
 

 

2015. Reformáció  

A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata 

Félelmes dolog, ha valahol föld-
rengés van. Pécelen átéltünk egy 
gyenge erősségűt. Minden meg-
inog olyankor. Ma olyan korba 
értünk, amikor bármelyik pilla-
natban onnan érheti az emberéle-
teket megrengető változás, ahon-
nan nem is gondoltuk. Kis orszá-
gunkban a világstatisztikák élén 
vagyunk a rákos megbetegedé-
sekben. Nem tudjuk biztosan, 
hogy túl vagyunk-e a gazdasági 
válságon. Itt a következő: a me-
nekültválság. Nem könnyebb 
kérdés a munkahely kérdése sem. 
Bármi meginoghat, még a legna-
gyobb cégek is hazudhatnak a 
több bevételért (autóipar), és már 
ott is megrendülnek a biztosnak 
hitt dolgok. 
Mindez felveti a legkomolyabb 

kérdést: kire és mire építed élete-
det? Nem volt ez másként a re-
formáció előtt sem. Akkor a val-
lás gondolta azt, hogy meg tudja 
mondani az embereknek, hogyan 
éljenek. Később próbálkoztak 
ezzel politikai rendszerek, diktá-
torok is. Mindeddig eredményte-
lenül. Nincs az ember birtokában 
a bölcsesség, a jóság, a tisztaság. 
Nincs örökre érvényes emberi 
világosság. Ezt az ész istennője 
sem tudta meghozni a francia 
forradalomban. 
A reformációban mindazok, aki-
ket megragadott az egyszerű, 
hamisítás nélküli Istentől való 
Kijelentés, a Biblia, visszatértek 
ehhez. Megértették ezt az Igét: 
„Más alapot senki sem vethet a 
meglevőn kívül, amely Jézus 
Krisztus” (1 Korintus 3,11). 
Mindaz, amire mi építeni kíván-
juk életünket, múlandó. Ezzel 
szemben Isten Jézus Krisztusban 
felkínál egy olyan életalapot, 
amelyik soha nem rendül meg, 
mert az örökkévaló Istentől való. 
Ez számunkra emberileg felfog-
hatatlan. De ha belegondolunk 
abba, hogy testünk porból van, és 
porrá lesz, akkor minden becsü-
letesen gondolkozónak fel kell 
tennie azt a kérdést: és mi lesz a 
lelkemmel? A lelkünk a biológiai 
halállal nem semmisül meg.  
A folytatásra nézve csak Isten 
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Igéje ad világos, teljesen egyértelmű kijelen-
tést: az Istentől elszakadt ember számára 
Krisztus kereszthalála az az egyetlen ajtó, 
amely megnyitja az Atya irgalommal, kegye-
lemmel, bocsánattal, örömmel, békességgel 
és isteni védelemmel teljes világát előttünk. 
Az oda vezető út azonban csak itt a földi 
életben található meg. Az a hit, amelyik 
Krisztushoz, a Megtartóhoz köti életünket, 
csak Isten Igéjében található meg: „A hit 
hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszé-
de által” (Róma 10,17).  
A török hódoltság idején a mocsarakban 
bujkáló családoknak ez az Ige adott életala-
pot és reménységet, hogy nem hiábavaló az 
élet. Isten ajándéka, amivel célja van, és a 
nehezek közt is megtart.  
Ma eláraszt minket az a gondolkozásmód: 
mindent szabad. De ez is egy mocsárnak 
bizonyul, mert aki belemegy, nem bír kisza-
badulni belőle. Egyedül az tud ma lelkileg 
megállni, aki Krisztus szavát, az Igét hallva 
talál biztos életalapra.  
Kedves Olvasó! Kérem szeretettel, ne le-
gyints rá: ezt már sokszor hallottam, de ez is 
csak emberi beszéd. Én 15 évesen cukorbe-
teg lettem, 17 évesen megszólított az Élet 
Fejedelme, Jézus Krisztus, és ráállította éle-
temet az egyetlen maradandó életalapra, az ő 
Igéjére. Azóta ezen áll életem, és bár sok 
mindenen mentem keresztül, már 44 éve 
biztosan megtart viharokban, életrengések-
ben, mindenben. 
Krisztus ma is ezt mondja nekünk: aki hallja 
tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azo-
kat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kő-
sziklára építette a házát. Ömlött a zápor, és 
jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és 
nekidőltek annak a háznak, de nem omlott 
össze, mert kősziklára volt építve (Máté 7, 
24–25). 
A reformáció ezt jelenti ma is: biztos élet-
alapot Jézus Krisztusban, minden, életet 
megrengető esemény közepette is.  
 

     Tariska Zoltán ny. lelkipásztor 
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Füle Lajos 
A HOMOK ELFOLYIK 

 

Viskód szelek és viharok 
süvöltve tépik, szerteszórják. 

Behajtja rajtad a világ 
fejedelme minden adóját. 

A homok elfolyik, ledől 
palotának képzelt lakásod. 

Sodor az árvizes idő, 
és odavet az elmúlásnak. 

 
 
 

JÁTSZOTTAM ÉN IS 
 

Játszo2am én is homokban, porban, 
homokvárakra eltékozoltam 

az életem, s most romokban élek… 
MEGVÁLTÓ JÉZUS, ne hagyj  

szegénynek! 
 

Játékom eltört, elment a kedvem, 
játszó gyerekből bűnössé le2em, 

bús életemmel Hozzád így értem, 
MEGVÁLTÓ JÉZUS, moss meg TE  

vérrel! 
 

Homokváramból kőszirtre vágyom, 
TE légy a szirtem e pusztaságon, 

s ha jönne árvíz ütközni bennem, 
MEGVÁLTÓ JÉZUS, Te tarts meg 

engem! 
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„Hagyd	az	Úrra…”„Hagyd	az	Úrra…”„Hagyd	az	Úrra…”			
   

„Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved 
kéréseit! Hagyd az Úrra utadat, bízzál ben-
ne, mert ő munkálkodik.” (Zsolt. 37,4–5) 
Áldás, békesség! Ebben a köszönésben ben-
ne van az Úr áldása és az a békesség, amit 
csak Ő tud megadni.  
Szeretnék bizonyságot tenni a testvéreknek 
egy nehéz élethelyzetben való vezetésről. 
2015. július 9-én reggel 5-6 óra között a fér-
jem elaludt, az Úr magához szólította a 
mennyei hazába. 64 évet kapott, 32 évet él-
hettünk együtt házasságban, és egy 32 éves 
lányunk van. Sajnos ez a házasság nem volt 
könnyű. Az Úr nélkül kezdtük, de az Úrral 
ért véget. 
Két éves házasok voltunk, amikor én megbe-
tegedtem. Sokízületi gyulladást kaptam, ami 
egyfajta autoimmun betegség. Ez egy élet-
fogytig tartó betegség, ami nagyon sok fájda-
lommal jár, már 30 évet éltem meg így. És 
hordozom ezt a kórt, amíg az Úr meg nem 
könyörül rajtam, és haza nem hív. 
A férjemnek sem volt könnyű egy beteg asz-
szony mellett élni fiatalon. De ő kitartott 
mellettem, igaz, szeretetet nem tudott adni. 
Én 1993-ban megtértem, és kitartóan imád-
koztam a férjemért és a lányomért. Most 
érett be a gyümölcse ennek az imádságnak. 
Hála legyen az Úrnak. A férjem a halálos 
ágyán adta bizonyságát az ő megtérésének, 
Katona Zsuzsanna lelkésznő jelenlétében. 
A férjem mindig egészséges volt, amióta 
ismertem. Azt hittem, hogy én halok meg 
előbb, mivel én vagyok beteg. De az Úr útjai 
kikutathatatlanok, és mégis csodálatosak. 
2011-ben vastagbél daganattal megműtötték 
a férjemet, otthonról vitte el a mentő perforá-
lódott béllel. Megmentette őt az Úr, csoda 
volt, hogy túlélte. Mert még terve volt vele. 
Ezzel a betegséggel próbálta őt megállítani 
és közel vonzani magához. A férjem évekig 
foglalkozott természetgyógyászattal, 
„gyógyított” embereket, és elvégzett több 
tanfolyamot. Persze ezek okkult, sátáni dol-

