
 

 

2010. Újkenyér  

A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata 

A ma embere már nem is igen 
ismeri e szót, s annak jelentéstar-
talmát. Kiveszett a fogalmi szó-
tárából. Vagy ha ismeri is, úgy 
gondolkozik róla, hogy ez az, 
ami nincs. Nincsenek csodák. 
Vagy van, aki ezt mondja: cso-
dák voltak régen, de ma már nem 
történnek. Sajnálom ezért a rea-
lista embereket. Azokat, akik azt 
vallják, hogy amit látok, tapin-
tok, érzékelek, amiről meggyő-
ződhetek, az létezik. Pedig folya-
matosan történnek körülöttünk 
csodák. Boldog az az ember, aki 
észreveszi őket! 
Az elmúlt hónapokra, ha vissza-
nézek, egyfajta ujjongó hálaadás 

tölt el. Hálaadás 
Isten csodáiért. Há-
laadás az élő Isten 
felé, Aki Szentlelke 
és Igéje által közöt-
tünk jár, bennünk él, 
és hatalmasan mun-
kálkodik. Januárban 
még tele volt a szí-
vem fájdalommal, 
mert egyre több ösz-
szetört szívű ember 
keresett fel minket, 
lelkészeket, és pana-
szolták el mély fáj-
dalmukat, megseb-
zett voltukat. Velük 
beszélgetve elszo-

morodtam azon, hogy milyen 
borzasztó lett ez a világ, amiben 
élünk! Mennyi önzés, széthúzás, 
mennyi hűtlenség és pusztítás 
van benne! De az átimádkozott, 
álmatlan éjszakák mintha csak az 
előszobái lettek volna a sok ál-
dásnak, ami aztán következett! 
Hiszen Isten imádságot meghall-
gató Úr, aki nem hagyja az em-
bert válasz és segítség nélkül. 
Persze a válasz, a megoldás nem 
mindig úgy jön, ahogy azt az 
ember képzeli, de mindig úgy 
jön, ahogy az Isten szemszögéből 
az emberre nézve a legjobb. Így 
történt, hogy egyszer csak oszlani 
kezdtek a sötét felhők fölöttünk – 
lelki értelemben – és jöttek az 
Istentől küldött áldássorozatok. 
Egyszer csak azt vettük észre, 
hogy egyre több és több ember 
szíve nyílik meg Isten felé, és 
kezdi el keresni Őt. Ki nyomorú-
ságában, ki pedig kíváncsiságá-
ban, Isten által vonzva. És Isten 
ezeket a kereső embereket egy 
csapatba terelte össze március-
ban, amikor is elkezdődött a  
Keresztkérdések sorozata. Több-
ször hirdettük a templomban, 
hogy akiben kérdések, miértek 
vannak, aki szeretné Isten lényét 
tisztábban látni, az jöjjön közénk 
és vegyen részt ezeken az alkal-
makon. 
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Először csak egy-két ember jelentkezett. 
Aztán egyre többen bátorodtak fel, és lettünk 
végül tizennyolcan. Tíz hétfő estén keresztül 
Márk evangéliumát tanulmányoztuk, két 
csoportra bontva és három fő kérdésre keres-
tük a választ: Ki Jézus? Miért jött el a föld-
re? Mit jelent Őt követni? Miközben hallgat-
tuk az előadásokat, egyre több kérdés fogal-
mazódott meg a szívekben, amiről egyre 
bátrabban és őszintébben tudtunk beszélget-
ni. Isten a Szentlelke által mindig érezhetően 
közöttünk volt. Munkálkodott a szívekben, 
és egyre közelebb és közelebb vont Önmagá-
hoz. 
És jöttek azok a bizonyos csodák. Egyre 
hosszabbak lettek a hétfő esték, és egyre 
inkább azt éreztük, csodálatos Isten előtt, 
ebben a kis közösségben lenni. Aztán a hétfő 
esték sem voltak elegendők. Jöttek a szemé-
lyes, négyszemközti beszélgetések, amikor 
úgy tudtunk leülni egy-egy emberrel, hogy 
még mélyebbre ásva felszínre kerültek életük 
terhei, fájdalmai, láncai, amik megbénították 
életüket. Sok szív talált haza az Atyához. 
Sok szív értette meg, ki az a Jézus, miért halt 
meg a kereszten, és hogy milyen jó dolog az 
Ő megváltott gyermekeként az Ő nyomdoka-
iba szegődni! Voltak örömteli felismerések, 
voltak csodálatos szabadulások, amelyek 
után elkezdődhetett az igazi élet – Jézussal. 
Nélküle ugyanis csak hitetlenség és vegetá-
lás van. Milyen csodák történtek? Olyanok, 
amikről néhányan most őszintén beszámol-
nak a bizonyságtételeikben, de mindegyik 
ugyanúgy kezdődött: Jézus Krisztus, az Isten 
Fia kereste az elveszett, önmagában bízó 
embert és meghalt érte a Golgotán, megke-
gyelmezve neki. Kegyelemre szoruló embe-
rek elfogadták az Ő kegyelmét, és akár még 
ötven évnyi ateizmus után is tudtak Istenhez 
térni és Vele új életet kezdeni. A sok fájda-
lom, keserűség után megtanulni bízni és re-
mélni. A sérelmeket, a bántásokat szívből 
megbocsátani. A rövid időre kapott, szeretett 
gyermeket Isten kezébe tenni és Jézusban 
megerősödni. 
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Milyen csodákért hálás a szívem? Túrmezei 
Erzsébet szép verse hadd foglalja össze! 
 
Megújulás és bűnbocsánat! 
Üde sarjat hajt a kiszáradt, 
Kopár fa, gyümölcshozó ágat! 
Halál helyén élet terem. 
 
Előttünk jársz! Te vagy az élet! 
A tegnap is hirdeti fényed, 
De ha mi ma követünk téged, 
Csodát virágzik a jelen! 
 
Bűnbocsánatért, megújulásért, örömtől köny-
nyes szemekért, Jézus kegyelméért vagyok 
hálás és legyünk mindannyian, akik szeret-
jük az Urat, és hordozzuk imádságban azokat 
a testvéreinket, akik a sorozat ünnepi 
záróistentiszteletén megkeresztelkedtek, 
konfirmáltak és megújították Krisztusban a 
hitüket. 
Csodát virágzik a jelen! A mi jelenünk, mert 
Isten benne van. Mert munkálkodik és fel-
nyitja a földhöz tapadt szemünket, és meg-
mutatja, aki Őt keresi, Benne bízik, és Tőle 
várja élete eligazítását, azt Ő szeretetével 
veszi körül. 
Kell ennél nagyobb csoda? 
Bár minden kedves olvasónak ez kellene! 

