
 

 

2013. Reformáció  

A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata 

„Megismeritek az igazságot, és 
az igazság megszabadít titeket. 
Ha tehát a Fiú megszabadít 
titeket, valóban szabadok lesz-
tek. ” (Jn 8,32.36) 
−  Szabadnak érzed magad? 
− Nem, mert nem rendelkezem 
szabadon az időmmel, sokat kell 
dolgoznom... Nem, mert minden-
be beleszólnak a szüleim... Nem, 
mert a férjem (a feleségem) min-
denben ellenőriz, dirigál... Nem 
vagyok szabad, mert alkalmaz-
kodnom kell az emberek elvárá-
sához... 
− Ezek szerint mindez teherként 
jelentkezik az életedben. Pró-
báltál-e változtatni? 
− Igen, de akkor kitört 

a botrány, csak baj lett. 
− A családod, az iskolatársaid, a szom-
szédok, a munkahelyed, a gyülekezet 
milyennek ismer téged? Annak, aki 
valóban, igazán te vagy? 
− Nem mutathatom meg igazi arcomat, 
mert nem értenének meg, nem szeret-
nének. Jól vagyok én így, ahogy va-
gyok, nem kell nekem senki, ne szól-
jon az én életembe senki. Már meg-
szoktam, és így élek. 
− Állj meg, kedves jó barátom! En-
gedd meg, hogy kicsit közelebb jöjjek 
hozzád! Engedd meg, hogy egy kicsit 
benézhessek az álarc mögé, amelyet 
arcod előtt szorongatsz! Miért használsz álarcot? Félre 
akarod vezetni a világot, becsapni a férjedet, feleségedet, 
szüleidet, szomszédodat, a világot...? 

− Jó ez nekem így! Elég erős és 
képzett vagyok, elrendezem én 
magamban, amit kell. Nem kell 
senki sajnálata, segítsége, taná-
csa. Hagyjatok magamra! 
− Íme, a „minden jól van” ember 
álarca, amit használsz! „Jól va-
gyok, köszönöm, jó a kapcsola-
tom az Úrral, az Ige mindig szól. 
Jó volt a vasárnapi szolgálat is! 
„Szent vagyok”, jól vagyok, en-
gem ne faggassatok, hagyjatok 
csak békén!” Kinek mi köze hoz-
zá, hogy a „szent” álarc mögött 
egy kínlódó, szenvedő, kétségbe-
esett ember szenved, vitázik és 

harcol az Úrral, mert 
nincs felelet az imájá-

ra, mert megengedte 
Isten a tragédiát az 

életében, mert 
minden igyeke-
zete hiába volt, 
elbukott me-
gint... 
− Azért hasz-
nálsz álarcot, 
azért moso-

lyogsz, miköz-
ben a lelked szen-

ved, égsz és gyöt-
rődsz, azért mosolyogsz 

az emberekre, miközben 
csupa seb a lelked, mert azt 

hiszed, hogy ezzel az álarccal, 
ezzel a rejtőzködéssel, ezzel a 
mosollyal, ezzel a „szent” megje-
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lenéssel megvédheted magad a saját rejtek-
helyeden és sikerül félrevezetned az embere-
ket. Vigyázz! Nagyon veszélyes játék, veszé-
lyes taktika! Mert, miközben szorítod, prése-
led magad az álarcod mögé, egyre jobban 
eltávolodsz az emberektől. Egyre jobban 
elmagányosodsz, elszigetelődsz, észre sem 
veszed, és magadra maradsz. És ha már ma-
gad vagy, akkor meg fáj a magány, elhagya-
tottnak érzed magad. Holott te vezetted félre 
a környezetedet a másik, az álarcos magad-
dal, te építetted fel magad előtt a kerítést. 
Dühös vagy, haragszol az emberekre, akik 
nem közelednek hozzád úgy, ahogy azt te 
várnád. Egyedül maradtál, rab vagy − a saját 
magad által kialakított álarc rabja lettél. 
Mennyi életerőd, energiád kárba veszett csak 
azért, mert nem vagy őszinte, mert álarcot 
viselsz. Elő kell jönnöd a kerítésed mögül, le 
kell vetned az álarcodat! Szükséged van az 
emberekre, akik megismerjék igazi lényedet 
és bizonyosan elfogadnak olyannak, amilyen 
vagy valójában! Ne védekezz, ne bújócskázz 
tovább! 
Isten szabaddá akar tenni: az igazság által 
leszel szabad. Kiálts a Fiúhoz, hogy Ő meg-
szabadítson! Milyen jó lenne, ha elhinnéd, és 
még most kérnéd az Úr Jézus szabadítását! Ő 
megmutatja az igazságot, és te fogadd el. 
Milyen jó lenne, ha az emberek tehozzád 
lennének közel, téged szeretnének, veled 
barátkoznának, és nem az álarcoddal! Kezdj 
el nyílt életet élni! Vesd le az álarcot! Köze-
ledj az Úrhoz, és Ő is közeledik hozzád az Ő 
szabadításával. Ő ismer, előtte nincs álarc, 
nincs titok. Ő szeret, azt szereti, aki vagy. 
Mennyi házasságot meg lehetne menteni, 
mennyi munkahelyi viszály elsimulna, 
mennyi gyermek és szülő kapcsolata meg-
gyógyulna, mennyi ember élhetne szaba-
don, mennyi szív találna nyugalmat, mennyi 
magányos találna barátra, ha letennék az 
álarcot, és ledöntenék a kerítéseket! Ezt a 
szabadságot kínálja az Úr. Jézus szabadítása 
valóságos, bízd Rá magad! 
Rejtőzködünk, takargatjuk gyöngeségeinket, 
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fogyatékosságunkat, gyűlöletünket, vágyain-
kat, sebeinket. Uram, adj gyógyulást, adj 
szabadulást még a „szent” álarctól is! Kö-
szönöm, hogy Benned van megoldás. Ismer-
tesd meg jobban és jobban velünk a Te sza-
badító igazságodat, kérlek! Ámen. 
     Dr. Tapolyainé Bartha Gizella 
 
 
 

JÉZUS SZABADÍTÓ!JÉZUS SZABADÍTÓ!JÉZUS SZABADÍTÓ!JÉZUS SZABADÍTÓ!     
Csatatér a világ? Ne félj, drága lélek, 
ha Jézus Nevéért támadások érnek. 
Bárhogy közelít meg, ne higgy a szavára, 
Jézus a győztes Úr! Nézz a Golgotára! 
Jézus, Szabadító! Ne higgy soha másban, 
csak téged szerető Istened Fiában. 
Bűnöd börtönéből Ő hozott ki téged, 
kegyelemből üdvöt ajándékoz néked. 
 
Sokan takaróznak Megváltód Nevével, 
környékeznek téged hízelgő beszéddel. 
Szerintük: a bűn már nem is olyan vészes, 
irgalmas az Isten, szeret téged, vétkes. 
Jézus, Szabadító! Ne higgy soha másban, 
csak téged szerető Istened Fiában. 
Bűnöd börtönéből Ő hozott ki téged, 
kegyelemből üdvöt ajándékoz néked. 
 
Talán tétovázol, nem leled helyedet, 
bűnök sokasága terheli lelkedet. 
Hamis úton járók tárt kapuval várnak, 
vedd időben észre, miben sántikálnak. 
Jézus, Szabadító! Ne higgy soha másban, 
csak téged szerető Istened Fiában. 
Bűnöd börtönéből Ő hozott ki téged, 
kegyelemből üdvöt ajándékoz néked. 

                         Pecznyík Pál 
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Nézz fel! 
Ez volt az összefoglaló címe 5 este az 
evangélizációs hétnek. 
Dr. E. J. Pace „Evangéliumi beszélő képek” 
című könyvében van egy kép: valaki kapál, 
és csak a földet nézi, mögötte áll egy angyal 
koronával a kezében. De aki mindig lefelé 
néz, az ezt nem veszi észre.  
Első este az Ékes kapunál kiszolgáltatott, 
reménytelenül kolduló emberének szólt a 
felszólítás: Nézz ránk! (ApCsel 3,1-10) Ez az 
ember évek óta nem néz már semerre. Kiút-
talan. Ez Isten diagnózisa a nélküle élőkről. 
Születésünk óta lelki otthon, védelem és 
biztonság nélkül keressük 
a helyes életutat. Másoktól 
várjuk a megoldást, de az 
csak pillanatnyi. Talán már 
emberszámba sem vesz-
nek. De most jön Krisztus 
két követője, és kizökken-
tik ebből. Ők sem pénzzel, 
tele zsákkal jönnek, mert 
az is fogyó cikk. Ők szeret-
nék, ha annak a kezébe 
tenné életét bizalommal, 
akinek isteni teljhatalma 
van megszabadítani és 
megtartani, aki ember-
számba vesz mindenkit. Ő 
biztos életutat mutat. Ezen 
mindenki célba ér. Krisztus megoldása isteni 
cselekedet, ami minden emberi elképzelést 
felülmúl. És a tehetetlen ember valóban fel-
áll, megtelik örömmel, istendicsőítéssel. 
Nézz fel, mert Krisztussal találkozva nem 
kell elveszve maradnod!  
Második este így szólt az Ige: Nézzétek az 
Úr szabadítását! (2Móz 14,1-14.23-31) Ezt 
Isten mondja népének, amikor kiszabadítja 
őket a rabszolgaságból. A rabszolgaság a 
Bibliában az Ördög rabszolgaságában lételt 
jelenti lelkileg. De Isten meghallotta népe 
kiáltását, és ma is meghallja mindenkiét, aki 
hozzá kiált. Honnan tudjuk ezt? Onnan, hogy 

elkezd isteni teljhatalommal cselekedni. Né-
pét a páskabárány vérének védelme alá he-
lyezi, amikor az ítéletét végrehajtó angyal 
átvonul Egyiptomon. Neki nem állhat ellen 
senki. A legnagyobb, a lelkünk megszabadí-
tásáért vívott harcba Fiát, Krisztust küldte. 
Mert csak Ő győzhetett ebben a harcban. 
Akit Krisztusnak ad az Atya, azt meg is aján-
dékozza ezzel a szabadítással. Nézz fel a 
Golgota Krisztusára, aki győzött a keresz-
ten, és az egyetlen szabadító, akinek sza-
badítása örökre szól! 
Harmadik este így szólt Isten hozzánk: 
Emeld föl tekintetedet, és nézz szét! (1Móz 
13) Döntéseink a lelki világból indulnak, és 

