári gyakorlatra meg 
úgy gondoltam, végképp nincs értelme be-
mennem, amivel csak szeptemberben gyűlt 
meg a bajom, mert az igazolást, hogy nála 
voltam gyakorlaton nem írta alá, közben az 
osztályfőnököm azzal fenyegetett, ha nincs 
aláírva, kirúgnak. 

Úgy döntöttem, aláhamisítom, 
de az osztályfőnököm rátelefo-
nált az oktatómra, és lebuktatott. 
Teljesen összezavarodtam, és a 
szüleim előtt nem mertem beval-
lani a sumákolásomat, meg hogy 
szégyent hoztam rájuk. Egyik 
reggel úgy indultam iskolába, 
hogy írtam nekik egy búcsúleve-
let. Ezt azóta is őrzi édesapám. A 
suliba menet felmentem egy 
tízemeletes ház tetejére és ki-
másztam a szélére oda, ahol 
nincs fa, bokor, csak járda. Aztán 
szólt bennem egy hang, hogyha 
ennyire össze tudtam kuszálni a 
dolgokat, akkor vállalnom kell a 
következményeket. Aztán lejöt-
tem lifttel. Édesapám közbenjá-
rására nem rúgtak ki, de a bünte-
tésem egy év évismétlés lett. 
Gyerekkorom óta református-
ként neveltek, vittek templomba, 
jártam hittanra, konfirmáltam, de 
mégis hiányzott valami. Diák-
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ként próbáltam ezt azzal pótolni, hogy ott 
legyek „a vagányok” közt. 
Eleinte csak a zug cigizésekkel, később már 
a hétvégi bulikban való italozgatással, aztán 
vasárnap mentünk a templomba és mondtuk 
a „Mi Atyánkat”. Szombatonként rákos bete-
geket jártam borotválni, szembesülhettem 
borzasztó közelről a halállal, aztán este újra 
buli és a vagány élet. Mai napig állítom, 
hogy nem való egy 16-17 éves srácnak hétről 
hétre végignéznie egy ember elsorvadását a 
végső pusztulásig. Katonai szolgálatom letel-
tével hamar rá kellett ébrednem, hogy vidé-
ken eléggé szűk mozgástere van egy pálya-
kezdő fodrásznak. Úgy gondoltam, felköltö-
zök a fővárosba, ott majd beverekszem ma-
gam a legnevesebb fodrászok közé, és meg-
tanulom a szakmát, amennyire tőlem telik. 
1997. október 20-án elhagytam a szülői há-
zat, és Budapestre költöztem édesanyám 
húgához. Pár hónap múlva, megerősödve, 
elköltöztem albérletbe az akkori barátnőm-
mel. Hamar kiderült, hogy ez a kapcsolat 
nem működőképes. Csúnya veszekedések, 
tettlegességig fajuló viták, aztán szakítás. 
Utána nagyon hosszú ideig az alkoholban, 
néha könnyebb drogokban próbáltam a ben-
nem lévő űrt pótolni. Újabb kapcsolatok, 
újabb szakítások követték egymást hosszú 
éveken át. Egyetlen dolog volt biztos az éle-
temben – az alkohol. Az sosem hagyott el és 
sosem okozott csalódást... 
2003. május 6-án költöztem Fótra. Ekkor-
ra már szinte teljesen alkoholista voltam. 
Gyakorlatilag csak addig nem ittam, amíg 
dolgoztam, de aztán igyekeztem pótolni az 
egész napi lemaradásom. 2005-ben sikerült 
felidézni gyermekéveimet, és újra bemenni a 
templomba. Aztán az első alkalmat követően 
elkísért már egy jó barátom. A szombat esté-
inket együtt italozással töltöttük, majd vasár-
nap együtt hallgattuk a templomban az Igét. 
Ebben az időszakban már nagyon zavart ez a 
kettősség önmagamban, és a 30. születésna-
pom előtt már annyi Ige ért el a szívemhez, 
hogy teljesen abbahagytam az ivászatot. 