Sebestyén Julianna beo. lp. 
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Újra Vele! Véletlen? 
Baptista szülők gyermeke voltam, 13 éves 
koromban – mintegy családi hagyományként 
– bemerítkeztem. A gimnáziumban sajnos 
elkapott a kor ateista szelleme, és nemcsak 
nagylánynak éreztem magam, de szembefor-
dultam a szüleimmel és Istennel is. Még ön-
gyilkossággal is fenyegetőztem, ha beleszól-
nak életembe és elveimbe. Így drága jó szü-
leim hagyták „élni” az életemet – Isten és 
keresztyén gyülekezet nélkül. Tudom, hogy 
sokat imádkoztak értem, ma már tudom, 
hogy ennek is köszönhetem, hogy 52 év Is-
ten nélküli élet után visszataláltam az Atyá-
hoz és Jézus Krisztushoz. 
2008-ban a férjem súlyos beteg lett, teljes 
tehetetlenségében a kórház mégis ki akarta 
adni őt otthoni ápolásra. Ettől ret-
tenetesen megijedtem, az őrület 
határán voltam, ám egyik nap egy 
olyan barátnőm keresett meg tele-
fonon, aki két évben egyszer szo-
kott hívni. Érdeklődése után fel-
ajánlotta a segítségét a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálaton keresz-
tül. Így férjemet a Szeretetszolgá-
lat váci kórházába vitték, ahol 
ugyan rövidesen meghalt, de lega-
lább keresztyén környezetben és 
emberi körülmények között volt 
élete utolsó napjaiban. Ez a váratlan segítség 
nyitotta fel a szememet, hogy ha létezik 
ilyen csoda, az csakis Isten létét igazolja. 
Földrengésszerű felismerés volt, hogy jé, 
létezik Isten! Ezt tudomásul vettem, de nem 
foglalkoztam vele. Majd 2009. nyár végén – 
egészen „véletlenül” – összeakadtam egy 
szomszédasszonnyal a református templom-
ban. 
Jól éreztem magam a gyülekezetben, és ettől 
kezdve szinte minden vasárnap hallgattam az 
Igét. Nagyon sok kérdésem, kétségem volt 
még Istennel kapcsolatban, de éreztem, ott a 
megoldás az Isten házában.  
2010 tavaszán a lelkészházaspár vezetésével 

interaktív „tanfolyam”, az ún. Keresztkérdé-
sek sorozat kezdődött, ahova meghívtak, és 
én elmentem. Csupa fiatal kereső volt a tár-
sam ebben a 10 hétben. Jó volt, hogy nem-
csak nekem voltak kérdéseim, hanem más-
nak is, és ezekre a kérdésekre, kételyekre 
mindig kaptunk választ. Isten és a Szentlélek 
jelenlétét egyre jobban éreztem, ám Jézus 
Krisztus valóságát és áldozatát a bűnösökért, 
köztük értem is, még felfoghatatlannak érez-
tem. 
Pünkösd hétfőn 18 társammal együtt konfir-
máltam és fogadalmat tettem. Ez a nap szá-
momra életem egyik legszebb napja volt. 
Mintegy „véletlenül” júniusban 8 fóti fiatal-
lal eljutottam Biatorbágyra, hosszas otthoni 
egyeztetés után. Féltem egy kicsit ettől a 

csendeshéttől, a családomnak nem 
mondtam el, „mi folyik” ott. Aztán 
elkezdődtek a csendesnapok, ahol 
naponta háromszor hallgattuk Is-
ten Igéjét a Bibliából. A heti téma 
az „Elfogadás és elutasítás” volt. 
Kezdett körvonalazódni bennem, 
hogy Jézus Krisztus a Megváltó, 
Aki a bűn uralma alá került embert 
megmenti az Ő helyettes halálával. 
Kétféle ember van: aki elfogadja 
és aki visszautasítja Jézus tanítá-
sát. Rengeteg benyomás, rossz 
tanítás ér minket, de észre kell 

vennünk a rosszat, és ha észrevesszük, az jó! 
Ha Isten megpróbál minket, azért teszi, hogy 
meglássa, milyen a hitünk. Ám a megkísér-
tett ember közelében van, hogy segítsen raj-
ta. Itt a Földön kezdődik az üdvösség, nem a 
halál után! Itt a lehetőség Istent dicsérő em-
berré válni a Földön. Isten megszólít minket 
valamilyen módon, akár a mindennapok ki-
csi csodáival is. Szeretettel jön elénk! Ne 
csak a nehézségeket érezzük, naponta történ-
nek velünk csodák! Isten segítségének felté-
tele a hit. Isten létét az ördögök is hiszik és 
rettegnek Tőle. Jézus Krisztust felismerni 
Megváltónak a feltétele a hit mellett, hogy a 
mennybe jussunk. 
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Honnan jöttél? Messziről? Mit 
tudtál Istenről? Üres volt az éle-
ted? Hallottál Róla, és érezted, itt 
a helyed? Ilyen kérdések zúgtak 
bennem, és megjött a válasz: 
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, 
akik megfáradtatok, és meg vagy-
tok terhelve, és én megnyugvást 
adok nektek”. A találkozást Isten 
kezdeményezte, nem te. Előadói 
buzdításra imádkoztam: „Hiszek 
Uram, de légy segítségemre az én 
hitetlenségemben”. Kicsoda Jé-
zus? Isten testbe szállt szerelme, 
mennyből Földre szállt öröm. „Ez 
az én szeretett Fiam, reá hallgas-
satok!” – mondta az Atya. 
2010. június 10-én – a negyedik csendes-
napon – megkaptam a személyes üzenetet. 
Bálint Éva előadó-testvérnő Sámuelről és az 
ő életéről hirdette az Igét, akit szólított az 
Úr, és ő azonnal ugrott: „Szólj, mert hallja a 
te szolgád!”. Ekkor döbbentem rá arra, hogy 
nem csak magamat veszítettem el majdnem 
azzal, hogy ateistaként éltem az életemet, 
hanem a gyermekemet, unokámat is Isten 
nélkül neveltem. Szörnyű érzés volt! De 
akkor meghallottam az üzenetet: „Ne félj, 
mert megváltottalak, neveden szólítottalak, 
enyém vagy! Ha vízen kelsz át, én veled va-
gyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. 
Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a 
láng nem éget meg. Mert én, az Úr, vagyok a 
te Istened…” Ézsaiás 43,1–3. 
És jöttek az üzenetek: „Ifjúkorod szégyenét 
is elfelejted…”, „Egy rövid szempillantásra 
elhagytalak, de nagy irgalommal összegyűj-
telek” Ézsaiás 54, 4;7. 
Felismertem, hogy a csendeshét célja nem 
az, hogy különböző lelki gyakorlatok után 
elmondhassam, hogy mesterfokon „megcsi-
náltam”, hanem hogy úgy éljek, mint az Ő 
képmása, követe. Engedjem be teljesen az 
életembe, és aztán Ő megváltoztat. Segített 
ebben a felismerésben a hét elején személyre 
szólóan kiosztott Ige is: „mindazáltal ne úgy 

legyen, ahogyan én akarom, hanem amint 
te” Máté 26,39b 
Julika tiszteletes asszonnyal történt beszélge-
tések után már tudtam Jézushoz imádkozni, 
megértettem, hogy Ő értem is meghalt a ke-
reszten, Ő tud vezérelni engem, hogy Isten-
nek tetsző életet éljek, és legyek az Ő kép-
mása, követe a környezetemben és csalá-
domban. „Bölccsé teszlek és megtanítalak, 
melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, raj-
tad lesz a szemem”. Zsolt. 32,8. 
Hiszem és bízom benne, hogy így van és így 
lesz. A csendesnapok elmúltak, visszatértem 
a kemény hétköznapok gondjaiba, de most 
már újból Vele vagyok, Istennel és Jézus 
Krisztussal. Ma már azt is tudom, hogy 
„véletlenek” nincsenek!  

