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A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata 

Egy fiatalasszonnyal találkoz-
tam, aki összeírta az Isten felé 
megfogalmazott kéréseit: két A4-
es oldalt tettek ki a kérések. 
Ugyancsak papírra vetette az 
Isten iránti háláját is: a hálaadás-
ra okot adó dolgok mindössze az 
A4-es lap felét töltötték be. Ő 
maga csodálkozott az aránytalan-
ságon: mennyivel több a kérés, 
mint a hála! Négyszer annyi ké-
rés, mint amennyi hála!  
Miért van ez így?  
Nem könnyű összeszedni, listáz-
ni azokat a dolgokat, élményeket, 
történéseket, kincseket, ajándé-
kokat, amelyekért hálásak lehe-
tünk! Nem könnyű. Ugyanis azt, 

ami megelégedéssel, 
örömmel, gyönyörködéssel 
tölt el, ami jó eredmény, 
normális működés, azt 
természetesnek, magától 
értetődőnek tartjuk – en-
nek így kell lennie! Szóra 
sem érdemes! 
Sokkal inkább rámeredünk 
a hiányokra, zavarokra, az 
abnormális, természetelle-
nes dolgokra, akadályokra, 
kudarcokra, sérelmekre, 
bántalmakra és háborgunk: 
„Miért van ez így? Ki az 
oka? Miért vagyok éppen 

én ilyen peches?” Aztán harag-
szunk, kesergünk, lelkileg besö-
tétedünk, elkomorodunk. Elvész 
az örömünk, reménységünk, hi-
tünk. 
Szerető mennyei Atyánk éppen 
ettől akar megóvni, amikor újra 
és újra felszólít Igéjében:  
„Adjatok hálát az Úr-
nak!” (Zsolt. 33,2; Zsolt. 150,1); 
vagy Pál apostol biztatása sze-
rint: „…adjatok hálát az Isten-
nek, az Atyának mindenkor min-
denért, a mi Urunk Jézus Krisz-
tus nevében.” (Ef. 5,20). 
Először is adjunk hálát, mert van 
okunk rá! Vegyük számba! Szed-
jük ujjhegyre jótéteményeit, 
ajándékait, kegyelmének sokasá-
gát! Töltsünk ezzel időt, hogy 
megtelhessen szívünk és lelkünk 
benne való örvendezéssel, gyö-
nyörködéssel. Tudatosítsuk, hogy 
törődik velünk, soroljuk föl, mi 
mindent tett már az érdekünk-
ben! Emlékeztessük magunkat 
megszólító Igéire, vigasztaló 
szavaira, amikor fölemelt nagy 
mélységekből, vagy szabadító 
kegyelmét éppen rajtunk gyako-
rolta, biztosított örök szereteté-
ről, s ne feledkezzünk meg a 
sötétben utat mutató szavairól, 
stb. 
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A 10 leprás közül 9 csak zsebre tette a meg-
újult egészséget, az élet ajándékát – hálaadás 
és köszönetmondás nélkül. Gyógyultan is 
szegények maradtak. A hálaadás kapcsolta 
volna őket az Ajándékozó drága lényéhez, 
személyéhez, de ez már nem kellett nekik. 
Továbbá, aki engedelmeskedik az igei fel-
szólításnak és hálát ad, az az ember használ-
ható segítséget kap saját lelki egészségének a 
fenntartásához. Figyeljük csak meg, mit 
eredményez a hálaadás a 42. Zsoltár szerző-
jének az életében, és mindnyájunkéban, ha 
élünk a hálaadás csodálatos kapcsolódási 
lehetőségével! A zsoltáros a saját szívével 
beszél: „Miért csüggedsz el, lelkem, miért 
háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert 
még hálát adok néki az Ő szabadításáért!” 
Zsolt. 42,12 
Csak azzal kell számolnom, ami elcsüg-
geszt? Ami elszívja az életerőmet, ami pad-
lóra fektet? Ami csalódást okoz és fölhábo-
rít? Ha csak ezt veszem komolyan, akkor 
egyre mélyebbre süllyedek, de ehelyett enge-
delmesen hálaadásba kezdhetek – nem a 
körülmények és az éppen lehangoló esemé-
nyek vagy saját magam miatt! Hanem az Úr 
ismerete lehetővé teszi, hogy túllássak azon, 
ami épp előttem van. Az Ő ismerete megtölti 
a szívem reménnyel, örömmel, hittel: nincs 
okom félni, nem marad ez így! Csodálatos, 
hatalmas, erős, szerető Istenem van! Őbenne 
gyönyörködöm, Őt dicsérem, rá várok! Még 
hálát fogok adni az Ő szabadításáért! S ez a 
lelki állásfoglalás, a más irányba fordulás, az 
Úrra tekintés gyógyítja a lelket. 
Éppen ezért, gyakoroljuk magunkat a hála-
adásban!  
Legyen szokásunk, ránk jellemző magatartá-
sunk! Engedelmeskedjünk az Úr fölszólítá-
sának! 
Ráadásul okunk is van bőven erre! Nem vé-
letlenül nevezik magukat Hálaénekkarnak az 
éneklő fiatalasszonyaink! Ha körülnézünk 
gyülekezetünkben, azt láthatjuk mindenben: 
itt van az Úr közöttünk szeretetével, kegyel-
mével, világosságot teremtő, életet munkáló 
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szavaival, s Igéje nem esik a földre, sok-sok 
szív jó talajába hullva termi a drága gyümöl-
csöket!  
„Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem” 
Zsolt. 50,23 – mondja az Úr. Mi pedig dicső-
íteni akarjuk Őt, mert méltó erre. S közben 
pedig mi magunk is fölszabadulunk boldog 
örömre, reményre. Így jó élni. Bátorítsuk 
ebben egymást! 
          Katona Zsuzsanna beo. lelkésznő  

Hálát zeng az ajkamHálát zeng az ajkamHálát zeng az ajkamHálát zeng az ajkam    

Hálát zeng az ajkam a drága váltságért, 
mennyben elkészített örök szabadságért.  
Nem nyomja már vállam bűneimnek terhe, 
mert azt hű Megváltóm keresztfára verte! 

Hálás szemmel nézek fel a Golgotára, 
énértem szenvedő Jézusom arcára. 
Imádom Őt, aki így szeretett engem, 
Rabtartóm kezéből kiragadta lelkem! 

Áldjad te is Istent megváltott hű népe, 
egykor érted is hullt Fia drága vére! 
Bűn szolgája voltál, szabad gyermek lettél, 
örökké szabadon élhess az Istennél. 

        Pecznyík Pál 
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Csúcsára állított háromszög 
2012. április 15-én ismét megtöltötték a 
templomot a tavaszi körzeti női 
csendesnapra érkező asszonytestvérek. A 
nap témájául „Kríziseink” szolgáltak, mely-
ről sok építő gondolatot és bizonyságtételt 
hallgathattunk meg, és a délutáni csoportos 
beszélgetéseken ki-ki a saját tapasztalataival 
is erősíthette a másikat. 
A nyitó istentiszteleten először Horváth  
Mónika bizonyságtételét hallgathattuk meg, 
aki fiatalon veszítette el szüleit, mégis súlyos 
betegsége juttatta el oda, hogy kinyíljon a 
szeme Megváltójára, és a kezelések közepet-
te átadhatta életét a Jó Pásztornak. 
Sebestyén Julianna lelkipásztorunk a Róma 
8,18–26 alapján hirdette az Igét: ez a szakasz 
szenvedésről, hiábavalóságról, romlandóság-
ról, erőtlenségről, sóvárgásról, sóhajtozásról, 
vajúdásról szól, ugyanakkor a reménységről 
is, ahová Isten el akar minket vezetni külön-
böző krízishelyzeteinkből.  
Sokféle krízishelyzet létezik: önértékelési, 
házassági, egzisztenciális, emocionális stb. – 
ezekben az a közös, hogy benne „sóvárog, 
sóhajtozik és vajúdik” az ember. Ez a terem-
tett világ sóhajtozik és vajúdik, és sóvárogva 
várja az Isten fiainak megjelenését. A világ a 
bűnnek vettetett alá, mert az ember nem óv-
ja, gondozza, hanem rombolja, pusztítja fele-
lőtlenül, csak a maga érdekeit tartva szem 
előtt. A média is naponta ontja a krízisről 
szóló híreket: katasztrófák, időjárási szélső-
ségek, háborúk. De sóhajtoznak az Isten 
gyermekei is, mert mi sem vagyunk kivéte-
lek, a világgal együtt nyögünk. Az Isten em-
berének útja – a tévhittel ellentétben – nem 
mindig napfényes. Jézus nem azt kérte az 
Atyától, hogy vegyen ki minket ebből a vi-
lágból, hanem hogy őrizzen meg minket a 
Gonosztól. A mi utunk sem különb Jézusé-
nál, akinek az útja szenvedés volt. A mi 
szenvedésünk azonban reményteljes, akár-
csak a vajúdás, mivel láthatjuk, hogy jutalma 
lesz. 