2006. október 4-én ismertem meg jelenlegi 
feleségemet, akivel néhány hónap után össze 
is költöztünk. Ennél nagyobb meglepetés 
volt számunkra, hogy néhány hónapos kap-
csolatunk máris babaáldással lett megpecsé-
telve. Ily módon közölte velem az Úr, hogy ő 
az én feleségem, mert őt szánta nekem (a 
többi csak a saját tévelygésem volt). Mostan-
ra azt is megértettem, hogy a 2008. február 
12-én megszületett Nóra lányunk a legkomo-
lyabb eszköze ahhoz, hogy engem rátereljen 
a feléje vezető útra. A lelkész házaspár nagy 
szeretettel hívogatott minket Balatonfeny-
vesre, de azt már akkor is tudtuk (elmon-
dások alapján), hogy nekünk a berekfürdői 
csendeshétre van igazán szükségünk. 
Már az odaérkezésünk előtt munkálkodott a 
feleségem és köztem a gonosz, de megbe-
széltük, hogy nem hagyjuk magunkat eltán-
torítani. Minden reggel bizonyságtétel hall-
gatásával kezdtük a napot, majd énektanulás 
következett. Sebestyén Győző lelkipászto-
runk nekem most is olyan volt, mint mindig: 
tiszta, világos beszédű, értem és érzem amit 
mondani, sugallni akar. Aztán délután pihenő 
és az esti előadást Tariska Zoltán lelkipásztor 
tartotta, akit én most hallottam először. Na-
gyon megkapóak voltak számomra a határo-
zott, kemény, néha talán sarkos megfogalma-
zásai, de épp ezek ébresztettek rá, hogy el 
kell végre döntenem, meddig tévelygek még. 
Kicsit olyan volt ez, mint amikor azt a bizo-
nyos makarenkói pofont megkapja az ember 
matek órán. Aztán Sebestyén Győző lelki-
pásztorommal megbeszéltünk egy alkalmas 
időpontot beszélgetésre. Sikerült a legalkal-
masabb helyszínt kiválasztania, majd a be-
szélgetést nemsokára imádkozás váltotta fel. 
Az Úr Jézus kegyelméből életem összes 
bűnét és szennyét letehettem az Ő kereszt-
je alá. Arról az alkalomról úgy jöttünk 
vissza, hogy a cigimet már a lelkipászto-
rom hozta, mert az Úr Jézus attól is meg-
szabadított.  
2010. november 3. – a harmadik születés-
napom. Mindenkinél zörget az Úr Jézus, de 



 

 

az ajtót mindenki maga kell, hogy kinyissa. 
Nagyon sokáig éltem tévutakon, tévhitekben. 
Hittem a világ csábításainak, de a végére 
mindig egyedül maradtam. 
Berekfürdőről új szívvel, a bűneimet meg-
bocsátva jöhettem haza. Útravalónak ezt 
az Igét kaptam: „Nem mondanak többé 
elhagyottnak…” Ézs. 62,4 

Pfeiffer Zsolt  
 

 

A szőnyeg visszája 

Kétségbe esem sokszor én is 
A világon és magamon, 

Gondolva, aki ilyet alkotott: 
Őrülten alkotott s vakon. 

 
De aztán balzsamként megenyhít 

Egy drága Testvér halk szava, 
Ki, míg itt járt, föld angyala volt, 
S most már a mennynek angyala: 

 
"A világ Isten-szőtte szőnyeg, 

Mi csak visszáját látjuk itt, 
És néha - legszebb perceinkben - 

A színéből is - - valamit."  
Reményik Sándor 
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Istennel biztonságban 
1980. június 17-én születtem, nem tervezett 
gyerekként, de szüleim úgy döntöttek, fiatal 
koruk ellenére megtartanak. Édesapám saj-
nálatára abban az időben nem volt még na-
gyon ultrahang, így titok volt, vajon milyen 
nemű leszek. Eljött hát a nagy nap, a születé-
sem. Apukámnak nagy bánatára lányként 
születtem meg, így hát a nagy sokktól nem 
tudott hirtelen mit kezdeni a helyzettel, és 
nem Ő vitt haza minket a kórházból. Pár nap 
múlva sikerült ezt a sokkot feldolgoznia és 
beletörődött a sorsába, hogy neki lánya szü-
letett.  
Gyerekkoromat Pátyon a nagyszüleim házá-
ban töltöttem, ott laktunk. Katolikus család-
ból származom, Istenről, pláne Jézus Krisz-
tusról nem sokat beszéltünk a családban. 
Amit keveset is tudtam, azt az iskolában 
tanultam hittan órán. Sajnos az alkohol a mi 
családunkat sem kerülte el, kezdetben nagy-
papám lett a rabja, majd később nagymamám 
is beleesett ebbe a fogságba. Ekkor már 14 
éves voltam, édesapám is kimaradozott, ő a 
játékgépek rabja lett. Ekkor már édesanyám 
nagyon el volt keseredve, és úgy döntött a 
szülői házat hátrahagyva, hogy 1994 áprili-
sában saját családjával beköltözik Pestre, 
mert kínálkozott egy jó lehetőség. Kedvező 
áron juthattunk lakáshoz. Nehezen szoktuk 
meg a panelházat a kertes ház után, de mivel 
apukám függősége elmúlt, és veszekedés-
mentes életünk lehetett – ez mindennél töb-
bet ért. Sajnos a nagy nyugalmunk és bol-
dogságunk hamar elmúlt, mert 1997 októbe-
rében édesanyámnál rákot diagnosztizáltak. 
Mire felfogtuk milyen betegsége van, addig-
ra 1998 májusában meghalt. Egy világ om-
lott össze bennem. Az a kis hitem is, ami volt 
Istenben, teljesen elszállt. Azt mondtam 
magamban, nincs Isten, mert ha lenne, ezt 
nem tette volna velem. Ettől az időszaktól 
kezdve tagadtam Istent. 
Édesapámmal is egyre távolabb kerültünk 
egymástól. Édesanyám halála után hamar 
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belemenekültem egy kapcsolatba, egy nálam 
11 évvel idősebb férfi oldalán találtam meg a 
boldogságot (akkor még úgy gondoltam), 7 
évig voltam vele. 
Az első pár év még kellemesen, probléma-
mentesen alakult. Sajnos egy idő után rá 
kellett jönnöm, nem is olyan szép mellette az 
élet, mint ahogy én azt gondolom. Az alko-
hol sajnos nála is jelentkezett, de nagyon 
sokáig nem is vettem észre (vagy így utólag 
látva – nem akartam észrevenni), mivel nem 
laktunk még akkor együtt. Egy idő után, 
amikor kb. 4 éve lehettünk együtt, rájöttem, 
hogy semerre se halad ez a kapcsolat – sza-
kítottam vele. Sajnos egy 
valami összekötött minket, a 
munka, közös vállalkozá-
sunk volt, így megbeszéltük, 
hogy a kapcsolatunknak 
vége, de ugyanúgy együtt 
fogunk dolgozni. Ettől az 
időszaktól egy darabig fel-
szabadultnak éreztem ma-
gam, próbálkoztam más kap-
csolattal, de egy idő után 
zátonyra futott. Közben elég 
mély gödörbe kezdtem ke-
rülni, rettenetesen egyedül 
éreztem magam, édesapám-
nak új kapcsolat lépett az 
életébe, és úgy éreztem, nem 
férek meg velük egy lakás-
ban, lépnem kell valamerre. Egy nap már az 
öngyilkosság gondolata is felmerült bennem, 
míg egyik alkalommal a munkahelyemen 
meg is tettem ezt a szörnyű lépést. Gyógy-
szert vettem be, de az Úrnak hála, nem volt 
nálam sok, így nem lett belőle végzetes ka-
tasztrófa. Természetesen a volt barátom 
mindvégig velem volt, édesapám azonban 
ezek után sem törődött velem, így arra a dön-
tésre jutottam, mindegy is milyen ez az em-
ber, mérlegeltem a jó tulajdonságait, és végül 
kibékültem vele, gondoltam legalább nem 
leszek egyedül. Felgyorsultak az események, 
eljegyzés, összeköltözés. Igen, de van az a 