Nagyné Kati 
 

Az  Úrtól függjünk!  
Ő az, Aki vezet és gondoskodik  

ideigvaló és örökkévaló szükségeinkről 
mindaddig, amíg bízunk Benne.  

Miközben a hitetlenség  
csak a nehézségeket látja,  

a hit az Úrra tekint.  
(Hudson Taylor) 



 

 

Honnan? – Hová! 
1971-ben születtem, korábban Kunmadara-
son laktam. 1999. április 19-én költöztünk 
Fótra. 
Szegény családban nőttem fel, hárman va-
gyunk édestestvérek, és van egy féltestvérem 
édesapám első házasságából. Olyan család-
ban nőttem fel, amit még nem irigyelt senki: 
ami rossz előfordulhat, az nálunk megvolt, 
alkohol, családon belüli erőszak. De tanul-
tam belőle, hogy egy anya mi mindenre ké-
pes, hogy összetartsa a családot, szeresse a 
gyermekeit, és milyen sokat kell dolgozni 
azért, hogy meg tudj élni. 
13 évesen, május 6-án konfirmáltam, de nem 
kereszteltek meg. Ötvös tiszteletes úr azt 
mondta, hogy közben meglesz, de elfelejtet-
te! Abban az időben szokás volt a konfirmá-
ció, tehát ez nekünk azt jelentette, hogy köte-
lező. 
Mezőtúron tanultam tovább, ott voltam kol-
légista, szerettem, mert addig nem voltam 
otthon, és nem kellett a rossz dolgokat átél-
nem. 19 évesen férjhez mentem, 20 évesen 
szültem a fiamat, boldog voltam, amíg meg-
született. Utána ugyanaz folytatódott nálunk, 
mint gyermekkoromban, csak becsatlakozott 
a szerencsejáték, sanyarú rossz élet a férjem 
oldalán. Első karácsonyunkat külön lakásban 
nagyon vártuk, de nem lett. 1992. december 
23-án a férjem öngyilkos lett. Egy világ dőlt 
össze bennem. 20 hónapos volt a kisfiam, és 
temettük az édesapját. 
Következett a kétségbeesés: nyugtatókon, 
altatókon éltem fél évig. Szegénység, nyo-
mor, öngyilkosságra való gondolatok, majd 
feleszméltem: nem hagyom el a gyermekem, 
csak én vagyok neki! Megtanultam szűköl-
ködni. Hazaköltöztem édesanyámékhoz, más 
választásom nem volt. Mint egyetlen kenyér-
kereső még többet dolgoztam, sok volt az 
éhes száj, senki nem dolgozott csak én. Meg-
fogattam, nem leszek szerelmes, nem kifize-
tődő. 
Aztán mégis lett egy élettársam, s a pénzem 
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az ő lakásának rendbehozatalára fordítottam, 
hogy együtt tudjunk élni, de az élet fintora, 
ez sem jött be: egy önző férfit találtam ma-
gam mellett, aki szerette a pénzt költeni, de 
csak a másét, és ahogy fordult a kocka, és 
munkanélküli lettem, minden más lett. Ami-
kor a gyermekem játékát eldobta és eltört, 
rájöttem, nem jól döntöttem. S már megint 
hazaköltöztem. 
Egy régi barátságból jött egy szerelem, és 
újabb költözés: irány Fót. Majd egy év fel-
hőtlen boldogság, és megint csalódás, ami 
tartott körülbelül egy évig. Újabb hibát kö-
vettem el: ital plusz gyógyszer, gondoltam ez 
a megoldás, már untam, hogy én sohasem 
vagyok boldog. Nem volt jó megoldás, mert 
így már a gyermekem is megitta a levét. Ő is 
bajban volt, ez neki is sok volt, a vége pszic-
hológus lett.  
Lassan elmúltak a bajok, rendeződni kezdtek 
a dolgok. Felmerült a gyerekvállalás kérdése. 
Ó, nem gond, megcsináljuk, megszületik és 
minden oké – gondoltam én, de ami másnak 
könnyen megy, az nekünk nem. Lombikbaba 
program, s megint próbatétel. A páromat, 
amikor elkeseredett, mindig vigasztaltam, 
hogy Isten adni fogja, csak ki kell várni. Egy 
csomó próbálkozás, és egy halom pénz, na és 
sok megpróbáltatás, és jött a baba. Hatalmas 
boldogság: sikerült! Az orvos nyugtatott: 
idősebb anyuka, lány gyermek, minden rend-
ben lesz. Jött az idő, szülni mentünk, ami a 
kocsi hátsó ülésén meg is történt. Három hét 
múlva kiderült, nincs minden rendben, nem 
múlt el minden nyomtalanul, plasztikázni 
kell – hát a kocsiban sem érdemes szülni! 
Nos igen, de ez sem elég, a kislányom 
hasfájós volt, és nem kicsit. Három hónapig 
csak sírt. Már megint jöttek a rossz gondola-
tok: nem bírom tovább, elég! De kitartottam, 
és ez is elmúlt. 
2008 őszén keresztelő, mert így nem marad-
hat a gyerek, na és a nagyfiút is, mert ő sem 
volt megkeresztelve. Tiszteletes asszony 
szólt: van Baba-mama kör, menjünk el, néz-
zük meg. El is indultunk a kicsivel, gondol-



 

 

tam, keresztelő előtt jó szemmel nézik, ha 
elmegyünk, majd utána meglátjuk. Annyira 
nem tetszett, de elmentünk a következő alka-
lomra is. Egyszer csak azt vettem észre, 
hogy kéthetente szorgalma-
san megyünk, egyre köze-
lebb ülök, hogy halljam, mit 
mondanak, már szerettem 
menni. 
Tiszteletes asszonynak szól-
tam, hogy nem vagyok 
megkeresztelve. Mondta, 
indul a „Keresztkérdések”, 
ha tudok, menjek. Mentem 
is hétfő esténként. Először 
nem is mertem kérdezni, 
utána nagyon belejöttem. 
Nagycsütörtökön hallottam 
egy bizonyságtételt, ami 
elindított valamit bennem, 
de nagyon! Azt hittem, 
hogy megtértem, de ez nem 
az volt. Jézus elkezdett munkálkodni ben-
nem. Tiszteletes asszonynál kaptam időpon-
tot lelkigondozásra: május 6. 13.30-ra. A 
kicsi még aludt, telefonáltam, hogy késni 
fogok. Vihar előtt éhesen vittem a gyermeke-
met megőrzésre, utána be tiszteletes asz-
szonyhoz beszélgetni, csupa izgalom voltam. 
Ő segített abban, hogy kiderüljön, Ki hiány-
zik az életemből, s megtörtént, amire már 
olyan régóta vágytam: Jézus Krisztus új szí-
vet adott nekem 2010. május 6-án 16.30-kor! 
A teher, mint nagy kő leesett a szívemről, s 
jött egy nagyon jó érzés, ami eltöltötte a szí-
vem, hullott a könnyem. Az összekulcsolt 
kezeimből a bal kezem olyan volt, mintha 
Jézusé lett volna, és szorította a jobb kezem: 
éreztem, hogy velem van. Olyan érzés ez, 
amit míg élek, soha nem felejtek el. Megtér-
tem! Az Úré vagyok, van üdvösségem, meg-
találtam a helyem! Vannak csodák: Isten 
megmutatta magát nekünk másnap, a kislá-
nyom este a cumija és rongyikája nélkül, 
összekulcsolt kézzel aludt el. Ez csoda, én 
tudom, hogy Isten így mutatta meg nekem 
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Önmagát. 
Megváltozott az életem, minden más lett! Az 
Úrral járok, van békességem, nincs bennem 
harag. Mindent Istenre bízok, és így a leg-

jobb. Kiegyensúlyozott 
családi életem van. Az Úr 
erősít engem. Olyan fa 
szeretnék lenni, ami sok 
gyümölcsöt terem, hogy 
sokan tudjanak a gyü-
mölcsből szakítani. 
Még sokat kell tanulnom, 
de van kitartásom, mert 
nem vagyok egyedül, 
már van, Aki mindenben 
segít: „Ha mások megfe-
ledkeznének is, én nem 
feledkezem meg rólad!” 
Ézsaiás 49,15. 