gok voltak, amit ő akkor még nem látott. 
Még a műtétje után is ezt gyakorolta. De az 
Úr nem mondott le róla. Konfirmációs igéje 
a Filippi 4,13 volt: „Mindenre van erőm a 
Krisztusban, aki megerősít engem”. De ő 
rossz oldalon kereste ezt az erőt. Beszélni 
nem lehetett vele a hitről, Jézusról, de az én 
életemen keresztül láthatta Őt. A 2011-es 
műtét után felépült, jobban lett. De később 
áttétek képződtek a májában. Kemoterápiát 
kapott, de az áttétek nagyobbodtak. Az utol-
só 7 hétben alig evett, és egyre gyengébb 
lett. Az utolsó két hétben már többnyire csak 
feküdt. 
Mikor megtudtam, hogy emberileg nincs 
segítség, az Úrhoz fordultam ismét, és imád-
koztam az ő megtéréséért. Hisz az ember 
életében az a legfontosabb, hogy hol tölti az 
örökkévalóságot. Ezzel az Igével vigasztalt 
meg az Úr: „Hagyjad az Úrra a te útadat, és 
bízzál benne, majd ő teljesíti” (Zsolt 37,5 – 
Károli ford.). Én teljesen Rá bíztam mindent. 
Az Úr csodálatosan megadott mindent, amire 
szükségünk volt. Nem voltak erős fájdalmai, 
türelemmel, nyugodtan viselte a betegséget. 
Isten ismer minket! Nekem is annyi erőt 
adott az ápoláshoz, amit nem éreztem teher-
nek, a gyenge és beteg voltom ellenére. Kér-
tem az Urat, hogy otthon a családjával lehes-
sen utolsó órájáig. Megadta az Úr. A lá-
nyommal ketten ápoltuk. Az ő számára is 
fontossá vált, hogy hová kerül az édesapja. 
Kérte, hogy még egyszer hívjam el Zsuzsát, 
és beszéljen vele. Ekkor adta át az életét az 
Úrnak. Így Istennek hálás szívvel és azzal a 
reménységgel engedhettük el, hogy találko-
zunk az Úrnál.  
Megtapasztaltam, hogy ha az Úrra bízom az 
életem, és Tőle várom a vezetést, Ő csodála-
tosan megad mindent, amire szükségünk 
van. És mindent a maga idejében kapunk. 
Tudom, hogy sokan imádkoztak értünk. Há-
lás szívvel köszönöm minden testvéremnek, 
és mindenkinek a segítségét a temetés körüli 
ügyintézésben.  
Még sok tennivaló van, de tudom, hogy Isten 
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velem van, és Ő intéz mindent. Nekem 
„csak” figyelnem kell Rá, és engedelmes-
kedni Neki.  
Békesség és hála van a szívemben, és kíván-
csian várom, hogy mit tartogat még a szá-
momra az Úr. „Az Úr az én pásztorom, nem 
szűkölködöm.” Zsolt. 23,1 Áldás, békesség!  

Nyuka Istvánné 

BizonyságtételBizonyságtételBizonyságtétel   

1943-ban születtem, 
megkereszteltek, az is-
kolában egy rövid ideig 
hittant is tanultam, 1956 
áprilisában konfirmáltam 
is. Ezzel a lépéssel azt 
hittem, szinte felnőtt 
vagyok, s hitemről min-
dent tudok. Ez Budapest 
XVII. kerületében, 
Rákosligeten volt, s ab-
ban az időben mást hal-
lottunk az iskolában, 
mást otthon és mást a 
templomban. Ez nekem 
kamaszként elég sok 
problémát okozott, órá-
kat sétáltam az utcákon gondolkozva: mi az 
igazság? Az én apám katolikus volt, de kita-
gadta az egyháza, mert református nőt vett el 
– az édesanyámat. Ennek ellenére az egyházi 
adóért eljöttek. Ez nekem enyhén szólva 
furcsa volt. Szüleim nem jártak rendszeresen 
templomba, de ha mentek, akkor a reformá-
tus templomba mentek. Én akkor is mentem, 
ha ők nem jöttek. Sőt, volt úgy, hogy a refor-
mátus istentisztelet után mentem a katolikus 
misére – hasonlítgattam. Az akkori barátnőm 
édesanyja a református istentiszteleteken 
harmóniumozott. Tőlük sok biztatást és tu-
dást kaptam. De utólag nézve nem eleget, 
mert 15 éves múltam, amikor a XIV. kerület-
be, Zuglóba költöztünk, s itt „megszakadt” a 
hitélet. Tanultam, érettségiztem, dolgoztam, 
férjhez mentem. A férjem katolikus, de ab-

ban az időben ő sem járt templomba. Zalá-
ban, férjem falujában volt katolikus temp-
lomban az egyházi esküvőnk. A később szü-
letett leány-gyermekünk is katolikus lett az 
apja után. 
Megkereszteltettük, de ezen kívül semmi 
vallási alapot nem kapott tőlünk. Én úgy 
érzem, hogy ez elég nagy bűn és mulasztás 
volt. Ma már tudom, hogy az is bűn volt, 

hogy a néhány évvel ezelőtt 
kezdődött kézfájásomra 
úgynevezett univerzális 
energiát használtam gyó-
gyításként („megnyitották a 
csakráimat”). Én is olvas-
tam Dr. Erdélyi Judit 
„Ajtónyitás: vajon kinek?” 
című könyvét. Ez a könyv 
segített a tisztán látásban. 
Abbahagytam ezt a keze-
lést, megvallottam a többi 
bűnömmel együtt ezt is 
Jézus Krisztusnak, és kér-
tem, hogy ezután Ő vigyáz-
zon rám, és Ő legyen a 
gyógyítóm. 
Most, hogy végigjártam a 
Kereszt-kérdések tanfolya-

mot, fedeztem föl, hogy mennyi mindent 
nem tudtam. Hálás vagyok az Istennek, hogy 
itt lehettem. Hálás vagyok lelkészeinknek a 
velünk való odaadó foglalkozásért. Hálás 
vagyok, hogy újra sok értékes embert ismer-
hettem meg többé-kevésbé ezeken az alkal-
makon. 
Köszönöm, hogy sokéves kihagyás után Is-
ten kegyelméből alkalmat kaptam arra, hogy 
hit által végre Isten gyermeke lehessek. 
Tudom, hogy az életem tele volt bűnnel: 
néha anélkül, hogy ennek tudatában lettem 
volna, néha tudatosan. Sajnálom, ahogyan 
éltem eddig, és bocsánatot kértem a Nélküle 
folytatott életemért. Megértettem, hogy Jé-
zus azért halt meg a kereszten, hogy ezt a 
bocsánatot megkaphassam. Köszönöm, hogy 
most már tisztán látom, kicsoda Jézus, és 



 

 

miért jött. Azért, hogy megváltó haláláért 
kapcsolatba kerülhessek az élő Istennel. El-
döntöttem: én is Jézushoz akarok tartozni! 
Szentlelkét kérem, hogy segítsen Őt követni, 
bármibe is kerüljön az. 
S végül, hogy ezen az úton ennyi idő alatt 
idáig jutottam, egy lelki testvéremnek is kö-
szönetet kell mondanom, aki – amikor a fóti 
gyülekezethez kapcsolódtunk – szárnyai alá 
vett, és végtelen lelki finomsággal, gyöngéd-
séggel és szeretettel kísérte figyelemmel és 
segítette szívünk és lelkünk helyes útra téré-
sét – a férjemét is. Ez a testvérünk: Tóthné 
Kati, az Úr áldja meg őt mindezért! 