mondás „lakva ismeri meg egymást az em-
ber”. Amit anno a hátam mögött tudott csi-
nálni, most a szemem előtt zajlott, de így is 
egy pár évet elszenvedtünk egymás mellett, 
és végre eljutottam arra a pontra, hogy ez az 
élet nem sok jót tartogat számomra. Időköz-
ben megismertem leendő férjem, és azon 
kaptam magam, hogy döntenem kell: tovább 
élem az életem ebben a rossz kapcsolatban, 
vagy választom az ismeretlent és új remé-
nyekkel indulok neki az életemnek. Döntöt-
tem, és az ismeretlent választottam. Gyorsan 
beindultak az események, összeköltöztünk és 
2007 májusában állapotos lettem. 

2008-ban Nóri születése 
után a lelkész házaspár 
üzent férjemen keresztül. 
Várnak nagy szeretettel a 
baba-mama körbe. Férjem 
már egy jó ideje kapcsolat-
ban volt velük, ő rendszere-
sen lejárt vasárnaponként a 
templomba. Sok unszolásra, 
mert nagyon nehezen indu-
lok meg idegen emberek 
társaságába, végül beadtam 
a derekam, és idén kora ta-
vasszal elmentünk kislá-
nyommal. Emlékszem, ak-
koriban mondta el Zoltánné 
Edőcs Margit a bizonyságté-
telét, és arra a mondatára is 

tisztán emlékszem, hogy ő is az első idő-
szakban nem értette miről beszélnek itt, pont 
akkor nekem is ez járt a gondolataimban. 
„Mit keresek én itt?” Szívem szerint hamar 
feladtam volna, mert nem éreztem jól ma-
gam, nem tudtam senkivel sem beszélni. 
Kicsit kívülállónak, kicsit kirekesztve érez-
tem magam. Az tartott vissza, hogy Nóri jól 
érezte magát a gyerekek társaságában, úgy 
voltam vele, a gyerekemért megteszem. Las-
san kezdett a véleményem megváltozni, de 
még nem volt az igazi. Férjem változatlanul 
járt le a templomba vasárnaponként. Ő már 
kezdte érezni a gondoskodást, hívott minket 



 

 