Kálmán Margó 
 
 

Új szívvel 
Klimaj Krisztina vagyok, házasságban élek, 
van egy 15 éves és egy 3 éves fiunk. 
Az Örömhírlap húsvéti számában a 3 éves 
gyermekünk kapcsán már írtam egy kis bi-
zonyságtételt, ez annak a folytatása, kiegé-
szítése. Békés megyéből, Mezőkovácsházá-
ról származom. Családomban senki nem volt 
hívő. Gyermekkoromban néha elmentünk 
anyukámmal a helyi református templomba, 
és ezzel be is volt fejezve az én és a nővére-
im hitéleti nevelése. Nővéreim a katolikus 
vallás szerint lettek megkeresztelve, ők bér-
málkoztak is. Engem a református vallás 
szerint kereszteltek. 
Eltelt sok-sok év, és az esküvőnkre készülve 
jutottunk el újra a templomba, de akkor is 
csak azért, mert muszáj volt járni felkészítő 
beszélgetésre. Egyszer-kétszer felbukkan-
tunk még az istentiszteleteken, de ezek az 
alkalmak is elmaradoztak. 
Megszületett a kisfiunk, később a kislá-



 

 

nyunk. Őket megkereszteltük, valahogy ez 
természetes volt. 2 hónapos volt a kislá-
nyunk, amikor kiderült, hogy betegen szüle-
tett. Ez volt az a pillanat, amikor előkerült az 
ima és az Úr. Nem telt el nap, hogy ne imád-
koztam volna. Kórházak, műtétek, transzp-
lantáció. Így telt el az a két és fél év, amit 
kislányunk velünk tölthetett. Bekövetkezett 
az, amitől mindig is féltünk: elveszítettük őt. 
Haragudtam Istenre, számon kértem, de vá-
lasz nélkül maradtam. Pszichiáterhez jártam, 
gyógyszereket szedtem, tönkrement a házas-
ságunk. Kapaszkodót nem találva süllyedtem 
lefelé. Másfél év telt el így. Egyik nap arra 
ébredtem, hogy ez így nem mehet tovább. 
Nem csak a saját, de a szeretteim életét is 
tönkreteszem. Ma már tudom, hogy segített 
nekem valaki, Aki már akkor is velem volt. 
A vállára vett és ott hordozott. Helyrejött a 
házasságunk, és elmondhatom, hogy nagyon 
boldogok vagyunk. 
A múlt fájó emlékei és a munkanélküliség 
elől Fótra költöztünk. Kisfiamat az iskola 
előtt várva beszélgetni kezdtem egy másik 
anyukával. Azt mondta, tud nekem segíteni, 
mert ő kineziológus. Később újra találkoz-
tunk, és el is kezdem járni oldásokra 
(stresszoldásra). De nemcsak én, hanem a 
férjem és a fiam is. Annyira megtetszett ez a 
módszer, hogy megfogadtam, ha módom 
lesz rá, meg fogom tanulni. 2006-ban meg-
született harmadik gyermekünk. Nem tervez-
tük Őt, de tudta jól az Úr, kellett nekünk a 
gyógyír a lelkünkre. Egy régi barátnőmmel, 
aki már évek óta Fóton élt, elmentem a  
Baba-mama klubba és néha istentiszteletre 
is. Később az evangelizációs hetet is végig-
ültem. Sok dolog meg is érintett, de megérte-
ni nem sok mindent tudtam. Azt hittem, már 
hívő ember vagyok. Járok templomba, imád-
kozom is néha, ha tehetem, segítek másokon. 
Azt hittem, hogyha hiszek, akkor a mennybe 
fogok jutni, és akkor magamhoz ölelhetem 
újra a kislányomat. Annyira nem láttam át a 
dolgokat… 
Amíg GYES-en voltam, elvégeztem a 
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kineziológus tanfolyamot. Kineziológus let-
tem. Sőt, még a Reiki I-II-es tanfolyamot is. 
Gondoltam, majd én segítek mindenkinek, 
csak jöjjenek!!! Benne voltam az okkultiz-
mus sűrűjében. Meditáció, jóslás, reiki, 
számmisztika és még sorolhatnám. Szörnyű 
volt szembesülni a ténnyel: az ördög cimbo-
rája vagyok. 
Elteltek a hetek, hónapok, az évek és mindig 
is éreztem, hogy sivárság van a lelkemben. 
Boldog voltam, de valami hiányzott… 
Aztán elkezdtem járni a „Keresztkérdések” 
sorozatra. 10 héten át, hétfő esténként voltak 
az alkalmak. Márk evangéliumát beszéltük 
át. 3 fő kérdésre alapult a tanfolyam: Ki Jé-
zus? Miért jött? Mit jelent Őt követni? 
Először még értetlenül ültem, de ahogyan 
kezdtem megérteni a dolgokat, azon kaptam 
magam, hogy otthon vannak a gyermekeink, 
egymásra vigyáznak, és mi nem akarunk 
hazamenni (férjemmel együtt jártunk). Elő-
ször csak félve, később egyre bátrabban tet-
tük fel a kérdéseinket, együtt sírtunk és ne-
vettünk. A tanfolyam felénél kezdtem érezni, 
hogy itt van az a valami vagy Valaki, ami 
vagy Aki hiányzik belőlem, hiányzik az éle-
temből. 
Sok mindent megértettem a sorozat alatt, 
amit előtte nem tudtam: 
� tudom, hogy Istenhez Jézus Krisztuson át 

lehet eljutni; 
� tudom, hogy a vallásos cselekedetek be-

tartása nem jogosít arra, hogy a Mennybe 
jussunk; 

� tudom, ha Jézust akarom követni, időt 
kell szánni Isten szavának olvasására, és 
hogy a Bibliát nem a polcon kell tartani 
és csak portörléskor felemelni; 

� tudom, hogy Krisztus a halálával kifizette 
a bűneinkért járó fizetséget. 