Az a mi tragédiánk, hogy erre a földre aka-
runk berendezkedni, anyagi javakra vágya-
kozunk. Hiába mondjuk, hogy „nekem az 
élet Krisztus, a meghalás nyereség”, ha ott 
van a mondatunk végén a „de”… és soroljuk 
a gondjainkat, aggodalmainkat. Kesergős 
nép a magyar, de ez egyáltalán nem ment fel 
minket.  
Aki remél, az él – és meg is fordíthatjuk: az 
él, aki remél. Igazi krízis akkor van a hívő 
életében, amikor a reménységét odaadja a 
Sátánnak, nem járul az Atya elé, ajkai bezá-
rulnak a fásultság miatt. 
Van azonban valaki, aki velünk együtt, ér-
tünk esedezik: a Pártfogó, az Igazság Lelke, 
aki eszünkbe juttatja Jézus ígéreteit.  
Ennyire drágák és becsesek vagyunk Isten-
nek, még ebben is segítségünkre siet. Látja, 
hogy nem tudjuk úgy kérni, amit kérnünk 
kell, mert a mi gondolataink nem az Úr gon-
dolatai. Azt gondoljuk, hogy tudjuk, mi jó 
nekünk, de nem látjuk úgy a dolgokat, mint 
Isten. Sokszor rosszat kérünk, vagy rosszul 
kérjük, türelmetlenül zörgetünk és követelő-
zünk, mint a kisgyermekek. Gondoljunk 
erre: amit szem nem látott, fül nem hallott, 
azt készítette nekünk! 
Ne csak kötelességből menjünk tovább, mert 
menni kell, hanem tudatosítsuk, hogy Isten 
ott van velünk a nyomorban is. Aki a sötét-
ben is tudja dicsőíteni az Urat, az az igazi 
hívő – ahogyan a rigók dalolnak hajnalban, 
még mielőtt kisüt a Nap.  
Jó lenne, ha nem a panaszkodásunktól lenne 
hangos az életünk, hanem Róla zengő, Őt 
dicsőítő muzsikává hangolhatna át minket. 
És legyen hála az életünkben, hogy nekünk 
nem kellett elszenvednünk azt, amit Jézus-
nak, aki miattunk halt kereszthalált. Ő meg-
élte, milyen testileg, lelkileg és szellemileg 
is teljesen elhagyatva lenni. Nekünk soha 
egyetlen nyomorúságban sem kell azt kiálta-
ni, amit neki: „Istenem, Istenem, miért hagy-
tál el engem?” 
Kis szünet után Muzsnainé Jurány Dóra elő-
adásának köszönhetően mélyebbre áshattunk 
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a krízisek „forgatókönyvét” illetően. A Márk 
4,35–41-ben olvashatunk arról, ahogy Jézus 
a túlsó partra kel át tanítványaival, s ekkor 
nagy szélvihar támad – ám Jézus csak alszik. 
Tanítványai így kiáltanak: Mester nem tö-
rődsz vele, hogy elveszünk? Jézus rákiált a 
szélre, ami elcsitul, majd azt kérdi tőlük: 
miért vagytok ilyen félénkek? 
Láthatjuk, hogy a Jézussal 
egy életközösségben élő, 
együtt hajózó emberek 
csónakja megtelik víz-
zel, krízisbe kerül. 
Valóban az életünk 
rövid és nyomorúságos 
– és a nehézségek krí-
zisbe juttatnak minket. 
Lehet ez egy váratlanul 
lecsapó hír: egy halál-
eset, betegség, csaló-
dás – de van olyan is, 
hogy sokáig gyűlnek a 
sötét felhők a fejünk 
felett, majd lecsap a 
vihar, bekövetkezik a tragédia. „Nem bírom 
tovább”, „az életem zsákutcába került”, 
„összecsaptak a hullámok a fejem felett” – 
fogalmazzuk meg. A Biblia is tele van olyan 
emberek életének leírásával, akik folyton 
krízisbe kerültek, de nem mindegy, hogy 
ezek az emberek hogyan reagáltak a krízisre. 
A lényeg: nem garantálja senki, hogy elke-
rülnek majd a krízisek, a megtérés után sem. 
Az a döntő fontosságú, hogy mit teszünk és 
mit nem – előremozdít, javunkra válik, vagy 
elsodor, csalódva távozunk? 
Mi a krízis? A görög krucisz szó jelentése: 
ítélet. Abban az időben a kereszt T alakú volt 
– vagyis ez egy kereszteződés, amin nem 
lehet továbbmenni úgy, ahogy addig: vagy 
jobbra, vagy balra kell menni. Döntést kell 
hozni – a felelősség a miénk, hogy javunkat 
vagy kárunkat szolgálja-e ez a helyzet. Szok-
ták mondani: „kritikus a beteg állapota”, 
azaz innentől fogva vagy javul, vagy rosz-
szabbodik. Tehát nem feltétlenül negatív ez a 

krízis, hiszen benne van a növekedés lehető-
sége is. Azoknak, akik Istent szeretik, min-
den „együtt munkálkodik a jóra” (Róma 
8,28). 
A krízis kimozdít bennünket az addigi hely-
zetből: a nyugalmi állapotunk olyan, mint 
egy talpán álló háromszög, krízisben pedig 

olyanok vagyunk, mint a csú-
csára állított háromszög. 

Ez nem stabil, így nem 
maradhatunk huzamo-
sabb ideig. Ilyenkor az 
ember mindent meg-
tesz, hogy újra gyorsan 
stabilizálja a helyzetét: 
pl. tanácsot kér mások-
tól, hogy mit csináljon, 
oldja meg helyette 
valaki a problémát. A 
legtöbb azonban, ami-

vel segíteni lehet a krí-
zisbe jutott embert az, ha a 

szeretet, biztonság jeleit bizto-
sítjuk számára, amíg ő maga jó 

döntést tud hozni. 
Személyiségfüggő, hogy ki hogyan reagál 
egy krízisre, de a tipikus viselkedésformák 
ezek: rendetlenség, szervezetlenség kívül-
belül, csökkent teljesítőképesség, feledé-
kenység, megbízhatatlanság, csapongó gon-
dolatok, önzőség-énközpontúság (nem tud 
másról beszélni, csak a saját problémájáról), 
szomorúság, depresszió, megromlott önbe-
csülés, kisebbrendűségi érzés, harag, sebez-
hetőség, irritálhatóság, megrendült hit, kese-
rű gondolatok, csalódás Istennel szemben.  
Felnő a keserűség gyökere, észrevétlenül 
megjelenik a kételkedés. „Boldogok, akik 
énbennem meg nem botránkoznak” – szó 
szerint „zavarban nem lesznek”. Nehezebb 
elviselni, hogy az Úr alszik, mint ha a tűz-
oszlop mögött kell a pusztában vándorolni. 
A hívő ember az Urat keresi, akár így, akár 
úgy került viharba. A Máté 10,34–39 azt 
mondja: nem békességet szerezni jött az Úr, 
hanem hogy meghasonlást szerezzen a csa-



 

 

ládtagok között. Vagyis pont azért jött az Úr, 
hogy a mi háromszögünket a csúcsára állít-
sa! Mégpedig azért, mert ezekben a krízisek-
ben nagyon sok rosszat kipotyogtat a szí-
vünk mélyéről.  
Amikor azt imádkozzuk, hogy Isten tisztítsa 
meg a szívünket, azt hisszük, hogy ez majd 
megtörténik magától. Majd egyszer csak 
felborul az életünk, és az imádkozóból üvöl-
tő sárkány lesz, nem „keresztyéni” módon 
viselkedik. Így akar Isten bennünket meg-
tisztítani: felhozza a szívünk mélyéről azokat 
az indulatokat, amikről mi magunk sem tu-
dunk. A menyasszonynak tisztának kell len-
nie ama napra – és ez a módja a megtisztu-
lásnak. 
A megtérés is tulajdonképpen krízis. Van, 
aki egy krízis során tér meg, akkor hallja 
meg, hogy lehet újat kezdeni Jézus Krisztus-
sal. De van, amikor pont a 
megtérés okoz krízist: akkora 
változást az életében, hogy 
az ember összeveszhet a 
családjával, elhagyhatja a 
társa stb. 
A Máté 7,24–27 arra 
világít rá, hogy a kü-
lönbség hívő és nem 
hívő ember között nem a 
„viharmentesség”, ha-
nem hogy a házát mire 
építi: kősziklára vagy 
fövenyre. Mi az a ház, 
amit fel akarsz építeni, 
amíg itt élsz? A házassá-
god? A családod? Tudsz
-e válaszolni arra a kérdés-
re, hogy mi az életed célja? Fel-
nevelni a gyerekeket? A szolgálat? 
Mi az életed reménysége? A gyermekeid 
jövője? A férjed szeretete? Miben áll az ön-
becsülésed, az identitásod? A munkahelyi 
sikerekben? Az elismerésekben, amit kapsz? 
Kőszikla-e vagy föveny, amire építesz? Nincs 
harmadik variáció! Pontosan úgy gondol-
kodsz, mint a világ fiai: a hétköznapi dol-
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gokra alapozol? A vihar, a krízis meg fogja 
mutatni! Jön a víz felülről, alulról, nekifeszül 
a szél a falaknak. Ha összedől a ház, nem jó 
alapokra építettünk. Nagy baj, ha újra ugya-
nolyan fövenyes területen kezdünk újat épí-
teni, vagy ha homokzsákokkal akarjuk a 
düledező falakat kitámasztani… Ha kőszik-
lára építünk, jöhet újabb krízis, de nem dől 
össze a ház! 
Fontos azt is látnunk, hogy a másik krízise 
mindig az én krízisem is. Máriának ezt 
mondta Simeon: a te szívedet is éles kard 
járja majd át, és „sok szív gondolata nyilván-
valóvá lesz”. Amikor valaki krízisbe kerül, a 
körülötte lévők is belekerülnek, a szájak 
pedig megnyílnak. Mindenkiről kiderül, 
hogy kicsoda a nagypéntek körüli esemé-
nyek során: Júdásról, hogy áruló, arimátiai 
Józsefről és Nikodémusról, hogy melyik 

oldalon állnak, az asszonyokról bátorsá-
guk, a tanítványokról gyávaságuk stb. 