is, de én undokul visszautasítottam mond-
ván, ha én elmegyek, ki csinálja meg a va-
sárnapi ebédet. 
Aztán eljött a nyár és Kálmán Margóval ösz-
szefutottam a patikában, ő megtörte bennem 
a jeget. Telefonszámot cseréltünk és pár nap 
múlva felhívott, és megbeszéltük, hogy kis-
lányával meglátogatnak minket. Ahogy me-
sélte a megtérését, egyre jobban kezdett sok 
minden érdekelni, és végre megértettem sok 
mindent. Édesanyám ha-
lálát is fel tudtam dol-
gozni és más szem-
szögből nézni, és vég-
re nem Istent hibáz-
tatni. Hosszú évek 
tagadása után végre 
elkezdtem hinni újra 
Istenben. Mi is el-
kezdtünk járni vasárna-
ponként az istentisztelet-
re és egyre több emberrel 
ismerkedtünk meg. Megis-
mertük Estefán Andiékat és 
azt vettük észre, hogy pillana-
tok alatt barátok lettünk. Ittuk min-
den szavukat, ahogy tudtak Istenről és 
Jézus Krisztusról beszélni. Augusztus-
ban a lelkész házaspár hívott minket Bala-
tonfenyvesre, de sajnos oda nem tudtunk 
menni, de már akkor megígértük, hogy Be-
rekfürdőre biztos megyünk. 
Eljött a szeptember és most már vártam a 
baba-mama kör alkalmait. Most már sokkal 
jobban tudtam figyelni tiszteletes asszony 
szavaira. Szeptemberben megrendezésre 
került a családi nap, ahol ismét jól éreztük 
magunkat, hamar rájöttünk, hogy jó ebbe a 
gyülekezetbe tartozni. Gyorsan teltek a he-
tek, és azt vettük észre, hogy nemsokára 
indulunk Berekfürdőre. Újabb pánik, próbál-
tam mindenféle módszerrel lebeszélni a fér-
jemet, hogy ne menjünk, megint elfogott egy 
bizonytalanság. Istennek hála férjem nem 
hagyta magát lebeszélni, hisz tudta, hogy el 
kell mennünk, mert valami plusszal fogunk 
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onnan hazajönni.  
November 1-jén hétfőn délután mentünk. 
Vacsorával és esti áhítattal kezdtük meg a 
hetet. Már hétfőn megismerkedtünk Gilicza 
Edinával és férjével, akikkel egész héten 
elválaszthatatlanok voltunk és nagyon sokat 
megértettünk általuk is. Másnap reggel Ger-
gely Tündi kezdte a bizonyságtételét. Na-
gyon mélyen érintett mindaz, amiket mon-
dott és egyszeriben égető érzés volt a szí-
vemben. Folyamatosan az zakatolt a fejem-

ben, hogy ma még beszélnem kell 
lelkipásztorommal. Délután 

hívott is, hogy mehetek 
beszélgetni. A hosszú 
beszélgetés folyamán 
eljutottam arra a dön-
tésre, hogy leteszem a 
bűneimet és Jézus 
Krisztust befogadom a 
szívembe. 

Este mindenki kapott egy 
igés kártyát, a napomat 

ennél jobban nem lehetett 
volna befejezni:  

„Kárpótollak azokért az 
évekért, amelyekben pusztí-

tott a sáska”  Jóel 2,25 
Berekfürdőn megkaptam még 

azt a csodát, hogy férjem is 
megtért és új szívvel térhettünk 

haza mindketten!  
Visszagondolva az éveimre, nagyon sok-
szor magányos voltam és elhagyatott, de 
mára rájöttem, nem voltam egyedül, mert 
Jézus Krisztus mindig velem volt és vigyá-
zott rám. Hálás vagyok az Úrnak, hogy 
ilyen sok embertől kaptam útmutatást, 
segítséget, megismerni Jézus Krisztust. 

„Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és 

bizonyságot teszünk róla, és ezért hirdetjük 

nektek is az örök életet, amely azelőtt az Atyá-

nál volt, most pedig megjelent nekünk”  

János első levele 1,2 
Pfeiffer Melinda  
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Az Úrral együtt 
1997 óta élek Fóton férjemmel, aki itt is nőtt 
fel. Egy békés megyei kisvárosból, Mezőko-
vácsházáról származom. Szüleim szeretettel, 
odaadással neveltek fel minket az öcsémmel. 
Templomba nem jártak, nem hittek és nem 
hisznek az Úrban, nem is lettünk megkeresz-
telve. Nagyszüleim vallásosak, de nem hívő 
keresztyének, bár nagypapám közel állt az 
Úrhoz. Magyarbánhegyesen laktak, többször 
elvittek a helyi katolikus templomba, főleg 
ünnepekkor. Szerettem velük menni, bár 
nem mindent értettem, mit miért tesznek, 
kihez imádkoznak, zavart, hogy nem tudtam, 
mikor kell felállni, letérdelni, keresztet vetni 
stb. Kérdezgettem nagyszüleimet, ők próbál-
tak válaszolni, tanítgatni. Zavaros volt ne-
kem ez az egész. Nem értettem azt sem, 
hogy miért nem lettem megkeresztelve, így 
hogy szerethet engem Isten, hisz nem tarto-
zom hozzá. Emlékszem, nagyapám egyszer 
azt mondta nekem: „Ha megkereszteltek, ha 
nem, Jézus téged is nagyon-nagyon szeret.” 
Akkor ebbe belenyugodtam. 
Az általános iskola elvégzése után Békéscsa-
bára vettek fel szakközépiskolába. Kollégista 
lettem, a hit kérdése háttérbe szorult. A szi-
gorú rendszabályok, nevelőtanárok és gon-
dos szülői háttér ellenére is hanyagolni kezd-
tem a tanulást. Fontosabb volt a szórakozás. 
Egyik évben annyira lazán vettem az iskolát, 
hogy majdnem évet kellett ismételnem. Az 
Úr már akkor is próbált figyelmeztetni. A 
pótvizsgára összeszedtem magam és utána le 
is érettségiztem, majd Budapesten helyez-
kedtem el kórházban és mellette tanultam. 
Szüleim nehezen engedtek el, de számomra 
szóba sem jöhetett más, hiszen az akkori 
barátom is Budapesten dolgozott. Összeköl-
töztünk. A nagy szabadság, önállóság telje-
sen a fejembe szállt. Szerettem a munkámat, 
sokat dolgoztam, belekerültem a mókuske-
rékbe. A kevés szabadidő, a fáradtság meg-
rontotta a kapcsolatunkat. Ma már tudom, 
hogy nem volt rajtunk az Úr áldása, hiszen 