mindig lelki következmé-
nyekkel járnak. Itt két 
olyan embert látunk, akik 
két különböző lelki síkon 
gondolkoznak. Egyik az 
után megy, amit lát, a má-
sik Istenre bízza magát. Ez 
utóbbi este feltehette volna 
a kérdést: mi maradt ne-
kem? Ám amikor mi azt 
gondolnánk: ő húzta a rö-
videbbet, Isten megszólít-
ja. Isten két esetben szól: 
vagy a bűn miatt, vagy 
amikor kijelenti: kicsoda 
Ő, mi a terve veled, velem. 
Velem 17 éves koromban 

beszélt először, amikor meghallottam szavát. 
Mit mond Isten? Mindazt nekünk adja, amit 
örök kegyelméből elkészített. Amit Ő meg-
ígér, az biztos, azt Ő megteszi mindig. Így 
az, aki Istenre bízza magát, nem veszít, ha-
nem ajándékba kap tőle mindent. Nézz fel a 
végtelen gazdag Istenre, aki Krisztusban 
ma is így hívogat: Jöjj hozzám, íme min-
den kész! 
Negyedik este Jézus szavait hallottuk: Nézze-
tek fel, és emeljétek fel fejeteket! (Lk 21,25-
28) Mi nem számolunk a múlandósággal és 
az ítélettel. Ebből a tehetetlen ürességből 
Isten ki akar mozdítani. Mert ha így mara-
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dunk, az igazságos Isten örök ítéletében 
élünk már ma is. De Isten és közénk odaállt 
Krisztus. Magára vette bűneinket, és az azért 
járó igazságos ítéletet. Aki felnéz Krisztusra, 
az a győztessel találkozik, Ő isteni teljhatal-
mát a mi megszabadításunkra, kegyelmében 
megtartásunkra használja. Nézz fel a hatal-
mas, kegyelmével megtartó Krisztusra! 
Ötödik este így szólt az Ige: Nézzünk fel  
Jézusra! (Zsid 12,1-2) Ez az Ige két dologra 
hív minket: elszakadni valamitől (Isten nél-
küliségünk) és felnézni a földi és az örök élet 
egyetlen biztos pontjára, Krisztusra. „Erőnk 
magában mit sem ér, mi csakhamar eles-
nénk. De küzd értünk a hős vezér” – mondja 
egy ének. Ő igaz barát, aki mindig szeret 
(Péld 17,17). Ő soha nem végez fél munkát. 
Nem csak megszabadít a bűn és az Ördög 
rabszolgaságából, hanem örökre megtartja a 
megváltottakat kegyelmében. Hogyan? Az 
Ige válasza: hit által. Ezt a hitet Isten ajándé-
kozza nekünk. A hit olyan, mint egy kapocs. 
Ezzel köti össze életünket Isten Krisztussal 
és Krisztuson keresztül önmagával örökre. 
Ez a kapocs elszakíthatatlan, mert Istentől 
való kapocs. Isten gyermekének életpályája a 
hit versenypályája, ahol Krisztus már elké-
szítette a győzelmet. Isten gyermekeként a 
hit harcát harcolni örömteli élet. Nézz fel 
Jézusra mindig, mindenben hittel! 
(A hét hanganyaga meghallgatható a 
www.fotiref.hu honlap „Gyülekezeti élet” 
oldalán).  
        Tariska Zoltán lp. 
 
 
Kifejezhetetlen cserét vállalt Jézus magára:  

A BŰNTELEN bűnhődött,  
a VÉTKES szabadult.  

Az ÁLDOTT viselte az átkot,  
az ÁTKOZOTT áldást nyert.  

Az ÉLET meghalt,  
és a HALOTT él!  

A DICSŐSÉGET szégyen borította el,  
a SZÉGYENLETES dicsőséget kap.  

Családi nap 
Mint minden év-
ben, most is – 
szeptember 14-én 
– családi nap került 
megrendezésre 
gyülekezetünkben. 
Az előjelek nem 
voltak igazán ked-
vezőek arra, hogy 
ismét gyerekzsivaj 
töltse be a temp-
lomkertet, hiszen egész nap esett az eső. Mi 
azonban úgy döntöttünk, hogy mindenkép-
pen elmegyünk, mert gyermekeinkre – akik 
éppen betegség után voltak felépülőben – 
ráfért az otthonról való kimozdulás, és mi 
szülők is igényeltük azt, hogy Isten házában 
töltsünk el egy kis időt. 
Egy kicsit későn értünk a templomkerthez, 
azt hittük, hogy kevesen lesznek, de már a 
bejáratnál olyan nagy volt a nyüzsgés, hogy 
percekig be sem tudtunk menni. A hagyomá-
nyoknak megfelelően az ifisek fogadtak min-
ket, akiktől most egy-egy kulcstartó formájá-
ban kaptuk meg a családi nap igeversét. 
Ahogy tovább mentünk még nagyobb lett a 
meglepetésünk, hiszen a Kálvin teremben 
olyan nagy volt a zsúfoltság. Az ugráló vára-
kat az eső miatt nem lehetett felállítani, 
azonban a terem gyerekjátékokkal volt tele. 
A kicsik horgásztak, csigaversenyeztek, szö-
get vertek fatuskóba, diót törtek vagy más 
ügyességi játékkal játszottak, illetve sorba 
álltak arcfestésért és a kedvükre formázott 
lufi figurákért. 
Az épület minden helyisége tele volt. Min-
denhol játszó gyermekeket lehetett látni. De 
sokan ültek a foglalkoztató asztaloknál és 
sokfajta érdekes dolgot készítettek a felnőt-
tek irányításával. 
Ebéd előtt egy rövid áhítatra átmentünk a 
templomba, ahol Sebestyén Győző lelkipász-
tor prédikált a gyülekezet, a közösség fontos-
ságáról, az egyén szerepéről a közösség épí-



 

 

tésében, a szolgálatban, a családi nap mottó-
jául választott igevers alapján: „építse egyik 
a másikat…” (1Thessz 5,11). 
Lelkipásztorunk beszéde közben építőmun-
kás sisakot viselt, amellyel arra utalt, hogy a 
gyülekezet minden tagja építőmunkás (Bob a 
mester), aki felelős az egész gyülekezetnek 
és annak minden tagjának hitben történő 
építkezéséért. Kiemelte, hogy az időjárás 
ellenére igazi építő alkalom lehet ez a családi 
nap, a rossz idő pozitív hozadéka, hogy 
ilyenkor nem széled úgy szét a társaság, több 
lehetőség van arra, hogy igazán együtt lehes-
sünk, nagyokat beszélgethessünk, és ezeket 
nekünk, keresztyéneknek ki is kell használ-
nunk, meg kell ragadnunk! 
A csendes percek után következett az elma-
radhatatlan ebéd. A gulyás a korábbi évek-
hez hasonló minőségben készült el (bár sze-
rintünk sokkal finomabb volt, hiszen a fiunk 
két tányérral is kért). Ugyancsak dicséret 
illeti a gyülekezet hölgyeit a sok finom süti-
ért, és gratulálunk a verseny helyezettjeinek. 
Mindent összevetve az eső és a borongós 
időjárás ellenére „az Úr dicsősége betöltötte 
az Isten házát” (2Krón 5,14), hiszen olyan 
együtt nevetős-kacagós, beszélgetős alkalom 
volt számunkra, ahol minden korosztály kel-
lemesen tölthette el az időt.  
    Dr. Várady Péter és Várady Beáta 
 
 

AZ ÉLET... 
Az ÉLET nem önző hatalom, 
Amely folyton dörgi: AKAROM! 
És temérdek baj nem érinti őt, 
De magára hagyja a szenvedőt. 
Az ÉLET isteni  s zeretet,  
S az ember boldog csak úgy lehet, 
Ha folyton és mélyebben szeret. 
Szívében így Isten kap helyet. 
S amely szívből Isten arca ragyog,  
Ott örökre megszűntek a bajok. 

       Hornik György 
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A keskeny úton 
Már egészen fiatal korom óta hiába is próbált 
bárki meggyőzni, hogy Isten nem létezik, 
hogy magunk vagyunk és magunk alakítjuk 
a sorsunkat. Mégis beletelt jó pár évbe, mire 
Atyám végre magához ölelhetett. 
Nem hívő környezetben nőttem fel. Ennek 
ellenére már nagyon fiatalon megérezhettem, 
tapasztalhattam, hogy Isten van és kezében 
tartja a mindenséget, benne az én életem 
alakulását is. Ez nagy dolog. Nem adatik 
meg mindenkinek. Kevesen kapnak olyan 
érzékeny műszert, ami jelez, hogy egy-egy 
esemény mögött bizony nem az ember, ha-
nem egy hatalmasabb valaki, a Teremtő áll. 
Nekem ez megadatott. Azt is hamar felis-
mertem, hogy az egyetlen sikerkönyv csak a 
Biblia lehet. De mindezt sokáig csak az 
eszemmel tudtam. És a Bibliámat ugyan 
kiemelt helyen tartottam a könyvespolcon, 
de csak, mint egy ereklyét. Időnként rápil-
lantottam és megnyugodtam, hogy itt van, 
velem van, nagy baj nem lehet. Ha fel is 
ütöttem, hamar elvesztem a sorok között. 
Haladtam a széles, többsávos úton a tömeg-
gel, de Isten kegyelméből a szélső sávban. 
Lassabban, körültekintőbben. A többiek oly-
kor elhúztak mellettem, és volt, hogy elfo-
gott a kísértés, hogy én is rálépjek a gázra, 
de az Úr kegyes volt hozzám és nem Ferrarit 
vagy Porschét kaptam, amivel oly sebesen 
száguldhattam volna, hogy se a mellettem 
haladókat, se a tájat nem érzékelem. Az én 
autóm, az átlagosnál kissé többször igényelt 
szervizelést. Időnként le kellett húzódnom a 
leálló sávba, kitenni az elakadás jelzőt. 
Olyankor a forgalomból kivonva az út szélén 
várakoztam. Vártam, hogy valaki helyre 
pofozza a karosszériát.  
Az ilyen kényszer leállásokat Isten rendelte 
ki számomra. Sokáig nem voltam tisztában 
azzal, hogy mindez a javamat szolgálja. És 
bár a Bibliát – ugyan nem az induláskor –, 
de az egyik pihenőnél a biztonság kedvéért 
beraktam a csomagtartóba, bizony eltartott 