Vigyázzunk, hogyan nyilatkozunk 
mások krízisei láttán! Ilyenkor 

könnyű okoskodni, ám saját 
magunkról állítunk ki 

bizonyítványt, hogy ho-
gyan viszonyulunk a 
másik bajához. 
Amikor Jézus krízisben 
volt a Gecsemáné kertjé-
ben, szerette volna, ha 
vele vannak a tanítvá-
nyok, noha átvállalni 
nem tudták a terhet. Ott 
dőlt el a világ sorsa. 
Jézus többször is latol-
gatta a dolgot, de meg-

hozta a döntést: legyen 
meg a Te akaratod. Nem 

könnyű ezt kimondani, de legyen ez a példa 
előttünk! És nem elég egyszer kimondani, 
hanem újra és újra le kell térdelni az Úr elé, 
és megharcolni ezt a harcot. Nem spórolhat-
juk meg! 
Biztatásul, reménységünkre szolgál az Úr 
ígérete Ézsaiás 43. részében (2–5.): „Ha 



 

 

vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyó-
kon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, 
nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. 
(…) Mivel drágának tartalak, és becsesnek, 
mivel szeretlek, azért embereket adok helyet-
ted, életedért nemzeteket. Ne félj, mert én 
veled vagyok!” 
A záró áhítatban, útravalóul, a Zsidókhoz írt 
levél 6,18–20 alapján Sebestyén Győző lel-
kipásztorunk a horgonyt, mint jelképet 
„véste jól az eszünkbe”. A legnagyobb ha-
jóknak is elég egy horgony és egy kötél, 
hogy biztosan megtartsa.  
Sokan felismerték már, hogy szükség van 
ilyen biztos horgonyra az életünkben: az 
ókori görögök ilyennek tartották az erényt, 
dicsőséget, bölcsességet – ezekből a világ 
azonban már levizsgázott.  
Amiről a Zsidókhoz írt levél ír, az a horgony 
Jézus – ami/aki behatol a kárpit mögé, a 
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Szentek Szentjéhez. A horgony olyan dolog-
ba kapaszkodik bele, ami nem látható. Van-e 
ilyen reménységünk? Így vagyunk-e bekap-
csolva mi is? Hánykolódunk a viharban, 
dobálnak a hullámok, de ha a horgonyunk 
„odabent” van, Istennél, akkor nem kell fél-
nünk, nem árthat egyetlen krízis sem. Le-
gyen mindig ilyen reménységünk, bizonyos-
ságunk: ragaszkodjunk hitünk főpapjához, 
Jézus Krisztushoz, és akkor Isten ígérete áll, 
hogy átsegít a nehézségen és megerősít!  
Jézus megnyitotta az utat a Szentek Szentjé-
hez, mehetünk utána, el van készítve a he-
lyünk. 
Ha már szenvedtél, jajgattál, sóhajtoztál, 

vajúdtál eleget a kríziseid miatt, lásd meg, 

hogy valaki szeretne az életednek is biztos 

horgonya, reménysége lenni, hogy a hajód 

célba érjen!           
          Szabóné F. Gabriella 



 

 

„Nagy hálát adjunk az Atya 
Istennek”! 
Négy éve, hogy bizonyságot tettünk előtte-
tek, testvérek. Nehéz, nagyon nehéz volt. 
Szívünk és lelkünk is tele volt fájdalommal. 
Szomorúak voltunk, hogy ennyire elrontot-
tuk az életünket, boldogtalanná tettük egy-
mást. Nagyon mély gödörből kiáltottunk az 
Úrhoz, és egyedül Ő, csak Ő hallott minket. 
Házasságunk romjain 
ülve, sebeinket nyalo-
gatva talált meg ben-
nünket. Egyszerre 
mind a kettőnket! 
Micsoda csoda és 
ajándék!  
És most megtérésünk 
után hat évvel mi 
maradt meg ebből a 
fájdalomból?  
SEMMI! Csak Isten 
képes új életet adni, új 
embert teremteni, új 
alapra helyezni házassá-
got, családot, életet! És a 
mienket újjá teremtette. Min-
denestől!  
Teremtett bennünk:  
- a vádaskodások helyett, végtelen szeretetet, 
türelmet, egymásra figyelést. 
- az önzés helyett, odaadást. 
- testvérséget, boldogságot. 
- HÁLÁT!!! 
Szinte soha semmiért nem voltunk hálásak. 
Nekünk minden járt. Nekünk minden termé-
szetes volt. Soha nem gondoltuk végig, hogy 
mennyi, de mennyi ajándékot kaptunk az 
életünkben Tőle. Kaptunk rendes szülőket, 
szép gyerekkort, tanulhattunk, tehetséget is 
kaptunk, és egymást, aztán gyerekeket,  
egészséget, békés életet és sorolhatnám a sok 
jót.  
És amikor új szívet kaptunk, kinyílt a sze-
münk is!  És látjuk már Istenünk csodás 
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ajándékait, bölcsességét, ahogy irányítja 
életünket, meglátjuk egymás és mások fáj-
dalmát, segítség kérését, látjuk, hogy minden 
nap le kell borulnunk a mi Urunk előtt, és 
köszönetet mondani neki MINDENÉRT. A 
jóért, de a nehézségekért is. Az Ő végtelen 
türelméért, hogy várt ránk, hogy szeretett 
bennünket úgy, ahogy voltunk, és ahogy 
vagyunk.  
És amiért úgy éreztük, hogy most kell bi-
zonyságot tennünk újra előttetek, testvérek: 

az a hálánk!   
Hálásak vagyunk 
Istenünknek, hogy 
testvéreket is adott 
nekünk, akiknek el-
mondhatjuk, hogy 
szívünk tele van hálá-
val!  Köszönjük Isten-
nek, hogy megismerhet-
tük ezt a szót: HÁLA! 
Hálásak tudunk már 

lenni a mi Urunk végte-

len bölcs szeretetéért, 

amiből új életünk fakadt 

és táplálkozik! 

Hogy hogyan is jutottunk erre 
a nagy „bölcsességre”? Isten kegyelméből, 
aki elküldött bennünket, most már harmad-
szor Biatorbágyra házaspári csendeshétre. 
Nagyon vágytunk a misszióba, nagyon vágy-
tunk a csendes együttlétre, de hogy miért 
pont arra, akkor még nem tudtuk. De Isten 
tudta! Elvégezte bennünk, hogy megértsük! 
Hiszem, hogy bennetek is felébred a vágy, 
hogy Istennel beszélgessetek, és erre tudunk 
egy nagyon jó helyet! Induljatok el bátran, 
nyitott szívvel és hittel!   

„Áldjad az Úr nevét,  
Őt áldja minden énbennem! 

Őt áldjad lelkem,  
és Róla tégy hitvallást nyelvem! 

El ne feledd: Napfényed Ő teneked!  
Őt áldjad örökké! Ámen.”  

           (Ref. Ék. 264.)  

            Godán Sándor és Zsóka 
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A megmentô Isten 
Meglepetésként élte meg csapatunk az előtte 
álló meredeket. Nem azért, mert ez volt éle-
tünk első vagy legnehezebb ilyen fajta meg-
próbáltatása. Csak egyszerűen teljesen másra 
voltunk felkészülve. Egy kellemes, könnyed 
bemelegítő túrára. És amikor már olyannyira 
fáradtak voltunk, hogy legszívesebben a há-
tunk mögött tudtuk volna az egészet, ott tá-
tongott alattunk a mély, és felfogtuk, hogy 
ezt az utat nekünk végig kell küszködni.  
A fiatalok gyorsan felmérték a terepet, meg-
barátkoztak a helyzettel, és belekapaszkodva 
a sziklába fúrt láncokba, elkezdték a leeresz-
kedést. Zerge gyerekekként lépkedtek sziklá-
ról sziklára és mi „senijorok” észbe sem kap-
tunk jóformán, amikor láttuk, hogy ők jóval 
alattunk hógolyóznak és csúsznak lefele a 
hóban.  
Ők csúsztak lefele a hóban, miközben a mi 
korosztályunkból akadt olyan, aki csúszott 
lefele pszichésen. Nem azért, mert gyáva 
volt vagy erőtlen, hanem, így utólag úgy 
gondolom azért, hogy megérezzük, mit jelent 
Isten kegyelméből életben maradni. 
Annak ellenére, hogy az „öreg ifi” táborában 
kitört a pánik, mély nyugalom uralkodott 
bennem, és hirtelen eszembe jutott a reggel 
elolvasott igemagyarázat egyik mondata: a 
félelem hangja akkor jön elő, amikor a hegy-
tetői élményen vagy túl. Azért nem idéztem 
pontosan, mert bennem így maradt meg a 
mondat, nyílván nem véletlenül. És jött a 
folytatás: Ha félelemkeltő helyzetben vagy, 
ne hagyd, hogy úrrá legyen rajtad a gyötre-
lem, hanem Istentől kérj imádságban böl-
csességet és védelmet. 
El nem tudjátok képzelni, milyen hálás volt a 
szívem, amikor mindezek eszembe jutottak. 
Pedig, ha tudnátok, hogy aznap reggel, mi-
közben az egész csapat startra készen már 
csak rám várt, én ’lopva’ olvastam el a „Mai 
Ige” július havi első Igéjét (A félelem hangja 
1), pedig még csak június közepén tartot-
tunk. Csodálkoztam is, amikor a kezembe 

vettem, hogy nem az előző kiadványt tettem 
a csomagba, de úgy voltam vele, hogy az Ige 
az Ige, mindegy a dátum, amelyre írva van, 
biztos van számomra mondanivalója.  
Azzal a vallomással is tartozom, hogy talán 
nagyon fel sem fogtam, teljesen más értelme 
volt számomra, mint akkor, amikor ott a 
szédítő csúcson túl, a mélybe ereszkedve az 
eszembe jutott. Ott viszont életmentő értéke 
volt.  
És tudtam, hogy ez kegyelem, és amikor a 
szél cirógatta a fáradságtól kipirult arcomat, 
én tudtam, hogy Isten simogat. Nagy baj 
nem lehet, gondoltam, és higgadtan mérics-
kéltem az előttem lévő utat, miközben nyug-
tatgattam kétségbeesett társamat. Nem mer-
tem akkor, abban a helyzetben megemlíteni 
neki a reggeli Ige tartalmát. Csak csendesen 
magamban imádkozva, néha egy-egy nyug-
tató szóval vagy érintéssel, Isten és a csapat-
társak segítségével lejuttattuk a meredeken. 
Azt nem mondhatom, hogy nem emeltem fel 
a hangom, mert volt köztünk olyan is, aki 
csak akkor adta fel a társunkkal való kiabá-
lást, amikor én bedurvultam. Hmm, erre nem 
vagyok büszke, de hozzátartozik az igazság-
hoz.  
Nem akarok senkit untatni, de a meredek 
vége sajnos nem jelentette az út végét. Döb-
benten néztük a térképet, és láttuk, hogy a 
bejelölt menetidők igen csak el vannak szá-
molva, és a mi fáradt állapotunk, csapattár-
sunk leesett vércukorszintje mind lelassítot-
ták menetelésünket. Arra számítottunk, hogy 
este 19 óráig leérünk az őrzött parkolóba, 
ahol autóinkat hagytuk, lassan ez az idő kito-
lódott 21 órára, és 21 órakor tudomásul vet-
tük, hogy még mindig túl magasan vagyunk, 
és ennek ellenére néha újból felfelé visz az 
út… A kétségbeesés elkezdett uralkodni 
rajtunk. Senki nem mert szólni senkinek a 
félelmeiről, de mindannyian tudtuk, hogy 
pillanatok alatt besötétedik, és egyáltalán 
nem biztos, hogy már látni fogjuk a fák kér-
gére vagy patakkövekre festett turistajelzése-
ket. Abban is kételkedtünk, hogy jó úton 
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járunk, csak a férjem a másik férfi csapat-
társsal konzultálva a térkép fölött, próbált 
időnként nyugtatgatni… Már csak a pásztor-
kutyák támadó ugatása hiányzott, amikor a 
besötétedett tisztás szélére értünk, ahol a 
juhok nyugodtan legeltek és a pásztorok 
nyugtalan kiabálása foga-
dott. Teljes volt a káosz. 
Előjött a kutyapánik (már 
akinek volt), a sötétség 
pánik, a düh… és valahol 
nagyon távol, egy kis lám-
pafény. 
Oda kell eljutnunk, ott 
lesznek az autóink – 
mondta a férjem boldo-
gan. A fiatalokban is fel-
csillant a reménysugár, de 
tudták, hogy odáig hosszú 
utat kell még végigjárni. 
A nyugtalanság ott volt a 
hangjukban, amikor a 
fizikailag és idegileg ki-
merült társunkra néztek és 
óvatosan megkérdezték, 
hogy ezt mindenki vállal-
ja? 
Fontolóra vettük, hogy 
meghúzódjunk-e reggelig 
valamelyik lakatlan pász-
torkunyhó eresze alatt. 
Még mindig jobb, mint az 
erdőben, vagy az ismeret-
len úton a sötétben. De 
láss csodát! Ahogyan a 
tisztás szélén kibujtunk a 
fák közül, sokkal jobbak 
lettek a látási viszonyok. 
Felnéztünk az égre és lát-
tuk, hogy nekünk világít a 
majdnem telihold! Addig is nagyon vigyáz-
tunk az egy szem zseblámpánkra és telefon-
jaink fényére, de most már nyugodtan kikap-
csolhattuk. Így kicsit felbátorodtunk és a 
turistajelzések által irányítva, miután megke-
rültük a tisztást, újból nekivágtunk a feny-