nem voltunk házasok, nem az Ő akarata sze-
rint éltünk együtt. Az ördög velem is elhi-
tette, hogy nem számít a „papír”, bármi-
kor ki lehet lépni egy kapcsolatból szaba-
don, ha valami nem tetszik. Jöttek egymás 
után a buktatók, kisebb-nagyobb hazugsá-
gok, majd hűtlenség és szakítás. Éreztem, 
hogy nem jó irányba tartok. Jézus ott állt az 
ajtó előtt, de én még a kopogtatását sem 
hallottam meg, az ajtó zárva maradt. 
Megismerkedtem a férjemmel, akivel szintén 
évekig éltünk úgy együtt, hogy nem tartottuk 
fontosnak a házasságot. Így kerültem Fótra. 
Szüleim, nagyszüleim próbáltak a lelkemre 
beszélni, hogy ez így nem helyes, de én túl 
önző és lázadó voltam, nem hallgattam rá-
juk. Éltem tovább a magam felgyorsult, hi-
tetlen életét, bár a szívemben ürességet érez-
tem valami után. Esténként volt, hogy el-
mondtam a nagyszüleimtől tanult, „betanult” 
imámat, ami nem szívből jött, inkább csak 
megszokásból. 
2001-ben megszületett keresztfiunk, de csak 
úgy vállalhattam a keresztanyaságot, ha 
megkeresztelkedem. Zila Péter, akkori fóti 
lelkipásztor hívott, járjak konfirmációi elő-
készítőre. Szívesen, de félve mentem. Hatan 
voltunk a csoportban, jól éreztük magunkat 
ezeken az alkalmakon, együtt konfirmáltunk 
és én végre meg lettem keresztelve. Tisztele-
tes úr sokat beszélt nekem a házasság szent-
ségéről, kezdtem szégyellni magam. Egyre 
többször eljött velem istentiszteletre a pá-
rom, Tibi is. 2003-ban kértük az Úr áldását 
közös életünkre, összeházasodtunk. Tovább-
ra is jártunk templomba vasárnaponként, 
eleinte együtt, majd egyre többször csak én 
egyedül. A hitem kicsi és gyenge volt, az 
ördög pedig húzott vissza. Találtam kifogá-
sokat mindig, hogy miért maradozok ki a 
vasárnapi istentiszteletekről. Családomban, 
munkahelyemen hitetlen emberekkel voltam 
körülvéve, nem volt nehéz otthon maradni. 
A bűneimmel sem tudtam mit kezdeni! 
De az Úr erősebb! 2004-ben kaptam állást a 
fóti rendelőben. Csodának éltem meg, mert 
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végre olyan emberekkel dolgozhattam 
együtt, akik hisznek az Úr Istenben. A főnö-
köm hívő keresztyén, a hite nagyon sok erőt 
adott és ad nekem ma is. Áldja meg őt az 
Isten! 
2004 szeptemberében Végh Tamás tisztele-
tes úr tartotta az evangelizációs hetet. Olyan 
erővel robbant be a szívembe az igehirde-
tése, hogy az alkalmak után könnyeimmel 
küszködve, de nagyon boldogan mentem 
haza. Megértettem, hogy bűneimet letehe-
tem Jézus keresztjénél, nem kell tovább 
cipelnem. Az Úr megváltott gyermeke 
vagyok, és a bűneimre Jézus ad feloldo-
zást, a vérét adta értem, bűnös emberért. 
Sírva kértem tőle bocsánatot és Ő adott 
nekem hálás, új szívet. 
2006-ban Istentől megkaptuk a legnagyobb 
ajándékot, megszületett Bence fiúnk. Na-
gyon fontosnak tartottam, hogy pici korától 
kezdve hallhasson az Ő Uráról, aki teremtet-
te és szereti. Az élete részévé vált, hogy va-
sárnap templomba megyünk a baba-mama 
szobába. Három évesen az óvoda 
választásnál fel sem merült más 
hely, mint a Száz Juhocska Re-
formátus Óvoda. Köszönöm Is-
tennek, hogy Bence oda járhat. 
Áldja meg az Úr az ott dolgozó 
óvónőket és dadusokat, azért a 
munkáért, amit ők nagy szeretet-
tel és hittel végeznek. 
Már évek óta ketten járunk Ben-
cével a gyülekezet nagy családjá-
ba, nemcsak vasárnap, hanem 
különböző alkalmakra is. Hála 
legyen Istennek lelkészeinkért és 
az őket segítőkért, akik sokat 
fáradoznak ezekért az alkalma-
kért, ahol erősödhet az én hitem 
is. Sokszor előjön az óember be-
lőlem is, de már fel tudom ismer-
ni és imádsággal leküzdeni. Tu-
dok bocsánatot kérni, ami régen 
nem vagy csak nehezen ment, és 
meg tudok bocsátani, hiszen ne-
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kem is megbocsátott az Úr. Ha úgy érzem, 
hogy nem tudok megküzdeni az életemben 
nehéz dolgokkal, és kezdek csüggedni, ad az 
Úr biztatást. Vagy a kisfiam kezd el énekelni 
egy dalt, amit az oviban tanultak Jézusról, 
vagy olvasok egy Igét, bizonyságtételt, vagy 
jön egy gyülekezeti alkalom, ami megerősít. 
Minden nap imádkozom a családomért, sze-
retteimért, hogy átélhessék ők is ezt a békes-
séget, amit egyedül csak az Úr adhat. 

„Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, 
Füves legelőkön terelget, 
Csendes vizekhez vezet engem. 
Lelkemet felüdíti, 
igaz ösvényen vezet az Ő nevéért. 
Ha a halál árnyéka völgyében járok is, 
nem félek semmi bajtól, 
mert Te velem vagy: 
vessződ és botod megvigasztal engem.” 
Zsolt. 23,1-4 

Virág Andrea  
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Gondolatok a presbiteri  
konferenciáról –  

nem csak presbitereknek 
Egy év múlva lejár a presbitériumok mandá-
tuma, és a református gyülekezetek új pres-
bitériumokat választanak. A november végén 
gyülekezetünkben megrendezett egyházme-
gyei presbiteri csendesnap is már a válasz-
tásra való készülődés jegyében telt. Az elő-
adáson nem csak a jelenlegi presbiterek szá-
mára hangzottak el hasznos gondolatok. An-
nak érdekében, hogy jövő ilyenkor felelős 
döntés születhessen, minden választásra jo-
gosult gyülekezeti tagnak érdemes elgondol-
kodnia azon, hogy Isten Igéje milyen szem-
pontokat állít elénk a presbiteri szolgálatra 
alkalmas személyek kiválasztásához. 
Tokody Attila egyházmegyei tanácsos test-
vérünk igen lényegre törő és igei szempont-
ból megalapozott előadása a „Presbiter-
választás missziói szempontjai” címet visel-
te, melyet a továbbiakban szeretnék röviden 
összefoglalni. 
Misszió alatt Krisztus egyházának azt a 
szüntelen fáradozását értjük, amely által az 
Ő gyülekezetébe akarja gyűjteni Isten kivá-
lasztottait. A Magyarországi Református 
Egyház a misszióról törvényt is alkotott, 
mely kimondja többek között, hogy  „A 
missziói munkában az egyház minden tagjá-
nak feladata, hogy élőszóval, hitből fakadó 
cselekedetekkel, valamint példaadó élettel 
tanúskodjék a Jézus Krisztusban megjelent 
üdvösségről. (…) A misszió szervezéséért és 
végzéséért az egyház fokozatos testületei és 
megválasztott tisztségviselői kiemelten fele-
lősek.”.  
Emberek közé vinni Isten kinyilvánított iga-
zságát, az evangélium erejével szervezni 
közösséget, Isten országának nyerni meg 
embereket: ez a misszió, és ez a presbiteri 
szolgálat egyik legfontosabb területe is. A 
törvény kimondja továbbá, hogy a presbite-