Pálfi Károlyné   
 

„Kérjétek	és	megkapjátok…”„Kérjétek	és	megkapjátok…”„Kérjétek	és	megkapjátok…”   

„Mert én hűségedben bízom, szívből ujjon-
gok, hogy megsegítesz. Éneklek az Úrnak, 
mert jót tett velem.” Zsolt. 13,6 
Lőrincz Andrásnak hívnak, Székelyudvarhe-
lyen születtem egy unitárius család második 
gyerekeként. Gyerekkoromban rendszeresen 
jártam hittan órákra, ahol kezdtem megis-
merkedni Jézussal. De mint oly sok gyere-
ket, engem sem kötött le akkor annyira. 14 
évesen konfirmáltam az unitárius egyház 
szertartása szerint, és vettem úrvacsorát. 
Utána is aránylag elég gyakran megfordul-
tam az Úr házában. Majd 1990 januárjában 
egy jobb élet reményében elhagytam a szülői 
házat, és áttelepültem Magyarországra, pon-
tosabban Budapestre. Asztalosként dolgoz-
tam, egyik helyről a másikra vetődtem, nem 
találtam a helyemet, és akkor sem vettem 
észre, hogy hiányzik valaki az életemből. 
Teltek az évek, éltem az életem, sport, buli, 
barátok és hirtelen nősülés, család. 1996-ban 
megszületett Fruzsina lányom, aki szintén 
unitáriusként lett megkeresztelve. Azt hit-
tem, hogy én vagyok a világ legboldogabb 
férje, apukája. De sajnos hamar rá kellett 
jönnöm, hogy ez nem így van. A lányom 1,5 
éves volt, amikor a feleségem elköltözött a 
gyerekkel. A poklok poklát éltem meg azok-
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ban az időkben, és még mindig nem vettem a 
jelzést. Többszöri beszélgetés után adtunk 
egymásnak még egy esélyt, ennek gyümöl-
cse lett 2000-ben Botond fiam. Ő is átesett a 
keresztségen 1 évesen. Akkor éreztem úgy, 
hogy ismét szükségem van templomba járni. 
Sajnos az is csak rövid ideig tartott, mert 
kiköltöztünk Újpestre, és onnan messze volt. 
Újpesten egy sportbaráti társaságban ismer-
kedtem meg Győri Zoli barátommal, akivel 
kezdtünk beszélgetni a keresztyénségről, a 
bibliáról és Jézusról. Ő akkor már Fóton élt a 
családjával. Feleségemmel éjt nappallá téve 
állandóan dolgoztunk, hogy saját lakásunk 
legyen, így sikerült nekünk is 2004-ben Fót-
ra költöznünk. Mint ilyenkor szokásos, a 
munka mellett a ház felújítása volt a cél, 
ezáltal nem maradt időnk egymásra. Ezt 
eléggé nehezményezte a feleségem, aki úgy 
gondolta, hogy szétnéz a tánc világában, és 
elkezdett Újpestre járni egy salsa clubba. Az 
első egy hónapban még nem is volt gond, de 
utána jöttek a kimaradások. Amikor ezt szó-
vá tettem, válaszul azt kaptam, hogy válni 
akar! Emellett az apósom és édesapám rákos 
betegségeit is a vállunkon kellett cipelnünk. 
És bár szégyellem magam, még mindig nem 
az Úrhoz fordultam segítségért, azt hittem, 
hogy meg tudom majd oldani. Aztán elkez-
dődött a zuhanás. Hosszú betegség után az 
apósom, aki a fiaként szeretett, meghalt. 
Akkor azt gondoltam, hogy ez a tragédia 
helyrebillenti a házasságunkat, de tévedtem. 
Hosszú huzavona, veszekedés, tányértörés 
után 2012-ben, a születésnapomon beadtam 
a válókeresetet. A zuhanás akkor itt még 
nem fejeződött be: 2012 áprilisában meghalt 
az édesapám. Elég nehezem birkóztam meg 
a helyzettel, de a gyerekek tartották bennem 
a lelket, akik sajnos részesei voltak a válási 
procedúrának, ami a kis lelküket megsínylet-
te. Nem kevés gonddal megküzdve végül 
2013 januárjában kimondták a válást. Most, 
így utólag visszagondolva biztos vagyok 
benne, hogy az Úr mindvégig ott volt mellet-
tem, vigyázott rám (ránk), mert mint gyer-



 

 

mekszerető édesapa mindvégig attól retteg-
tem, hogy elveszítem a gyermekeimet. De 
hála az Úrnak, mindketten hivatalosan is 
nálam maradtak. Kisebb-nagyobb sikerrel, 
egymást segítve próbáltuk meg élni a kis 
életünket így hárman, mígnem Botond fiam-
nak viselkedési problémái akadtak az akkori 
iskolájában. Évközben egy kis segítséggel az 
Ökumenikus iskolába sikerült átvinnem, ahol 
teljesen megváltozott az élete. Itt már érez-
tem azt a jelzést, amit nem hagyhattam ki, és 
2014 év elején beléptem a Fót-központi re-
formátus templom ajtaján. Életem egyik leg-
jobb döntése volt, mert amit ott kaptam, azt 
nem lehet szavakban kifejezni. Megismer-
hettem a lelkészeinket, akiknek nagyon sokat 
köszönhetek, újabb barátokra találtam, akik-
től sokat tanultam, akikkel tudtunk beszél-
getni Jézusról. Annyira felpörögtek az ese-
mények az életemben, hogy egy kis biztatás-
sal és az Úr segítségével beléptem a gyüleke-
zet kórusába. Ekkor már úgy éreztem, hogy a 
föld fölött járok, hisz új embereket ismerhet-
tem meg, újabb élményekkel gazdagodtam, 
és boldog voltam, mert az Urat szolgálhat-
tam. Majd elérkezett az a pillanat, amikor 
keresővé váltam, és az akkor induló Kereszt-
kérdések aktív résztvevője lettem. A csopor-
tos megbeszélés maga a menny volt, csak 
ittam a vezetőm szavait, itt ismertem meg a 
Szentháromságot, itt szembesültem a két 
vallás közötti különbségről. Egy adott pilla-
natban a Sátán keresztbe tevése miatt idő-
pontot kértem Sebestyén Győző lelkipászto-
runktól egy beszélgetésre, amely olyan 
őszinte és mély volt, hogy meghoztam éle-
tem legjobb döntését, letettem az Úr elé a 
bűneimet, és kértem, hogy legyen Ő áldott 
irányítója az életemnek, új szívet kértem és 
kaptam az Úrtól – mindezt 2015. április 29-
én. „Kérjétek és megkapjátok, hogy örömö-
tök teljes legyen” (Jn 16, 24b) Már új szívvel 
tettem tanúbizonyságot a Kereszt-kérdések 
végén tartott konfirmáción. És hogy milyen 
hívőként az Úrral jegyben járni és érezni a 
bizalmát, szeretetét és segítőkészségét, en-
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gedjék meg, hogy egy kis történetet elmesél-
jek! Egy téli napon a lányomat megkértem, 
hogy amíg énekkari próbán vagyok, menjen 
el vásárolni. Csakhogy vásárlás előtt átugrott 
a barátjához Mogyoródra, ahonnan sietve 
kellett távozni, mert zártak be a boltok, egy 
kanyarba figyelmetlenül hajtott be, és az 
árokban landolt. A lányom megúszta az 
egész balesetet egy karcolással, hála az Úr-
nak, viszont az autó totálkáros lett. Ott áll-
tam a rengeteg munka közepén, nincs mivel 
járni, szállítani stb. És ekkor kértem az Urat, 
hogy ha tud, segítsen. Imám fülekre talált. A 
baleset után három héttel szólt a lelkészünk, 
hogy valaki szeretne ajándékozni egy autót. 
Mi ez, ha nem az Úr ajándéka! Friss újszí-
vesként megérni a mindennapokat nagyon 
kemény, amikor az ember szembesül azok-
kal a dolgokkal, amik nem ide valók, olyan-
kor nagy csalódás éri, és elgondolkodik, 
hogy akkor most mi van? De mivel nem má-
sokkal foglakozom, hanem az Úr Jézus taní-
tásai lebegnek a szemem előtt, ezért a Sátán 
nem tud rajtam fogást találni! Zárszóként 
hadd köszönjem meg a lelkészeinken kívül 
három családnak: az Arany családnak, a Ma-
tyó családnak és a Pfeiffer családnak, akik-
nek a támogatása nélkül most nem lennék itt. 
Isten áldja őket! 