vesnek és szépen lassan csorgadoztunk lefe-
lé. Nagy meglepetésünkre, széles ösvény 
várt ránk, juharfa rönkökből kialakított lép-
csőkkel. A hasított juharfa valósággal fosz-
foreszkált a hold fényében. Nemsokára meg-
jelent egy jelzőtábla, amire az volt ráírva, 

hogy 25 perc alatt az út 
végére érünk. Szkeptiku-
san álltunk hozzá, mert 
ezen az úton már többször 
megtapasztaltuk, hogy ez 
nem egészen úgy van, 
ahogyan ezt kiírják, maxi-
mum akkor igaz, ha eze-
ket az időket zergéknek 
kell teljesíteni.  
De tudjuk, hogy a re-
ménység hal meg utoljára. 
Fegyelmezetten haladtunk 
lefele zárt csoportban. 
Mindenkinek ott volt a 
gondolataiban a medve 
vagy valami más vadállat 
megjelenésének veszélye, 
de senki nem merte ki-
mondani, hogy ne keltsen 
pánikot a többiekben. Én 
azért megkérdeztem hal-
kan a férjemtől, hogy 
mennyi realitása van a 
félelmemnek, amire ő azt 
válaszolta, hogy azért kell 
szorosan együtt maradni, 
mert ha sokan vagyunk, a 
vad is megijed, és nem 
mer támadni. És azt is 
vegyem tudomásul, ha 
valaki nem bírja már, ak-
kor mind a nyolc ember-
nek ott kell éjszakáznia, 

nem válhatunk két csoportra. Nem kellett 
nagyon nézegetni a szenvedő társunkat. Hal-
lottuk a lélegzetén, hogy nagy a baj. Tudtam 
és ki is mondtam, hogy csak Isten kegyelmé-
ben bízhatunk. Felváltva, két oldalról támo-
gattuk beteg társunkat, de ez a feladat az út 

Pecznyík Pál – Boldog lélek 

Boldog lélek, akit Isten 
hittel ajándékozott, 
mert élete hite által 
új életre változott! 

Bűne terhét az Úr Jézus 
keresztjéhez tette le, 

bűn-rabságból szabadulva 
így lett Isten gyermeke. 
bűnfoltos ruhája helyett 
mennyei köntöst kapott, 
új köntöse oly gyönyörű, 
amit meg sem álmodott. 

Így vonul a keskeny úton 
Jézus zászlaja alatt, 
hite által átvészel ő 

súlyos próbás harcokat. 
És ha üdvösség útjáról 
tév utakra le nem tér, 
úgy hű Ura oltalmában 
biztonsággal célba ér! 

Mérhetetlen gyorsasággal 
a levegő-égen át, 

s megláthatja újhonának 
ragyogó fővárosát! 

Szépséget: mely ott vár reá, 
értelme nem fogja fel, 
hiszen dicső öröksége 
fölér ezer, földivel! 
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legnagyobb részében a férfiakra hárult. 
Újból eszembe jutott a reggeli igemagyarázat 
és elkezdtem csendesen dúdolva imádkozni. 
Hanna lányomnak eszébe jutott, hogy indu-
lásunk előtt feltöltött a telefonjára egy ref-
lektor programot, így elég jól láthattuk a 
hazafelé vezető turista jeleket.  
Csönd volt az erdőben. A lépteinken kívül 
néha egy-egy bokor rezdülésére lettünk fi-
gyelmesek. Én azt gondoltam, csak magam-
nak dúdolok, de amikor abbahagytam,    
Hanna odalépett és kérte, hogy folytassam, 
mert olyan megnyugtató volt. Az egyik karo-
mon a barátaink lánya, másikon a sajátom. 
Így haladtunk lefele és most már halk és 
érthető szöveget is énekeltünk:  
„Ameddig Jézus él, ameddig Ő segél, 
nem bánthat gond és 
félelem, Ő van mindig 
velem…” 
„Tüzed Uram Jézus… 
Fény a sötétben csak te vagy ne-
kem…” 
„Az Úr csodásan működik, de útja 
rejtve van…”  
„Utjaid Uram mutasd meg, hogy el 
ne tévelyedjek…” 
Mindenem fájt. Egy rövid pihenő 
után megkövültek az izmaim és min-
den lépés fájdalmasan belehasított a 
testembe. Közeledett a patak morajlá-
sa. Tudtam, hogy már közel járunk. 
Aztán megpillantottuk a fák között a parkoló 
fényeit. Fellélegeztünk. A kijelölt 25 percből 
125 perc lett. De már nem számított. Lent 
voltunk.  És talán életemben először tudtam 
úgy Jézusra gondolni, mint azokban a pilla-
natokban. Nem volt olyan testrészem, ami ne 
fájt volna. A nagy parkolóban csak a mi au-
tóink vártak, és az éjjeli őr furcsán nézett 
ránk. Valamit mormogott lengyelül, aztán 
kinyitotta a sorompót. Barátnőmmel egymás 
nyakába borulva, könnyes szemekkel mon-
dogattuk: Van Isten! 
És Jézus? Neki is mindene fájt a golgotai 
úton. Sőt ott volt a hátán a keresztfa súlya is. 

Ütötték és köpködték. Szívtelenül kigúnyol-
ták. Az út végén, a fájdalomtól szétzúzott 
testét nem helyezték sem melegvíz alá, sem 
puha ágyba. Kifeszítették és átszegezték. 
Még egy ideig élve szenvedett a keresztfán, 
tűrve a gúnyolásokat és káromlásokat… mi-
közben kérte az Atyától csúfolói BOCSÁ-
NATÁT.   
Sokszor beszéltem erről, de ilyen intenzitás-
sal soha nem éreztem át. Mindig is hangoz-
tattam, hogy én beszélek erről, de ésszel nem 
tudom felfogni, mit is érezhetett Jézus 
agyongyötört teste. És lám-lám, csak egy kis 
testi gyötrelem párosítva egy kis félelemmel 
eszembe juttatta és megértette velem Jézus 
áldozatát.   

Hálás voltam, hogy perceken belül bele-
ülhetek az autómba, és 
irány a meleg zuhany 
és a puha ágy. 
Miután végre ágyba 

kerültünk, alig aludhattunk el, dörgés 
és villámlás ébresztett. 
„Édes Istenem” – gondoltam. „Hová lett 
a majdnem teliholdas, csillagos eged, 
amivel az erdőben nekünk világítottál? 
Köszönöm a kegyelmedet, hogy most 
erről a biztonságos helyről hallgathatom a 
kinti vihar tombolását. Köszönöm        
Istenem, köszönöm, hogy világítottad 
utunkat és erőt adtál a gyalogláshoz, s így 
nem maradtunk ott a lakatlan pásztorkuny-

hó eresze alatt.” 
Ma már mosolyogva beszélünk arról az 
„idilli éjszakai sétáról a magas fenyvesben” 
kérdezgetve egymástól: hol láthattunk volna 
ilyen közelről egy ilyen tökéletes csillagos 
eget? 
Én tudom, hogy az igazi gyönyörre majd ott 
találunk rá „Fönn a csillagok felett, halleluja 
ámen.”  
És soha nem felejtem el, ha félelem gyötör, 
imádságban kérem Isten bölcsességét és vé-
delmét, mert Ő ezt mondja: „Nem maradok 
el tőled, sem el nem hagylak téged.”       
Zsid. 13,5           Bíró Délia  
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Új élet Balatonfenyves után 
„Mikor tervezed megírni azt a vállalást, szí-
vem?” – kérdezte anya. 
„Most tervezem.” – feleltem. De nem volt 
annyira egyszerű rászánni magam, hogy pa-
pírra vessem gondolataimat.  
A balatonfenyvesi csendeshéten azért is 
imádkoztam, hogy hadd kaphassak egy célt, 
egy küldetést, hogy lássam, Istennek terve 
van velem. Féltem, hátha rossz irányba in-
dultam el, és ezáltal megbizonyosodhatnék 
az ellenkezőjéről és arról, hogy Neki valóban 
számítok valamit és szüksége van rám.  
Az utolsó napon, szombaton derült ki, imám 
meghallgattatott. Julcsi néni ekkor jelentette 
be, hogy szeretettel várja azt, akinek kedve 
támad a gyülekezet újságjába írni. Én nem 
jelentkeztem. Habár szerettem volna meg-
osztani érzéseimet másokkal, pihenni szeret-
tem volna a nyári szünetben. Nem jutott 
eszembe, hogy az Ő küldetését teljesíteni 
nem múlja felül az ember erejét, hiszen 
Urunk mindennel fölfegyverez bennünket, 
ami szükséges feladatunk teljesítéséhez. A 