rek az egyházközség lelki és anyagi javainak 
sáfárai, felelősek egyebek mellett az isten-
tiszteleti, missziói feladatok ellátásáért, dia-
kónia szervezéséért, az egyházfegyelmezés 
gyakorlásáért, az ingó és ingatlan vagyon 
kezeléséért, költségvetésért, záró számadás-
ért. 
A presbiteri szolgálat igei alapjai mellett 
(2Móz1,8; Tit.1,5-9; 1Thessz.5,12-13; 1Tim-
.3,1-7; 1Pét.5; II. Helvét hitvallás 18. fejeze-
te) megszívlelendőek egy régi svéd presbiteri 
kiskáté pontjai: 
„Nem választható presbiternek az, aki az 
istentiszteleteket nem látogatja, aki erkölcs-
telen életet él, részeges, káromkodó, irigy, 
haragtartó és önző, aki fontosabbnak tartja 
a saját javát, mint a közösségét. A jó presbi-
ter élete tiszta, élettársát megbecsüli, gyer-
mekeit fegyelem alatt tartja. A hit tisztasága 
felett családjában is őrködik, rendszeresen 
olvassa a Bibliát, és rendszeresen imádkozik. 
Az istentiszteleteket családjával együtt szor-
galmasan látogatja, az úrvacsorában minden 
alkalommal részt vesz. Gyülekezete és egy-
háza javára szívvel és örömmel adakozik. 
Vezetőivel, lelkészeivel, presbiter társaival 
szemben testvéri szeretettel és bizalommal 
viseltetik. A presbitérium kötelessége fel-
ügyelni a gyülekezet hitéletét, erkölcsi maga-
viseletét. (…) A presbiterek a lelkipásztor 
munkatársai. (…) A gyülekezet minden egyes 
tagjáért ők is felelősek lévén kötelességük 
arra igyekezni, hogy a gyülekezetben Isten 
félelme és tisztelete uralkodjék és a jó er-
kölcs otthonos legyen. (…) Kötelesek a vi-
szálykodókat békességre inteni, a tehetőseket 
áldozatkészségre buzdítani, a szűkölködők és 
nyomorultak ügyét támogatni, az elhagyotta-
kat felkarolni, a gyengéket erősíteni, a bűnbe 
esetteket a jó útra visszatéríteni, és a megté-
rőket gondozni. A presbiter buzdít Isten Igé-
jének olvasására, az igehirdetés hallgatásá-
ra. (…) A presbiter az őreá bízott családokat 
lelkiismeretesen látogatja, körükben beszél-
getéssel és más módon Isten iránt ébreszt 
tiszteletet. (…) Elméjében a presbiter szünte-
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lenül maga előtt tartja, hogy Isten őt nem 
uralkodni, hanem szolgálni hívta. (…)” 
Mi tehát a presbiter Istentől rendelt feladata 
a gyülekezetekben? A hangsúly a missziói 
tevékenységen van, de minden egyéb mun-
kát is el kell végezni. Sok gyülekezetben 
problémát jelent, hogy a gyülekezeti tagok 
egy része nem vesz részt a gyülekezet életé-
ben. A legtöbb ember úgy gondolja, ha ő 
vasárnap elmegy és meghallgatja az isten-
tiszteletet, ezzel ő megteszi a magáét. Sokan 
azt mondják, ők semmi olyanhoz nem érte-
nek, ami egy gyülekezetben szükséges. Jézus 
példázatában a gazda minden szolgának 
adott tálentumot, és minden szolgától szá-
mon is kérte. Ez alapján minden gyülekezeti 
tagnak megvan a maga feladata, csak sokan 
nem látják, nem akarják látni a saját felada-
tukat. 
Krisztus nem mondta, hogy egyik feladat 
értékesebb, a másik pedig hitványabb, de azt 
mondta, hogy van, ami a te feladatod, és azt 
tőled kérem számon. 
Mi a közösség feladata a presbiterválasztás 
kapcsán? Az 1Tim.5,17 alapján azt mondhat-
juk, hogy vannak vezető egyéniségek, akik-
nek egy közösség vezetéséhez van karizmá-
juk. Ezeket fel kell ismerni a közösségnek, 
vezetéssel kell megbízni, majd folyamatosan 
figyelni kell a munkálkodásukat, hogy veze-
tőként beválnak-e. Aki pedig bevált, azt meg 
kell becsülni. Pál az igehirdetőket és a taní-
tókat is presbitereknek tartja. Eszerint nem 
azokat kell presbiterré választani, akik 
életkoruk alapján már megérdemlik, nem 
is azt, akinek elég ideje van részt venni az 
üléseken, nem is azt, akinek van bátorsága 
jól megmondani az igazát a lelkésznek, 
hanem azt kell megbecsülni az apostol 
szerint, aki bevált és fáradozik. 
Kívánok a gyülekezetnek a fenti gondolatok 
és igehelyek fényében bölcs készülődést a 
jövő évi választásra! 
Az előadás teljes terjedelmében letölthető 
gyülekezetünk honlapjáról. 

Nagy Zsolt presbiter  
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„Énekeljünk” – 116. ének 
Végezd a munkát, mit rád bízo� Isten, 

tedd szerete�el! Az év szálló szél. 
Tűnik az élet és állandó nincsen, 
csak szerete�el mit végbevi�él. 

Múlik i� minden, állandó nincsen, 
tűnik a szépség, ha dér rálehel; 

csak Istent szolgáló hű szeretetnek  
műve az érték, mi nem múlik el. 

Mért tékozolnád a drága idődet? 
Ments kötözö�et, és enyhítsd a bajt! 

Az Úrra nézz s mutass! Égjen a mécsed! 
Ő adhat békét és ő némít jajt. 

Múlik i� minden, állandó nincsen, 
tűnik a szépség, ha dér rálehel; 

csak Istent szolgáló hű szeretetnek  
műve az érték, mi nem múlik el. 

Látja a munkát, mit végezel érte, 
ő áldja, méri, rád néz szüntelen. 

Fenn hoz majd termést a jó mag vetése, 
vessük el hi�el! Gyümölcsöt terem! 

Múlik i� minden, állandó nincsen, 
tűnik a szépség, ha dér rálehel; 

csak Istent szolgáló hű szeretetnek  
műve az érték, mi nem múlik el. 



 

 

23 

örömHíRlap 

Imatémák 2010. KARÁCSONY  

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 nevelkedő gyermekekért és a dolgozókért; 
� a Fóti Ökumenikus Iskoláért és valamennyi egyházi oktatási intézményért; 
� a gyülekezet vezetőiért, terheik hordozásáért, a gyermekek között végzett szolgálatért; 
� a gyülekezetben végzett ének-zenei szolgálatokért, énekkarunk jövőjéért; 
� a kisalagi gyülekezet testi-lelki épüléséért; 
� egyházunk és egyéni lelki életünk megújulásért; 
� a missziói munkákért; 
� a gyászolókért, a megkeseredett szívűekért; 
� a magyar népért, országunk jövőjéért, vezetőiért. 

Gyökössy	Endre:	Boldogságok	

BOLDOGOK,	akik	tudják,	miért	élnek,	

mert	akkor	azt	is	megtudják	majd,		

hogyan	éljenek.	

BOLDOGOK,	akik	összhangban	vannak		

önmagukkal,	

mert	nem	kell	szüntelen	azt	tenniük,		

amit	mindenki	tesz.	

BOLDOGOK,	akik	csodálkoznak	ott	is,		

ahol	mások	közömbösek,	

mert	örömös	lesz	az	életük.	

