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Nem sajtóhiba, nem téves nyelv-
tan; amiről ebben a néhány sor-
ban szeretnék írni az az állapot, 
amire nagyon sokan vágyunk, 
vagy talán egyenesen minden 
ember ezt keresi. Olyan kapcso-
lat, olyan viszony valakivel, ami-
ről így két t-betűvel a végén he-
lyes a címben leírt szó. 
Valakinek a szeretettjévé lenni, 
szeretettjeként élni. 
Néhány hete került a kezembe 
egy könyv, amely a Jézus keresz-
telkedése alkalmával elhangzó 
Atyai, mennyei szózat erre vo-
natkozó részéről értekezik. „Te 
vagy az én szeretett Fiam, ben-
ned gyönyörködöm.” (Mk 1,11) 

A szerzővel több gondolatban vitatkoznék, de az a négy 
szó, amiben felismerte az Úr bennünket alkalmas eszkö-
zeivé formáló munkáját, nagyon mélyen a szívembe 
ivódott. A négy szó mindössze egy nagyon egyszerű, 
mondhatni hétköznapi mozdulatsort ír le. 
Isten terve, akarata, hogy kenyér legyek 
a világnak, kenyér, amit megfognak, 
megáldanak, megtörnek és oda-
adnak. Ám, ami a legfonto-
sabb, hogy ezek emberi létem 
lényegét is adják, mert így 
vagy úgy, életem minden pilla-
natát áthatja a felemelés, az 
áldás, a megtörés és az oda-
adás. 
A szeretetté váláshoz minde-
nekelőtt el kell ismernünk, hogy valaki megragadott 
minket. Ez talán furcsán hangzik, de elengedhetetlen 
ahhoz, hogy szeretetté legyünk. Mert csak akkor vá-

gyódhatunk azzá lenni, ha tud-
juk, hogy Isten a szeretetével 
keres bennünket. 
Saját magunkban és környeze-
tünkben gyakran hallunk sötét, 
nyomasztó hangokat: „Te nem 
vagy különleges, csak egy vagy a 
millióból, életed csak eggyel 
több éhes szájat, szükségleteid 
csak eggyel több megoldandó 
problémát jelentenek.” Rengeteg 
gyermek sohasem érezte, hogy 
örömmel látják a világban. Eb-
ben a fájdalmas valóságban val-
lanunk kell az igazságot, amely 
szerint Isten kiválasztottai va-
gyunk akkor is, ha ez a világ nem 
minket választ. Ennek az igaz-
ságnak a felismerése sok vesződ-
séggel járó, egész életre szóló 
feladat lehet. Már akkor elkezdő-
dik, mielőtt még bárki hallana 

minket sírni vagy nevetni 
ezen a földön – Isten 

csupa fül és meg-
hall mindent. És 
mielőtt még 
bárki megszólí-
tana minket, Ő 
az örök szeretet 
hangján szól 
hozzánk. Értel-
münket, egye-
diségünket és 

egyéniségünket Tőle kapjuk, aki 
örökkévaló és soha el nem múló 
szeretettel megragadott minket. 
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Vajon miért? 
Azért, hogy Isten szeretett gyermekeiként 
áldottak legyünk. Megragadottnak lenni 
nem elég. Folyamatosan áldásra van szüksé-
günk, hogy mindig megújuló formában hall-
hassuk: a szerető Istenhez tartozunk, aki 
soha sem fog magunkra hagyni minket, ha-
nem mindig emlékeztet bennünket arra, hogy 
életünk minden lépését szeretete óvja. A „Te 
vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyör-
ködöm” tulajdonképpen egy áldás volt és ez 
erősítette Jézust a rá váró megváltói út vé-
gigjárására, magaslataival és mélységeivel 
együtt. Ezekhez képest a mi létezésünk fel-
színén keletkező apró hullámok is mennyire 
el tudják feledtetni velünk ezt az Atyai ál-
dottságunkat, a „Kié is vagyok, kihez is tar-
tozom?” kérdéseket. Talán többször érzed 
magad te is megátkozottnak, mint áldottnak? 
És a világ haragot és félelmet gerjesztő ricsa-
ja miatt te is könnyebben elhiszed ezt a ha-
zugságot. Mégis azt mondom neked, hogy te 
Isten szeretett és Jézusért megváltott gyer-
mekeként áldott vagy. Isten ezért keresi az 
embert, hogy Jézus kereszthalálának árán 
áldott gyermekévé fogadhassa. 
Ha tényleg odafigyelnél azokra az áldásokra, 
amik napról napra, évről évre érnek, észre-
vennéd, hogy mennyi áldásban részesülsz és 
talán csak eddig rossz helyen kerested az 
ilyen jellegű megerősítéseket. Nem erőltetik 
magunkat ránk, csupán gyengéden emlékez-
tetnek bennünket arra a gyönyörű, erős, de 
rejtőző hangra, amely a nevünkön szólít. Az 
áldott mindig áldást sugároz, az emberek 
pedig vágynak az áldásra. 
Mindezt magunkévá téve szembenézhetünk 
a következő szóval: megtörtségünkkel. 
Megtört ember vagy. Hallottad már ezt a 
mondatot? Én igen. Megtört ember vagyok 
és mindenki, akit ismerek valamilyen módon 
megtört. Sokszor annyira nyilvánvaló, hogy 
nem is tudunk másról beszélni vagy gondol-
kodni. Összetörtségünk feltár valamit abból, 
kik vagyunk valójában. Mert ezt mindig na-
gyon személyesen, bensőségesen és egyedi 
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módon éljük meg. Ez csak a miénk, senki 
másé. Ugyanolyan egyedi, mint a megraga-
dottságunk és az áldottságunk, és ugyanúgy 
kifejezi egyéniségünket. Mit kezdjünk hát 
vele? Talán kicsit ijesztően hangzik, de 
ugyanazt kell tennünk vele, mint az előző 
kettővel: Isten szeretettjeként magunkhoz 
ölelnünk. Barátkozzunk meg vele. Ez egy 
kicsit természetellenesnek tűnhet, bevallom 
őszintén nekem sem sikerül mindig. Hiszen a 
legelső, ösztönös reakciónk a fájdalomra és a 
szenvedésre az, hogy elkerüljük, távol tartjuk 
magunkat tőle. Az életemben átélt fájdalom 
engem mégis arra tanított, hogy a gyógyulás 
felé vezető első lépés nem a fájdalomtól, 
hanem a fájdalom felé vezet. Mivel ugyan-
úgy a lényünk része, meg kell tanulnunk 
legyőzni a félelmünket és útitársunkul hívni 
összetöretettségünket. Ez azonban nem megy 
egyedül, ehhez segítségre van szükségünk, 
valakire, aki biztosít afelől, hogy van a gyöt-
relmen túl béke, a halálon túl feltámadás, a 
félelmen túl pedig mindennél nagyobb szere-
tet. Jézus éppen ezért lett emberré és jött el 
hozzánk, hogy mindezek felől biztosítson és 
melléd álljon. Isten gyermekeinek nagy fela-
data az, hogy megtörtségüket kivonják az 
átok árnyékából és az áldás fényébe emeljék. 
Mert ott minden nagy és súlyos teher köny-
nyűvé válik: a kibírhatatlan – kihívássá, a 
depresszióra okot adó – a megtisztulás forrá-
sává, a büntetés – szelíd dorgálássá, az eluta-
sítás – a bensőségesebb kapcsolat hírnökévé. 
Igen, valóban megragadottak, megáldottak 
és megtörtek vagyunk, de azért, hogy odaad-
hassanak bennünket. 
A szeretett életének negyedik vonása az oda-
adás. Az odaadásban világossá válik, hogy 
nem csupán önmagunkért lettünk kiválaszt-
va, megáldva és megtörve, hanem azért, 
hogy az életünk a másokért való létben talál-
ja meg a jelentőségét. Megfigyelted már az 
édesanya örömét, amikor mosolyogni látja a 
kisbabáját? A baba mosolya ajándék az anyá-
nak, aki hálás azért, hogy ilyen boldognak 
látja gyermekét. Csodálatos titok ez. A leg-
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nagyobb beteljesülés abban van, ha odaad-
hatjuk magunkat másoknak. Ember voltunk 
az adásban virágzik ki legteljesebben, bármit 
is adjunk: mosolyt, ölelést, kézfogást, jó 
szót, ajándékot, életünk részét, vagy az egé-
szét. Igen, ez a legnagyobb, amit adhatunk.  
A legjobb kérdés: Kik lehetünk egymás szá-
mára? Az élet Isten adta lehetőség arra, hogy 
azokká is legyünk, akinek Ő szánt bennünket 
az Ő örökkévaló tervében. Ehhez azonban 
nem csak arra volt szükség, hogy Ő kimond-
ja: „Te vagy az én szeretett Gyermekem!”, 
hanem azt is kérdezi: „Te szeretsz engem?” 
Számtalan lehetőséget ad a válaszadásra, s a 
válasz alapjaiban megváltoztat mindent. 
Utunk minden pontján miénk a választás, 
hogy igennel felelünk vagy nemmel. Ma is 
az kérdez, aki Szeretettjeként gondol rád.  