dilemmámat Julcsi néni oldotta meg: odajött 
hozzám és megkérdezte, szeretnék-e írni, 
mivel úgy érzi, én nagyon sokat kaptam az 
itt töltött idő alatt. És milyen igaza volt!  
Hétfő reggel egy teljesen átlagos lányként 
szálltam be az autóba testvéreimmel és szü-
leimmel. Már akkor is imádkoztam időnként, 
bíztam Uramban, tudtam, miért jött el Jézus 
a földre. Tudtam, de csak ésszel, mint ahogy 
Márta is biztos volt abban, hogy Lázár majd 
feltámad, de nem hitte el, hogy Jézus azon-
nal képes kihozni őt a halálból. 
Kedden négy csoportra osztottak bennünket: 
apróságok, ovisok, iskolások, felnőttek, illet-
ve 7-8. osztálytól fölfelé. A felnőttek közé 
kerültem, és habár nem mindig találtam egy-
szerűnek megérteni az Igét és végigülni a 
prédikációt, megérte. 
Leginkább szerdán és csütörtökön éreztem 
meg a változást, ami végbement bennem. 
Mintha egyenesen nekem címezték volna 
ezeket az üzeneteket: az én erős és büszke 
természetemmel el kellett hinnem, hogy ha 
Jézus nem áldozza fel magát értem, bűnös-
ként kell meghalnom, és nem számíthatok 
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kegyelemre. Ezután így 
gondolkoztam: ha egyszer 
megadatott nekem, hogy 
halljak Róla és hihetek 
Benne, akkor miért is uta-
sítanám vissza Őt és a ke-
gyelmét?  
De más szempontból is 
meg lehet közelíteni a 
helyzetet: csak kevés isme-
rősöm tulajdoníthat magá-
nak hívő családot, barátnő-
im többsége pedig egyene-
sen fölvállalja, hogy ateis-
ta. Ha szívből is megtér-
nék, lehetnék egy apró 
mécses, ami világít és má-
soknak utat mutat… Ez a 
két gondolat vezetett el a keresztig. 
Szerda délután letérdeltem az Úr elé és bo-
csánatot kértem Tőle, de nem éreztem maga-
mat könnyebbnek ettől és nem hallottam az 
Ő szavát. Este meghallottam, hogy Jézus a 
barátom szeretne lenni és az Ő szava az Ige, 
a Biblia.  
Lassanként világossá vált minden. Teljes 
szívemből el kell fogadjam a Biblia üzenetét, 
így Jézust is befogadom. Ha úgy cselekszem, 
mint azt Ő kívánja, előbb-utóbb meg is lát-
szik majd rajtam. Ha odaélem hitemet a ba-
rátaim és más emberek elé, azaz, hogy mi-
lyen Jézus támogatásával élni, talán ők is 
meg szeretnék majd ismerni Krisztust. Aztán 
az ő barátaik is megtérhetnének…  
Elgondolkoztam már azon, milyen rossz, 
hogy ilyen kevés keresztyén hívő van a vilá-
gon. De eddig még nem foglalkoztam komo-
lyabban azzal a gondolattal, hogy én teszek-e 
egyáltalán ez ellen.  
Végül úgy döntöttem, rábízom az életemet 
Jézusra. Nélküle úgysem tudok semmit sem 
tenni, Ő majd úgy irányít, ahogy másoknak 
és nekem is a legjobb lesz, hiszen mérhetet-
lenül szeret. És nem csak egy kis csoportnyi 
embert. Mindenkit. Nem azért, hogy milyen 
célokért küzdünk és miket értünk már el. 

Isten soha nem szerethet a 
mostaninál jobban, hiszen 
önmagunkért szeret! 
Keserűen gondolok időn-
ként arra, hogy ezt a nagy 
szeretetet és kegyelmet én 
soha nem fogom tudni 
teljesen viszonozni. 
Péntek este beszéltem lel-
készünkkel. Szombat kora 
délután a feleségével. És 
vasárnap szerettem volna, 
sőt akartam templomba 
menni! 
Az igehirdetés után Julcsi 
néni adott pár könyvet, 
ami segítségemre lehet 
hitem gyakorlásában. Este 

a Bibliaolvasó Kalauz és a Mai Ige segítsé-
gével olvastam a Bibliát. Csodálatos érzés 
volt!                 Szabó Réka  
 

 

IMAIMAIMAIMA    
Gondolkozz bennem, Jézus, – 

s világos, tiszta az, 
beszélj belőlem, Jézus, – 

s beszédem jó s igaz. 

Cselekedj bennem, Jézus, – 
s akkor csak jót teszek, 

megszentelt lesz a munkám 
s veled csendben leszek. 

Hasd át egész valómat, 
töltsd be teljesen, 

hadd olvassák le rólam, 
mily nagy szereteted! 
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Napközis tábor 
2012. július 9-13-ig egy 5 napos klubnak 
nevezett hittan táborban vehettünk részt 
gyermekeimmel. Nagyon hiányzott már ne-
kem egy ilyen alkalom, melyben mindannyi-
an megerősödhettünk.  
8 éves koromban úgy jártam hittanra, hogy 
beültetett akkori dunavecsei lelkészünk a 
vasárnapi istentisztelet után 11 konfirmáló-
val Igét hallgatni. Míg én egyedül elolvastam 
a Vasárnapi iskola című könyvben egy részt, 
addig a konfirmálók új leckét vettek, majd az 
én kikérdezésemre került a sor. Differenciá-
lás végül is volt, de nem kimondottan a kor-
osztályomnak való alkalom volt.  
Amikor 9 éves voltam, lelkészváltásra került 
sor, így került oda egy lelkészházaspár 3 
gyerekkel, amiből a végén hat lett. Nagyon 
sokat köszönhetek nekik. A nyaraimat, hét-
köznapjaimat a legidősebb lányukkal, a test-
vérem pedig az öccseivel töltötte, és minden 
percem szinte a gyülekezetről szólt. A nyári 
táborokat már nagy izgalommal vártuk. Min-
den évben, amikor táboroztunk, anyukám is 
jött velünk segítőnek. A sok szép igemagya-
rázat, énekek szemléltetőeszközökkel, 
kézműveskedés bibliai témához kapcsolódó-

an, strandra sétálva Istent dicsőítő énekek 
éneklése, amit aznap tanultunk, Igés lapok 
gyártása egymásnak, a tábor végén minden-
kinek, a közös imádságok a barátnőkkel… : 
CSODÁLATOS ÉLMÉNYEK. 
Ez hiányzott már nekem!!!  
Idén 25 kisgyerekkel kezdtük el a hetet. 
Máté fiamat Tünde néni hívta az 5 napos 
klubba, de én kaptam az alkalmon, és je-
lentkeztem segítőnek, és még a kislányo-
mat is hoztam. A hét témája az „Egyetlen 
út” volt.  
„Egy út vezet a mennybe fel, csak Jézus 
Krisztus, Ő az út! 
Nincs másik út, nincs másik út, nem vezet 
más út az Atyához. 
Egy út vezet a mennybe fel, csak Jézus 
Krisztus, Ő az út!” 
Ennek az éneknek a megtanulásával kezd-
tünk, erre épült mindegyik nap története: 
Hétfő – Ézsau és Jákob, 
Kedd – A tékozló fiú, 
Szerda – Naámán, 
Csütörtök – Péter, 
Péntek – Sámuel. 
A délelőtti alkalmat a témához kapcsolódó 
kézműves foglalkozás követte, majd még 



 

 

ebéd előtt egy missziós történetet hallgattunk 
meg. Ebéd után csendes pihenő keretében 
filmvetítés következett, amit egy rövid be-
szélgetés követett a filmhez kapcsolódóan. 
Délután, akinek még volt kedve 
kézműveskedhetett egyet (természetesen 
mindenkinek volt ereje és kedve is ☺).  
Gyermek keresztkérdéseknek is nevezhettük 
volna a hetet. Nagyon intenzíven, gyermek 
nyelven gondoltuk át: mi az egyetlen út, ami 
az Atyához vezet, mennyi bűnt követek el 
nap mint nap bűnös természetem következté-
ben, a bűneimre van bocsánat, mit tett értem 
Jézus Krisztus a kereszten.  
Ezeket az üzeneteket minden nap próbáltuk 
eljuttatni a gyermekekhez, ami által remé-
lem, egyre többen örvendezhetnek a megvál-
tás ajándékának.       Bóváriné Fenyvesi Ágnes  

 

 
 

„Jézus odahívott egy kisgyermeket,  
közéjük állította, és ezt mondta:  

Bizony, mondom néktek,  
ha meg nem tértek,  

és olyanok nem lesztek,  
mint a kisgyermekek,  

nem mentek be  
a mennyek országába.” 