Jó volt látni, hogy több ember megnyitotta a 
szívét Krisztus előtt. 
Mivel már olyan szinten vágytam egy más 
életre, időpontot kértem a tiszteletes asz-
szonytól, ahol feltehettem azokat a kérdései-
met, amelyekre a sorozat alatt időhiány miatt 
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nem kaptam válaszokat. Átbeszéltünk min-
dent és megkértem, segítsen nekem a megté-
résben. Pár nap múlva, gombóccal a torkom-
ban léptem be a templomkapun, és tudtam: 
egy teljesen más emberként fogok kijönni. 
Előtte nagyon sokat olvastam, sok hanganya-
got hallgattam. Ezek alapján összeírtam a 
bűneimet. Összeírtam és megtagadtam. Isten 
pedig kiemelt és megszabadított tőlük. 
Az Örömhírlapban úgy fejeztem be a bi-
zonyságtételemet, hogy vannak még miértek, 
amikre nem kaptam választ, és hogy elindul-
tam egy úton, és hiszem, hogy célba fogok 
érni. 
Miértek még mindig vannak és lesznek is. 
Problémák, akadályok is vannak, lesznek is. 
Próbálom ezeket lépcsőfokoknak tekinteni. 4 
hetes csecsemő vagyok, amikor ezt írom. 4 
héttel ezelőtt fogadtam be Jézust a szívembe. 
Friss még az élmény. Friss és csodálatos. 
Amikor tiszteletes asszony arról beszélt, 
hogy milyen érzés az Úrral élni, vele járni, 
olyan meseszerűnek hangzott. Néha olyan 

hihetetlennek is tűnt. Most már tudom, ter-
mészetesen igazat szólt. Hosszú-hosszú hó-
napokig nem tudtam átaludni az éjszakát a 
problémáim miatt. Most már tudok aludni. 
Át tudom adni a problémákat, hiszen Ő segít 
megoldani. Átadtam Neki az irányítást. Ami-
kor kérdezik, milyen érzés „új” szívvel élni, 
bajban vagyok a válasszal. Bajban vagyok, 
mert nem lehet, én legalábbis nem tudom 
szavakkal kifejezni. Akinek Jézus a szívében 
van, az tudja, akinek nincsen, annak kívá-
nom, hogy mielőbb megtudja. 
Krisztike halála után pár hónappal a kisfiunk 
tanárnője azt mondta nekem: Kriszta én fel-
nézek rád, olyan erős vagy, mint egy vár. 
Jólestek a szavai, bár inkább éreztem magam 
egy várromnak, mintsem egy várnak. Sok év 
eltelt, és most érzem úgy, mintha egy erős 
vár lennék. 
Bizonyságtételemet a következő Igével sze-
retném zárni az Ószövetségből, Józsué 1,7–
9. verséből: „Csak légy igen bátor és erős, 
őrizd meg és tartsd meg azt a törvényt, ame-
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lyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. 
Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy bol-
dogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne 
hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az 
olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, 
őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben 
meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és 
boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy 
légy erős és bátor. Ne félj és ne rettegj, mert 
veled van Istened, az Úr, mindenütt, amerre 
csak jársz.” 

Klimaj Krisztina 
 

A keskeny úton 
Szűkebb családi körömben nem volt sem 
hívő, sem hitét gyakorló. Katolikus temp-
lomban kereszteltek meg. Gyermekkorom-
ban, 8-9 évesen jártam hittanra, elsőáldozó is 
voltam, de tudásom csupán bibliai történe-
tekre szorítkozott. Nem volt világos előttem, 
hogy tulajdonképpen miért is kellett Jézus-
nak meghalnia, és hogy ennek köze lehet az 

én életemhez is. Sajnos otthon sem volt téma 
a hit kérdése. 
Visszaemlékezve tudom, hogy Jézus már 
keresett később is, amikor 14 éves voltam. 
Egy barátnőm többször is próbált velem a 
hitéről beszélni, de nem volt fülem a hallás-
ra, ha ehhez a témához értünk, már tehernek 
éreztem a barátságát, furcsának találtam a 
gondolatait, őt magát. Ma már tudom, benne 
már munkálkodott a Szentlélek. 
Később is előfordult, hogy találkoztam hoz-
zá hasonló, „furcsa” gondolkodású emberek-
kel, akiktől szinte menekültem, egy kicsit 
erőszakosnak tűntek, úgy éreztem, hogy 
„meg akarnak téríteni”. 
A férjemmel református templomban kötöt-
tünk házasságot, kislányomat megkeresztel-
tettük a család és a ceremónia kedvéért. 
Három éve, amikor óvodát kerestünk a kislá-
nyunknak, egy nagyon kedves barátunk aján-
lotta a figyelmünkbe a „Száz Juhocska” Re-
formátus Óvodát, ahová mindkét gyermeke 
járt. Elmentünk megnézni az óvodát, és 



 

 

hosszan beszélgettünk a gazdasági vezetővel, 
Matyóné Erzsikével is. Annyira megfogott 
bennünket az óvoda szellemisége, hogy érez-
tük, tudtuk, hogy nem találnánk jobb helyet a 
kislányunknak. Más ovit meg se néztünk, 
csak ide jelentkeztünk. Tudtuk, hogy a gye-
rekek naponta többször imádkoznak, minden 
nap van áhítat. Valahogy úgy gondolkodtam 
akkor, hogy ott rosszat nem tanulhat. Aztán 
örömmel hallgattam az oviból hazahozott 
imádságokat, énekeket, verseket, gyönyör-
ködtem bennük. Ahogy telt az idő, egyre 
jobban megismertem az óvónéniket, daduso-
kat, más keresztyén embereket. Már nem 
találtam őket furcsá-
nak, és bevallom, 
megirigyeltem az 
életszemléletüket, az 
Istenbe vetett hitüket. 
Isten ekkor már a 
gyermekünkön ke-
resztül is hívogatott 
Magához. 
Templomba ekkor 
még mindig nagyon 
ritkán, alkalomadtán 
jártam, még mindig 
nem volt fülem a 
hallásra. 
2008-ban megszüle-
tett a kisfiam, aki itt, 
a templomban lett megkeresztelve. A keresz-
telő előtt két hónappal már jártam a Baba-
mama körbe. Egy ideig kívülállónak éreztem 
magam, majd egy idő elteltével vágytam rá, 
hogy ott legyek. Nem értettem, miről beszél-
nek az anyukák a bizonyságtételekben, mit 
jelent Isten kegyelme, letenni a bűnöket, a 
Krisztusban lenni, mi a Szentlélek, és még 
sorolhatnám. 
Elkezdtünk vasárnaponként jönni az isten-
tiszteletekre. Nem rendszeresen. Hallgattam 
az internetről a régebbi igehirdetéseket, el-
mentünk a balatonfenyvesi táborba, ahol 
nagyon jól éreztük magunkat. Egyre inkább 
dolgozott bennem az Ige, már igyekeztem 
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eljönni vasárnap, már nem kerestem kifogá-
sokat, hogy éppen miért nem érünk rá. A 
hitben szerettem volna fejlődni, de mégis 
éreztem, hogy egy helyben toporgok. A már 
régóta vagy mindig is magamban érzett űr 
nincs betöltve, valami nagyon hiányzott be-
lőlem. Tudtam, hogy csak névleges keresz-
tyén vagyok. 
Lelkészeink hívtak bennünket a 
„Keresztkérdések” sorozatra. Itt Márk evan-
géliumán keresztül és a beszélgetések által 
már világossá vált előttem, hogy kicsoda 
Jézus, miért jött és miért kellett meghalnia. 
Miért fontos a gyülekezet, az imádság, mi a 