        Sebestyén Győző lp. 
 

 

Krisztus élete bennemKrisztus élete bennemKrisztus élete bennemKrisztus élete bennem    
Krisztusban lenni -  
megváltott élet.  

Krisztusnak élni, aki benned él, -   
ez a megszentelt élet.  

Ha Krisztusban vagy, ez alkalmas-
sá tesz a menny számára. 

Ha Krisztusért élsz, aki benned él, 
ez alkalmassá tesz a földi életre.  

Ha Krisztusban vagy, ez kihat 
Jövendő sorsodra.  

Ha Krisztusnak élsz, aki benned él, 
ez kihat életed rendeltetésére.  

Az egyik a mennyet teszi otthonod-
dá, a másik a világot teszi Krisztus 
munkaterületévé.

Újra itthon érzem magam 
Szerető családban nőttem fel katolikus és 
református szülők gyermekeként, ahol a 
problémákat – mélyen elhallgatva –
görgettük tovább életünk során. Jártam hit-
tanra, olykor még templomba is, főleg az 
ünnepek táján. Mégis valahogy a 80-as évek-
ben az úttörő karrierem jobban ívelt felfelé, 
mint gyermeki hitem. 
Kamaszként gondot okozott a testsúlyom, és 
minden e téma körül zajlott. Fogyókúrák és 
mindenféle súlycsökkentő megoldás keresé-
se. Fiatal felnőttként ez a probléma továbbra 
is fennállt, már neve is volt: „kényszeres 
evés”, ami egy szenvedélybetegség. Lelki 
problémák, munkahelyi gondok, megfelelési 
kényszer, párkapcsolati kudarcok, stb. Ilyen-
kor az evés nyújtott vigaszt és enyhülést egy 
darabig. Aztán jött az önutálat, lelkiismeret-
furdalás a gyengeségem miatt. 
Továbbra is kerestem a megoldást az agy-
kontrollban, reikiben, pszichológiai csopor-
tokban, asztrológiában, különféle relaxációs 
technikákban, jóslásban, kártyavetésben. 
Számtalan könyv és különböző tanok, az 
„ördögi kör” megtörését ígérték. Ha rendben 
van a lelked, életed sínen van, akkor nem 
„eszed le” a problémát és fogyni fogsz. Ezt 
még tetőzte az, hogy mivel kövér voltam, 
nem találtam párt magamnak. És mivel a 
média világában dolgoztam, ez még többszö-
rösen zúdult rám. „A jó szándékú út igencsak 
kényelmesen volt kikövezve.” A sok próbál-
kozás nem hozott eredményt sem súlyban, 
sem társban, sem lélekben. Vagyis mégis, 
mert egyre mélyebben szippantott be az 
„okkult-iparág”. 
Már több éve jártam egy pszichológiai cso-
portba, mikor megismerkedtem a férjemmel. 
Ekkor kezdett végre változni az életem, volt 
stabil kapcsolatom, ami szereteten, szerel-
men, és feltétel nélküli bizalmon alapult és 
tart azóta is. Mivel így a csoportban már 
nemkívánatos személy voltam (egy férfival 
az életemben, boldogan), elváltak útjaink. 
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Istennek hála, számomra ez volt az első jel, 
megindultak a hívogatások. 2009-ben ösz-
szeházasodtunk, 2010-ben megszületett  
Balázs fiunk. Hosszú évek után meglátoga-
tott az unokanővérem is, aki hívogatott a 
Baba-mama körbe. Már az első alkalom 
olyan volt, mintha mindig is idejártam volna. 
Találtam egy tisztaszívű, szerető közösséget, 
ami még csak a kezdet 
volt. Fontosnak tartottam, 
hogy Balázs meg legyen 
keresztelve, és a családom 
is támogatott ebben a dön-
tésemben. Jó volt otthon 
„gyeden” a picivel, és jól 
éreztem magam a Baba-
mama körben is. Újra 
ismerkedtem a fótiakkal, 
hazataláltam. 
Szinte idilli volt minden, 
aztán 2011-ben diagnosz-
tizáltak nálam egy ritka 
autoimmun eredetű gyógyíthatatlan betegsé-
get. Sokkolt a hír, de mégis úgy éreztem, ezt 
valamiért kaptam, és nem okoltam ezért 
semmit és senkit. Ekkor beszélgettem el elő-
ször Sebestyén Julianna lelkészünkkel. Köz-
ben kerestem a gyógyulásomra a megfelelő 
terápiát és újra egy sor okkult dolog jött be 
az életembe. Reflexológián alapuló terápia, 
jóga, akupresszúrán alapuló módszer, termé-
szetgyógyászok, különféle vitaminszerű dol-
gok, stb. Ezek mellett persze kaptam az or-
vosi kezelést is, ami csak gyógyszeres volt. 
Az Úr közben szépen hívogatott minden 
eseményre, ami az egyházközségben zajlott 
és az sem volt kizáró ok, hogy katolikus va-
gyok. Lassan, türelemmel bánt velem az Úr, 
és hálás a szívem, mert megtartott még ed-
dig. Kevés ember mondhatja el, amit én be-
tegségem óta tapasztalok és érzek: hálás va-
gyok a betegségem miatt, mert most érzem 
csak igazán, hogy élek! 
Ez eddig mind szép és jó, de „Hogyan to-
vább?” – gondoltam. Mennyei Atyám, Úr 
Jézus Krisztus! Rendezni kellene közös dol-

gainkat. Sokadik jel, sokadik hívogatás, és 
a 2013-as Keresztkérdések sorozaton talál-
tam magam. Egyre jobban feszítettek a 
terhek és érlelődött bennem a vágy: ha majd 
olyan állapotba kerülök, hogy a szeretteim 
sem tudnak kommunikálni velem, ill. gon-
doskodni rólam, szeretnék valakivel napi 
kapcsolatban maradni, aki mindig velem 

lesz. Nem volt könnyű 
csaknem negyven évnyi 
bűnt lerakni, amit főleg 
tudatlanságommal okoz-
tam magamnak. De az új 
szív, és hozzá a testvére-
im, új családom, a ke-
gyelem, és a semmihez 
sem hasonlítható békes-
ség, amit most kezdtem 
csak igazán érteni és 
érezni, – ezeket csak az 
Úrtól kaphatjuk.      
      Puskás Éva 

„Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, 
ami csak erre a földre irányul: a pa-
ráznaságot, a tisztátalanságot, a 
szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a 
kapzsiságot, ami bálványimádás, 
mert ezek miatt haragszik Isten. Ti is 
ezeket tettétek egykor, amikor ezek-
ben éltetek; most azonban vessétek el 
magatoktól mindezt: a haragot, az 
indulatot, a gonoszságot, az istenká-
romlást, és szátokból a gyalázatos 
beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, 
mert levetkőztétek a régi embert cse-
lekedeteivel együtt, és felöltöztétek az 
új embert, aki Teremtőjének képmá-
sára állandóan megújul, hogy egyre 
jobban megismerje őt.”     
        (Kol 3,5-10)  



 

 

A kereszt alatt 
Az Isten Bárányára 
Letészem bűnöm én,  
És lelkem béke várja  
Ott a kereszt tövén.  
A szívem mindenestül 
Az Úr elé viszem,  
Megtisztul minden szennytül 
A Jézus vériben. 
   459. dicséret 1. verse 

 
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfá-
radtatok, és meg vagytok terhelve, és én 
megnyugvást adok nektek.” (Mt 11,28) 
Azt gondolom már ebben le is van írva min-
den, amiért most itt állok, de azért feljegyez-
tem még néhány személyes gondolatot. 
A keresztkérdések alkalmainak kellős köze-
pén jártunk, amikor a munkafüzet egyik kér-
désére válasz helyett azt az ígéretet tettem, 
hogy majd a sorozat végén szeretném meg-
osztani a gondolataimat a hallottakról. Pedig 
minden kérdésre kész volt a felelet a fejem-
ben, de valamiért nem tudtam azokat nyíltan 
megválaszolni. Közelgett az utolsó alkalom, 
és fogalmam sem volt róla, milyen formában 
fogom az ígéretemet valóra váltani. Nekidu-
ráltam hát magam és leírtam pár csapongó 
gondolatot, de sehogy sem akart összeállni a 
kép, miképpen tudnám összefoglalni, mit is 
jelentett nekem ez a tíz vasárnap, mit kap-
tam, mit értettem meg. Aztán leültem a szá-
mítógéphez és írni kezdtem. Nem úgy, és 
nem azt, amit először gondoltam, de írtam. 
Katolikusként kereszteltek. Gyermekkorom-
ban a nagymamámmal szívesen mentem 
templomba, de ez inkább „játék” volt, mint-
sem komoly, tudatos érdeklődés a vallás 
iránt. Valami számomra érthetetlen vonza-
lom megmaradt, de később inkább kerültem 
Isten házát. Ha alkalomadtán mégis betér-
tem, nem éreztem túl komfortosan magam. 
Olyan dolgokat vetettek a szememre, amit 
nem feltétlenül tartottam rossznak, hiszen 
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arról szólt az életem. Szüleim nagy szeretet-
tel neveltek, mindent megadtak, amit egy 
szülő e földi létben megadhat gyermekének, 
de valami hiányzott. Mindig maradt egy űr, 
egy vákuum, még a kedvemre való dolgok 
után is. A hit kérdése nem volt tabu a család-
ban, de nem is nagyon volt beszédtéma. A 
városi lakótelepen, ahol cseperedtem nem 
volt megszokott a vasárnap délelőtt temp-
lomba vonuló emberek látványa. Öröm volt, 
ha a szomszédodat ismerősként köszönthet-
ted, nem volt még késztetés sem arra, hogy 
közelebb kerüljek a templom kapujához.  
Gyermekként történt még velem, hogy a 
mamám buzdítására jelentkeztem hittan ok-
tatásra, ahol a megbeszélés alkalmával szere-
tettel invitáltak. Az első órán azonban kide-
rült, hogy a tanítás már régóta folyik, ezért 
azt javasolták, jelentkezzek a következő al-
kalomra. A mamám azt gondolta, hogy én 
nem akartam oda járni. Ez meghatározta a 
további hitéletemet is. Úgy gondoltam, én 
mindent megtettem, de nem kellettem. 
Különben is, van nekem elképzelésem   
Istenről, az jó, és ne is mondja meg senki, 
hogyan kell ezt csinálni. Egy torz istenkép 
alakult ki bennem, egy ismeretek nélküli, 
egy magamban felépített, ingatag, valóságot 
nélkülöző képzelgés. Kapcsolatunk legin-
kább rólam szólt, az én igényeimről, az álta-
lam támasztott elvárásokról. Ha valami sike-
rült, azt én hoztam létre, ha valami nem 
ment, akkor a „Miért nem segítettél?” felszó-
lítás hangzott, a „Köszönöm Uram!” igen 
ritkán keveredett bele az egyoldalú kapcsola-
tunkba. Az pedig, hogy nekem is lenne vala-
milyen kötelességem, azt a balladai homály 
fedte. Elégedetten és derekasan gyűjtögettem 
bűneimet. A gondoskodásnak, és a velem 
szemben tanúsított érthetetlen szeretetnek 
hála, a szélsőséges dolgok elkerültek, de így 
is igen nagy átalakulást követelt meg eddigi 
életem, hátraarc nélkül nem megy! 
Ezt a tényt persze nem a saját kútfőmből 
sikerült kisajtolni. Talán valahol ott kezdő-
dött, hogy Fótra kerültem, és párom édes-



 

 

anyjának képmutatás nélküli hite csendesen 
munkálkodni kezdett bennem. Ő sosem pe-
rel, sosem oktat ki, csak úgy él, hogy az pél-
daként szolgáljon. Pedig sokszor ellenkezem 
vele, ő nem vitatkozik, csak mosolyog, és 
hagyja, hogy a mi Urunk elvégezze bennem 
is, amit eltervezett.  
A házasságkötésünkön hosszú idő óta elő-
ször éreztem jól magam egy templomban. 
Nem mondtam ki nyíltan, de vágytam vissza, 
ugyanakkor a rég jól „bevált” 
ellenkezés még erősebb volt. 
Majd gyermekünk született és 
a keresztelőre készülve egy 
rövid beszélgetés során a tisz-
teletes asszony elindított a 
fejemben egy gondolatfolya-
mot. Itt kezdett komolyan 
foglalkoztatni, hogy nem csak 
magam vagyok, felelősséggel 
tartozom a családomért. Ezt 
az édes terhet nem tudom, és 
nem is akarom egyedül felvál-
lalni. Bármennyi szeretetet is 
próbálok adni, bármilyen jó 
szülő is akarok lenni, megfe-
lelő támogatás nélkül ezt nem 
tartom reális vállalkozásnak. Gyermekemnek 
szeretném megmutatni azt a másik lehetősé-
get, amit én eddig elkerültem, és amit most 
mégis az egyetlen járható útnak tartok ebben 
a zajos, gyűlölettel teli világban. Ahol nem 
csak a tested, de a lelked is középpontba 
kerülhet, ahol az egymás iránti szeretet, a 
közösség ereje, gondoskodása, és az egymás-
ra figyelés dominál. Nem utolsó sorban 
ugyebár megfogadtam a keresztelőn, hogy 
ebben a szellemben szeretném felnevelni a 
fiamat. És ez alkalommal is jól éreztem ma-
gam a templomban, majd a későbbiekben is. 
Pedig ugyanúgy a hibáimat firtatták az ige-
hirdetések, mint annak előtte. Ismerkedni 
kezdtem a Bibliával. Unszoltam a páromat, 
hogy járjon el a Baba-mama kör alkalmaira. 
Itt hallott a keresztkérdések sorozatról. Rá-
beszéltem, kezdjük el, és így utólag mondha-
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tom, nem is bántam, bántuk meg. Soha nem 
vártam még így életemben a vasárnap 
délutánokat. Segített megérteni, mi az a 
titokzatos űr az életemben, honnan jövök és 
hová tartok. Merre vezet az ösvény, ami szí-
vemnek kedves, amelyiken, még ha nem is 
könnyű, de tovább szeretnék menetelni. Ez 
Jézus és az általa felkínált kegyelem, amely 
egy olyan kapcsolatot biztosít az én Atyám-
mal, amely felülmúlja minden képzeletem. 

Most már tudom, Jézus 
mindvégig ott állt az én aj-
tóm előtt is, nem döntötte be 
azt, nem rontott rám. Szelí-
den megvárta, hogy magam 
nyissak ajtót, kitárjam a 
szívemet és behívjam Őt az 
életembe. Mert megértettem, 
nincs hatalmam arra, hogy 
bármit is jóvátegyek, vétkeim 
csak az Ő kereszthalála által 
nyertek, nyernek bocsánatot. 
Letettem hát lábai elé bűnei-
met, és kértem az Ő bocsána-
tát, és hagytam, hogy végre 
elfoglalja az Őt megillető 
helyet új életem középpontjá-

ban. Ezt rímekbe szedve is összefoglaltam: 

Semmim sincs, mit énbelőlem adhatok, 
Szavaim csak, vétkeimtől duzzadt mondatok. 
Testem önző hajlamait görnyedezve hordozom; 
Ha engeded, most színed előtt elhagyom. 

Kész vagyok, hogy hátra vessem két kezem; 
Hogy mostantól vezess engem, engedem. 
S ha üdvösségem benned élve meglelem, 
Díszruhádba öltöztetve ébredem egy reggelen. 

„Köszönöm, Úr Jézus Krisztus, hogy Atyám 
elé állítottál, és megvallhattam neki mindazt, 
amit leírtam. Köszönöm, Atyám, hogy fog-
tad a kezem, mert magamtól nem lett volna 
erőm megvallani ezt a pár sort sem. Köszö-
net lelkipásztorainknak áldozatos munkáju-
kért.” Istennek legyen hála!     Szabó József 
(Elhangzott a Keresztkérdések s. záróalkalmán a 
templomban.)  



 

 

Jézus az elsô helyen 
Áldás Békesség! 
Virág Andreának hívnak. 3 évvel ezelőtt az 
Örömhírlapban megjelent bizonyságtételem-
ben leírtam, hogy 1997 óta élek férjemmel 
Fóton. 2002-ben kezdtem járni a gyülekezet-
be, amikor keresztfiam keresztelése kapcsán 
konfirmáltam és engem is megkereszteltek. 
Előtte nem jártam az Úr útján. Mezőkovács-
házán nőttem fel, szüleim nem hittek és nem 
is hisznek Istenben. Nagyszüleim katolikus 
vallásúak, ők vittek el többször templomba, 
de megkeresztelve nem lettem. Engem ez 
nagyon zavart, nagyapám bíztatott, hogy 
engem Jézus így is nagyon szeret. Szinte 
semmit nem tudtam a Megváltóról, Neki 
hátat fordítva éltem az iskolai éveket, láza-
dozva sokszor a szüleim és tanáraim ellen. 
Számtalan fontosabb dolog volt, ami foglal-
koztatott. Budapestre felkerülve pedig beke-
rültem a mókuskerékbe. Tanulás, munka 
kimerültségig. Az Úr áldása nélküli kap-
csolatok. Férjemmel való megismerkedé-
sünk után pedig szintén a munka, az építke-
zés volt az, ami távol tartott az Úrtól. Hit-
tem Istenben, de süket voltam a hívásra. 
Így visszagondolva már tudom, hányszor 
hívott szelíden magához, és én elutasítottam. 
De az Úr türelmes! 
2002-ben a konfirmáció előkészítőn sok kér-
désemre választ kaptam, és örömmel jártam 
templomba, szívtam magamba a hallott Igét, 
de azt, hogy a bűneimmel mit kezdjek, nem 
tudtam. 2004-ben Végh Tamás tiszteletes úr 
tartotta az evangelizációs hetet, ez volt az Úr 
elkészített alkalma a számomra, amikor 
megérthettem, Jézus keresztje az a hely, 
ahol letehetem a bűneimet. Nem kell to-
vább cipelnem. Leírhatatlan érzés az, ami-
kor az ember újjá születik. Jézus lett az 
Úr a szívemben. Már nem a hátamat mu-
tattam Istennek, hanem felé fordulva 
kezdhettem új életet, és Ő felruházott a hit 
harcához szükséges eszközökkel. Hiszen az 
Ördög innentől kezdve még intenzívebben 
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támadott engem is. Hálás vagyok Istennek, 
hogy olyan embereket adott ezen az úton 
mellém, akiknek a hitéből, szeretetéből na-
gyon sokat kaphatok, tanulhatok. Még abban 
az évben 2004-ben az Úr állást készített ne-
kem a fóti rendelőben. Ilyen az Ő gondosko-
dása, ahogy egy újszülött hívőt táplál, erősít. 
Kaptam egy igaz hitű, Jézust szerető főnö-
köt, akiért nagyon hálás vagyok Istennek, 
áldja meg őt és az ő munkáját. 
2006-ban pedig megszületett az Úr nagy 
ajándéka: Bence fiunk. Fontos nekem, hogy 
már most tudhassa meg, szerető Ura van és 
soha nem lesz egyedül, ha Jézussal járja az 
élete útját. Az én hívő életemben is eljött az 
anyai aggodalmaskodás. Pedig Isten vilá-
gosan mondja a Bibliában, hogy NE AGGO-
DALMASKODJATOK. Szinte figyelmen 
kívül hagytam figyelmeztető szavait. Meg 
kellett, hogy tanítson! 
Bence 4 éves volt, amikor egy téli este sú-
lyos lázgörccsel szállította a mentő kórház-
ba, majd az újabb roham után egy jobban 
felszerelt kórházba. Életemben először érez-
tem olyan közel az Urat magamhoz, hogy 
semmi nem vonhatta kétségbe azt, hogy  
Jézus ott van velünk a betegágy mellett, és 
támogat, megtart. Ott értettem meg, hogy az 
aggodalmaskodásommal semmit nem érek 
el, egyedül az Úr kezébe tehetem minden 
nap a gyermekem életét is. Neki gondja 
van rá, Vele van biztonságban. Így, amikor 
egy évre rá mandulaműtétre került sor a 
hosszú betegeskedés után, olyan jó volt ezt 
úgy megélni, hogy tudtuk, biztonságban va-
gyunk. Gondviselő jó Atyánk van, és sokan 
imádkoznak értünk. Igyekszem a hitemet a 
családom elé élni. Ez az igyekezet eleinte 
túlbuzgó és türelmetlen volt, de 1 éve eljut-
hattam Biatorbágyra női csendeshétre, ott ezt 
az Igét helyezte az Úr a szívemre: „Ha pedig 
küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha 
nem szabályszerűen küzd.” (2Tim 2,5) 
Egészen a hét közepéig nem értettem, mit 
akar ezzel mondani Isten. Hiszen én imádko-
zom, járok templomba, megvallom Uramnak 
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Jézust, hogyan harcolhatnám szabályszerűb-
ben a hit harcát? A csoportos beszélgetése-
ken aztán felkapcsolta bennem Isten a vil-
lanyt. Biztos, hogy mindig mindenben az 
Úrra nézek? Tőle várom a segítséget, a meg-
oldást? Tőle kérek csendet, mielőtt az indu-
lataim úrrá lesznek rajtam? Tényleg a szeret-
teim elé élem a hitem, vagy többnyire csak 
beszélek róla? A munkahelyemen világíthat 
rólam, hogy Isten gyermeke vagyok? Ami-
kor jönnek a nehézségek, pánik helyett rög-
tön az Úr elé borulok? Tudok mindig türel-
mes és odaadó lenni? Hát nem. 
A hét végére ezt is megérthettem, Jézusnak 
kell lennie a szívemben a legelső helyen, 
akkor lehet igazán békességem, amit a 
környezetemben is észrevesznek. Csak 
Isten Szentlelkét kérve cselekedhetek, gon-
dolkodhatok, szolgálhatok úgy, hogy a hitem 
gyümölcsöző lehessen. Így harcolhatok sza-
bályszerűen.  
Több mint tíz év telt el a konfirmációm óta, 
és most a Keresztkérdések sorozaton az ak-
kori kérdéseimre teljesen más megvilágítás-
ban kaptam válaszokat. Megerősített az Úr 
sok mindenben, és hálás szívvel készülök a 
fogadalmam megerősítésére. Köszönöm 
Istennek, hogy ebbe a gyülekezetbe tartoz-
hatok, lehetnek hívő testvéreim, akik tá-
mogatnak, és most hálát adok a lelkésze-
inkért, az ő munkájukért, amit Isten di-
csőségére tesznek fáradhatatlanul. Isten 
áldja meg őket!  
Egy Igével szeretném befejezni és köszö-
nöm, hogy meghallgattak. 

„Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. 
Füves legelőkön terelget,  
csendes vizekhez vezet engem. 
Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő 
nevéért. 
Ha a halál árnyéka völgyében járok is,  
nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: 
vessződ és botod megvigasztal engem.”  
         Zsolt 23,1-4  
(Elhangzott a Keresztkérdések s. záróalkalmán a 
templomban.)  

 

A hitben növekedve 
Többen jelentkeztünk a februári biatorbágyi 
férfi hétre, de a túljelentkezések miatt, már 
csak várólistára kerültünk. Azonban Isten 
útjai kifürkészhetetlenek: március 10-15-ig 
egy újabb férfi hetet szerveztek meg, amely-
re Fótról 9 testvér jelentkezését igazolták 
vissza. 
Március 10-én vasárnap délután a templom-
udvarban gyülekeztünk, majd elköszönve 
lelkipásztorunktól elindultunk. Utunkat meg-
nehezítette, hogy a fradi meccs miatt lezárták 
az utat, dugóba kerültünk, de nem csügged-
tünk el, tudtuk, hogy velünk van Urunk, aki 
mindenre tudja a megoldást. Időben megér-
keztünk a Misszióba. 
Békesség, szeretet, nyugalom vett körül min-
ket. Az esti áhítatra megérkezett lelkipászto-
runk is. A vasárnap esti igehirdetés üzenete 
az volt, hogy legyünk erősek és bátrak a hit-
ben. A bátorságot a hittel kell összerakni, 
bátran, férfiasan tudjunk megállni a hitünk-
ben. Nem zúgolódva, morogva, elégedetlen-
kedve és nem önsajnálattal. 
A kiscsoportos beszélgetésen visszaemlékez-
tem arra, amikor megtudtam cukorbetegsé-
gemet: hitem elgyengült, feltettem magam-
ban a kérdést: „Uram, miért?” Nem sokkal 
később egy házi bibliaórára mentünk, ahol 
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találkoztunk hívő ismerősünkkel, aki tolóko-
csiban tolta be a feleségét. Megszégyenülten 
bocsánatot kértem az Úr Jézustól: „Hogy 
merek nyavalyogni, panaszkodni!” Amikor 
itt lehetek hívő testvérek közösségében, má-
sokat hozhatok az alkalomra, tudok járni, 
szabad vagyok, nem szorulok mások segítsé-
gére.  
Megtapasztaltam, és megláthattam, milyen a 
közösség és a hit formáló ereje. A hét folya-
mán még megtudtuk, hogy a tanítványok 
Jézusba vetett hitükkel odaértek a Galileai 
tengeren, ahová készültek. Nézzünk fel   
Jézusra, halljuk meg hívó hangját, engedjük, 
hogy vezessen. Ne gerjesszünk magunk kö-
rül viharokat, mindig legyünk rákapcsolódva 
a töltőre, vagyis legyünk Ige-közelben. Ige 
által formálódjunk a jóra, és ez a mindennapi 
életünkben legyen látható. 
Hétfő délután a testvérekkel kirándulást ter-
veztünk a kápolnáig. A visszafelé vezető 
úton megláttam egy nagy követ, mely egy 
kétkilós kenyérre hasonlított, a vége le volt 
törve. Erről az jutott eszembe, hogy gyerek-
koromban lerágtuk a kenyér sarkát, amíg 
hazaértünk a boltból. Elmeséltem a történe-
tet, és megjegyeztem, ha valaki elhozza ne-
kem az autóig, akkor hazaviszem. Kb. 20kg-
os volt ez a kő. Testvéri ösz-
szefogással a kő Fóton, a 
kertünkben van. Adja nekünk 
Istenünk, hogy a hitünkben is 
ilyen legyen az egységünk, 
mint a kő autóhoz jutásában. 
Ebben is megláthattuk, hogy 
Jézus nem végez fél munkát, 
mindent teljesen befejez, 
nincs félbehagyott út. 
Esténként összejöttünk a test-
vérekkel, éjszakába nyúló 
beszélgetések, bizonyságtéte-
lek hangzottak el, majd imakörrel zártuk a 
napot. 
Másnap újabb kirándulást szerveztünk a 
hegygerinc szikla ormára, ahova én csak a 
testvérek segítségével tudtam feljutni, mert 

nagyon meredek volt a kapaszkodó. Mivel 
kifutottunk az időből, visszafele járatlan úton 
jöttünk le, Isten segítségével torony iránt. 
Tíz perc alatt lejutottunk a hegyről, amit 
felfelé egy óra alatt tettünk meg. Megtapasz-
taltuk Urunk összetartó, formáló erejét. A 
délelőtti igehirdetések mondanivalója szűrő-
dött le ebben a kirándulásban. 
A délelőttök témája ez volt: „Lehetséges-e 
egyáltalán?” A hitben való megállásról és a 
szeretetről szólt. 
El lehet-e  
 - hinni, hogy feljutok a hegytetőre, 

- kezdeni a kapaszkodást, 
- viselni a megpróbáltatást, a fájdalmat a 

   vádliban, 
- felérni? 

A Jézusba vetett hit erejével a hegygerinc is 
elérhető. 
Jézus a Jó Pásztor, aki szabályozza a juhok 
életét. Gondoskodik, hogy a juhok bőségben 
éljenek. Terelget a jó legelő felé. Engedel-
meskedjünk a Pásztornak, mert az Isteni 
szeretet hatalmával élte az életét értünk.  
Isten kapcsolatban van a nyájjal, egyenként 
ismer minket, gondja van ránk, mert a vesz-
szeje és botja, amivel tereli a nyájat, a tekin-
télyről szól. A vesszeje a testápoló, a vezetés 

és tekintély eszköze. A bot a 
vadállatok és az Ördög hatal-
ma ellen van. De hogy ne 
kelljen a botot használnia, 
jobb az Úrnál oltalmat talál-
ni, követni, elindulni a jó 
úton. 
Az Úr Jézushoz vezető utunk 
is nagyon hosszú volt nélkü-
le, tele küzdelmekkel, ne- 
hézségekkel. De elmondha-
tom, hogy végig kísérte éle-
tünket. A magvető által elve-

tett mag, nagyon sokáig pihent a földben, 
míg kikelt és termést hozott. Ám akármilyen 
hosszú és göröngyös volt a keskeny út, örül a 
szívem, hogy én azon járhatok. 
Már nem tudom behozni az elpazarolt éve-



 

 

10 

örömHíRlap 

Beszámoló férfihétről 2013. EVANGÉLIZÁCIÓ  

ket, amit az Úr Jézus nélkül éltem. Ezért, ha 
lehetséges, megragadok minden alkalmat, 
hogy az Ige közelében lehessek. Mert úgy 
gondolom, hogy a szálanként összerakott 
fészek, ha sarokkőre épül, az akkor sziklaszi-
lárdan áll. Mert a hitünket nem örököljük, 
mint családi örökséget! Nem száll apáról 
fiúra, nem az általunk véghezvitt cselekede-
tekért kapjuk, hanem az Atya kegyelme által, 
az Ő irgalmával üdvözít minket újjászületés 
és megújulás fürdőjével, a Szentlélek által. 
Azért jó így öt napot Ige közelben eltölteni, 
hogy legyen egész héten min elgondolkodni: 
az elmúlt 64 évben véghezvitt bűneimről, 
tetteimről, és cselekedeteimről. Mert az Úr 
Istent egész lényéért, cselekedetéért kell ál-
danom, magasztalnom. Nem a félelem és a 
bűn miatt, hanem a világosság miatt kell 
kitartani Jézus mellett. Mert a mi életünk 
kútfeje Jézus, a maradandó világosság. Isten 
gyújtotta Jézus Krisztus által a szívünkben, 
és így kinyílik az út Isten felé. Mert Jézus 
Krisztus azt mondta: „Én vagyok az út, az 
igazság és az élet.”(Jn 14,6) 
Minden emberben megvan a vágy Isten sze-
retete után, mert tudjuk, milyen jó volt a 
Paradicsomban. Jézus az egyetlen út, ne spe-
kuláljunk, mert nekünk hirdettetik az Evan-
gélium. Ne csak a magunk tervét, célját lás-
suk, hanem kérjük el utunkat Jézustól. Mert 
miértünk megtöretett a teste és kettészakadt 
a kárpit, és érvényes lett a belépőnk az Atyá-
hoz. A hozzá való megérkezéshez az Úr út-
ján mozogni kell, nem lehet megállni. Az 
Atyához való megérkezés, az öröm, a szere-
tet, és a vágyakozás nem az út vége. Innen 
nem kell visszafordulni, haladni kell az 
egyetlen úton, mert az Úrnak biztos terve 
van az életünkkel. Ő mindig készen áll arra, 
hogy megbocsássa minden bűnünket, csak 
mi nem vagyunk hajlandók arra, hogy bocsá-
natot kérjünk Tőle. Ha mi bocsánatot kérünk 
Tőle, akkor megnyílik az ajtó az Atyához, és 
mögötte védelem vár. Vigyáz ránk, értékesek 
vagyunk a szemében, mert a mi bűneinkért 
adta oda az életét, személyes elkötelezettség-

ben él velünk, mert Jézus a feltámadás és az 
élet. 
Ne aggodalmaskodjunk a hitünkért, remény-
kedjünk, hogy nem múlik el, mert az úton 
hazafelé már félünk, hogy elmúlik a héten 
kapott igei üzenet, de ez nem múlhat el. Vi-
gyáznunk kell, hogy megálljunk a hitünkben, 
mert mindenre van erőnk a Krisztusban, így 
bátran és hittel álljunk meg. A hitben való 
ellehetetlenedésünk szűnjön meg, ne szé-
gyelljünk Úrvacsorát venni, nézzünk szembe 
magunkkal, legyenek bátrak cselekedeteink, 
álljunk meg a hitünkben, legyünk férfiak, ne 
mondjunk le, ne csak félig tegyem, ne csak 
félig higgyem, éljem meg a hitemet. Így 
minden alkalmat kihasználok, hogy a közös-
séggel együtt lehessek, mert csak így lehet 
elérni, hogy növekedjek a hitben. Ezt az ak-
kor és ott kapott Igém is alátámasztja: „Nem 
az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, 
hanem az ő irgalmából üdvözített minket 
újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek 
által.” (Tit 3,5)  
Ha egyszer az újjászületés fürdőjében meg-
tört a bűn hatalma – még ha bukások és kí-
sértések is érnek bennünket –, a bűn karjaiba 
nem térhetünk többé vissza.  
Észre se vettük, olyan hamar eltelt a hét, a 
szobatársakkal együtt olvastuk reggel a   
Bibliát, és együtt imádkoztunk. Kilátástalan 
volt a hazajutásunk a rendkívüli hóesés mi-
att. De a mi Urunk megmutatta a hazavezető 
utat, vigyázott ránk. Fótra csak a nagy kő 
került haza, a saját bűn-terheinket otthagy-
hattuk Jézus keresztjénél.     Csernák Miklós  
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Keresztény „bakancslista”? 
A címben szereplő szó bizonyára környezet-
idegennek és furcsának hat egy gyülekezeti 
lapban, s még inkább az, ha nem ismerjük a 
szó jelentését, mikor és miért használják. A 
„bakancslista” jelentése: azok a lajstromba 
vett dolgok, érzések, melyeket ki akarnánk 
próbálni, meg szeretnénk tapasztalni, mielőtt 
meghalunk. A modern, nyugati típusú civili-
zációhoz köthető fogalom elég széles palettát 
foglal magában, és sok esetben távolabbi, 
meghatározó földi életcélokat jelent. 
Van, aki a bakancslistás felsorolásában még 
több befolyást akar a világ gazdaságába, s a 
kamatos kamat eszmeiségében kívánja bizto-
sítani utódai jövőjét. Akadnak olyanok szép 
számmal, akik távoli, különleges tájakra 
mennének, embert próbáló hegycsúcsokat 
meghódítani, vagy tengereket, óceánokat 
átszelve szakítani át célszalagot egy vitorlás 
verseny végén. Más sportautóban való szá-
guldás élményét tapasztalná meg, és villódzó 
fényű nagyvárosok játéktermeiben próbálna 
szerencsét, keresve az élet tökéletes betelje-
sedését és értelmét. Sokan, hamis küldetéstu-
dattól vezérelve, egymást tiporva igyekeznek 
a reflektorfénybe, világot jelentő deszkákra, 
áhítoznak filmszerepekre, s az sem problé-
ma, ha az éppen egy alpári valóságshow-ban 
valósul meg. Az anyagiak megszerezésén 
alapuló dicsőség és elismertség is népszerű 
pont lehet a listák végtelen, vagy véges sora-
iban. Gondolatban megírt kívánságlisták 
milliói azok, melyek teljesüléséért pénzt, 
energiát nem sajnálva küzdenek, vagy sóvá-
rogva, boldogtalanul vágyakoznak a földke-
rekség lakói. 
Azonban nemcsak fennhéjázó tervek, nagy-
ratörő vágyak szerepelnek azokon a leírt, 
vagy leíratlan jegyzékekben. Talán suttogva, 
imádkozva, sok egyéb mellett valahol súlyos 
adósság terhétől szabadulnának, vagy gyer-
mekáldásra vágynak, esetleg szenvedélybe-
tegségből menekülnének, de akad olyan is, 
aki csak egyszerűen jól szeretne lakni. Sú-

lyos műtét után felépülni, s átélni valaha a 
jövőben a séta, a futás okozta örömet. Venni 
fájdalommentesen egy nagy lélegzetet, ami-
ben a szántott föld szaga keveredik az eső és 
a virágok illatával. Esetleg megölelni utoljá-
ra, még egyszer valakit, akit már nem lehet. 
Milyen furcsa, hogy a nagy, a klasszikus-
nak számító, és az amerikai filmben is sze-
replő bakancslistákban Krisztusról nincs 
szó. Egy halvány bejegyzés erejéig sem. 
Isten országának kereséséről, s a kegye-
lemről kósza gondolatot is hiába keres-
nénk. Pedig a fontos dolgok, érzések megta-
pasztalásában a Teremtő által kijelölt földi 
idő végéig ez volna a leglényegesebb. Per-
sze, ha „jól megy a szekér”, és minden 
rendben (vagy legalábbis úgy látszik), fel 
sem merül a kérdés. Marad a sok fölösleges, 
vagy ostoba óhaj az elérni vágyott kívánsá-
gaink sorában. De ott legbelül, mindig hiá-
nyozni fog valami, amely nem pótolható 
semmi mással. 

- Hol van Jézus Krisztus a terveimben? – 
merülhet fel önkéntelenül a kérdés. 
- Ott van valahol a lista vége felé, a „Majd 
ha idős leszek, ráérek ezzel foglalkozni!” 
címszó alatt? 
- Netán hezitálok, érdemes-e a témával 
egyáltalán foglalkozni? 
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- Talán ott az első helyen az Ő megismerése, 
csak valami mindig közbejön és elé tolak-
szik? 
- Egyáltalán én hol vagyok Isten terveiben?  
Mert nem véletlen, hogy megszülettem. 
- Vagy már nincs a listámon, mert új éle-
tet és bűnbocsánatot nyertem általa és 
most már Isten kegyelméből Jézussal írom 
fel kicsiny életem tisztára mosható lapjai-
ra, mi az, ami számomra fontos és mi 
nem. Az pedig igazán szánalmas és szégyen-
letes, hogyha valaha is lista bekezdésként 
gondoltam Isten és Krisztus nevére! 
Bűnbocsánatot nyerve bizodalmam lehet 
abban, hogy én is ott leszek majd valamikor 
egy listán: az örök életre menők listáján.  
         ifj. Elek István 

 

Balatonfenyves 
Gyülekezeti tábor 2013  
Kedves Örömhírlapot olvasó testvérem! 
Amikor Sebestyén Julika tiszteletes asszony 
felkért arra, hogy pár gondolatot írjak az idei 
táborról, első gondolatom az volt, hogy ha 
nem is fogom tudni leírni Istentől minden 
szempontból gazdagon megáldott hét esemé-
nyeit, történéseit, azt az örömömet elmonda-
nám szívesen, amit a sok gyermek látványa, 

ottléte jelentett ebben a tábori közösségben. 
A gyermekek – bármennyi időre kaptuk 
őket – Isten ajándékai, akiket szüleik, nagy-
szüleik elhoztak erre a hétre, hogy együtt 
örvendezzünk és dicsőítsük az ajándékozó 
Istent. Jó volt megtapasztalni, hogy gyüleke-
zetünkben sokan értik, és komolyan veszik, 
amit Jézus mondott: „Engedjétek hozzám 
jönni a kisgyermekeket, és ne akadályoz-
zátok őket, mert ilyeneké az Isten orszá-
ga” (Lk 18,16) 
Olyan helyen voltak a gyermekek ebben a 
táborban, ahol Jézusról hallhattak hiteles 
tanítást korosztályuknak megfelelő gyermek-
nyelven. Zákeus történetét, a lelki házunk 
építésének részleteit, bibliai történeteken 
keresztül, ötletes szemléltető eszközökkel 
illusztrálva ismerhették meg. Az aranymon-
dások megtanulásáért és felmondásáért, kézi-
munkák, színezők elkészítéséért, önálló 
éneklésért kapott jutalompontokat az utolsó 
napon hasznos és tetszetős játékokra válthat-
ták be. A szabadidőben sokféle játék, barát-
kozás, és fürdés volt a kellemesen meleg 
vizű Balatonban. 
Isten kegyelméből eddig minden évben részt 
vehettem Fenyvesen a gyülekezet nagy csa-
ládi táborában. Az első ilyen tábor fiam halá-
la utáni évben, 2007-ben volt, és ajándék 
volt számomra, hogy unokáimat, az akkor 
még babakocsis, kiságyas Gergőt és kisisko-
lás Bencét elhozhattam. Azóta többször elen-
gedték lányomék őket. Jó előre elmondom, 
hogy mikor lesz a gyülekezeti tábor időpont-
ja, hogy készülhessenek. Ebben az évben 
„csak” Gergő volt velem. Megkérdeztem kis 
unokámtól, hogy mi volt neki a legjobb a 
fenyvesi táborban, mert az újságban szeret-
ném leírni. Azt felelte: „Az volt a legjobb, 
mama, hogy elvittél a táborba!”  
Öröm volt az ifjúsági és fiatal felnőtt korosz-
tályon látni, hogy az a magvetés, ami pl. az 
ÖKU iskolában történt, és történik, hogyan 
indul növekedésnek, és többek életében már 
Megváltó Úrként van jelen Jézus, és megta-
lálták a Teremtőtől számukra kijelölt utat. A 
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reggeli áhítatokat tartó Gyatyel Peti is az 
Úrtól megáldottan ismerte fel a teológiára 
vezető utat, ahol ismét egy fóti fiatalember 
készülhet a lelkészi hivatásra. Az esténként 
elhangzott személyes 
bizonyságtételeken ke-
resztül láthattuk és hall-
hattuk testvéreink életé-
ben az Úr életeket meg-
mentő szeretetét és cso-
dálatos munkáját. 
Nekünk, felnőtteknek a 
délelőtti alkalmak tanítá-
sa az életünk, lelki há-
zunk és fizikai házunk 
építkezéseiről szólt. Mit, 
mire és mi alapján építkezünk? Isten ter-
vei szerint, vagy a saját terveink szerint 
építkezünk? 
Zákeus történetén keresztül (Lk 19,1-10) 
megérthettük, hogy a földi építményeink, a 
gazdagság, a komfort, a jólét, stb. nagyon 
nagy veszélynek vannak kitéve, ha nem a jó 
alapra, Jézusra a Kősziklára épültek. Látszó-
lag minden megvan, de mégis hiányzik vala-
mi. Zákeus is ezért mászott fel a fára, hogy 
lássa azt a hiányzó Valakit. Jézus észreveszi 
a kíváncsi, kereső embert és megszólítja, 
mert meg akarja menteni a bűnös ember 
életét. Elpusztulna minden – emberek, 
családok, közösségek, magyar nem-
zetünk, környezetünk –, ha Jézus 
nem menti meg. Jézus azért jött, 
azért lett emberré, hogy en-
gem, minket, a bűnösöket, 
úgy ahogy Zákeust is, 
megmentsen. A földi 
építmények tönkreme-
hetnek, széthullhatnak, 
de megmenteni, megtar-
tani csak Jézus tud. Ő a 
Kőszikla alap, Őrá kell, 
kellene építkeznünk életünk minden terüle-
tén. Jézus keresi a bűnös embert, akinek az 
életét rendbe kell tenni. A megmentés ered-
ménye az üdvösség. Jézus azért jött, hogy 

megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett 
az életünkben, és üdvösségre jussunk házunk 
népével együtt. 
A Máté 7,24-27 magyarázata alapján meg-

érthettük, mit jelent az, ha halljuk az Úr 
Jézus hozzánk intézett beszédét, de 

megcselekedni már különbözőképpen 
tesszük. A bölcs ember kősziklára 

építette házát, a bolond ember pe-
dig homokra építette házát. Min-

denki maga építi az élete házát. 
Nincs vihar nélküli élet! A 
kérdés az, hogy hogyan él-
jük túl a viharokat. Elúszik, 
összedől minden, vagy túlél-
jük a viharokat, mert   

Krisztusra építkeztünk az erős kőszikla alap-
ra? Az élet véges. Ha nem Isten szavára épí-
tem életem házát, akkor a romlás és széthul-
lás felé megy minden. Múló örömöt lehet 
venni, de Isten kegyelmét, és bűnbocsánatot 
nem lehet venni. Az örömhír az, hogy lehet 
Jézusra felépíteni az életünk házát. 
Az ApCsel 12,1-19-ből megértettük, hogy 
Isten hatalma, védelme milyen nagy. Péter, a 
tanítvány börtönben van. Isten népe a krízis, 
a próbatétel idején házi bibliaórán is könyö-
rög Péterért, akit az Úr csodálatos szabadí-

tással, angyalával kihozott 
a börtönből. Házunk na-
gyon fontos része az ajtó, 
amit kinyitni és becsukni 
is lehet a Szabadító előtt. 

Jézus arra vár, hogy mi is 
ajtót nyissunk neki, amikor 

kell a szabadítás, akkor mi is 
kiáltsunk hozzá. A mi imáinkat 
„csak” mondjuk, vagy hisszük 
is igazán, hogy akiért, vagy 
amiért Istenhez fordulunk, 
Őnála van rá a megoldás és a 
szabadítás? A hívő ember 

imájának nagy az ereje. Meghallgattatik. A 
kérdés az, hogy merek-e Istenhez fordulni 
bátorsággal és bizalommal? Legyünk kitartó-
ak, és az ajtónk előtt álló Jézusról higgyük 
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el, hogy többet is ad, mint amit mi kérünk 
Tőle hittel elmondott imáinkban. Erősítse 
hitünket a mi Urunk! 
Az ApCsel 20,7-12 igeszakasz egy olyan 
házról szól, ahol Pál sokaknak prédikál el-
utazása előtt. Még az ablakban is ül egy ifjú, 
aki hallgatja a prédikációt. Pálnak fontosabb 
volt a szolgálat, Isten Igéjének magyarázata, 
mint az utazása előtti pakolás. Az Úr napja 
a hét első napja, a kenyértörés napja volt.  
Az Úr napjához a református egyházban az 
úrvacsora is hozzátartozott, és arról ismerhe-
tő fel, hogy az Igét hirdetik. Mi hogyan szen-
teljük meg az Úr napját, a hét első napját? 
Hat napon át dolgozz, a hetedik napon pihenj 
meg! Csak templomba megyek, vagy ha-
gyom Istent munkálkodni az életemben? 
Ahol az Ige van a középpontban, ott csodák 
történnek. Az ifjú, aki az ablakból kiesett, 
mégsem halt meg, életben maradt, és mind-
nyájan megvigasztalódtak. Hagyjuk, hogy Ő 
munkálkodjon köztünk és bennünk, és akkor 
Fóton is sok újjászületett életű testvérünk 
lesz. 
Mk 2,1-12 része a tetőbontás története. A 
városban (Fóton is) sok csodát láttak, de nem 
változott, nem gyógyult meg mindenki élete. 
Nagyon fontos, hogy a kiszolgáltatott, súlyo-
san beteg ember mellett ki van, kivel kerül 
kapcsolatba. A gyógyulni vágyó sokaságtól 
nem fértek Jézus közelébe, de a barátok nem 
adták fel, a tetőn keresztül vitték Jézus elé 
beteg barátjukat. Három fontos dolgot tanít a 
történet: imádsággal kell hordozni a barátok 
és mások életét, szolgálni kell másokért, és 
vagyunk-e Isten kezében lévő eszközök. 
Jézus gyógyító ereje ma is ugyanaz. A bűn 
testileg és lelkileg is megbetegít, de mind-
nyájan Jézusért kapunk bocsánatot. Akinek a 
bűne nincs megbocsátva, az elkárhozik. Isten 
azt akarja, hogy valljuk meg bűneinket és 
fogadjuk el a bocsánatot. Tegyük hasznossá 
magunkat, és szolgáljunk másokért úgy, 
hogy Jézust, a Megváltót hirdetjük, barátain-
kat imádságban Jézus elé visszük, és nekik 
bizonyságot teszünk Róla. 

Uram segíts ilyen felelősséggel élni hátralé-
vő életem! 
Hálás vagyok az Úrnak, hogy évről évre 
megengedte, hogy részt vegyek a gyülekeze-
ti tábor alkalmain, örvendezve tanításainak, 
mindenkinek és mindennek. Egyedül Istené 
a dicsőség érte!      Nagy Edit  
 
 

A megismerhetô Krisztus 
„A keresztény-
ség abban kü-
lönleges és 
egyedi, hogy az 
Isten Fiával 
való személyes 
kapcsolat cso-
dálatos lehető-
ségét kínálja 
minden ember-
nek: kicsiknek 
és nagyoknak 
egyaránt. A gyermekeknek hallaniuk kell 
Isten Igéjét, ismerniük kell az Evangélium 
tényeit. A végső cél mégis az, hogy Úrnak és 
Megváltónak ismerjék meg Krisztust.” – 
olvasható a VISZ (Vasárnapi Iskolai Szövet-
ség) egyik szövegkönyvében. 
Ennek tükrében július második hetében, im-
már második alkalommal biztosított hely-
színt gyülekezetünk a VISZ által életre hí-
vott 5 Napos Klub elnevezésű 
evangélizációs gyermektábornak, ezzel a 
címmel: „A megismerhető Krisztus.” 
Vajon hogyan lehet különböző életkorú, csa-
ládi hátterű, beállítottságú, érdeklődési körű 
gyerekekkel megláttatni napjainkban Jézust? 
Nagyon sok gyermekben teljesen hamis kép 
él Istenről, Jézusról. Amikor Jézus személyé-
ről és jelleméről tanítunk a gyerekeknek, 
fontos, hogy megértsék, nem a maguk kép-
zelete alkotta Isten elé, hanem az egyetlen 
élő Isten elé járulnak.  
A magyar értelmező kéziszótárban a 
„megismer” ige alatt több meghatározás is 
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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. 

szerepel: 1. Tapasztalatok alapján megtudni 
egy személy azonosságát, jellemét. 2. Isme-
retséget kötni egy idegen személlyel. 3. Vi-
szontlátva felismerni egy korábban látott 
személyt, dolgot, megtapasztalt élményt. 4. 
Jellegzetes ismertetőjel alapján beazonosíta-
ni egy személyt, tapasztalatot.  
Bármelyik meghatározást, fogalmat nézzük, 
mindegyik egy célt szolgál, a gyerekeknek 
hallaniuk kell arról, hogy Jézus szereti az 
elveszetteket; hogy Jézus meg tudja adni, 
amire igazán szükséged van; hogy Jézusnak 
hatalma van a halál felett; hogy Jézus a 
világ világossága, hogy Jézus az egyetlen 
út Istenhez. Az egyszerű, evangélizáló lec-

kék erről a Krisztusról szóltak, és öt „Én 
vagyok...” mondásra összpontosítottak. 
Mai világunk nagy erővel próbálja megfosz-
tani az Úr Jézust dicsőségétől, szeretnék Őt 
egy „megasztár” szintjére lealacsonyítani. 
Nekünk, hitoktatóknak elsődleges felada-
tunk, hogy azt tanítsuk a gyermekeknek, 
amit a Szentírás tanít. Ezzel az elhivatottság-
gal, küldetéssel hívogattuk az ifjoncokat erre 
a hétre és mindent megtettünk, hogy a gyere-
kek megismerhessék, beazonosíthassák, vi-
szontláthassák Jézust az énekekben, a bibliai 
leckékben, az aranymondásokban, a missziós 
történetben vagy akár a barkácsolásban.  
           Ambrusné B. Xénia 



 

 

Állandó alkalmaink � 
 

Vasárnap 10:00  Gyülekezeti istentisztelet 
   10:00 Gyermek istentisztelet 
     (3 korcsoportban: 3-5, 6-8, 9-12 évesek) 
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 
Minden hónap utolsó vasárnapján 16:00 Házassággondozó 
  alkalom 
Énekkari próbák 

Szólampróbák:  hétfőn és kedden  
Összpróba: szerda 18:30–20:00 
Hálaénekkar próbája: szerda de. és péntek du. 

örömHíRlap 

Hirdetések 16 2013. EVANGÉLIZÁCIÓ  

�  Különleges alkalmaink Különleges alkalmaink Különleges alkalmaink Különleges alkalmaink  �  

        Reformációi alkalmak: még egyeztetés alatt 
Okt.          28-nov. 1. Berekfürdői csendeshét  
Nov.  30. Egyházmegyei Presbiteri konferencia 
Dec.  1. 10:00 Advent első vasárnapja 

  15:00 Nyugdíjasok szeretetvendégsége 
             17:00 Adventi zenés áhítat 

örömHÍRlap 
A Fót-Központi Református  

Egyházközség Folyóirata 
 

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. 

    

Meghívó!Meghívó!Meghívó!Meghívó!     
Idén ősszel is megtartjuk  

gyülekezeti csendeshetünket  

 

BerekfürdőBerekfürdőBerekfürdőBerekfürdő nnnn,  

a Református Konferencia  

Központban  

október 28október 28október 28október 28----tól tól tól tól     

november 1november 1november 1november 1----jéigjéigjéigjéig,            

hétfőtől-péntekig. 

 

Jelentkezni a  

lelkészi hivatalban lehet! 
 

Az elmúlt évek hanganyaga  

a honlapon meghallgatható. 

Szeptembertől minden hónap utolsó vasárnapjánminden hónap utolsó vasárnapjánminden hónap utolsó vasárnapjánminden hónap utolsó vasárnapján 
folytatódik a házassággondozó alkalmak sorozata! 

 

       Első előadás:   

        2013. szeptember 29.  2013. szeptember 29.  2013. szeptember 29.  2013. szeptember 29.      
                    16:0016:0016:0016:00----18:0018:0018:0018:00    
        a Kálvin teremben 
 

    Vendég előadó: 

        dr. Pálhegyi Ferendr. Pálhegyi Ferendr. Pálhegyi Ferendr. Pálhegyi Ferencccc    
    pszichológus, ny. főiskolai tanár, családgondozó 

 

Az előadás témája: 

A házasság = elköteleződés A házasság = elköteleződés A házasság = elköteleződés A házasság = elköteleződés     
megbocsátásra, hűségre, szeretetremegbocsátásra, hűségre, szeretetremegbocsátásra, hűségre, szeretetremegbocsátásra, hűségre, szeretetre 

 

Minden érdeklődő házas- illetve jegyespárt szeretettel várunk! 
Gyermekmegőrzést biztosítunk. 