Lőrincz András 

„Mivel	 ragaszkodik	hozzám,	„Mivel	 ragaszkodik	hozzám,	„Mivel	 ragaszkodik	hozzám,	
megmentem	őt…”megmentem	őt…”megmentem	őt…”			

Gyerekkorom óta a fóti gyülekezet tagja 
vagyok. Apai nagymamám kérésére keresz-
teltek reformátusnak, és az ő szeretetteljes 
indíttatására jártam gyerekként 
„vasárnapiba” és hittanra. Majd amikor elér-
kezett az idő, a konfirmáció előkészítést kö-
vetően én is konfirmáltam 14 évesen. 
Végh Tamás bácsi káté órái igencsak mély 
nyomot hagytak bennem, mert olyan szere-
tetteljes, békés és lelkes alkalmak voltak. 
Tamás bácsi nagyon kedves és vidám volt. 



 

 

Visszagondolva: igencsak elültette bennünk 
azt a kis mustármagnyi hitet, amely az évek 
során nemhogy kihalt volna, hanem észre-
vétlenül növekedett akkor is, amikor távol a 
templomtól, távol a gyülekezeti élettől telt-
múlt az idő. Ugyanis a konfirmáció után, 
mint aki jól végezte dolgát, évekig nem jár-
tam templomba, csak karácsonykor. 
Úgy voltam vele, teljesítettem a nagymamák 
kérését, ezzel az én dol-
gom be is fejeződött. 
Budapestre kezdtem kö-
zépiskolába járni. Egyre 
fontosabbak lettek a ba-
rátnők, a csavargás, hogy 
hová is menjünk a hétvé-
gén. Tulajdonképpen jó 
néhány tékozló év követ-
kezett. Már nem is tanul-
tam olyan jól, mint általá-
nos iskolában. 
Én nem kerestem az Urat, 
de visszagondolva Ő mindig velem volt, 
mert sohasem történt velem semmi baj és 
azokkal sem, akik velem voltak. Ezt érzem 
és tudom, hogy mindig próbált visszaterelni 
a jó útra. 
Évekkel később kezdtem újra templomba 
járni a párom hatására, akivel húsz éves ko-
rom óta együtt vagyunk. Mert ő vasárnapon-
ként mindig templomba ment az édesapjával, 
még akkor is, ha előző este éppen szórakozni 
volt. Gondoltam, nekem is van hova men-
nem, ezért egyedül a családomból én is újra 
templomba kezdtem járni vasárnaponként, 
mert valamilyen belső indíttatás hajtott. 
Ekkor úgy 22-23 éves voltam, Zila Péter volt 
a lelkipásztorunk. Egyre jobban vonzott Is-
ten közelsége, egyre több alkalomra eljár-
tam: evangelizációs hétre, bűnbánati hetekre, 
éltem az úrvacsora lehetőségével, de még 
mindig nem adtam fel teljesen a világi élete-
met sem. 
Azóta megtanultam ezt a találó kifejezést, 
hogy tulajdonképpen „kétfelé sántikáltam”. 
Érdekes, hogy az ember mennyire ragaszko-
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dik bűnös dolgaihoz, és fél feladni az érték-
telen életét egy tartalmas, csodálatos, kincset 
érő, biztonságot és szeretetet nyújtó lelki 
életért. Azt hiszi, hogy el fog veszíteni vala-
mit, ha átadja életét Jézusnak, pedig csak 
nyerni lehet vele. Egyetlen bátor lépés. 
25 éves elmúltam, amikor úgy döntöttünk 
párommal, hogy gyereket szeretnénk. Fél év 
próbálkozás után várandós lettem. Vegyes 

érzelmek voltak bennem: 
örültem is, féltem is a 
felelősségtől. Nyolc hete-
sen sajnos elvetéltem. 
Szomorúak voltunk, de 
az orvos azt mondta, ez 
nagyon sok mindenkivel 
előfordul, semmi gond, 
három hónap kihagyás 
után újra lehet próbálkoz-
ni. 
Eltelt a három hónap, mi 
újra próbálkoztunk, és 

legnagyobb megdöbbenésünkre ismét elve-
téltem nyolc hetesen. Nagyon el voltam ke-
seredve, úgy éreztem, összedőlt a világ. Mi-
ért történt ez velem megint? Ekkor megszólí-
tott az Úr: „Te nem tudod, miért történt me-
gint ugyanez veled? Tényleg nem tudod, mi 
a baj?” 
Azonnal tudtam, hogy végleg fel kell hagy-
nom bűnös életvitelemmel, ha gyökeres vál-
tozást szeretnék, mert így nem érdemlek 
gyermeket. Kértem az Urat, hogy bocsássa 
meg engedetlenségemet és bűneimet. Onnan-
tól kezdve sikerült megváltoznom egyik pil-
lanatról a másikra. Orvosilag is kivizsgáltak, 
és egy hormonproblémát találtak nálam, amit 
gyógyszerekkel ki tudtak kezelni. 2010 ápri-
lisában megszületett első kislányunk. Az Úr 
megáldotta engedelmességemet. Ez felbáto-
rított, hogy igyekezzek még közelebb kerülni 
Hozzá. Az alázatos szív jutalma még két 
csodálatos kislány lett. 
„Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, 
oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált 
hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomo-



 

 

rúságban, kiragadom onnan és megdicsőí-
tem őt.” (Zsolt 91, 14–15).  
Általuk lettem a baba-mama kör tagja, ahová 
azóta is nagy szeretettel járunk. Minden al-
kalom igazán szeretetteljes és Isten közeli 
szokott lenni, de én mégis úgy éreztem, még 
mindig van hová fejlődni, épülni. 
Már régóta érdeklődtem a Keresztkérdések 
sorozat iránt. Idén januárban sikerült is részt 
vennem a tiszteletes asszonyunk kedves invi-
tálására. Először úgy gondoltam, nem vágok 
bele, hiszen ott a három kislányunk, akiket 
nem tudok 11 vasárnap délután otthon hagy-
ni. Natasa, a legkisebb még nem volt 4 hóna-
pos sem. 
De az Úr mégis lehetővé tette, amiért neki is 
hálás vagyok és minden egyes családtagom-
nak, akiknek a segítségével minden vasárnap 
ott tudtam lenni. Szeretettel köszönöm nekik 
is.  
Márk evangéliumán keresztül és lelkipászto-
raink vezetésével az évek óta gyűjtögetett 
„kirakósom” darabjai végre összeálltak egy 
csodálatos képpé. Megértettem, hogy Isten 
mennyire szeret minket. Megláttam végre, 
hogy kicsoda Jézus, és miért jött. Ő a mi 
Megváltónk, aki átveszi bűneinket és ez által 
szabad utat biztosít nekünk Isten felé és az 
üdvösség felé. Úgy érhet el hozzánk az Úr 
kegyelme, ha Jézus követése mellett dön-
tünk. 
A „tanulmányút” vége felé már hatalmas 
tehernek éreztem bűneimet, úgy éreztem, 
azonnal meg akarok szabadulni mindegyik-
től. Ebben tiszteletes asszonyunk volt a se-
gítségemre, aki egyben a csoportunk vezető-
je is volt. Azóta nagyon sok áldás van a csa-
ládom életén és az én életemen. 
Persze nem tökéletes minden nap, de Jézus 
segítségével igyekszem azon, hogy az le-
gyen. 
A Biblia is tele van hibázó emberek történe-
teivel. A rossz szokások és a hibák nem múl-
nak el egyik napról a másikra, de már van 
kivel dolgoznom rajtuk, van, aki megmutas-
sa, mikor mit kell tennem. „Elég neked az én 
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kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által 
ér célhoz.” (2 Kor 12, 9)  
Hiszem, hogy a mai bizonytalan időkben 
nem kell félnie annak, aki kősziklára építi az 
életét. Mindenkinek megvan az esélye arra, 
hogy a kezébe vegye a Bibliáját, és változ-
tasson az életén. Imádkozzunk mindennap és 
olvassuk az igét, hogy mindig a mi szeretett 
Atyánk közelében lehessünk! Áldás, békes-
ség! 

Balogh Judit 

BizonyságtételBizonyságtételBizonyságtétel   

A nevem Kabai Melinda, 1997-ben szület-
tem Budapesten, lassan 18 éve élek Fóton. 
Isten egy csodálatos családdal áldott meg 
engem! Egy csodálatos anyával, két csodála-
tos testvérrel és két csodálatos nagyszülővel. 
Volt, illetve van édesapám is, de sose vol-
tunk vele szoros kapcsolatban. Alkoholizmu-
sa miatt elhanyagolt, nem sok vizet zavart 
otthon. Olyan volt számomra, mint egy ide-
gen. 
Óvodás koromban hallottam először Istenről. 
A „Száz Juhocska” Óvodába jártam. Igazán 
érdekelt ez az „istenes, jézusos” dolog, ami-
ről az oviban hallottam. Nem is egy hívő, de 
nem is egy ateista család volt a miénk. A mi 
családunk keresztyénsége annyiban merült 
ki, hogy meg voltunk keresztelkedve. 
Boldogsággal töltött el, hogy létezhet egy 
olyan valaki, akit a színtiszta szeretet és jó-
ság jellemez, és ebből a tulajdonságából 
megajándékoz minket. Szeret minket, jó 
hozzánk, türelmes, irgalmas. Úgy döntöttem, 
hogy meg szeretném ismerni! Gyermeki 
hittel hittem Benne, és minden este imádkoz-
tam Hozzá, illetve ha valamilyen nehézségbe 
botlottam, akkor is Hozzá fordultam, és Ő 
mindig meghallgatott, és kihúzott a 
„pácból”. 
Általános iskola alsós éveim nem mentek túl 
gördülékenyen. Mikor 7-8 éves voltam, el-
vesztettem a mamám. Borzasztó sokként, 
fájdalomként ért ez a szörnyű dolog. Még fel 
se dolgoztam a mamám halálát, rá fél évre 



 

 