 

 

egy ideig, míg felötlött bennem, hogy vala-
hol a kocsi hátuljában, a sok hasznos holmi 
között, van egy „szakkönyv”, a legmegfele-
lőbb szakmai leírással az összes problémám-
ra. Az Úr pedig türelmesen várt. És hagyta, 
hogy újabb és újabb „kényszermegállók” 
árán megtanuljam, hogy Ki az, Akitől az 
igazi segítséget várhatom.   
Terve az életemmel már születésem előtt 
megkezdődött. És azóta is tart.   
Meghalt az édesapám. Én 5 éves voltam, ő 
26. És bár nem volt könnyű apa nélkül felnő-
ni, mégis azt kell mondjam, hogy az Úr ezt a 
„tragédiát” arra használta fel, hogy elültesse 
bennem a keresés csíráját. Hogy Istennek 
lennie kell. A túlvilágnak, a mennyországnak 
léteznie kell. Az nem lehet, 
hogy az én apukám bele 
veszett a semmibe. És 
talán még találkozhatok 
vele egyszer. De az Úr 
egyúttal meg is kímélt a 
fájdalmaktól akképpen, 
hogy kitörölte az édes-
apámmal kapcsolatos ösz-
szes emlékképet, hogy ne 
kínozzon a hiánya. És 
ezzel egy időben elindított 
bennem egy vágyakozást, 
hogy a Teremtőt, élet és halál 
Urát jobban megismerjem.  
Aztán a kamasz évek számomra 
is a lázadás évei voltak. A legtöbb életkori 
sajátossággal. Természetesen, mindent job-
ban tudtam a felmenőimnél. Édesanyám szü-
leivel éltünk. Nagyapám ivott és ez igencsak 
kihatott az otthoni légkörre. Úgy éreztem, 
vagyok olyan erős, hogy saját erőmből a 
lábamra álljak. A legjobb megoldásnak a 
házasság tűnt. Így aztán meglehetősen fiata-
lon férjhez mentem, elköltöztem és beleve-
tettem magam a nagybetűs életbe.  
Istent nem kerestem tovább.  Bedobozoltam 
és beraktam a szekrénybe, a megszárított 
menyasszonyi csokrommal és a Bibliámmal 
együtt. Hiszen ment minden, mint a karika-
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csapás. Jó munkahely, szerelem, közös lakás, 
nyaralások, buli a barátokkal. És a fájó gye-
rekkori emlékek is egyre homályosodtak. 
Azt gondoltam, a legjobb úton haladok.  
Istennek valószínűleg nincs semmi gondja 
velem, hiszen elhalmoz minden jóval. Bizto-
san kiérdemeltem… és cserébe megelégszik 
azzal, hogy ünnepnapokon betérve a temp-
lomba, időnként megemlékezem Róla. De 
Istennek más terve volt velem. Ezért az Úr 
közbelépett az érdekemben. A leálló sávba 
kényszerített, hogy tudtomra adja, nem a jó 
úton járok, és hogy újabb szenvedések árán 
ismét kimunkálja szívemben a vágyat Ő 
iránta. 
Ezúttal meglehetősen mélyre küldött, hogy 

aztán felemelhessen. Elég mélyre ah-
hoz, hogy mikor majd felemeltetve 

visszatekintek, könnyes szemmel 
tehessek bizonyságot az Ő hatal-

masságáról. Nehéz volt lent len-
ni. Sokáig tartott. Néha úgy 

éreztem, hogy az örökkévaló-
ságig. Hogy nincs szabadu-
lás. Elhagyott, ott hagyott 
és nincs bocsánat. Gyarló 
emberként a szenvedéssel 
teli napok, hónapok, évek 
elviselhetetlenül hosszúnak 
tűntek. És bizony volt, 
hogy azt éreztem, rám már 
nem vár semmi jó ebben az 

életben. De Isten más időszámítással számol. 
És persze sosem hagyott el. Csak épp úgy 
látta jónak, ha még az égető kemencében 
tart, hogy majd a kellő időben, megformálva 
kivegyen onnan. A rám szabott megpróbálta-
tások egymást követték: 
Először egy baleset 24 évesen, amiben meg-
sérült a csigolyám. A felépülés évekig tar-
tott. De volt erőm küzdeni, naponta gyógy-
tornázni, kezelésekre járni, bízva a javulás-
ban. Javulás helyett azonban újabb, más tí-
pusú egészségügyi problémák jöttek. Kitar-
tóak és makacsak. És javulás egyik téren 
sem mutatkozott.  



 

 

A mi felügyeletünk alatt élt párom beteg 
nagymamája, akinek egy stroke következté-
ben leépült az egyik agyféltekéje, nehezen 
beszélt, üldözési mániája volt. Ez önmagá-
ban is elegendő egy fiatal házaspár minden-
napjainak megnehezítésére. De a nagymama 
mindemellett mély vonzalmat érzett az ok-
kultizmus és a boszorkányság világa iránt, és 
a családtagokon gyakorolt.  Bár erről akkori-
ban még csak sejtéseim voltak. Szép lassan 
minderre ráment a házasságom. Férjem egy 
idő után már nem érzett elég erőt magában 
ahhoz, hogy mindezekkel együtt éljen. Kere-
sett magának egy kevésbé problémás csalá-
dot. 
Egy darabig próbáltam küzdeni érte. Hiszen 
számomra 14 éves korom óta ő volt az első, 
és egyetlen és elképzelni sem tudtam az éle-
tet nélküle. Összeszedtem minden erőmet. 
Párkapcsolati tanácsadásra jártam, az egész-
ségi állapotom ellenére igyekeztem helyt 
állni a háztartásban, és megtettem mindent, 
hogy orvosaim tanácsinak ellenére teherbe 
essek, hátha így megmentem a házasságun-
kat. De Isten szándéka más volt.   
Egy szép napon arra eszméltem, hogy ott 
kuporgok magányosan és elhagyatottan az út 
szélén, huszonévesen egy megtöretett test-
ben, megtöretett lélekkel és nem tudom mer-
re tovább. Azon tűnődtem, hogy vajon mivel 
szolgáltam rá minderre? Akkor még nem 
értettem, hogy épp Isten formáló kezében 
tartatok. És egyszer majd úgy fogok gondol-
ni életem ezen szakaszára, ahogy arra Sükös 
Pál „A keskeny úton” c. könyvének fősze-
replő lelkésze, mikor rádöbben, hogy az Úr 
képes „a rosszból is jót kihozni! Felhasznál-
ni egykori nyomorúságait a most bukdácso-
lók kimentésére.” Hogy majd egyszer pont a 
múltammal fogok segíteni másokon.  
„Ó, az Úr csodásan működik – valóban. S 
noha az útja olykor rejtve van, s nem láthat-
juk előre terveit, a maga idején előhozza 
mégis csodálatos szabadítását.” (Sükös Pál: 
A keskeny úton) 
Épp egy villamosmegállóban álltam, útban a 
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pszichológusom felé, megfáradva, megüre-
sedve, mégis már valamiféle mélyről jövő 
nyugalommal a lelkemben, mikor egy belső 
hang késztetésére megfordultam és üveges 
tekintettel bebámultam a mögöttem lévő 
könyvesbolt kirakatába. Egy kis alakú füzet 
nézett szembe velem. Rajta egy üzenet Isten-
től, Gyökössy Endre által: „Árnyék mögött 
fény ragyog. Nagyobb mögött még nagyobb. 
Amire nézek, az vagyok.” Ez az üzenet ra-
gyogott fel a borítón. Megvettem. Még ott 
helyben kiolvastam. És ráeszméltem, hogy 
az Úr Jézus végig itt állt mellettem és türel-
mesen várt. Várta, hogy a kellő pillanatban 
felfedje magát, és megértesse velem, hogy a 
megpróbáltatásaim nem hiábavalók, csak 
hozzá kell fordulnom és Ő meggyógyít min-
den értelemben.  
„Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek 
a nyomorúságában, kiragadom onnan, és 
megdicsőítem őt.” (Zsoltárok 91,15)  
Lemondtam az időpontomat a pszichológus-
nál. Szembenéztem a megmásíthatatlannal, 
miszerint a házasságomnak vége, és ez bi-
zony Isten akarata szerint is így van. Haza-
költöztem – vissza oda, ahonnan korábban 
elmenekültem. Visszaálltam a start vonalra. 
De már más emberként.  
Megtanultam az árnyék mögé nézni. És ott 
valóban fény ragyogott. Ahogy azt az Úr 
ígérte. Ugyan még várt rám néhány nehéz-
ség, néhány újabb megpróbáltatás és a ko-
rábbi betegségeim sem tűntek el egyik nap-
ról a másikra, de már Isten kegyelme által 
képes voltam ezeket más szemmel látni. Erőt 
meríteni az Ő Igéiből.  
„Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, 
oltalmazom, mert ismeri nevemet.”  
(Zsoltárok 91,14) 
Előkerestem a bibliámat és, bár Isten Szent-
lelke még nem világította meg számomra az 
Igék igazi mélységét, de már a lényeget 
kezdtem kapisgálni.   
Isten annyira szeretett, hogy adott egy új 
szerelmet. Egy új társat a mindennapokra. 
Egy olyan társat, aki maradéktalanul elfoga-



 