Máté ev. 18,2-3 
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Gyermekszemmel  
 
Áldás, békesség! 
Joni vagyok, 9 éves. Részt vettem a nyáron 
egy hittan táborban, ami itt volt a gyülekeze-
ti teremben. Minden napot énekléssel kezd-
tünk. Anyukám zongorázott. Aztán a tanítók 
történeteket meséltek. Az első Káin és Ábel 
története volt. Készítettünk hozzá egy kisbá-
rányt. Aztán a tékozló fiúról volt szó. Ahhoz 
meg egy tarisznyát készítettünk. A harmadik 
Naámán története volt. Ehhez katonát, meg 
ruhát készítettünk, a ruhához meg egy papu-
csot. 
Isten az egyik angyalát elküldte, hogy kisza-
badítsa Pétert a börtönből. Ehhez egy bilin-
cset készítettünk. Utolsó napon arról mesél-
tek, hogyan szólítja meg a kis Sámuelt Isten. 
Ahhoz készítettünk egy ágyat. 
A történetek után az udvaron tízóraiztunk. 
Szabadidő után bementünk a missziós kuc-
kóba, ahol mindennap egy missziós történet-
nek egy részét hallottuk. Tiffaniról szólt, aki 
vudu szellemekben hitt. A történet végén 
már az apukájával együtt Istenben hittek. 
Nagyon izgalmas volt, nagyon tetszett. Az-
tán elmentünk ebédelni a Bíró Házába. Ami-
kor visszajöttünk, lemehettünk az ifiterembe 
filmet nézni. Pl. egy kislány hogyan kapta 
meg Bibliáját; a magvetőről; Józsefről, akit a 
testvérei eladtak. 
Azt szeretném még leírni, hogy azt tanultam 
meg ebben a táborban, hogy mindig Jézus 
Krisztust kövessem, és ne térjek le Isten útjá-
ról. Annyira szeret engem Isten, hogy az Ő 
egyszülött Fiát feláldozta értem és mindenki-
ért. 
A tábor indulója volt ez az ének: „Egy út 
vezet a mennybe fel, csak Jézus Krisztus, Ő 
az út!”. 
A vasárnapi istentiszteleten sok éneket el-
énekeltünk a gyülekezetnek.      
         Steiner Jonatán  
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Boldogtalanságból új életbe 
„Új” életem kezdetét, legfőképp egy apró kis 
embernek, a kétéves kislányomnak, Dorká-
nak köszönhetem, hiszen az ő megszületése 
után férjemmel biztosak voltunk benne, hogy 
meg fogjuk kereszteltetni. Így jutottunk el 
oda, hogy mi is Isten szövetségébe kerül-
jünk, hisz csak a szülei tudják a legjobban 
átadni tudásukat a hitről egy piciny ember-
nek.  
Időközben megismerkedtem a lakóhelyün-
kön egy nagyon aranyos anyukával, akivel a 
babáink születése között pont egy hét kü-
lönbség van, így a gyerkőcök együtt tudnak 
játszani. Ez az anyuka, aki már régebb óta 
tagja a fóti gyülekezetnek, egyszer megkér-
dezte tőlem, hogy nincs-e ked-
vem elmenni a baba-
mama körre, ami na-
gyon meghitt keretek 
között zajlik, és biztos 
kedvem lelném benne. 
Elmentünk és már az 
első alkalom mély 
nyomott hagyott ben-
nem, a könnyeimmel 
küszködtem és éreztem, 
Istenem nekem mennyi 
sok bűn nyomja a lelkem, ami-
től nem tudok tisztán élni.  
Minél több alkalommal voltunk, csak gyűlt a 
szívemben a bánat, hogy mennyire boldog 
az, aki az Úr által él, én pedig már levegőt 
sem kapok a sok keserűségtől, idegeskedés-
től és még harminc sem vagyok, de mennyi-
re boldogtalan életet élek. A devizahitel ég-
beszökése megkétszerezte a lakáshitelünket, 
a babánk születésére a férjem munkanélküli-
vé vált, és már nem tudtunk mit tenni, csak 
azt vettük észre, veszekszünk egymással és 
másokra már nem is figyelünk, hogy nem 
csak nekünk lehet problémánk.  
Éreztem, hogy ez a keresztelkedés és a baba 
körre való járásunk nem véletlen, itt Isten 
keze lehet benne, hogy megmentsen minket. 

Megkérdeztem az anyuka ismerősöm, nem 
lehetne nekünk is Fóton keresztelkednünk, 
független attól, hogy dunakeszi lakosok va-
gyunk, ugyanis nagyon sok jót hallottam és 
tapasztaltam erről a gyülekezetről.  
Így kerültünk tiszteletes asszonyhoz, akinek 
nagyon hálás vagyok mindenért és tisztelem 
őt. Több héten át jártunk hozzá és nemcsak 
mi, hanem a kis Dorka is minden alkalom-
mal jelen volt, persze ő még csak játszott a 
szőnyegen, de szinte biztos vagyok benne, 
hogy azért a kis fülei hegyezve voltak. Min-
den egyes alkalom után újabb ember lettem, 
megtanultam kérni az Úrtól, és azt is, hogy a 
boldog életért nekem is tennem kell, nem 
adják csak úgy a kezünkbe. Megismertem 
Jézus Krisztus életét, megszerettem, és hálát 

adtam neki, hogy meghalt értünk 
a kereszten. 

„… mit kell cselekednem, 
hogy üdvözüljek?... 

Higgy az Úr Jézus-
ban, és üdvözülsz 
mind te, mind a te 
házad népe!” ApCsel. 
16,30–31 
Bűnbocsánatot kér-
tem Istentől minde-
nért, amit valaha is 

tettem, minden rosszat kitö-
röltem az életemből, elfogadtam Isten Igéjét, 
ami által ma élek, és behívtam Őt az életem-
be, szívembe: akkor egyszerre nagyot válto-
zott minden. 
Minden nap imádkozom hozzá, hiszem a 
szeretetét, és hogy rá bízhatom magamat. 
Áthatotta a szívem és gondolkodásom mind-
az, hogy milyen fontosak vagyunk Neki, 
hogy Jézusnak a tulajdon élete sem volt 
olyan fontos, mint a mi megmenekülésünk, a 
mi nyomorult életünk. Hogy az életét odaad-
ta azért, hogy mi ne pusztuljunk el az ördög 
rabságában. Mindennél fontosabbak va-
gyunk Neki. Akinek a szíve ezzel a bizo-
nyossággal megtelik, az szabadul fel a hála-
adásra, a Neki való szolgálatra.  



 

 

A problémáinkat más szemmel kezdtük el 
nézni, hálásak vagyunk, hogy mi mégsem 
vagyunk olyan borzalmas anyagi helyzetben, 
mint amibe más családok kerültek, akik a 
házukat vesztették el a válságban. Hálásak 
vagyunk, amiért még együtt vagyunk és sze-
retjük, tiszteljük egymást, hálásak vagyunk 
azért, amink van, mert így is boldogok tu-
dunk lenni. Persze, azóta egy-két imába fog-
lalt vágyunk is teljesült.  
Esténként Dorka babával együtt imádko-
zunk, már a kis kezeit ő is összekulcsolja, 
készülünk a szeptemberben tartandó keresz-
telkedésünkre, ahol mind a hárman együtt 
kapunk szent keresztséget. Hálás vagyok az 
Úrnak, hogy az életem megváltója lett és 
hogy egy szerető gyülekezeti „család” tagjai 
lehetünk.  
Befejezésül nem tudnám másként megfogal-
mazni az érzéseim, mint amit a zsoltáros így 
mondott nagyon nehéz helyzetben: „Isten 
közelsége oly igen jó nékem.” Zsolt. 73,28 

            Tóth-Kiss Nikoletta  

 

A szeretet lábai készségesek és gyor-
sak. Elébe siet és utána megy a másik-
nak. Örömmel teszi meg a második 
mérföldet. Nem sajnálja a fáradtságot, 
megkeresi a testvért. Az eltévedt bá-
rányt hazaviszi. A szeretet ajkai nem 
ejtenek ki keserű, éles szavakat. Nyel-
vét az oltár eleven szene érintette. Ke-
zei mindig készek jót tenni. Szemei 
örömmel tekintenek a jóra. Fülei nem 
hallják meg a sértést. Szíve másokért 
dobog, a szenvedőkkel együtt érez. A 
szeretet örömmel szolgál, megfeledke-
zik magáról, nem érzi a mellőztetést, a 
mások javára gondol. 
Uram, adj nekem bőven ilyen szerete-
tet.      Eva von Tiele-Winckler után 
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Hiányzik�az�öröm!Hiányzik�az�öröm!Hiányzik�az�öröm!Hiányzik�az�öröm!����

Lakott�földünk�minden�tája�
öröm�koldussal�tele,�
önzésnek,�közönynek,�vágynak��
egyre�nagyobb�a�tere.�
Örömtelen�világunkban��
úgy�hiányzik�az�öröm,�
mint�harmat�nyári�időben�
esőt�áhító�füvön.�
Még�ha�van�is�némi�öröm,�
közönybe,�sírásba�ful,�
oly�sok�örömtelen�élet�
idő�előtt�sírba�hull.�
Az�igazi�boldog�mosoly�
mért�kevés�itt,�emberek!�
Már�nem�tudunk�önfeledten�
örvendeni�semminek?�
Pedig�könnyebb�a�sok�teher,��
ha�szív�örömre�derül,��
örömünket�Isten�adja,�
arcunk�szebb,�ha�rákerül.��
Mily�nagy�öröm�volna,�látni�
gyermek,�felnőtt�mosolyát,�
örömünket�angyalok�is��
megcsodálnák�odaát.��
Urunk�rajzolj�bús�arcokra��
földöntúli�örömet,�
boldog�öröm�jellemezzen�
gyermeket�és�öreget.��
Lásson�mosolygó�arcokat,�
akit�bánat,�bú�emészt,�
örömteli�hívő�lelkek�
nyernek�dicső�égi�részt.��

�� � � � � � Pecznyík�Pál��
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Nehézségek közt is Rá nézni 
Egy Igével szeretném indítani ezt a pár soros 
írást: 
„Minden gondotokat őreá vessétek, mert 

neki gondja van rátok” 1Péter 5,7 

Ezt az Igét 2007-ben kaptam Berekfürdőn, 
amely azóta is végigköveti életemet, és a 
nehézségek közt mindig ez erősít meg. 
Mert nehézségek vannak az életem-
ben, mint mindenkiében: 2009-
ben külön mentünk a férjemmel, 
majd rá egy évre el is váltunk. 
Amíg zajlott a válási proce-
dúra, végig éreztem Isten 
megtartó kegyelmét és 
erejét. A válás napján 
úgy gondoltam, hogy én 
azt a napot nem bírom 
túlélni, és hogy teljesen 
összetörök. Sokat imádkoztam, hogy adjon 
erőt, és meg is kaptam, számomra hihetetlen 
és csodálatos módon éltem át azt a napot, 
olyan erőt és lelki békét kaptam, mint még 
soha az életemben. A mai napig hálás va-
gyok ezért. 
A nehézség most is elért, a céget – ahol 13 
évig vezető beosztásban dolgoztam – meg-
vette egy másik cég. Azt mondták nem kell 

izgulni, mert mindenkit átvesznek, hát ez 
nem így történt az én esetemben: 13 év után 
egyik napról a másikra hirtelen elküldtek. 
Ráadásul elég méltatlan módon: azonnal el 
kellett hagynom az irodámat, nem tudtam 
elbúcsúzni a kollegáimtól, akikkel évekig 
együtt dolgoztam. Sokként, fájdalmasan ért 
ez a helyzet. Akkor jutott megint eszembe ez 

az igevers, ami ismét erőt 
adott ahhoz, hogy túléljem 
ezt az egészet. Tudom, 
hogy Ő neki gondja van 
rám, tudom, hogy előké-
szít nekem valami jót és 
kíváncsian várom, mit 

hoz ki ebből. Persze van-
nak félelmeim: hogyan fo-

gok megélni, mi lesz a tör-
lesztő részletemmel, hogyan 

fogok munkát találni ebben a nehéz 
gazdasági helyzetben, ráadásul nyár van… 
stb, de ilyenkor olyan jó odaborulni hozzá és 
elmondani őszintén gondolataimat, megval-
lani neki a félelmeimet. 
Nem tudom mit hoz a jövő, de ez is Isten 
kezében van: hiszem, hogy Ő tudja miért 
történt ez velem, és hiszem, hogy gondja van 
rám. Nap, mint nap érzem körülvevő szerete-
tét és törődését.                  Mezősi Rita 

Házaspároknak 
Közhelynek számít, 
hogy Magyarországon 
minden második há-
zasság válással végző-
dik. Sajnos a statiszti-
ka ennél sokkal lesúj-
tóbb képet mutat: a 
2000-es évek közepén 
1000 megkötött há-
zasságra 660-nál is több felbomló házasság 
jutott. Vajmi kevés vigaszt jelent, hogy   
Európában ezzel az értékkel a középmezőny-
ben vagyunk. Ha valaki azt gondolja, hogy a 

romló statisztikáért egyedül a „mai fiatalok” 
meggondolatlan párválasztása okolható, an-
nak is rossz hírrel kell, hogy szolgáljak: a 
legtöbb válás 20 évnyi házasság után követ-
kezik be. 
A statisztika száraz számai jelzik a problé-
mát, hogy a házasság intézménye válságban 
van. A számok mögött pedig tönkrement 
életek tízezrei, megnyomorodott lelkű, kiáb-
rándult emberek tömegei vannak, és sérült 
gyermekek, akik egészséges minta híján ma-
guk is zavaros párkapcsolatokra vannak pre-
destinálva. És ami a statisztikákból kimarad: 
a megmaradó házasságok jelentős része is 
rosszul, vagy egyáltalán nem funkcionál. 



 

 

Isten az ember lelki szükségleteire volt te-
kintettel, amikor ezt az intézményt megal-
kotta. Különböző kutatások kimutatják, hogy 
a jól működő családi élet pozitív kihatással 
van az egészségi állapotra, az életkilátásokra, 
a depresszióra való hajlamra, de még a szub-
jektív anyagi biztonság megítélésére is. A 
megromlott házasság viszont pont fordítva 
hat ezekre a tényezőkre. Nincs statisztika, 
ami a tönkrement, kiüre-
sedett házastársi kapcso-
latok számát megmutat-
hatná. 
A legszomorúbb mégis 
azzal szembesülni, hogy 
a házassági kapcsolato-
kat érő támadások még 
Isten népe körében is 
szedik áldozataikat. Saj-
nos a fóti reformátusok 
sem mentesek ezek alól 
a hatások alól. Vannak, 
akik úgy érzik, egészen 
jó a házasságuk, de van-
nak, akik több szenve-
désről, mint boldog pillanatról tudnak beszá-
molni. És vannak, akik már csak a romok 
között bolyongnak kétségbeesetten.  
Ismerősek az alábbi gondolatok? „A felesé-
gem nem tisztel engem.” „A férjem nem 
szeret engem.” „Nem figyel oda rám.” „Nem 
lehet vele beszélgetni.” ”Nem veszi észre, 
hogy problémáink vannak.” „Folyton szekál 
engem.” „Nem tetszem a férjemnek.” „A 
feleségem nem becsüli meg, hogy mennyi 
áldozatot hozok a családunkért.” „Ő már 
nem az a férfi/nő, akibe annak idején szerel-
mes lettem.” Ezek a gondolatok a párkapcso-
latban bekövetkezett zavarokat jelzik, me-
lyekre idejében oda kell figyelni. Minél to-
vább lappangnak a mélyben a meg nem ol-
dott konfliktusok, a fel nem oldott feszültsé-
gek, annál súlyosabb következményekkel 
kell számolni. A házasság energiabefektetést 
igényel. Melyik az az olimpiai sportág, 
amelyben évtizedes megfeszített munka nél-
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kül el lehet hozni az aranyérmet? Még a jó 
házasság fenntartása is energiabefektetést 
igényel, mennyivel inkább a megromlott 
kapcsolat helyreállítása! 
A jó hír az, hogy mint minden sarkalatos 
kérdés, a kiegyensúlyozott házasság receptje 
is megtalálható a Szentírásban. Isten nem 
olyannak alkotta meg férfi és nő kapcsolatát, 
amilyen képet a mai átlagos házasság fest. A 

keresztyén házasságnak 
is az Ő dicsőségét kell 
szolgálnia! Ahogyan 
van hatalma a megnyo-
morodott emberi élete-
ket újjá teremteni, úgy a 
házasságunkat is képes 
megújítani! 
Az elmúlt év folyamán 
három fóti házaspárban 
is érlelődött a gondolat, 
hogy nem elég passzí-
van szemlélni a környe-
ző családok széthullását, 
valamit aktívan is tenni 
kellene. Hisszük, hogy 

Isten elhívásának engedtünk, amikor a lel-
kész házaspár felkérésére elvégeztük a    
Bibliai Házassággondozó Szolgálat házaspá-
ri csoportvezető-képző tanfolyamát és a gyü-
lekezetben egy új rendszeres alkalom elindí-
tását tűztük ki célul. Ősztől egy felfedező 
útra invitáljuk a gyülekezet tagjait: fedezzük 
fel, ismerjük meg együtt, mit tanít Isten Igéje 
a házastársi kapcsolatról! 
Szeptembertől minden hónap utolsó vasár-
napján a Kovács és Szodoray házaspárral 
együtt házaspári alkalomra várunk szeretettel 
– életkortól függetlenül – minden érdeklő-
dőt. A modern orvostudomány is a megelő-
zésre helyezi a hangsúlyt, ezért ezeket az 
alkalmakat sem csak a krízishelyzetben lévő 
pároknak szervezzük, hanem mindazoknak 
is, akik szeretnék a jó házasságukat még 
jobbá tenni!  
Az alkalmak előadással kezdődnek, majd 
három kisebb csoportban dolgozzuk fel az 
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előadáson elhangzottakat. Az a reménysé-
günk, hogy a csoportok idővel valódi közös-
ségekké válnak, ahol őszinte légkörben be-
szélgethetünk az Ige üzenetéről. A kiscso-
portos beszélgetéseken való részvétel nem 
kötelező, lehetőség van csak az előadás meg-
hallgatására is. Az alkalmakra csak házaspá-
rokat, illetve jegyben járó házasulandókat 
várunk, ebben kérjük az egyedül álló testvé-
rek megértését. 
Az előadásokon olyan kérdésekkel fogunk 
foglalkozni, mint: Mi a házasság célja, alap-
ja? Vannak-e eltérő szerepek a házasságban, 
vagy ez csak a társadalmi fejlődés vadhajtá-
sa? Vannak-e a férfiaknak és nőknek eltérő 
lelki sajátosságaik, és ha igen, ezeket hogyan 
kell kezelni? Beszélünk majd szeretetről, 
szerelemről, szexualitásról; gyermekvállalás-
ról, születésszabályozásról; megbántódásról 
és megbocsátásról; haragról és konfliktuske-
zelésről; a kommunikációról, és annak hibái-
ról. Megvitatjuk, mi az oka a házasodási 
hajlandóság csökkenésének, és beszélünk 
arról is, van-e helye a válásnak. 
Az első, bevezető előadás 2012. szeptem-
ber 30-án, vasárnap 16 órakor kezdődik a 
Kálvin teremben. Az alkalmak alatt gyer-
mekfelvigyázásról gondoskodunk, ehhez 
felvigyázók jelentkezését várjuk! 
Ne feledjük Pálhegyi Feri bácsi szavait: „A 
házasság olyan, mint egy csecsemő: minden 
nap tisztába kell tenni és etetni kell ahhoz, 
hogy életben maradhasson!” 
          Nagy Zsolt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jézus népszerûsége 
Sajnos egyre több fölösleges információ, 
vélemény ér el bennünket, amire igazából 
semmi szükségünk, sőt még káros is lehet, 
de a különböző írott, elektronikus – vagy a 
hétköznapi pletyka – média „bugyrok” 
árasztják, szivárogtatják ellenállhatatlanul az 
általuk fontosnak ítélt mondanivalót. 
Nem ritkán különböző indulatokat váltanak 
ki belőlünk, s az adott téma átgondolására 
késztet, bármennyire is semmitmondónak 
tűnik első pillantásra.  
Viszont fontos úgy látni a körülöttünk zajló 
eseményeket, hogy azt keresztény és hívő 
világlátással el tudjuk helyezni a megfelelő 
helyre, s ne okozzon rombolást, ártalmas 
gócokat a lelkünkben, életünkben.   
Ha a lelki immunrendszer egészsége     
Krisztusban gyökerezik, akkor elmondhat-
juk: nagyon komoly vírusvédelemmel va-
gyunk ellátva és sok ártó dolog lepattan a 
„tűzfalról”.   
Nemrégiben akadtam újra egy érdekes kije-
lentésre, ami az egykori Beatles együttes 
vezéregyéniségétől, John Lennontól szárma-
zik, és 1966 márciusát követő hónapokban 
kisebb vihart kavart.  
A vallás nélküli világról álmodozó zenész a 
kereszténység megszűnését jósolta és kije-
lentette: „Már most népszerűbbek vagyunk, 
mint Jézus.” – Majd ezt követő mondataiban 
a Krisztust követőket minősítette az „ostoba” 
és a „közönséges” jelzőkkel, egy gyenge 
magyarázatot hozzátéve. 
Az akkori nyugat vallásos része felhördült a 
sztár ezen kijelentésén, és a lemezeladási 
mutatók esésétől félve Lennon bocsánatot 
kért a Vatikántól. 
Régi történet ez, látszólag nem is lényeges 
már, de hosszantartó hatásán lehetne rágód-
ni, hiszen manapság egy hasonló kijelentés, 
szinte következmény nélkül, hullámot sem 
vetve csobbanna a nyugati közvélemény 
egyébként is zavaros, poshadt vízében… 
– Népszerűbbnek lenni, mint Jézus! – mottó 