elvesztettem a papámat is. Borzasztóan össze 
voltam törve. Nagyon hiányoztak! Az apai 
nagyszüleimet nem ismertem, mert apuká-
mat már baba korában árvaházba tették. 
Alsós koromban tanulási nehézségekkel küz-
döttem, és ezért fejlesztésekre kellett járnom, 
Emiatt sokat csúfoltak. Már gyermekkorom-
ban megtapasztaltam, hogy milyen gonoszak 
tudnak lenni az emberek. Az ún. barátaim 
kihasználtak, áttiportak rajtam, és hátba döf-
tek. Elkezdtem utálni az embereket, és sok-
kal óvatosabb és bizalmatlanabb lettem. A 
csúfolódásokat nővérem segített elviselni, 
aki mindig megvédett. Felsős koromban át-
kerültem egy másik osztályba. Nagyon fél-
tem! Vajon ők hogyan fognak fogadni? Szin-
te az összes nehézségemet legyőztem, ami a 
tanulást illeti, kivéve a matekot. Igazság sze-
rint mindig is a matekkal volt a legnagyobb 
problémám. Az új osztály… nos, kellemesen 
csalódtam! Annyira aranyosak voltak az 
osztálytársaim! Szeretettel és vidámsággal 
fogadtak. Sőt, az se érdekelte őket, hogy 
gondom van a matematikával, és fejlesztésre 
kell járnom. Volt az osztályban egy másik 
lány, aki „osztozott a sorsomban”. Az osz-
tálytársak úgy fogadtak el és úgy szerettek, 
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ahogy vagyunk. Egy csodálatos igaz barátra 
is szert tettem. 
Anyukám megismerkedett egy férfival, aki-
vel eleinte nagyon rosszul jöttünk ki. Sok-
szor nagyon megbántott, de utána nagyon jól 
kijöttünk egymással. Apukámként megsze-
rettem. Végre minden tökéletes lett! 
Ám 2009-ben diagnosztizálták gyógyíthatat-
lan immunbetegségemet (lupus). Anyut vi-
selte meg a leginkább. Én próbáltam úgy 
felfogni, hogy a sok jó után ennyi belefér. 
De az, hogy nem mehettem ki a napra, na-
gyon megviselt. 
2010. június 17-én anyukám megtért. Eleinte 
furcsa volt a belőle áradó tiszta hit és az, 
ahogyan olyan nagy áhítattal beszélt Jézus-
ról. Régen nem nagyon hallottam tőle ilyes-
mit, ezért volt furcsa. 
Általa ismertem meg egy kicsit jobban Jé-
zust. Ő ajánlotta, támogatta, hogy konfirmál-
jak. „Na jó… ha anyu mondja, és ez is Isten-
nel köt össze, akkor miért is ne?” Örültem, 
hogy belevágtam végül. Rengeteg informáci-
ót, „táplálékot” kaptam a káté órákon Sebes-
tyén Győző tiszteletes bácsi által. Anyuval 
mindennap együtt olvastuk a Bibliát, és 
együtt imádkoztunk. Ha valamilyen nehé-
zség ütötte fel a fejét, akkor is mindig együtt 
imádkoztunk. Milyen csodás volt! Tökéletes 
volt az életem! 
Aztán jött a középsuli, ami fenekestül felfor-
gatta az életem. Új suli, új osztály, kollégi-
um. Alig láthattam a családomat, a régi jó 
barátokat. Rosszindulatú emberek vettek 
körül, amerre csak néztem. A jó embereket 
már észre sem vettem. Úgy beárnyékolta a 
sok rossz élmény, amit a kollégium és a 
rosszindulatú kamaszok okoztak. Ott mindig 
egyedül voltam. Feltörtek a régi bántalmak 
és veszteségek. Depressziós lettem. Legjobb 
barátnőm elhanyagolt: a szerelme és a sötét 
hangulatom miatt. Bezárkóztam, és cinikussá 
váltam. Elzártam a szívemet. Csak néhány 
embert engedtem be, meg azt hittem, Istent 
(azt hittem, hogy én már megtért ember va-
gyok). 
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Anyukám és kisebbik nővérem elkezdtek 
járni egy ilyen összejövetelre a gyülekezet-
be: Kereszt-kérdésekre. Az utolsó 2-3 alka-
lomra elmentem velük én is. Nagyon jól 
éreztem magam! Végre újra kedves, jólelkű 
emberek között lehetek! A depresszióm 
azonban még fojtogatott. Mígnem egyik 
nagy kiborulásom után végleg nagyon ele-
gem lett az egészből. Ki akartam mászni 
ebből a szörnyű állapotból, ebből a pokolból! 
Elkezdtem pszichológushoz járni. Nagyon 
sokat segített. Végül a legjobb menedék felé 
kezdtem el futni. Megkérdeztem Katona 
Zsuzsa nénit, tudnánk-e beszélgetni? Kaptam 
is időpontot Zsuzsa nénitől.  
A beszélgetés során ébredtem rá, hogy én 
még nem vagyok megtérve. Zsuzsa néni 
segített nekem, hogy tényleg újjászülethes-
sek! Beszélgetés közben a Biblia és a tízpa-
rancsolat alapján ismertem fel a bűneimet. 
Egy lapra leírtam az összes felismert bűnö-
met, hogy megvallhassam és bocsánatot kér-
hessek imádságban az Úr Jézustól. Minded-
dig nem mertem mások előtt hangosan imád-
kozni, csak magamban. Sikerült! Csodálatos 
érzés volt! Olyan boldogság, olyan jó érzés 
töltött el engem 2013. május 24-én! Most 
már tudom, hogy Isten szeret, megbocsátotta 
a bűneinket, értünk halt meg, nekem is meg-
bocsátott, és értem is meghalt! Drága vérével 
eltörölte a bűneimet! Szépen lassan kimász-
tam a depresszióból. Tudtam, hogy Isten 
velem van, és szeret. Az életem kezdett 
egyenesbe jönni. Elfelejtettem a plátói sze-
relmem, fantasztikus barátokra tettem szert 
az új iskolában (ezt se gondoltam volna!). 
Kezdtek enyhülni az önértékelési problémá-
im, végre megint minden jól halad. Ha van is 
valami nehézség, tudom, hogy Isten mindig 
itt van velem, és átsegít a gondokon! Segít 
legyűrni őket. S itt vannak mellettem a sze-
retteim: a családom és a barátaim, akiket 
Isten ajándékozott nekem! Hálás vagyok az 
új életemért, amit Isten adott nekem! 

Kabai Melinda 

Balatonfenyves	Balatonfenyves	Balatonfenyves				
–––			ami	mindig	összehozami	mindig	összehozami	mindig	összehoz			
Összehoz… kit, kivel? Azt hiszem, elsősor-
ban azért várjuk sokan a hagyományos gyü-
lekezeti nyaralás hetét, mert együtt lehetünk 
a barátainkkal – felnőttek, gyerekek egya-
ránt. 
Erről az Úr az időjárásban is gondoskodott: a 
kánikulában kaptunk egy hűvös hetet! S ez 
nemcsak arra volt jó, hogy fellélegezzünk a 
hőségből – habár talán az első reakciónk 
sokunknak a csalódás volt ott, a Balaton 
partján – de arra is jó lehetőség volt, hogy 
összebújjunk. Nem vitt el a víz minket, ha-
nem együtt maradtunk a parton. A Balaton 
egy ajándék és nagy élvezet, de néha Isten 
meglepő fordulattal él terve megvalósításá-
ban. Több olyan család jött el idén, akik elő-
ször voltak ott, s így velük együtt tapasztal-
hattuk Isten népének éjjel-nappal együtt élé-
sét. S hogy tudtunk ennyi ideig szeretetkö-
zösségben meglenni? Erről is a mi Urunk 
gondoskodott: a mindennapi ige hallgatásá-
val. Mert ha jól belegondolunk, nincs az a 
nagyszerű közösség, amely egy hetet végig-
vinne súrlódás nélkül... Az Ige volt az, ami 
táplálta a bennünk elültetett szeretetet. S az 
Ige, maga Jézus közelléte. Ez volt a hét té-
mája: Jézus. 
Izrael nagy ígérete a Messiás. Egy teljes 
megváltást hozó fiúgyermek. Erre várt az 
öreg Simeon és Anna, az egyik hűségesen 
várva, a másik hűségesen szolgálva. De Si-
meon személyes ígérete, mely szerint az ő 
életében jön el ez a Szabadító, s még meg is 
látja, közel hozza a „mindenki Istenét” hoz-
zánk. Amikor meglátták a kisgyermek Jé-
zust, fennhangon dicsérték az Istent érte, s 
szóltak mások előtt a gyermekben beteljese-
dett ígéretről. 
Keresztelő János is várta a Megváltót, szol-
gálatot is kapott hozzá, megbízatást. Amikor 
meglátta a felnőtt Jézust, elhallgatott. Hatal-
mas erő, ha az Úr találkozik velünk… 
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Kánában járunk már, egy lakodalmon. El-
fogy a vidító-szomjoltó bor... „Uram, nincs 
jó innivalónk. Vedd az életemet, amibe én 
csak vizet tudok tölteni, s változtasd azt ne-
messé.” Várunk valamit. Istenünk néha 
„jobbat ad” – ahogy egy kisfiú megfogal-
mazta a gyerekórán. 
A samáriai asszony és a bethesdai beteg em-
ber még félrebeszél, kerülgeti a válaszadást, 
még nem döbbennek rá, ki is szólította meg 
őket. De Istennek van hatalma a szívhez 
szólni, hogy felismerjék, megértsék, mi a 
lényeg abban, amit mond. Ő olyan orvos, aki 
jó abban, amit csinál: tudja, kinek milyen 
gyógyszer kell. „Már értem!” – kiáltott fel 
egy kislány a gyerekórán, két lélegzetvétel-
nyi szünet között. 
Egyetlen biztos és rendíthetetlen pontunk az 
életben: Jézus bárhol járt, bárkihez szólt, 
bármit cselekedett, ugyanaz maradt. Ugyan-
azt adta. Ugyanazt a feltétel nélküli szerete-
tet és gyógyítást, ugyanazt az elfogadást és 
bocsánatnyújtást. Sokszor erre az ugyanarra 

van szükségünk. És sokszor a személyesség-
re, mint ahogy a samáriai nővel bánt. 
Az esténkénti bizonyságtételeket nagyon 
szeretem, ahogy általában a bizonyságokat. 
Az emberek megnyílnak, őszintén beszélnek 
múltjukról, érzéseikről – ez egyszerre döbbe-
netes és megható. Az a bizalom felénk, ami-
vel kiszolgáltatják magukat nekünk, nagy 
felelősséget tesz ránk. Megtisztelő. És sok-
szor iránytű. Mert őszinteségükkel bátoríta-
nak, felébresztenek, elgondolkodtatnak. Né-
ha ők mondják ki, amit a lelkész szavaiból 
nem akarunk meghallani. Talán épp a szemé-
lyesség, a bizalom miatt nyílik rá a fülünk a 
hallásra. Egy kialakuló párkapcsolatban mi-
ért fontos az önmagam visszaszorítása, ha az 
a másikat bántja? Hogy a szeretet nem tesz 
rosszat a felebarátjával? Amit én érzek, az 
másodlagos, annyira tisztelem a másikat? 
Nagy döntések, nehéz áron, de ugyanaz a 
bánásmód: Jézus tanítása szerint. Bízva Is-
tenben, és Ő megáldja ezt. – Egy kiáltás: 
apák, hol vagytok? Helyeteken, úgy értem… 
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Legyetek bátrak felvállalni, amit Isten bízott 
rátok, mert Ő ugyanazt az erőt adja hozzá 
segítségül! Egy nőtől talán bírálóan és nem 
hitelesen hangzik ez, de férfi szájából hallot-
tuk, olyanéból, aki nem a nagymondásairól 
és nagyhangjáról híres. Mégsem ijedt meg 
felvállalni azt, amit ő is kapott, s aminek 
megérezve ízét, továbbadná. Keressétek, s 
kérdezzétek őt. 
Végére hagytam személyes bizonyságomat 
Róla. Hat évvel ezelőtt nehéz helyzetbe ke-
rülve kaptam egy igét az én Uramtól. Ezzel 
az igével felbátorított, reményt adott, s meg-
változtatta utamat. Értelmet adott további 
életembe. Aztán kezdtem megfáradni; a ne-
hézségek, akadályok, érzések… elbizonyta-
lanodtam. Meg-megálltam. Le-letértem. 
Meghidegültem, s valahogy el is feledkez-
tem az igéről, ami addig táplált, s útjelző 
tábla volt. Ha Uramat nem is hagytam el, de 
hogy igéjével feltételekkel voltam, a Vele 
való kapcsolatomat sem mélyítette. Vegetál-
tam, túléltem, de rosszul éreztem magam az 
úton. Aztán valamiért eszembe jutott a régi 
ígéret. Miért változott meg bennem? Miért 
lett hétköznapi? Pedig én voltam, aki válto-
zott közben, aki hétköznapivá váltam Isten 
csodájával szemben. Ő ugyanaz, ezt biztosan 
tudom, csak hagytam megrabolni magam. Én 
vagyok az, aki ennyire változékony-
változtatható. Bántott ez a felismerés, hogy 
Teremtő Megváltómat így semmibe vettem, 
lekicsinylettem. Őt, aki átölelt, s szólt hoz-
zám, mikor bajban, nagy bajban voltam. 
Vezetést vártam Tőle, világítást, előremuta-
tást, mert botorkáltam. De nem jött ige. Nem 
tudtam, a vargabetűm után merre menjek, 
nem értettem, mit nem látok. Az úton szer-
zett nyomokkal visszatérve HITBEN vártam 
segítséget Tőle. Rábízva minden további 
érzésemet, nehézségemet, ellehetetlenedett 
helyzetemet, amibe jutottam. Kedves kollé-
ganőm megerősített: Isten nem mindig új és 
új igével vezet, hanem néha azt várja, hogy 
megerősödjek a régiben. S amikor már nem 
vártam, igét kaptam Uramtól. Egy másik 

igét, amivel megerősítette az előzőt. Nem-
csak ez a csoda számomra, hanem az, amit 
átélek Vele. Megtapasztalni türelmét, enge-
désének tanítását, változatlanságát. S még 
annyi mindent. 

Te már találkoztál Jézussal? 
GVK 

   

Mit adott nekem a Mit adott nekem a Mit adott nekem a    

hittantábor?hittantábor?hittantábor?   

Először is sok új barátot és rengeteg mosoly-
gást, nevetést és örömöt. 
Nagy boldogsággal tölt el, hogy még többet 
tudhattam meg Istenről és a Megváltóról. 
Harmadjára voltam itt, de mégis sok újat 
tanultam. A legjobbak szerintem a missziós 
történetek voltak, mert miközben Isten igéjét 
hallgattuk, más népek kultúrájába is bekuk-
kanthattunk. Második kedvencem az énekta-
nulás volt. Nagyon sok szép dalt tanulhat-
tunk. A barkácsolás is élményekben gazdag 
volt. Érdekes és kreatív tárgyakat készítet-
tünk. Végül, de nem utolsósorban a játék: 
sok csapatépítő játékot játszottunk. Utoljára 
pedig az ebéd, ugyanis sok finomat és egés-
zségeset ettünk. Néha még egy fagyi is bele-
fért ebéd után. 
Nekem ezeket a csodás és emlékezetes élmé-
nyeket adta a hittantábor. „Engedjétek hoz-
zám jőni a gyermekeket és ne tiltsátok el 
őket; mert ilyeneké az Istennek orszá-

ga.” (Mk 10,14) 
Szabó Réka 
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voltak tökéletesek. Ugyanúgy követtek el 
hibákat, bűnöket, mint mi. Megláthattuk, 
hogy nem kell és nem is tudunk elég tökéle-
tesek lenni ahhoz, hogy Jézus követői le-
gyünk. Ő mégis kiválasztott minket, úgy 
ahogy a tanítványait is arra, hogy Isten útjain 
járjunk. 
Bár jövőre valószínűleg más helyszínen, más 
emberek társaságában fogunk eltölteni a 
nyarunkból egy hetet, a Balaton visszavár 
minket, mi pedig tovább utazunk a cél felé. 

Arany Kincső 

Bízom	bennedBízom	bennedBízom	benned			

Életemben először jártam a Csillagponton, 
ami Tatán, az olimpiai táborban került meg-
rendezésre július 21. és 25. között. A Csil-
lagpont keresztény, református, nemzetközi 
rendezvény fiataloknak. Annyira nemzetkö-
zi, hogy az európai országokon kívül még 
Amerika, Kanada és Dél-Korea területéről is 
érkeztek testvérek. Igen, testvérek! Csodála-
tos élményként tartom számon, hogy több 
mint kétezren együtt lehettünk. Református 
dicséretek és himnuszok zengtek a táborban, 
és ahogy egy-egy ismeretlen emberre rámo-
solyogtam és az visszamosolygott, úgy érez-
tem, hogy hazaértem. Egy nagycsaládként 
voltunk együtt, Isten népeként, és éreztem 
azt a szeretetet, ami belengte az egész ott 
töltött időt. Bárkivel beszélgethettem, és nem 
kellett félnem az elutasítástól. 
A Csillagpont idei témája a bizalom volt, 
elsődlegesen az Istenbe vetett bizalom. Örül-
tem neki, mert egy kőkemény tanévet ma-
gam mögött hagyva és a következő hasonló 
tanév előtt állva bizony voltak bennem két-
ségek afelől, hogy milyen állapotban leszek 
majd év végén. És összességében azt mond-
hatom, jó volt érezni, hogy Isten körülvesz 
minket a szeretetével, és újra meg újra meg-
szólít, és arra buzdít, hogy a múltbéli csaló-
dások, értetlenségek és fájdalmak ellenére is 
bízzunk meg Benne, és emlékezzünk vissza 

I(itáborI(itáborI(itábor			

Nyár, Balaton, fiatalok, kell ennél több, hogy 
az év közben megfáradt diákok kipihenjék 
magukat? Hiszen a nyár már júniusban el-
kezdődik. A Balatonnál nincs is jobb hely a 
forróságban, és bárki, aki velünk tart, igazán 
fiatalnak érezheti magát.  
A strandon kívül, mint minden évben, idén is 
voltak különböző közösségi játékok, illetve a 
focinak és a röpinek semmi sem szabhatott 
határt. Akadtak a tábor alatt felszabadult és 
örömteli percek, de előfordultak bosszús 
pillantások, izgalommal teli várakozások is 
egy-egy játék alkalmával. Ezek, illetve a 
késő estékbe nyúló beszélgetések során a 
csapatunk egy igazi kis közösséggé formáló-
dott.  
Új barátságok kötődtek, régiek erősödtek 
meg. Ezek is segítettek abban, hogy lelki 
alkalmaink igazi sikereket mutassanak. Idei 
témánk Jézus követése volt, mindez kezdő és 
haladó szinten is. Így a még döntés előtt ál-
lók és a már hitben járók számára is megfe-
lelő lelki táplálékot nyújtott a tábor. Jézus 
néhány tanítványának életét vettük lencse-
végre, végigtekintettük Isten Fiának munká-
ját a Földön, szembesültünk a hívő élet ne-
hézségeivel, buktatóival, hallottunk az imád-
ság fontosságáról, illetve a hét végén meg-
kaptuk a jó bizonyságtétel vázlatát is.  
A hét alatt sorra olyan személyek életéből 
tanulhattuk meg ezeket, akik koránt sem 

M INDENNEL BÍRÓK 
Ismeretlen szerző után németből 

Van örömünk: senki nem rabolhatja el, 
hárfánk: maga a nagy Király hangolta fel, 
forrásunk: el nem apad hűs vize sohasem, 
erőnk: viselni minden terhet győzelmesen, 
boldogságunk: leírni nem képes földi szó. 
Minden a mienk benned, Krisztus,  
nagy Megváltó! 

Túrmezei Erzsébet 
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mindarra a sok jóra, amit az Ő nagy irgalma 
és kegyelme kimunkált. 
Két meghatározó élménnyel gazdagodtam ez 
alatt a pár nap alatt. Az első a Gördülők dé-
lutáni előadása volt. A Gördülők egy olyan 
tánccsoport, amelynek tagjai egytől egyig 
mozgássérültek, deréktól lefelé mozgáskép-
telenek. Megható és csodálatos látványt 
nyújtottak, ahogy a kerekesszékeikben kerin-
gőztek vagy zumbáztak, teljes mértékben 
felvállalva önmagukat. Azt hiszem, van mit 
tanulni tőlük: hiszen a mi drága mennyei 
Atyánk valamennyiünknek különböző képes-
ségeket adott, és teljesen, tiszta szívből csak 
akkor munkálkodhatunk Benne, ha minden 
Tőle származót kivétel nélkül elfogadunk és 
felvállalunk. 
A másik esemény, ami nagyon megérintett, 
az utolsó napi úrvacsora volt. Közel kétezer-
ötszázan ismerték el, hogy az Úrhoz tartoz-
nak, hogy részt kérnek a szövetségéből, val-
lották meg bűneiket, és nyertek bűnbocsána-
tot. Nekem a végére már potyogtak a köny-
nyeim. Egyszerűen az jutott eszembe, hogy 
vajon mit csinál most Isten. Talán Ő is sírt az 
örömtől, hogy ilyen sok szeretett és régóta 
várt teremtménye került közel Hozzá. 
Azonban nem feltétlen szükséges elutazni 
Tatára, hogy halljuk, van kiben bízni és re-
ménykedni még a legborúsabbnak ígérkező 
napon is. Azt, hogy megszavazzuk-e a mi 
szerető Atyánknak a bizalmat, azt nem a 
tábor szervezői, hanem mi magunk döntjük 
el. És Isten nap mint nap választ vár.  

SzR 

Családi	nap	Családi	nap	Családi	nap	–––			képekben	képekben	képekben	 

2015. szeptember 12-én ugyan borúsan in-
dult a reggel, de a nap végére megláthattuk 
Istenünk hatalmát a természet felett is a gyö-
nyörű napsütésben. A lelkünknek is ilyen 
lehetőséget kínál Urunk, csak el kell fogad-
nunk kegyelmét! Aki eljött a hívásra és kö-
zöttünk töltötte ezt a szombati napot, értékes 
beszélgetésekkel, Isten Igéjével, baráti, test-

véri kapcsolatok ápolásával és sok-sok vi-
dám kisgyermek örömtől csillogó szemének 
emlékével térhetett haza otthonába. A nap 
vendége volt Draskóczy Lídia előadóművész 
családjával, aki amellett, hogy megtáncoltat-
ta a résztvevők egy részét, két saját énekét 
tanította meg a gyülekezetnek az áhítaton. A 
hagyományos sütiversenyre ismét szebbnél 
szebb süteménycsodák készültek, melyeket a 
gulyásleves után fogyaszthattunk el. Termé-
szetesen a nap zárása a szokásos nemek kö-
zötti kötélhúzóverseny volt! A nap hangula-
tába enged betekintést ez a néhány fénykép 
(még több kép található a gyülekezet honlap-
ján).                               – Szerk. 
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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, 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, énekkaraink jövőjéért; 
� a házasságokért és a Szentlélek munkájáért a családok életében; 
� egyházunk és egyéni lelki életünk megújulásért; 
� a missziói munkákért; 
� a gyászolókért, a megkeseredett szívűekért; 
� a magyar népért, országunk jövőjéért, vezetőiért. 



 

 

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 második csütörtökön 9:30 Baba-mama kör 
         közbenső héten    9:30 Hitmélyítő mamakör 

Minden hónap első keddjén 18:30 Férfióra 
Minden hónap harmadik péntekén 17:00 Női óra 
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    
 

November 1.   10:00 U� rvacsorás istentisztelet reformáció  
           alkalmából 

November 22.  10:00  O� rök élet vasárnapja 
November 28.  9:30  Egyházmegyei presbiteri konferencia 
November 29.  15:00  Idősek szeretetvendégsége 
November 29.  17:00  Adventi zenés istentisztelet 
 

December 21–23. 18:00  U� rvacsorai előkészıt́ő alkalmak 
December 24.  16:00  Szentesti istentisztelet 
December 25.  10:00  Karácsonyi istentisztelet úrvacsorával  
           és gyermek-istentisztelettel 
December 26.  10:00  Karácsonyi istentisztelet úrvacsorával 

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 

Karácsony alkalmából jelenik meg.  

 
A lapot önkéntes adományokból  

tartjuk fenn. 

REGGELEDIK               F��� L�jo
 

Reggeledik, friss Ige kell! 
Kísérjenek a végszavak: 
Az ÚR közel! Az Úr közel! 
S igéiben velem marad. 

Derüs arc és szelíd szavak 
lehessenek a rangjelem, 
deríthessenek fel másokat, 
s a békesség legyen velem. 

*** 

REGGELI KÉRDÉSEK      2 Tim 3,16 

Mennyit ülsz a Biblia mellett? 
Hány Ige ver gyökeret benned? 
Gyümölcsöt is érlel a – csended? 