 

dott úgy, ahogy voltam. A betegségeimmel 
együtt. Aki, azóta is jóban-rosszban kitartó, 
megbízható másik felem. Mellettem állt ak-
kor is, amikor nőgyógyászom váratlanul, egy 
rutin szűrés alkalmával közölte velem, hogy 
sosem lehet gyerekem. Sőt! Valószínűleg 
rákos is vagyok és mielőbb meg kellene mű-
teni. Párom hűséges társként elfogadta a 
helyzetet és még bíztatni is képes volt. Ő 
akkor még nem volt Isten gyermeke, mégis 
őt adta nekem. Rajta keresztül, és még jó 
néhány hozzám közel álló barát és családta-
gon keresztül, fogta és fogja a kezem a mai 
napig. Isten képes bárkit, akár még egy nem 
hívő embert is felhasználni tervei megvalósí-
tásához. 
Szóval, miközben a leálló sávban várakoz-
tam, az Úr megszánt és lehajolt hozzám. És 
elvégezte rajtam a szervizelést. Kicserélt ezt-
azt, feltöltött üzemanyaggal annyira, hogy 
újra el tudjak indulni. A bibliám már nem a 
csomagtartóban hevert. Kiraktam a műszer-
falra. De még mindig csak akkor lapoztam 
fel, ha elágazáshoz értem. Az Úrnak mégis 
örömöt okozhattam azzal, hogy bátran fel-
vállaltam Őt és már napi szinten kerestem a 
kapcsolatot vele.  Csak még nem beszéltünk 
egy nyelvet.  De Ő értékelte igyekezetemet, 
ahogy azt a Zsoltárok 37,23-24-ben olvas-
hatjuk: „Az Úr irányítja annak az embernek 
a lépteit, akinek az útja tetszik neki. Ha el-
esik is, nem marad fekve, mert az Úr kézen 
fogja.” 
Pár évvel a nőgyógyászom megdöbbentő 
diagnózisa után, mikor már készek voltunk 
elfogadni, hogy nem lehet közös gyerme-
künk, Isten megmutatta, hogy előtte nincs 
lehetetlen. Egy kedves családtagomon ke-
resztül elvezetett egy orvoshoz, aki egy sajá-
tos technikával megműtött és bizton állította, 
hogy nem vagyok rákos. Annak ellenére 
bátran vállalta a műtétet, hogy számos, neves 
magánorvos egyöntetű véleménye alapján 
műthetetlen voltam.  
Egy évvel később, minden egyéb rásegítés 
nélkül megfogant Blanka. Olyan körülmé-
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nyek között, amire korábbi orvosaim szintén 
nem tudtak volna tudományos magyarázatot 
adni. De Isten elérkezettnek látta az időt, 
hogy megajándékozzon bennünket egy kis-
lánnyal. Blanka Isten ajándéka. Pici magzat-
ként már küldetése volt. Mégpedig az, hogy 
az anyukája egészségi állapotát végképp 
orvosolja. Gyógytornászom megdöbbenve 
látta, hogy a terhesség előrehaladtával a ge-
rincsérülésem kezd helyreállni. Ahogy a 
baba nőtt bennem, úgy csúszott a helyére a 
balesetben elmozdult csigolyám. Egy percet 
sem kellett fekve töltenem, annak ellenére, 
hogy az orvos ezt az utasítást adta, mikor a 
terhességemről tudomást szerzett. Nőgyó-
gyászom szintén örömmel állapította meg 
egy vizsgálat alkalmával, hogy a műtét után 
hátramaradt 1 db mióma, ami a terhességi 
hormonok miatt könnyen növekedni kezdhe-
tett volna, − elnyomva a magzatot −, nos, az 
a mióma felszívódott és átadta helyét a szé-
pen fejlődő babának. Mikor a problémamen-
tes 9 hónap elteltével kislányomat a kezem-
ben tarthattam és belenézhettem a szemeibe, 
Jézus tekintett vissza rám. Ezt a tekintetet, 
azóta többször is felismerni véltem kislá-
nyom szemeiben. Elmondhatatlanul boldog 
és hálás voltam. Isten mindent a javamra 
fordított. Családom lett. A kórházból immár 
egy egészséges kisbaba az egészséges anyu-
kájával, és a hihetetlenül boldog apukájával 
térhetett haza. Sehol sem volt már az a ma-
gányos, elhagyatott, összetört, út szélén ku-
porgó lány. 
Letértem ugyan a sztrádáról, de a keskeny 
útra mégsem sikerült egyből rátalálnom. 
Álldogáltam a lehajtó végén, nézelődtem 
jobbra, meg balra, éreztem az Úr Jézus kö-
zelségét, de a köd eltakarta előlem a tovább 
vezető utat.  Nem értettem. Hiszen itt vagyok 
Uram! Veled szeretnék tovább menni! Annyi 
jót adtál már nekem! Mit csinálok rosszul? 
Hová tűntél?  
És akkor Isten ismét kézen fogott és egy 
kedves anyukatárs által elvezetett a fóti Baba
-mama körbe, ahol találkoztam a lelkésszel 



 

 

és feleségével, és sok kedves testvérrel, akik 
befogadtak, bátorítottak, meghallgattak. El-
hívtak a balatonfenyvesi családi táborba is, 
hogy minél többet lássak, halljak, tanuljak. 
Fenyvesen egy számomra ismeretlen család-
dal kerültünk egy házba. Akikhez nagyon 
hamar, nagyon közel kerültem. Sokat kér-
deztem tőlük, és ők annyira nyitott szívvel, 
és őszintén avattak be megtérésük történeté-
be, hogy onnantól kezdve vágytam rá, hogy 
én is átélhessem ezt a pillanatot. Bár még 
mindig nem értettem teljesen, mit is jelent 
megtérni. 
A lelkész asszonytól 
megkaptam a választ, 
hogyan lehet Isten ke-
gyelméből, a ködből a 
világosságra jutni. Azért 
nem találom a keskeny 
utat, − mert, ugyan sze-
retem Istent −, de az Úr 
addig nem tud a gyer-
mekévé fogadni, míg le 
nem borulok elé bűnei-
met megvallva, Jézus 
Krisztust kérve, hogy 
költözzön a szívembe. 
Amíg ezt nem teszem 
meg, addig bűneim elta-
karják előlem az Urat és 
az utat is. Furcsa volt ezt 
hallani. Hiszen korábban senki sem említet-
te, hogy meg kéne térnem, hogy egy fontos 
és kihagyhatatlan lépést még nem tettem 
meg, hogy a kapcsolat teljes lehessen az Úr 
és én köztem. És azzal sem voltam tisztában, 
hogy miféle bűnökről van szó, hiszen nem 
loptam, nem csaltam, nem hazudtam… Mi-
kor végre megvilágosodott előttem, mi a 
bűn, és Jézus mekkora áldozatot hozott énér-
tem, azért, hogy az én sok-sok vétkem eltö-
röltessen, akkor nagyon elszégyelltem ma-
gam, és mielőbb szerettem volna bocsánatot 
kérni az Úrtól. Leborultam. És az Úr tárt 
karokkal fogadott. Már várt rám. 
Korábban, mikor édesapám halálára gondol-
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tam, mindig szomorúság fogott el, amiért 
semmim se maradt tőle. Még emlékeim se. 
Csak a nevem. Manuéla. Amit a Szentlélek 
súghatott apám füleibe, annak ellenére, hogy 
úgy tudom, Jézust nem ismerte. És az édes-
anyám ellenkezése ellenére ezt a nevet íratta 
az anyakönyvi kivonatomba. Szilvia lettem 
volna. De végül a Manuéla nevet kaptam. 
Ami egy ritka, különleges név. Sokáig nem 
izgatatott, mit jelent, mi az eredete. Csak 
imponált, hogy mindenki rácsodálkozott. A 
héber Immánuel névből ered, aminek a jelen-
tése „velünk az Isten”. Ezt a nevet hagyta 

rám édesapám. Ez az én apai örökségem. És 
amióta ismerem nevem jelentését, tudom, 
hogy ennél nagyobb örökséget nem is kap-
hattam volna tőle.  
Isten terve, már fogantatásomkor elkezdő-
dött, már akkor fogta a kezem és gondja volt 
rám. Ahogy azt Jeremiástól ismerhetjük: 
„Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, 
már ismertelek…” Jeremiás (1,5)  
Szeretett, óvott és vezetett… már előbb, mint 
ahogy megismerhettem. Szeretném ezt a 
megelőlegezett szeretetet megszolgálni. 
Hálásan köszönöm lelkészeimnek és a többi 
testvérnek, hogy hazavezettek! 
         Nagy Manuéla 



 

 

Elfogadott kegyelem 
Fóti református családban nőttem fel. Gyer-
mekkoromban sok időt töltöttem a nagyma-
mámmal, akinek két dolog határozta meg az 
életét, a munka és az Istenbe vetett hit. Sok 
éven át figyeltem, hogy megy vasárnapon-
ként az istentiszteletre, hétköznap imaórára 
vagy énekkari próbára. Akkor még csak néz-
tem, de nem értettem.  
Őt követte a családi sorban édesanyám, aki – 
Istennek hála – a mai napig követendő példa-
ként áll előttünk: szelídségével, önzetlensé-
gével, segítőkészségével, és békességével 
termi a maga gyü-
mölcseit. 
Elsős koromtól 
fogva jártam hit-
tanra és gyermek 
istentiszteletre. 
Sok bibliai törté-
nettel és igével 
gazdagodtam 
ezekben az évek-
ben. Végh Tamás 
bácsi volt a lel-
kész, amikor kon-
firmáltam. Pár 
évig még lelkesen jártam az ifi órákra, tábo-
rokba, de tizenhét éves koromtól egyre rit-
kábbak lettek ezek az alkalmak. Mígnem, 
már csak karácsonyra szűkült az alkalmak 
sora. Szüleim soha nem erőszakolták rám a 
templomba járást. Édesanyám végig imádko-
zott, hogy az általa helyesnek tartott útra 
visszataláljak. Mindig gondoskodott róla, 
hogy a bibliaolvasó kalauz kéznél legyen, 
még ha a templomot kerültem is. Így a napi 
Igét olvastam, de nem tanulási céllal, inkább 
csak kipipálás szinten, hogy a lelkiismerete-
met megnyugtassam. 
Így telt el kb. tíz év az életemből. Tanulás, 
útkeresés, párkeresés a „nagybetűs” életben 
úgy, hogy Isten kezét elengedtem. Visszate-
kintve kiderül, Ő egy percre sem engedte el 
az enyémet.  
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Időközben új lelkész érkezett a fóti gyüleke-
zetbe. Sebestyén Győző lelkész úrral szemé-
lyesen 2007-ben találkoztam először, amikor 
az esküvőnkre készültünk. Meglehetősen 
feszélyezetten indultunk el párommal a meg-
beszélésre, de nagyon kellemesen csalód-
tunk. Megbeszéltük, mit és hogyan szeret-
nénk az esküvő során, és minden úgy is tör-
tént, szűk családi körben. Maradandó és 
meghatározó élmény volt ez mindkettőnk-
nek.  
2011-ben született meg kisfiunk, Levente. A 
viszonylag gyors és fájdalommentes szülés 
után két órával már mentő vitte a picit a  

SOTE I. klinikájá-
nak újszülött in-
tenzív osztályára 
légzési nehézség-
gel. Szülés közben 
annyi vért vesztet-
tem, hogy nem 
tudtam lábra állni. 
A kisfiam egy 
másik kórházban 
lélegeztető gépen, 
a férjem pedig 
szaladgált egyik 
helyről a másikra. 