BOLDOGOK,	akik	tudják,		

hogy	másoknak	is	lehet	igaza,	

mert	békesség	lesz	körülöttük.	

BOLDOGOK,	akik	nevetni	tudnak	önmagukon,	

mert	nem	lesz	vége	szórakozásuknak.	

BOLDOGOK,	akik	meg	tudják	különböztetni		

a	hegyet	a	vakondtúrástól,	

mert	sok	zavartól	kıḿélik	meg	magukat.	

BOLDOGOK,	akik	észreveszik	a	diófában		
a	bölcsőt,	az	asztalt	és	a	koporsót	és		

mindháromban	a	diófát,	

mert	nemcsak	néznek,	hanem	látnak	is.	

BOLDOGOK,	akik	lenni	is	tudnak,		

nemcsak	tenni,	

mert	megcsendül	a	csöndjük	és	titkok	tudóivá	

válnak.	Leborulók	és	nem	kiborulók	többé.	

BOLDOGOK,	akik	mentség	keresése	nélkül	

tudnak	pihenni	és	aludni,	

mert	mosolyogva	ébrednek	fel		

és	örömmel	indulnak	útjukra.	

BOLDOGOK,	akik	tudnak	elhallgatni		

és	meghallgatni,	

mert	sok	barátot	kapnak	ajándékba		

és	nem	lesznek	magányosak.	

BOLDOGOK,	akik	nem	veszik	túl	komolyan	

önmagukat,	

mert	környezetük	megbecsüli	őket.	

BOLDOGOK,	akik	%igyelnek	mások	hı́vására	

anélkül,	hogy	nélkülözhetetlennek	hinnék		

magukat,	

mert	ők	az	öröm	magvetői.	

BOLDOGOK,	akik	komolyan	tudják	venni	a	kis	

dolgokat	és	békésen	a	nagy	eseményeket,	

mert	messzire	jutnak	az	életben.	

BOLDOGOK,	akik	megbecsülik	a	mosolyt		

és	elfelejtik	a	%intort,	

mert	útjuk	napfényes	lesz.	

BOLDOGOK,	akik	jóindulattal	értelmezik	má-

sok	botlásait,	akkor	is,	ha	naivnak	tartják	őket,	

mert	ez	a	szeretet	ára.	

BOLDOGOK,	akik	gondolkodnak,		

mielőtt	cselekednének,	és	imádkoznak,		

mielőtt	gondolkodnának,	

mert	kevesebb	csalódás	éri	őket.	

BOLDOGOK,	akik	el	tudnak	hallgatni,		

ha	szavukba	vágnak,	ha	megbántják	őket,		

és	szelıd́en	szólnak,	

mert	Jézus	nyomában	járnak.	

BOLDOGOK,	akik	mindebből	meg	is	tudnak	

valósıt́ani	valamit,	

mert	életesebb	lesz	az	életük. 



 

 

Állandó alkalmaink � 
 

Vasárnap 10.00  Gyülekezeti és gyermek-istentisztelet 
Szerda    9.00 Bibliaóra 
Csütörtök 18.30 Imaóra 
Péntek  18.00 Ifjúsági óra 
 

Kéthetente csütörtökön            9.30 Baba-mama klub 
Minden hónap első keddjén      18.30 Férfióra 
Minden hónap harmadik péntekén  17.00 Nőióra 
 

Énekkari próbák 
Összpróba:  szerda 18:00-20:00 

örömHÍRlap 
A Fót-Központi Református  

Egyházközség Folyóirata 
 

Felelős szerkesztő:  

Sebestyén Győző 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.  

Következő számunk Húsvét  
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    ����    
 December 31. 17:00 Óévi hálaadó istentisztelet 

 Január 1. 17:00 Újévi istentisztelet 
       Alliance imahét 
 16. 10.00 Gyülekezeti beszámoló  
   a 2010-es évről 
 15:00 Presbiterek és feleségeik  
       szeretetvendégsége 

 Március 8-11. 18:00 Böjti bűnbánati hét 
 13. 10:00 Böjt első vasárnapja, úrvacsorás  
       istentisztelet 

 Április 17. 10:00 Virágvasárnap 
 18-23. 18:00 Húsvéti bűnbánati hét 
 24. 10:00 Húsvéti úrvacsorás istentisztelet 
 25. 10:00 Húsvéti úrvacsorás istentisztelet 

 Május 1. 10:00 Körzeti női csendesnap 

A SZÍVEMET ÁTADOM ÉN 
A szívemet átadom én, 

Ó nézd, leteszek mindent lábad elé.  
Mi nélküled benne volt kár és szemét, 

Uram szívemet átadom én. 

A szívemet átadom én, 
Ó nézd, könyörög lelkem új életért. 
És elhiszem üdvömért véred elég, 

Uram szívemet átadom én. 

A szívemet átadom én, 
Ó halld, kiáltok hozzád Szent Lelkedért. 
Most tölts be hát teljesen, szentté tegyél, 

Uram szívemet átadom én. 
Kelly Willard, ford.: Révész Árpád  

     Karácsony 
         A karácsony  
       a legnagyobb csoda, 
      Az Isten el nem  
      múló mosolya. 
          Füle Lajos 