 

 

is lehetne ez akár, mikor a médiavilág a 
„mindenkinek jár tizenöt percnyi hírnév” 
vezényszó égisze alatt gyűjt folyamatosan 
tehetségeket, jövendőbeli „celebeket”, nép-
szerű percembereket. Elhitetve a földi halan-
dóval a közkedveltség, „trendiség” szüksé-
gességét, és azt, hogy az értelmes élet csak 
reflektorfény vagy az anyagi sikerek által 
valósulhat meg. A népszerűség és a siker 
titkát keresik, kutatják sokan, könyveket 
írnak róla, előadásokat tartanak róla, ezzel is 
népszerűsítve önmagukat. S ha jól megnéz-
zük, saját életünk különböző fejezetei fölé is 
rakhatnánk a „népszerűbb, mint Jézus” fel-
iratú címkéket … 
Akár felismerjük, akár nem, sokszor inkább 
törekszünk a magunk dicsőségére, mint a 
Krisztuséra. 
Nem beszélve azokról a dolgokról, melyek 
hétköznapjainkat átszőve felkapottabb cikk-
nek számítanak és ugyancsak befurakodnak 
a Megváltó elé. Egy technikai eszköz, játék, 
internet, jármű, élvezeti cikk és sok más 
egyéb jelenthet kötöttséget, uralmat az éle-
tünk felett. 
Mi az, ami népszerűbb, mint Jézus az éle-
temben? – fogalmazódott meg bennem a 
kérdés, miután a fent említett, egykor nép-
szerű ember idézetén gondolkodtam. 
Milyen „népszerűbb” akadályokat gördítek 
Jézus elé, hogy ne lehessen első? 
Én állok a magam „toplistája” élén, vagy 
valami, vagy valaki…? 
„Jézus szeret téged” – olvastam minap egy 
huszonéves fiatalember pólóján, ahogy járt-
kelt egy emberekkel zsúfolt téren. Jó volt 
látni a feliratot, még akkor is, ha én ezt tu-
dom és érzem, s erőt meríthetek minden nap 
belőle. 
Jézus nem a népszerűséget jött besöpörni. Ő 
nem „lájk” üzeneteket és bugyuta írásjeleket, 
képeket, videókat küldözgetett szanaszét a 
világban. Nem bulvár újságok címlapjain 
akart eljutni a szívekhez, hogy aztán ne tör-
ténjen semmi, csak nevessen a nép, és érezze 
jól magát. Ő a vérén váltotta meg a világot. 
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A követői mindig azok, akiknek fontos   
Jézust „népszerűsíteni”, nem azért, hogy 
komfortosabbá váljon ez a világ, hanem, 
hogy lehessen esély az életre – az örök élet-
re.  
Ha pedig Ő van az első helyen, az ember 
nem vall kárt a lelkében…         ifj. Elek István 

 

Mindent ingyen!Mindent ingyen!Mindent ingyen!Mindent ingyen! 
Ézsaiás 55,1-5. 

 
Van egy vásárló hely, 
hol kicsinek, nagynak 
fényt, vizet, levegőt, 
üdvöt ingyen adnak! 

Élet kenyeréből 
naponta szeghetünk, 
mert ajándékosztó 

jó Atyánk van nekünk! 
Üdvünk: kegyelemből, 
Atyánk ingyen adja, 

aki Fiában hisz, 
üdvét ingyen kapja. 

 
De mi ingyen való, 

sok szívnek nem tetszik, 
mi pénzen kapható, 
az után törekszik. 
Csábító dolgokra 

költ pénzt, energiát, 
pedig drága lelke 

üdvért sikolt, kiált! 
Ha büszkén elnyomja 

lelke sikoltását, 
soha nem látja meg 
Isten királyságát! 

Pecznyík Pál 
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Ifjúsági tábor 
Isten áldásával 2012. július 2-án, mi 31-en 
fiatalok, idén konfirmáltak és az ifi régebbi 
tagjai, három kísérővel indultunk el Balaton-
györökre, a gyülekezet ifjúsági hetére. 
Az utazás hosszú volt a nagy hőségben, de 
ez igen hamar felejthető élménnyé vált a 
megérkezésünk után. Miután mindenki elhe-
lyezkedett, Győző bácsi tájékoztatót tartott 
arról, milyen lelki és testi programok várnak 
ránk az elkövetkező hat napban. 
Ami a testünk karbantartását illeti, a fürdőzé-
sek a Balatonban, és a finom ételek az egész 
hetünket végigkísérték, és nagyon élveztük. 
A lelki programok minden nap két részből 
álltak: a délelőtt 10-12, 
és este 8-10 óra között 
megtartott kiscsoportos 
beszélgetésekből, és 
közös filmnézésből. 
A kiscsoportos beszél-
getéseket Győző bácsi, 
Julcsi néni és Csilla 
néni tartották, a Ke-
resztkérdések füzet 
fejezetei, és ehhez kap-
csolódóan a Márk evan-
géliumában foglaltak 
szerint haladtunk. 
Nagyon sok kérdést kellett átgondolnunk, 
átgondolnom a hét folyamán: 
♦ Leszek-e valaha megtért hívő, testestől-

lelkestől Isten báránya igazán? 
♦ Miért, és hogyan szeret engem Jézus úgy, 

ahogy vagyok? 
♦ Mi az, amire nekem szükségem van, és 

amire törekednem kell, ha Jézust teljesen 
be akarom engedni az életembe? 

♦ Mi a kegyelem, és tudok-e élni vele, el 
tudom-e fogadni? 

Olyan sok minden kavargott bennem a héten, 
hogy azt nem is tudom mind megfogalmazni. 
Amit biztosan tudok, hogy közelebb kerül-
tem Istenhez, sok mindent megláttam ma-

gamban, és magam körül. 
Nagyon jó volt, hogy érzéseinket, gondolata-
inkat meg tudtuk osztani mindig valakivel, 
én például Julcsi nénivel, akivel többször 
tudtam beszélgetni az engem foglalkoztató 
dolgokról. Azt gondolom, ezekre a beszélge-
tésekre mindenki megtalálhatta a neki tetsző 
„célszemélyt”, akár Győző bácsit vagy Csilla 
nénit, senkinek nem kellett magára maradnia 
ebben a közösségben problémáival, kétségei-
vel vagy örömeivel. 
Bizonyos vagyok benne, hogy ez a hét min-
den résztvevő fiatalnak fontos állomás volt, 
olyan állomás, ahol át tudta gondolni Isten-
nel való kapcsolatát, legfőképpen azt, hogy 
mit szeretne kezdeni ezzel a kapcsolattal a 

továbbiakban. 
Bízom benne és re-
ménykedem, hogy épp 
úgy, mint nekem, má-
soknak is az lett a célja 
és a vágya, hogy ez a 
kapcsolat folytatódjon, 
és elmélyüljön. 
Én az elmúlt öt évben, 
a gyülekezet nyári csa-
ládos hetein már megta-
pasztaltam, milyen jó 
együtt lenni játékban, 

szórakozásban, és ezek mellett Isten Igéjé-
nek hallgatásában. 
Ez a hét, a kisebb létszámú, fiatalokból álló 
társaságban, még jobban elmélyítette ben-
nem a vágyat, hogy minél több alkalmam, és 
lehetőségem legyen ilyen lelki közösségben 
részt venni. 
Hálával tartozunk Győző bácsinak, Julcsi 
néninek és Csilla néninek a szolgálatért, me-
lyet közöttünk végeztek, és a gyülekezet 
tagjainak, akik imádságukban hordoztak 
minket, és adományaikkal, anyagi segítsé-
gükkel lehetővé tették, hogy ez a hét megva-
lósulhasson. 
Isten áldását kérjük lelkészeink, segítőik, és 
a gyülekezet minden tagjának életére.  
           Almási Virág 
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Balatonfenyvesi képes beszámoló 
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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. 
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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 
     (Ősztől-tavaszig) 

 
    Énekkari próbák 
Szólampróbák:  hétfőn és kedden  
Összpróba:  szerda 18:00-20:00 
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Felelős szerkesztő:  
Sebestyén Győző lelkipásztor 

 
Cím: 2151 Fót, Károlyi István út 1. 

Tel.: (27) 632 540 
Mob.: (30) 638 4723 

www.fotiref.hu  
hivatal@fotiref.hu 

 
Hivatali ügyintézés: szerdán és pénteken  

de. 8–12h és du. 14–18h között, 
valamint istentiszteletek után. 

 
Következő számunk Reformáció  

alkalmából jelenik meg.  

 
A lapot önkéntes adományokból  

tartjuk fenn. 

örömHíRlap 

Hirdetések 24 2012. ÚJKENYÉR  

Köszönjük, köszönjük 
Köszönjük a szépség ruháját, 
melyet hordhattunk múló napjainkban, 
s az egészséget, amiből nekünk 
az if júsággal oly bőven jutott. 

Köszönjük a látás csodáját, 
az Ige-hallást és a hangokat, 
az érintések bűvös titkait. 

Köszönjük az emlékeinket, 
a Kezed által emelt terheket, 
a múlt szépítő messzeségeit. 

S köszönjük a tükröt, mely által 
homályosan látunk, miközben 
a bl ak k á nyitja a reménység. 

      Füle Lajos 

�  Különleges alkalmaink Különleges alkalmaink Különleges alkalmaink Különleges alkalmaink  �  

Szept.  15.  Családi nap 

 18-22.   18:30 Evangélizációs hét 
   Szolgál: Monty Taylor 

 22-23.  A faddi és gerjeni gyülekezetek 
    látogatása 

 23. 10:00 Úrvacsorás istentisztelet - Monty Taylor 
   szolgálatával 

Okt. 14. 10:00 Óvodavasárnap 

Okt. 29 — nov. 2.   Gyülekezeti csendeshét Berekfürdőn  

Meghívó!Meghívó!Meghívó!Meghívó!    
Idén ősszel is  

megtartjuk  
gyülekezeti csendes- 

hetünket Berekfürdőn,  
a Református  

Konferencia Központban  
október 29-től  
november 2-ig,   
hétfőtől-péntekig. 

Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet! 
Az elmúlt évek hanganyaga a honlapon megtalálható. 