Az orvosok azt mondták, hogy Leventének 
tüdőgyulladása van és várhatóan tíz nap lesz 
a felépülés. De Isten ott is velünk volt. Az 
ötödik napon úgy vihettük haza Levit a kór-
házból, mintha semmilyen komplikáció nem 
történt volna. A fóti úton tartottunk hazafelé, 
amikor Fót felett egy hatalmas szivárványt 
láttunk. Egymásra néztünk párommal, és bár 
nem szóltunk semmit, de mind a ketten tud-
tuk, kinek kell hálát adnunk a megtartott 
életekért.  
A keresztelőt megelőző beszélgetésen     
Sebestyén Julianna lelkésznő megkérdezte, 
miért is tartjuk fontosnak, hogy Leventét 
megkereszteljék. Azt válaszoltuk, hogy sze-
retnénk, ha bekerülhetne a gyülekezet nagy 
családjába és az Úr őrző kezei közt növeked-
hetne.  



 

 

A keresztelő nagyon szép volt. Bátorítást 
kaptam arra vonatkozóan is, hogy Isten nem 
fogja felhánytorgatni az egyháztól távol töl-
tött hűtlen éveimet.  
Elkezdtem járni a Baba-mama kör alkalmai-
ra, ahol nagyon sok olyan kérdésre kaptam 
választ, ami már régóta foglalkoztatott. Ott 
hallottam a Keresztkérdések sorozatról. 
Férjemmel együtt jelentkeztünk a tíz hetes 
tanfolyamra. Mivel gyermekkorom óta vallá-
sos környezetben nőttem fel, sokáig nem 
értettem, mi újat fog mondani nekem ez a 
sorozat, Jézus életéről. Teljesen természetes 
volt számomra, hogy Isten létezik és hogy 
Isten fia Jézus. Kitartóan jártunk hétről hétre 
és figyeltünk. Lelkesen csináltuk otthon a 
házi feladatokat. Egyre jobban megismertük 
csoporttársainkat is. Épültünk egymás ta-
pasztalataiból és hitéből.  
Megértettük, kicsoda Jézus és miért jött erre 
a világra: életét adta váltságul sokakért, köz-
tük értem is. Ezzel bűnbocsánatot és örök 
életet szerzett mindenkinek, aki hisz Ő ben-
ne. A Keresztkérdések sorozat után sikerült a 
lelkésznővel átbeszélni a további teendőket. 
A bűneimet egy nagy batyuban ott hagytam 
a kereszt alatt és behívtam az életembe    
Jézust. 
A keskeny útnak még csak az elején járok, 
nagyon sok még a tanulni való, de már tudni 
vélem a titkot, miért állt és áll ma is nagyma-
mám és édesanyám életében első helyen 
Isten és a hit. 

„A mennyben fenn a trónusnál 
a Krisztus értem közbenjár, 
nagy Főpap, égi kezesem, 
örökre biztos védelmem. 
Markába véste nevemet, 
szívébe írta, nem feled, 

örökké Ő lesz Pártfogóm, 
elnémul minden vádolóm.˝   

       Szabóné Fekete Ágnes 
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A MINDEN,  
AZ MINDEN!  

 
"Minden gondotokat őreá vessétek"  
        1Pét 5,7 
"Minden lehetséges a hívőnek"  
        Mk 9,23 
"Mindenre van erőm a Krisztusban"  
        Fil 3,20 
"Mindenért hálát adjatok"  
        Ef 5,20 
 
Minden gondomat rád vethetem. 
Nem csak az apró-cseprő gondokat, 
a nagyobbakat is. 
Nem csak a nagyokat, nehezeket, 
a legkisebbeket is! 
Mert a minden, az minden! 
 

És minden lehetséges, ha hiszek. 
Lehetetlen, megoldhatatlan, 
Elérhetetlen nincsen! 
Mert a minden, az minden! 
 

És Tebenned mindenre van erőm. 
Mindenre, sokra, kevésre, 
szűkölködésre és bővölködésre... 
Testvérek terhét vállamra vennem, 
Teeléd vinnem! 
Mert a minden, az minden! 
 

S mindenért hálát adhatok. 
Derűs napok, borús napok, 
Örömök, szenvedések... 
Mindet azért adod, 
Hogy cél felé segítsen. 
Mindenért hálaéneket mondhatok. 
Mert a minden, az minden! 

         Túrmezei Erzsébet 
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Házassággondozás 
A házasság = elköteleződés megbocsátásra, 
hűségre, szeretetre. 
A házasság, a házassági problémák nagyon 
sokunkat érintő téma. A mai korban szinte 
minden családban és baráti körben vannak 
gondok, válások. Nagyon jó, hogy a mi gyü-
lekezetünknek fontos a házasságok gondozá-
sa, figyelemmel kísérése. Ebből a célból 
indultak egy éve a házaspári alkalmak. 
Az idei első előadást Dr. Pálhegyi Ferenc 
tartotta, aki hosszú évek óta keresztény há-
zassággondozó és a mi csoportvezető-
ink is az ő felkészítő tanfolyamán 
vettek részt. 
Nemcsak a beteg, megrom-
lott házasságoknak van 
szükségük gondozásra, 
segítségre. Minden 
házasság, még a hívő 
emberek házassága is 
folyamatosan kísérté-
seknek van kitéve.  
A házasság nem szer-
ződés, amit meg lehet 
változtatni, fel lehet 
bontani, hanem szövet-
ségkötés, aminek Isten a 
tanúja. Ez felelősséget ró 
ránk. Ahogy a keresztény 
élet elköteleződést jelent Jézus 
Krisztus mellett – mikor hitre jutunk – úgy 
a keresztény házasság is ezt az elkötelező-
dést tükrözi, és Isten dicsőségét kell szol-
gálnia. A köztünk lévő szeretetkapcsolat azt 
mutatja meg a világnak, hogy Isten a szere-
tet. Hívő emberek rossz házassága pedig 
Isten szégyene.  
A megbocsátás, mint elköteleződés: 
A bűnbocsánat, melyet mi Isten kegyelméből 
nyertünk Jézus Krisztusban, megbocsátásra 
kötelez a másik ember felé. Megbocsátani, 
elfejteni és ismét bizalmat adni ez a teljes 
folyamat. Isten a megvallott bűneinkről 
nem emlékezik meg többé soha. 

A hűség, mint elköteleződés: 
Isten hűséges. Ő akkor is hű marad, ha mi 
hűtlenek vagyunk hozzá. Ezért kell nekünk 
is hűségesnek lennünk, nem azért, mert a 
társunk hűséges hozzánk.   
A Prédikátorok könyvében leírt hármas kötél 
jól szimbolizálja a házassági hűséget, a férfi 
és a nő szövetségét, melyet Krisztus erősít 
meg, tesz elszakíthatatlanná. Ha a hozzám 
mindig hűséges Krisztust képviselem a tár-
sam felé, akkor vagyok én is hűséges a tár-
samhoz. 
A szeretet, mint elköteleződés: 

Ha szeretjük Jézust, elköte-
lezzük magunkat felé. 

Péterre rábízta    
Jézus a nyáját, miu-
tán megkérdezte, 
hogy szereti-e Őt. 
Ugyanígy bízott 
ránk Jézus egy em-
bert, a férjünket 
vagy a feleségünket. 
A János evangéliu-
mában Jézus megpa-
rancsolja, hogy sze-
ressük egymást. 
Nem érzelmekre 

szólít fel, hanem tet-
tekre, cselekedetekre. 

Lehet, hogy a házastársunk 
éhezi, szomjazza a szeretetünket. 