Szentlélek, az, hogy a 
Biblia, „a teljes Írás 
Istentől ihletett”, mit 
jelent keresztyénnek 
lenni, Krisztus útján 
járni, újjászületni és 
kegyelemből üdvö-
zülni. 
A 10 hetes sorozaton 
kb. a hatodik alka-
lommal tudatosult 
bennem, hogy a bű-
neimen kívül nekem 
milyen megkötözött-
ségem van, amely 
falat állít közém és 
Isten közé. Okkult 

fertőzésnek hívják. Egy időben különösen 
érdekeltek különböző okkult tanok, mint pl. 
ezotéria, asztrológia, reinkarnáció, és tudat-
lanságból egyéb okkult dolgokkal is kapcso-
latba kerültem, pl. homeopátia, 
biorezonancia, kineziológia. 
Ekkor vált világossá számomra, leleplező-
dött, hogy ki áll az összes okkult tan mögött, 
hogy e bűnök által én tulajdonképpen a Sá-
tán hálójában vagyok. Ekkor kaptam hang-
anyagot Varga Róbert: Okkult fertőzések 
című előadásáról és Dr. Erdélyi Judit: Ajtó-
nyitás: vajon kinek? című könyvét is elolvas-
tam. Már tudom, hogy az Ördög milyen in-
telligens, mindig hátulról jön, praktikáival 
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képes behálózni, tudtán kívül is a hatalmába 
keríti az embert, és elbizonytalanítja a hité-
ben. Világossá vált minden ezzel kapcsolat-
ban, a fel nem tett kérdéseimre is választ 
kaptam. Az utolsó szóig mindent elhittem, 
amit hallottam és olvastam, és már szabadul-
ni akartam ezeknek a bűnöknek a terhétől. 
Már tisztán láttam, hogy milyen mérhetetle-
nül sok bűnöm van, és Jézus értem is meg-
halt a kereszten, váltságul a bűneimért. Az 
én szívem ajtaja előtt is zörgetett, és végre 
volt fülem a hallásra, beengedtem az életem-
be. Sebestyén Julianna tiszteletes asszony 
segítségével megtagadtam az okkult bűnei-
met, és bocsánatot kértem a többi bűnömért 
is. Imádságban kértem az Úr Jézust, hogy 
kaphassak tiszta szívet, és ezentúl Ő lehessen 
az életem ura, az Ő Szentlelke munkálkodjék 
bennem. 
Még mindezek előtt kaptam egy kis füzetet, 
amely az újjászületett ember 7 jellemzőjét 
írja le. Ekkor még szomorúan vettem tudo-
másul, hogy ezek közül csupán talán egy 
jellemző rám. Azóta eltelt két hónap, és ér-
zem, hogy egyre inkább dolgozik bennem a 
Szentlélek. Ma már tudom, hogy valóban, az 
újjászületett emberre jellemző mind a hét 
vonás megvan valamennyire bennem – per-
sze még nagyon sokat kell fejlődnöm a hit-
ben. Már ráléptem arra a bizonyos keskeny 
útra, és haladni szeretnék, nem pedig a világ 
által diktált értékrendhez igazodni. 
Ahogy nyitottam Jézus felé, kislányommal is 
gyakrabban beszélek róla és Istenről. Nem 
lehet szavakkal eléggé kifejezni a hálámat az 
óvodában dolgozók iránt, akik nap mint nap 
a „keskeny út” felé terelgetik a gyermekein-
ket. 
Már tudom, hogy ezekben a kérdésekben 
nem érnek rá dönteni akkor, amikor felnő-
nek. Hiszen ha csak a „világ” értékrendjét 
ismernék, hogyan is választhatnának helye-
sen? 
Van az életünknek olyan része is, ami elszo-
morít, mert saját erőből változtatni rajta nem 
tudok. Tudom, hogy Istennek van erre is 

hatalma, de az is lehet, hogy célja van ezzel. 
De már ki tudom mondani, hogy „legyen 
meg a Te akaratod”, mert Belé vetem a bi-
zalmam. 

Ágostonné Bíró Mónika  

A megbocsátás hatalma 
Megbocsátás. Milyen nehezemre esik sok-
szor feleségként, két gyerekes családanya-
ként kimondani. Pedig nekem Jézus meg 
tudott bocsátani. Nekem, aki bár vallásos 
családból jött, mégis oly messze állt a ke-
resztyén életúttól. 
Én most arról szeretnék rövid bizonyságot 
tenni, hogy Jézus megbocsátó szeretete mi-
lyen változást és ezzel együtt megnyugvást 
hozott az életembe. 
Most, hogy készülök leírni e pár sort, kinyi-
tom a Bibliát, amit régen csak a konfirmációi 
előkészületek alatt forgattam rendszeresen, 
és egy könyvjelzőnél megállva ezt olvasom: 
„Én, én vagyok az, aki eltörlöm álnokságo-
dat önmagamért, és vétkeidre többé nem 
emlékezem.” Ézsaiás 43,25. 
Sokáig azt gondoltam, hogy a vasárnapon-
kénti templomba járás, az énekkari szolgálat 
és az emberekhez való pozitív hozzáállásom 
vagy jó cselekedeteim elegek ahhoz, hogy 
hívő embernek mondhassam magam. Aztán 
beültünk férjemmel együtt a 
„Keresztkérdések” sorozat előadásaira, és rá 
kellett döbbenem, hogy egyáltalán nem így 
van. Az ötödik alkalommal az előadás témá-
ja a kegyelem volt. Így hangzott az Ige: 

Bízzatok Benne mindenben,  
és sohasem fogtok csalódni!  

Életünk csupa dicsőítés, öröm és  
békesség lenne, ha teljességgel hinnénk 
Isten bölcsességében és szeretetében,  

és ha - megelégedetten Isten akaratával - 
minden gondunkat őreá vetnénk.  

(Hudson Taylor) 



 

 

„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit 
által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka 
ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicse-
kedjék.” Efézus 2,8–9. 
Valamint a következő gondolatsor volt még 
hozzáfűzve: „A jó tetteink nem tesznek min-
ket elfogadhatóvá Isten szemében… Amikor 
arra nézünk, ami a kereszten történt, Istent 
látjuk, amint ingyen ajánlja nekünk bocsána-
tát. Ezt soha nem tudjuk kiérdemelni, vagy 
megszolgálni. És pontosan ez a kegyelem: 
Isten úgy bánik velünk, ahogyan egyszerűen 
nem érdemeljük meg… Isten feltétel nélkül 
szeret bennünket”. 
Eltöprengtem, hogy én vajon tudom-e tény-
leg feltétel nélkül szeretni azokat, akiket 
Istentől kaptam. Tudok-e feltétel nélkül 
megbocsátani annak, aki testileg, lelkileg oly 
sokszor megbántott. Évekig hordoztam ma-
gamban olyan sérelmeket, fájdalmakat, ame-
lyeket nem tudtam megosztani senkivel, me-
lyek megmérgezték az életemet. Régóta 
vágytam arra, hogy ezeket a terheket végre 
ne egyedül kelljen elhordoznom. Mert hiába 
van egy nagyszerű férjem, aki – Istennek 
hála – velem együtt indult el ezen a keskeny 
és rögös úton, ő mégsem tudott ebben segíte-
ni.  
Amikor eldöntöttem a szívemben, hogy a 
mai naptól Jézussal szeretnék tovább járni, 
tudtam, hogy nemcsak a bocsánatát kell kér-
nem Tőle hűtlenségemért, hanem azt a ke-
gyelmet is, hogy én megtanuljak teljes szív-
vel megbocsátani másoknak. Ez pedig sok-
kal nehezebb volt. De abban a pillanatban, 
amikor ezt imádságban megvallottam Őelőt-
te, békesség fogott el. A megbocsátás békes-
sége.  
Rádöbbentem, hogy ez hiányzott a Vele való 
bensőséges, személyes kapcsolathoz. Ahogy 
Pál apostol is írja: „…de egyet teszek: ami 
mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előt-
tem van, annak nekifeszülve futok egyenest a 
cél felé.” Filippi 3,14. 
Így utólag visszatekintve a Nélküle eltelt 15 
évre látom, hogy Ő ott volt velem végig. 
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Halkan hívogatott, de én nem hallottam sze-
líd hangját a sok önsajnálgatás közepette. 
Ezért amikor pünkösd hétfőn, a templomban 
a konfirmáció megerősítése alkalmából  
Sebestyén Győző lelkipásztorunk megállt 
előttem és felolvasta a számomra kiválasztott 
Igét, amely így hangzott: „Magasztallak 
Uram Istenem, teljes szívemből és tisztelem 
nevedet örökké. Hiszen annyira szeretsz en-
gem, hogy a sír mélyéről is kimentettél” – 
tudtam, hogy jó úton járok. 
Kívánom másoknak szívből ezt az érzést.  

Ambrusné Xénia 
 

Örvendezve élni 
Ambrus Tibornak hívnak, 40 éves vagyok. 
Feleségemmel – Xéniával – és két fiammal – 
Marci 8, Ádám 2 éves – élek Fóton 12 éve. 
Római katolikusnak lettem keresztelve. 
Templomot általában csak kívülről láttam, 
néhány alkalmat eltekintve, amikor esküvő-
re, keresztelőre vagy temetésre mentem, 
mert ezt így szokták a hitetlenek, formalitás-
ból. 
A református egyházzal a feleségem révén 
kerültem kapcsolatba. Marci fiunk kereszte-
lésekor – ami a Rákospalota Óvárosi refor-
mátus templomban volt – a keresztszülők 
azzal a feltétellel vállalták el a feladatot, 
hogy ha ennek szellemében neveljük fiunkat. 
Én ekkor még nem tudtam, hogy ez mit je-
lent. Amikor elérte az óvodás kort, beírattuk 
a „Száz Juhocska” Református Óvodába. 
Ekkor kezdődtek az első lépéseim az „Áldás 
békeség” köszönéssel a gyülekezet felé. 
Marci fiam, miután kijárta az ovit, az Öku-
menikus Általános Iskola kisalagi tagozatán 
kezdte el tanulmányait. Közben megszületett 
második fiunk, Ádám. Őt is Rákospalotán 
kereszteltük meg, a dédnagymamára való 
tekintettel. A 2009. évi balatonfenyvesi csa-
ládi tábor indított el a konfirmáció felé veze-
tő úton. Kevés embert ismertem ott, mégis 
bárkivel lehetett beszélgetni, és nagyon jól 
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érezte magát az 
egész család. A 
nyaralás végén 
már azután érdek-
lődtem, hogy mi-
kor lesz a folyta-
tás. Azt mondták, 
hogy a gyerekek 
őszi szünetére 
tervezik a követ-
kező csendeshetet 
Berekfürdőn. Pá-
rommal megbe-
széltem, hogy arra 
is jelentkezünk. 
Nagyon érdekes 
előadásokat hal-
lottunk ott is. A témája a Jézussal való hal-
adás az úton volt, például: te hol tartasz, rá-
léptél-e erre az útra. Én úgy gondoltam, hogy 
már elindultam vele, de a hét végére rá kel-
lett döbbenem, hogy nem. Még csak a start 
felé haladok. Jézus vonzásába kerültem, de 
még nem fogadtam el. További érdeklődé-
semre, hogy mikor lesz a következő közös 
program „a nyári fenyvesi” válasz volt, ami 
nagyon távolinak tűnt. Szerencsére – bár már 
tudom, hogy ez nem létezik – márciusban 
részt vehettünk a „Keresztkérdések” soroza-
ton, ahol megismerhettem Jézus életútját 
Márk evangéliuma alapján. A tíz héten ke-
resztül tartó alkalmon is azt tapasztaltam, 
hogy mindenki szeretettel figyel a másikra. 
Igazán jó hangulat volt annak ellenére, hogy 
nehéz sorsú emberek beszéltek életútjukról. 
Ezeken a beszélgetéseken rávilágítottak hi-
báinkra, bűneinkre. Rájöttem, hogy én is 
álarcban járok, pedig jó embernek gondol-
tam magamat. Sebestyén Győző lelkipásztor-
ral többszöri őszinte beszélgetés után, május 
13-án letettem Jézus keresztje alá bűneimet. 
Ekkor fogadtam be Jézust.  
Május 24-én, pünkösd hétfőn konfirmáltam, 
Ézsaiás próféta könyvének 60. részéből a 19. 
verset kaptam Igének: „Nem a nap lesz töb-
bé napvilágod, és nem a hold fénye világít 

neked, hanem az ÚR lesz örök világosságod 
és Istened lesz ékességed”.  
Az idei balatonfenyvesi családi hetet már 
abban a tudatban vártam, hogy rengeteg is-
merőssel fogok találkozni. A reggeli áhítat 
után a délelőtti foglalkozás is feltöltött. Most 
már értettem Ruth könyvét, ami a délelőtti 
foglalkozások témája volt, és már tudtam, 
hogy elindultam Jézussal a keskeny úton. 
Sebestyén Julianna tiszteletes asszony taná-
csára jelentkeztem Biatorbágyra férfi 
csendeshétre. Sajnos Fótról csak egyedül 
mentem, de már az Úr Jézus Krisztussal. A 
negyvenöt fős társaságból többen először 
jártunk ott, ennek ellenére nagyon jól éreztük 
magunkat. Lebilincselő előadásokat hallot-
tunk Lukács evangéliumából (24,13-tól) az 
emmausi tanítványokról. További ismerete-
ket szerezhettem, amelyek rávilágítottak 
arra, hogy még milyen bűnöket kell lerak-
nom Jézus keresztje alá. Krepp Józsi bácsi, 
református lelkész segített benne, amiért 
nagyon hálás vagyok. Isten áldja meg érte. 
Úgy érzem, hogy jó irányba haladok az úton, 
és a végén közösen fogunk örvendezni Isten-
nel a mennyországban és remélem minél 
többen.  

        Ambrus Tibor 
 



 

 

„Dicsérjétek az Urat! 
Dicsérjétek citerával és fuvolával! 
Dicsérjétek csengő cintányérral, 
Dicsérjétek zengő cintányérral! 
Minden lélek dicsérje az Urat! 
Dicsérjétek az Urat!”        Zsoltár 150. 

Egy éve már, hogy bizonyságot tettem a 
gyülekezet előtt arról, hogyan lettem Isten 
gyermeke. Most pedig bizonyságot szeretnék 
tenni arról, hogy amit Istentől ajándékba 
kaptam, zenei tehetségemet és tudásomat, 
hogyan fordítom gyülekezetem gyermekei-
nek javára, hogy ők is megérezzék, megta-
pasztalják, milyen öröm Urunknak szolgálni. 
Én is azt vallom, amit Cseri Kálmán a gyer-
mekeknek szánt Énekek gyermekeknek c. 
kiadványának előszavában: „Pedig éppen 
gyerekkorban nagyon fontos nevelni az íz-
lést, megkedveltetni az igényeset, megszere-
tetni az értékeset, hogy utána maga ismerje 
fel és vesse el az értéktelent.” 
2009. október elsején, a Zene Világnapján 
kezdtük el szolgálatunkat Németh Pál kántor 
úrral a „Száz Juhocska” Óvodában huszo-
negy óvodással és a gyülekezeti teremben 
kilenc elemissel. Karácsonyi szolgálatunkon 
talán még nem hallatszott annyira, hogy mi-
lyen lelkes és kitartó munka folyik hetente a 
kis zenei műhelyekben, de mint tudjuk, Is-
tennek semmi sem lehetetlen, és lassan, de 
biztosan haladnak gyermekeink, hogy 
„Gyermekek hangja hirdesse: áldott a Jézus 
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szent neve!” Dicséret 398,3. 

Presbitériumunk kérésére Kántor úr a vasár-
napi gyermek istentiszteleten is szolgál ének-
tanítással. A Gárdonyi Zoltán Énekkar alkal-
maira hétről-hétre nagy örömmel járunk fele-
ségemmel. Jó együtt lenni és énekszóval 
dicsőíteni Istenünket. A február 28-án meg-
tartott énekkari szeretetvendégségen nem 
csak kórustagok, de tiszteletes úr és a család-
tagok is részt vettek. Nagy vágy van a szí-
vünkben, és imádkozunk érte, hogy fiatalja-
ink is megérezzék, milyen jó együtt énekelni 
és szolgálni a gyülekezetben. Reményeink 
szerint sikerül felnevelni sok olyan gyerme-
ket gyülekezetünkben, akik szívesen, öröm-
mel szolgálnak majd Urunknak. 
„Szolgáljatok az Úrnak örömmel, Vigadozva 
járuljatok színe elé!” Zsoltár 100,2. 
Szeretnénk megköszönni tiszteletes úr, a 
presbitérium és az óvoda vezetőjének, vala-
mint dolgozóinak támogatását és a gyüleke-
zet imádságos hátterét. Egyben a gyülekezet 

szívére helyezzük a 
zenei szolgálat ügyét, 
és kérjük Isten áldását 
és segítségét további 
épülésünkhöz!  

       Godán Sándor 
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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 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. 

Testünknek minden nap szüksége van ke-
nyérre. Ha egy napig csak másféle ételt 
eszem, „kenyér-éhségem” támad, vágyom 
újra egy karéj igazi kenyérre. 
De milyen az a kenyér, amit eszünk? Olcsó, 
gyári, felfújt, tartósított, szeletelt? Vagy a 
péktől vesszük közvetlenül? Vagy talán ma-
gunk sütjük? Talán ez utóbbi egyre gyako-
ribb azok körében, akik egy kicsit jobban 
odafigyelnek arra, mit is esznek. Milyen 
szempontjaink vannak, minek alapján vá-
lasztjuk meg ételünket? Legyen olcsó? Vagy 
odafigyelünk arra, milyen al-
kotórészei vannak? 
Egyre több az ételallergiás, 
érzékeny ember közöttünk, - 
nekik kötelező körültekintően 
odafigyelni minden élelmiszer 
összetevőire, amit megesznek. 
Nem ehetnek meg akármit. Bennük kialakul 
egyfajta sorompó, ahol minden először meg-
áll, és mérlegelni kell, hogy fogyasztható-e. 
De vajon fontos-e számunkra a „lelki ke-
nyér” is? Van lelki „kenyér-éhséged”? Ész-
reveszed-e, ha egy nap elmarad az igeolva-
sás? Éhezed-e a mindennapi éltető mennyei 
kenyeret?  
Figyelsz a „lelki kenyér” minőségére is? 

Csak a gyors Ige + igemagyarázat kell, amit 
helyetted kifejtenek? Vagy esetleg „magad 
sütöd ki”, hogy mit is jelent egy Ige a szemé-
lyes életedben? Amióta férjemmel minden 
este közösen elolvasunk egy igerészt és 
együtt megbeszéljük, sokminden világos lett 
számunkra, egyre több mindenre rávilágít 
Isten az életünkben. Jó a mindennapi igema-
gyarázat olvasás is, különösen is az újszülöt-
teknek fontos a „tápszer”. De ha növekedni 
akarsz, ne csak az instant Igén élj. Engedd, 
hogy Isten maga bontsa ki számodra az üze-

netét. Olvasd folyamatosan a 
Bibliát. 
Legyél érzékeny arra, mit fo-
gadsz el, mit akarnak 
„megetetni” veled ebben a mai 
világban. Sokféle lelki táplálé-
kot kínálnak, aminek vizsgáld 

meg az eredetét, az összetevőit, mielőtt lelki 
éhségedet csillapítod vele.  
Jézus mondja: „Én vagyok az élet kenyere: 
aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki 
énbennem hisz, nem szomjazik meg soha.” 
János 6,35. 
„Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvíz-
hez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Iste-
nem! ” Zsoltárok 42,2.        T.P.A.  

Éhség a „mindennapi kenyér” után 



 

 

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 első keddjén      18.30 Férfióra 
Minden hónap harmadik péntekén  17.00 Nőióra 

Énekkari próbák 
Szólampróbák: hétfő 18:30 basszus 
    hétfő 19:15 tenor 
    kedd 19:00 szoprán 
    kedd 19:45 alt 
Összpróba:  szerda 19:00 

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 Reformáció  
alkalmából jelenik meg.  

 

email: oromhirlap@fotiref.com 

 

A lapot önkéntes adományokból  

tartjuk fenn. 
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Meghívó az énekkarba 
- Szeretnék szolgálni, de nem tudom hogyan? 
- "Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt... ujjongjunk előtte énekszóval! /Zsolt. 95,1-2/  
- Ó, pont a kórusba? Pont én? De nekem nincs jó hangom. 
- "Isten előtt a töredelmes lélek a kedves..." /Zsolt. 51,19/ 
- De én már túl öreg vagyok hozzá! 
- Annyira mint Mózes mielőtt megtekintette az ígéret földjét? /5 Móz. 33/ 
- De az annyira régimódi énekeket én már nem szeretem! 
- És az új énekeket? Vagy a bárány énekét? /Jel. 15,3/ 
- Persze, rögtön gitáros énekeket, nem? 
- "... és a huszonnégy vén leborult a Bárány előtt - mindegyiknél hárfa volt ... - ... és új éneket 
énekeltek ..." /Jel. 5,8-9/ 
- Na jól van, megyek! Mikor van az első próba? 
- Szeptember 15-én szerda este, az evangélizációs alkalom 19 órakor kezdődik. Szeretettel 
várjuk! Utána tartunk egy rövid megbeszélést a kórus számára is. 

����    Különleges alkalmaink  Különleges alkalmaink  Különleges alkalmaink  Különleges alkalmaink  ����        
      Szeptember  11.    Gyülekezeti családi nap 
 14-17.   Evangélizációs hét 
    19. 10:00 Úrvacsorás istentisztelet 

 Október            1-3.   Énekkari hétvége Tahiban 
 25-29.   Gyülekezeti csendeshét Berekfürdőn 

 

Berekfűrdő 

Idén ősszel is megtartjuk  

gyülekezeti csendeshetünket  

Berekfürdőn, a Református  

Konferenciaközpontban  

október 25-29. között. 

Várjuk a jelentkezéseket a  

lelkészi hivatalban! 

A tavalyi hét hanganyaga  

letöltető honlapunkról! 