Jézust azt mondta, hogy Neki szolgálunk 
azzal, ha szeretjük a másikat. Nem a társunk-
nak szolgálunk érdeme szerint, hanem magá-
nak az Úrnak. A szeretet önmagunk feltétel 
nélküli odaadása. A figyelmem, időm, ener-
giám, testem adom oda a társamnak, és 
emellett elfogadom őt jó és rossz tulajdonsá-
gaival, szokásaival együtt. Akkor is szeret-
nem kell a társam, ha rossz dolgot tett! Ez 
emberileg lehetetlen, de maga az Úr adja 
nekünk a szeretetét. Ahogy az apostol is írja: 
„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki 
megerősít engem”.  
             Pongor Éva 
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Eljuthattam Izraelbe! 
Egy régóta dédelgetett álmom, vágyam be-
teljesült: 60. születésnapomra a gyülekezet 
presbitériumától ajándékba kaptam ezt az 5 
napos utazást a Szent Földre, Izraelbe. Na-
gyon hálás voltam érte és vagyok ma is! 
Gyülekezetek tagjai és vezetői részére meg-
hirdetett út volt ez. Így a 18 főből álló cso-
portunk 4 református lelkészből, 2 görög 
katolikus papból és 3 lányából, valamint 
római és görög katolikus gyülekezeti tagok-
ból állt. 
Nagyon érdekes volt a barátkozó, bemutat-
kozó este, az idegenvezetőnk kérdésére adott 
feleletek: Ki, miért jött Izraelbe, mit vár az 
utazástól? 
Idegenvezetőnk egy kedves, barátságos te-
remtés – Budapesten született és nőtt fel. 14 
éves korában került szóba az iskolatársak 
között, ki van megkeresztelve és ki nincs. Ő 
nem volt. Otthon azonnal megkérdezte az 
édesanyját: miért nincs? Mire azt a választ 
kapta: mert mi zsidók vagyunk, kicsim. Ez 
volt az az impulzus, aminek alapján kialakul-
hatott önmagáról a képe, identitása. Ennek 
következtében jutott el érettségi után Izrael-
be tovább tanulni, majd ott kötött 
házasságot, ott született a 
két kislánya, s ott él és 
dolgozik, jelenleg ide-
genvezetőként, de még 
mindig készül további 
tanulmányokra. 
Minden nevezetes he-
lyen ő maga, vagy vala-
ki, akit megkért, fölol-
vasta a bibliai részt, ami 
kívánatossá tette a he-
lyet a megismerésre: így 
Zákeus történetét Jerikóban, 
Jézus szenvedése történetének részleteit  
Jeruzsálemben és az Olajfák hegyén, stb. 
Ottlétünk utolsó estéjén ismét összegyűjtött 
minket, hogy kikérdezzen és segítsen nekünk 
is összegezni a szerzett élményeket. Ki, mit 

visz haza? Mivel gazdagodott? Tanulságosak 
voltak ezek a pár mondatos összegzések. 
Volt, aki a hitében akart megerősödni, s volt, 
aki a Jordánban való megkeresztelkedés által 
akart beteljesedni Szentlélekkel, voltak, akik 
ráfeküdtek egy nevezetes kőre, mint például 
Jézus „kenet-kövére”, amin állítólag a ke-
resztről levéve meggyötört testét a temetés 
előtt megtisztogatták. Így akarták magukat 
jobban átadni a Megváltónak. Valóban izgal-
mas kérdés: ki, miért megy Izraelbe? 
Számomra nagyon vágyott hely Izrael földje 
és népe. Miért? Noha sokat utazhattam éle-
temben, sok gyönyörűséget megcsodálhat-
tam közelről, mind-mind a Teremtő Isten 
dicsőségét hirdették és imádatra, csodálatra 
késztettek. Hálás is vagyok ezekért az aján-
dékokért! 
De: Ebben a csodálatraméltó mindenség-
ben van egy zsebkendőnyi földterület, 
ugyancsak Őáltala teremtett, s arra válasz-
tott, hogy Ő ott földet érjen, kijelentse ma-
gát! Isten leszálló pályája ez a föld! Először 
egy embert: Ábrahámot választott ki, vele 
kötött szövetséget és a leszármazottaival, 
hogy bekapcsolódhasson a tőle elszakadt, 
neki hátat fordított ember történetébe, törté-

nelmébe. Elkezdte megismertetni, 
megmutatni magát, oda kínál-

ta magát először egy em-
bernek, aztán egy nép-
nek. De minden, amit 
nekik adott, nekik 
mondott, kijelentett, az 
tulajdonképpen a föld 
minden népének szól. 
Mindnyájunkért tette 
meg ezt a lépést és a 
többit, ami ezt követte. 
Izrael földje valahogy 

az én földem is! Félreértés ne 
essék! Magyar vagyok, szeretem a népemet 
és a hazámat, mégis Izraelben is otthon va-
gyok. Keresztbe-kasul bejártam és bejá-
rom a földjét, a történelmét a Biblia-
olvasásaim során. Hozzátartozóim, baráta-



 

 

14 

örömHíRlap 

Beszámoló 2013. REFORMÁCIÓ  

im, tanítóim, példaképeim az Ószövetség és 
az Újszövetség személyei. A ma élők pedig 
az ő leszármazottaik, így hozzájuk is közel 
érzem magam. Minden ígéret, amit ők kap-
tak és minden figyelmeztetés nekem is szól, 
én is számon tartom. Pál apostol írja a Galata 
levélben: „Ha pedig Krisztuséi vagytok, ak-
kor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret sze-
rint örökösök.” Sokat mondó megfogalma-
zás Isten népe egybeszerkesztettségéről,  
Isten tervének kibontakozásáról és beteljese-
déséről. 
Vágytam Izraelbe. Látni akartam Isten hűsé-
gének, szavahihetőségének bizonyítékait, s 
Izrael az! Valahol azt olvastam: „Izrael  
Isten óramutatója is: jelzi az üdvtörténet 
„kairos”-ait, időpontjait. Rajtuk látjuk, hol 
tartunk most. Mi az, ami még hátra van a 
történelemből a Biblia kijelentései alapján. 
Röviden az ott töltött 5 napról: Tel-Avivba 
érkeztünk a Ben-Gurion repülőtérre, majd 
Jeruzsálemen át Betlehembe igyekeztünk a 
Jó Pásztor szállodába, amely keresztyén ara-
boké. Két éjszakát töltöttünk itt. Bejártuk 
Jeruzsálem szent helyeit, fölmentünk az 
Olajfák hegyére, majd lebegtünk a Holt ten-
gerben, Qumránt csak távolról láttuk. Jerikón 
át végig a Jordán partján utaztunk s 
Tibériásban szálltunk meg egy zsidó szállo-
dában, ismét 2 éjszakára. Innen folytattuk 
további kirándulásainkat: Kapernaumba, 
majd a kenyér-szaporítás helyére, s oda, ahol 
Jézus háromszor kérdezi Pétert: Szeretsz-e 
engem? Názáreten át a tengerparti Haifára 
érkeztünk, Illés és Elizeus próféta barlangjá-
hoz s a rá épült templomhoz, majd végig a 
tengerparton Joppén át ismét Tel-Avivba, s 
végül haza! 
Útközben, de már a repülőről is csodálatosan 
művelt, szabályosan fölparcellázott földeket 
láttunk. Végeláthatatlan banán, mangó és 
olajfa ültetvényeket hálóval lefedve, hogy a 
nap szikrázó fényét és erejét megtörje, s a 
kártevő madaraktól védje az érlelődő gyü-
mölcsöket. A sivatagban is művelik a földet, 
s a kutakból sós vizet nyernek, amely olyan 

védelemmel szolgál a növények számára, 
hogy nem kell permetezniük. Ez az ország a 
„tejjel és mézzel folyó Kánaán”! Mindenütt 
Isten áldása és egy szorgalmas, ésszel élő 
nép keze munkájának gyümölcse. A világ 
minden tájáról, a legkülönfélébb kultúrákból, 
a legkülönbözőbb előélettel rendelkező haza-
tért zsidók – az összetartozás tudatában, mert 
egyenlő elhívás részesei, együtt, egy akarat-
tal dolgoznak. Áldottak és szeretettek az 
Atyákért, mert Isten hűséges és megtartja 
adott szavát. 
Jó ezt látni, mert én is, mi is erre számítha-
tunk Jézusért. Őérte mi is áldottak és szere-
tettek vagyunk. A mi Istenünk az Ó- és az 
Újszövetségben is elkötelezte magát az övéi 
iránt. „az Isten ajándékai és elhívása vissza-
vonhatatlanok.” (Róm 11,29) 
Valóban az én hitem is erősödött ezen az 
úton és a szívem megtelt örömmel: élő, erős 
és kegyelmes Istenünk van, aki a miénk lett, 
mi pedig az övéi!  
      Katona Zsuzsanna beo. lp. 
 
 
 

LÉTEZIK EGY ORSZÁG 
 
Létezik egy ország, minek idő és tér 
nem szabja határát, hol nincsen sötétség. 
Hol örök fény ragyog, hol nem váltják egymást 
éjszakák és nappalok, Isten a fényforrás. 
 
Az Ő dicsősége ragyog, s Krisztus által 
világossága jött a földi világba. 
Ki Őt befogadja, szíve mélyén annak 
már e földön felragyog Isten országa. 
 
Nem gyötri félelem az út végét látva, 
küszöb a halál az örök boldogságba, 
Ahol Ura által készített hely várja 
örökös otthona, az égi hazába. 

        Schvalm Rózsa 
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Válságkezelés 
Egy neves erdélyi írónk egyik regényében 
így fogalmazza meg a mindennapi életben 
való pozitív változások lehetőségét: „Ha 
mindenki ezen a világon a Bibliából meríte-
né a bölcsességet, ahelyett, hogy szociológu-
sok firkálásaiban keresné azt, magától oldód-
na meg minden emberi és társadalmi problé-
ma.” 
Félreértések elkerülése érdekében, ez a kis 
iromány nem az imént említett tudományág 
elleni áskálódás. Bizonyára fontos kutatni a 
társadalmi élet összetevőit, 
viselkedési formákat, azzal 
kapcsolatos törvényszerű-
ségeket, szabályokat, ösz-
szefüggéseket, jelensége-
ket és tanulmányokba ren-
dezve a világ elé tárni, 
mint egy tükröt. Ezek va-
gyunk egyénileg, tömege-
sen, gazdaságilag, politika-
ilag, vallásilag, s hosszan 
lehetne sorolni 
„szempontilag” és mi vár-
ható, hogyan is lehetne 
változtatni, jobbá tenni a 
rosszra fordult folyamato-
kat.  
De a világ mégsem a    
Bibliából veszi a 
„bölcsességet” és hiába az 
összes jobbító szándékú 
szociológiai feltárás, értekezés, dolgozat, 
minden megy tovább a maga Istentől elsza-
kadt, könnyekkel, vérrel, boldogtalansággal 
kikövezett, az önös érdekek és anyagiak által 
hajtott útján. Az emberi szó üresen vissz-
hangzik istentelen megoldásokat keresve, s 
teljesen elértéktelenedve találja meg a he-
lyét, a világháló valamely kikereshető portál-
ján.  
A válság az, ami immár állandósult tény, az 
agyonmodernizált, környezetileg tönkretett 
kicsiny bolygónkon. Bőven van benne mit 

tanulmányozni. Válság és válságkezelés. Az 
is érdekes sok esetben, hogy minél többet 
kezelik, annál nagyobb lesz. 
Energiaválság, pénzügyi és gazdasági vál-
ság, erkölcsi és morális válság, érzelmi vál-
ság, lelki válság. Szinte egy 
„válságcelofánba” csomagolt gömböt lát az 
ember, tele globális és lokális krízissel, mi-
kor megnézi a híradót.   
S talán az igazi kérdés az, mit lát, amikor 
kikapcsolja a televíziót…  
A „Bibliából vett bölcsesség” – Isten szava, 
példázatai nélkül, az Ige útmutatásait figyel-

men kívül hagyva, biztos, 
hogy a magánéleti válság 
valamilyen formája előbb-
utóbb bekövetkezik.  
Emberi, társas kapcsola-
tokban megnyilvánul eny-
hébb, vagy hevesebb for-
mában, ellentmondást nem 
tűrő egocentrikus magatar-
tásban, függőség kialaku-
lásában, legyen az bármi-
lyen megbúvó, titkolt, 
esetleg nyíltan vállalt. A 
belső, lelki éhséggel járó 
„hiánybetegségek” tucatjai 
kerülnek felszínre és okoz-
nak gyötrelmet saját és a 
környezet számára, mert a 
„bölcsesség” nem az Úrtól 
való. Ha pedig nem onnan, 
akkor csak olyan helyről 

jöhetett, ahol az igazi „komfortzóna” a konf-
liktusteremtés, a zavarkeltés és a válság el-
mélyítése. 
„A legnagyobb válságban is ott van a vált-
ság” – mondta egykor Ravasz László refor-
mátus püspök. 
Jézus Krisztus váltsága által van szabadulás 
a hétköznapi ördögi körök sokszor zöld me-
zőnek látszó ingoványaiból. 
Válságot, problémát, igazán csak vele lehet 
kezelni, enyhíteni, megoldani. A többi mind 
placebo, látszat, ideig-óráig ható, kedélyjaví-
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tó tökéletlenség. 
A kétkedő miértekre az egyik legjobb ma-
gyarázatot adó Ige: „Mert úgy szerette Isten 
a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki 
hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen.” (Jn 3,16) 
Krisztus váltsága a kereszten elvégeztetett és 
tisztán, jól láthatóan emelkedik ki a válság 
világából akármennyire is fújják rá a füstöt, 
a ködöt, s igyekeznek befeketíteni. 
Alaposan leegyszerűsítve talán kimondhat-
juk, hogy kétféle út lehetséges, s jól érzékel-
hetően elkülöníthető. 
Isten teremtett világában gyönyörködve, 
hálatelt szívvel vágyni vagy megköszönni a 
megváltást, a kapott ajándékokat. Gondokat, 
bűnöket, nehézségeket a kereszt tövéhez 
rakni, kérve a megoldást, segítséget, s lépés-
ről lépésre növekedve a hitben, igyekezni, a 
kegyelmi időt kihasználva, gyümölcstermő 
életet élni, s áldássá válni a környezet szá-
mára.  
A másik út sokkal egyszerűbb, de hiábavaló. 
Sodródás a világgal, hátat fordítani az Isten-
nek, vagy tudomást sem venni róla. A Biblia 
bölcsességét félredobva harcolni, küzdeni a 
másikkal, a harmadikkal és az értéktelen 
dolgok hajszolásában hatalmas károkat 
okozva bukdácsolni krízisből krízisbe. S 
amikor a válság mocsarából nincs kiút, 
nyögni keservesen, kilátástalanul az életet.  
De még akkor is ott csüng alá mentőkötél-
ként a váltság…        ifj. Elek István 

Vigyázz, mérgezô! 
A Harry Potter könyvekről − gyermekeknek 

A természetben több olyan élőlény is van, 
amely ránézésre nem tűnik veszélyesnek. Ki- 
találod, melyekre gondoltam? Nekem elő-
ször a mérges gombák jutnak az eszembe 
(téglavörös susulyka gomba, fehér gyilkos 
galóca), majd a mérges kígyók (király kobra, 
fekete mamba) és a skorpiók. 
Ezekről jó, ha tudunk, és megtanuljuk az is-
kolában, hogy bizony mérgezőek, életveszé-
lyesek az emberre. Még viccből sem próbál-
nám ki, igaz-e, hogy a gyilkos galóca mérge-
ző. Miért írok minderről? Miután elolvastam 
a Harry Potter-könyveket, úgy látom, hogy 
lelket mérgező hatásuk van. Megpróbálom 
röviden leírni, miért. 
1. Miért mérgezőek? 
Mindegyik kötet tele van mágiával, vagyis 
varázslással, boszorkánysággal, bűbájjal. 
A történetet mesének szánta ugyan az írónő, 
de olyan ismereteket ad át neked, amelyek 
Isten szerint utálatosak és a gonosztól szár-
maznak. Az érdeklődésedet akarja ebbe az 
irányba terelni, hogy megbarátkozz ezekkel 
a fogalmakkal, és végül elfogadd, majd ké-
sőbb gyakorold is azokat. Jónak tünteti fel 
őket, mivel Harry látszólag jó ügy érdekében 
varázsol, de ebben van az átverés. Hiszen a 
rosszak is ugyanazokat az eszközöket hasz-
nálják, mint a jók: mindnyájan átkokat mon-
danak, bájitalt főznek stb. 
Isten az, aki legjobban ismer téged is és en-
gem is. Tudja, mire van szüksége a testünk-
nek, lelkűnknek, és azt is tudja, mire nin-
csen. Ő egyszer azt parancsolta népének, 
hogy amikor nekik adja Kánaánt − azt a terü-
letet, amelyet még el kell foglalniuk −, az ott 
élő népek gonosz szokásait ne vegyék át. 
„Ne legyen köztetek olyan, aki a fiát vagy 
leányát áldozatul elégeti, ne legyen varázs-
lást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy 
igéző! Ne legyen átokmondó, se szellemidé-
ző, se jövendőmondó, se halottaktól tudako-
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zódó. Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki 
ilyet cselekszik. Ezek miatt az utálatos dol-
gok miatt űzi ki előled ezeket [a népeket] is 
Istened az Úr. Légy feddhetetlen Istened, az 
Úr előtt! Mert ezek a nemzetek, amelyeket 
elűzöl, jelmagyarázókra és varázslókra hall-
gatnak, de neked nem engedi azt meg      
Istened, az Úr” (5Mózes 18,10-14). 
Félelmetes, szorongást keltő részek vannak 
minden kötetben. Az első rész inkább mesés, 
de a többiben egyre több félelmetes esemény 
szerepel, amelyek nem iskolás gyermeknek 
valók, mint amilyen te is vagy. Olyan szo-
rongásokat kelthetnek benned olvasás köz-
ben és utána is, amiket esetleg nem tudsz 
feldolgozni ma-
gadban. Vagy azt 
veszed észre, 
hogy nem tudsz 
valamire odafi-
gyelni. Ha te már 
olvastad a köny-
veket, és hasonló-
kat tapasztalsz 
magadon, vagy 
este nem tudsz 
néha elaludni, 
éjszaka felriadsz, 
rémálmaid van-
nak, kérj segítsé-
get! 
Szólj a szüleid-
nek, vagy ha már hiszel az Úr Jézusban és 
jársz közösségbe, szólj a lelkipásztorodnak, 
vasárnapi iskolai tanítódnak, de közvetlenül 
Istenhez is fordulhatsz segítségért imádság-
ban. Mondd el neki őszintén, hogy elolvas-
tad a könyveket, és valld meg, ha bármiben 
engedtél a kísértésnek, pl. megpróbáltál va-
rázsolni, olyanok közé mentél, akik ezt 
(varázslást) tanították, egyre több ehhez kap-
csolódó filmet néztél, esetleg a gondolataid 
mindig ekörül forognak. 
Mondd el azt is, amiket érzel! Kérd, hogy 
szabadítson meg a félelmektől, szorongások-
tól! Ne hagyja, hogy azok uralkodjanak raj-

tad! A gonosz így szeretné elérni, hogy ne 
tudj örömteli hívő életet élni. De ne feledd: 
Jézus sokkal hatalmasabb a gonosznál! 
Ha még nem bíztad rá magadat az Úr Jézus-
ra, akkor a te legnagyobb gondod nem az, 
hogy elolvastad a Harry Potter-könyveket. 
Akkor te még távol élsz Jézustól a bűn miatt, 
amelybe minden ember beleszületik. Nem 
élvezheted az Ő védelmét. Ezért mindenek-
előtt az Úr Jézussal kell kapcsolatba kerül-
nöd! 
Hamis képet adnak az emberekről. A köny-
vek végig arról szólnak, hogy az igazi, okos, 
szellemi emberek a varázslók és a boszorká-
nyok. 

A többi ember, 
aki ebben nem 
hisz és nem is 
gyakorolja a va-
rázslást, elmara-
dott és sajnálatra 
méltó. Az írónő 
őket mugliknak 
nevezi. Unalmas 
az életük, önzőek 
és szívtelenek. A 
regényben 
Petunia néni és a 
családja él ilyen 
életet. Harry a 
történet során 
végig szenved 

tőlük, így az írónő azt a véleményt alakítja ki 
benned, hogy aki nem olyan varázsló, mint 
Harry és barátai, nem is él igazi szellemi 
életet, hiszen nem lát bele egy másik, sokkal 
szebb, varázslatos világba. 
Ebből annyi igaz, hogy ma is vannak boszor-
kányok és varázslók. De ők a sötétség szol-
gái, akár fehér mágiát gyakorolnak (jó cél 
érdekében gyógyítanak, átkoznak, készítenek 
bájitalt), akár fekete mágiát (valakinek rosz-
szat akarnak, szeretnék megbetegíteni, meg-
ölni stb.). A könyvek tehát hamis képet ad-
nak, hiszen arról egyáltalán nincsen szó ben-
nük, hogy ki az, aki igazán le tudja győzni a 
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gonoszt, tiszta, Istennek tetsző eszközökkel. 
Az Úr Jézus arra tanít minket, hogy csak 
azok győzedelmeskedhetnek a gonosz fö-
lött, és csak azoknak van erejük a rosszat 
jóval meggyőzni, például szeretni ellenségei-
ket, akik hit által már hozzá tartoznak. 
A valóság és a mese teljesen összekeve-
redik bennük. A történet legtöbb része isko-
lában zajlik, gyerekek és tanárok között. 
Jelen világunkban is hasonló problémák és 
nehézségek vannak. Így máris ismerős hely-
zetekben érezheted magadat. Együtt izgul-
hatsz Harryvel és barátaival, Ronnal és 
Hermionéval. Közben nem veszed észre, 
hogy részt veszel gondolatban jóslástan órán, 
bájitalkeverésben stb. Végigkövetheted 
Harry Potter és (a gonoszt jelképező) 
Voldemort nagyúr szinte halálos küzdelmét. 
Harry győz ugyan, de Voldemort hatalma a 
4. kötet végén már újból a régi. Harryt egy-
szer édesanyja szeretete védelmezi meg a 
haláltól, majd később varázsismerete és má-
sok segítsége. 
Vajon nekünk is úgy kellene harcolnunk a 
rossz ellen, ahogyan Harry teszi? Semmikép-
pen sem! Hogyan kell harcolnod? Ezt nem 
tudhatod meg ebből a könyvből, de azt sem, 
hogy ki adhat ehhez a harchoz erőt, szerete-
tet és kitartást. Ezt csak a Bibliából tudhatod 
meg! Jézus Krisztus legyőzte a gonosz hatal-
mát a kereszten. Csak Ő segíthet neked is! 
Egyedül nem fog menni! Ezért olyan fontos, 
hogy Őreá bízd magadat, ha még nem tarto-
zol hozzá. 
2. Miért nem tűnnek mérgezőnek? 
Magával ragadó, izgalmas a történet. Sod-
ró lendületű mindegyik könyv, mert az írónő 
mindig felkelti valamivel a kíváncsiságodat. 
El tudod képzelni a történteket, szinte film-
szerűen pereg le az egész. Nincs időd na-
gyon gondolkodni közben, mert már ott a 
következő rész érdekes címe. Tovább kell 
olvasnod, hiszen tudnod kell, mi történik 
Harryvel. 
Sok érdekesség van bennük. Furcsa és ér-
dekes állatokat lehet megismerni. Például 

unikornist (egyszarvú), hippogriffeket (félig 
ló, félig sas), durrfarkú szurcsókot (2 méte-
resre megnövő fura lény). Különleges édes-
ségeket lehet kapni a Mézesfalásban: sav-a-
juj cukrot (lyukat lyuggat a nyelvre), 
csokibékát és mindenízű drazsét (eper ízűt, 
de hányás ízűt is). A varázslók sportja, a 
kviddics is érdekes játék (varázs seprűn ülve 
játsszák többfajta labdával). 
A főszereplő, Harry Potter a jó varázslók 
oldalán áll. Éppen emiatt nyeri el a gyerekek 
rokonszenvét, talán a tiédet is. Már elejétől 
kezdve mindenki neki szurkol, érte izgul. 
Megelégedéssel tölt el, hogy győzelemre jut. 
Ennek ellenére Harry is olyan eszközökkel 
harcol, amelyek Isten szemében utálatosak 
és nem követendők! 
Ezek után eldöntheted, hogy elolvasod-e 
vagy tovább olvasod-e ezeket a könyveket, 
és megnézed-e a filmeket! Ezeken jártatod-e 
a gondolataidat, ilyeneket játszol-e, vagy 
engedelmeskedsz Istennek, és nem teszel 
olyat, amit Isten utál? Mivel a gonosz terve 
az, hogy az emberek már gyermekkorban 
ilyeneken kezdjenek el gondolkodni, egyre 
több hasonló könyv jelenik meg a könyves-
boltokban, és egyre több ilyen témájú film 
készül. A Bibliában is olvashatsz arról, hogy 
a gonoszság egyre csak sokasodik (Máté 
24,12). 
Egy alkalommal Isten ezt mondta népének: 
„Elétek adtam az életet és a halált, az áldást 
és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess 
te és utódaid is! Szeresd az Urat, a te Istene-
det, hallgass szavára, és ragaszkodj hozzá, 
mert így élhetsz” (5Mózes 30,19-20). 
Teljes szívemből kívánom, hogy te is az éle-
tet válaszd! Az élet az Úr Jézus! Ha Őt vá-
lasztod, nem fogod megbánni, mert megta-
pasztalhatod, hogy Ő a leghatalmasabb Úr, 
aki Igéje és Lelke által szeretne téged is bol-
doggá tenni, és neki tetsző úton vezetni. 

     Szeretettel: Hargita Péterné Kati néni 

(Megjelent a VISZ „Örömhír” gyermeklap-
jának 2013/5. számában) 
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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. 

 

Mint gyermek indult el a kis bányász házból,  
Aztán elbúcsúzott jó tanítójától,  
Majd egy napon feltűnt, mint Ágoston-barát,  
Kolostori cella képezte otthonát. 
Sanyargatta testét, böjtölt és vezekelt,  
Alig vett magához valami eledelt. 
Bűnnel terhelt szívét egy vágy töltötte el:  
Üdvösség honába hogyan juthatna fel. 
Kolostortársai látták térdepelni,  
Mert az üdvösséget ki kell érdemelni!  
Ezt vallotta akkor minden ő kortársa,  
Suhogott is sokszor önsújtó korbácsa 
Mely ott függött mindig kis cellája falán,  
Ha testi vágyai rátörtek néha tán.  
S egy napon csodásan ragyogott fel benne  
Isten Igéjének tiszta, szent értelme.  
Isten mindenkinek adott amnesztiát, 
Mindenkiért halni engedte szent Fiát! 
Kegyelem, hit által, minden elítéltnek! 
Gyógyír volt ez Luther megsebzett szívének.  
S e naptól túlnőtte cellája négy falát,  
Levetette végleg a szürke szőrcsuhát.  

 

 
Repesett a szíve és lángolt a lelke.  
Börtön volt már neki a kolostor csendje.  
Szívére szorítva kapcsos Bibliáját,  
Vitte azt, mint Isten Igéje fáklyáját.  
Szentlélek járta át, hevítette lelkét,  
S eloszlatta minden eddigi félelmét. 
Bár sokszor szembe szállt vele a fél világ,  
Ő akkor sem hátrált, nem adta fel tanát.  
Írása eljutott országhatáron át,  
Távoli népek is figyelték már szavát.  
Krisztus volt alapja harcának, hitének,  
Csatlakoztak hozzá gazdagok, szegények.  
Bár ellenségei nem nézték tétlenül,  
Luther mégis helytállt mindenütt, emberül.  
Így lett a szerzetes Isten harsonása,  
Beszél ma helyette sok szép tanítása: 
Csak hit által lehet igazzá az ember,  
Csak Krisztussal nyerhet csatát a bűn ellen! 
Bár a fáklya vivőt már rég kripta zárja,  
De mit bátran emelt, ma is ég a fáklya,  
S lobogva hirdeti szerte e tiszta fény:  
Hit által van üdvünk, a Krisztus érdemén.  
        Pecznyík Pál 

ISTEN HARSONÁSA  



 

 

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 
 
Minden szerdán   8:15 Fiatalasszonyok imaköre 
Minden csütörtökön  9:30 Baba-mama klub, 
        páros héten hitmélyítő  alkalom 

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:  
basszus - hétfő 18:00 szoprán - hétfő 19:00 
tenor      - hétfő 20:00 alt          - kedd 18:30 

Összpróba: szerda 18:30 
Hálaénekkar próbája: péntek 9:00 és 15:00 
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�  Különleges alkalmaink Különleges alkalmaink Különleges alkalmaink Különleges alkalmaink  �  

Nov.  24. 10:00 Gyászolók vasárnapja/örök élet vas. 
 30.  Egyházmegyei presbiteri konferencia  
Dec.  1. 10:00 Advent első vasárnapja 

  15:00 Nyugdíjasok szeretetvendégsége 
             17:00 Adventi zenés áhítat 
 21. és 23.  18:00 Úrvacsorai előkészítő alkalmak  

 24. 16:00 Szentesti istentisztelet gyermekműsorral 
 25. 10:00 Karácsonyi istentisztelet úrvacsorával  
 26. 10:00 Karácsonyi istentisztelet úrvacsorával  

 29. 16:00 Évzáró házaspári alkalom  

örömHÍRlap 
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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 Karácsony  

alkalmából jelenik meg.  

 
A lapot önkéntes adományokból  

tartjuk fenn. 

Spurgeon: Egyetlen bűn erejeSpurgeon: Egyetlen bűn erejeSpurgeon: Egyetlen bűn erejeSpurgeon: Egyetlen bűn ereje    
A világítótoronyban egyetlen repedés volt csupán. A szél megtalálta és kioltotta a 
lámpást.  
Jellemünknek egy őrizetlen pontja nagy szerencsétlenséget okozhat.Jellemünknek egy őrizetlen pontja nagy szerencsétlenséget okozhat.Jellemünknek egy őrizetlen pontja nagy szerencsétlenséget okozhat.Jellemünknek egy őrizetlen pontja nagy szerencsétlenséget okozhat.  
Egyetlen szikra lángra lobbantotta a lőporraktárt, körülötte messze területen min-
dent elpusztított. 
Egyetlen résen át víz hatolt be a hajóba és elsüllyedt. A hajón lévők mind elpusztul-
tak.  
Egy seb halálos lehet; egyetlen bűn megölheti a lelketegyetlen bűn megölheti a lelketegyetlen bűn megölheti a lelketegyetlen bűn megölheti a lelket.�


