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„Az angyal pedig ezt mondta 
nekik: „Ne féljetek, mert íme, 
hirdetek nektek nagy örömet, 
amely az egész nép öröme lesz: 
Üdvözítő született ma nektek, aki 
az Úr Krisztus, a Dávid városá-
ban. A jel pedig ez lesz számotok-
ra: találtok egy kisgyermeket, aki 
bepólyálva fekszik a jászolban.”  
És hirtelen mennyei seregek so-
kasága jelent meg az angyallal, 
akik dicsérték az Istent, és ezt 
mondták: „Dicsőség a magas-
ságban Istennek, és a földön bé-
kesség, és az emberekhez jóaka-
rat.” (Lk 2,10-14) 
Kicsit több mint kétezer éve ka-
rácsonykor a mennyei világ külö-
nösen közel került a mi földünk-
höz. A pásztoroknak angyalok 
jelentek meg, akik dicsőítették 

Istent, és csodálatos üzenetet adtak át nekik. Ezen a ka-
rácsonyon is Isten ennyire közel jön hozzánk, a meny-
nyek országa itt van közöttünk. Hogy hogyan lehet eny-
nyire közel a menny a földhöz? Az Úr Jézus Krisztus-
ban megtaláljuk a választ, mert Isten nem csak a 
mennyei világban akart Isten lenni, hanem ember is 
akart lenni a földön. Isten Fia, Jézus Krisztus a meny-
nyei világból a mi földi, emberi érzékeinkkel megtapasz-
talható világunkban született meg. Ő Istennek a mi 
hozzánk szóló szava, látható üzenete, hozzánk való 
viszonyulásának megjelenítése. 
Karácsony lényege az, hogy Isten ennyire közel jön a 
földi világhoz, Fiát emberi testben küldte el hozzánk, 
hogy hallhassuk a szavát, láthassuk a csodáit, és ma már 
Szentlelke által érezzük jelenlétét, közelségét. Ennek a 
megtapasztalása, átélése adja meg az ünnep igazi 

csodáját, lényegét, és válhat 
számunkra Istentől jövő aján-
dékká. 
Azon az éjszakán, kétezer évvel 
ezelőtt az angyalok Isten üzene-
tét adták át az embernek. Ez 
most is szól hozzánk, az életün-
ket megváltoztathatja: 
Ne féljetek! – Szól a mennyei 
hang, amikor annyi mindentől 
lehetne félni. De Isten szava fel-
emel és bátorít, biztonságot és 
erőt ad, hiszen az örömhírről 
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szól. Az örömhír pedig az, hogy eljött a Sza-
badítótok! Megszületett Jézus Krisztus, Isten 
ennyire közel jött hozzánk! Szabadok lehe-
tünk a félelemtől, az aggodalmaskodástól, 
a csüggedéstől. Amikor a lelkünkben csata 
kezd dúlni, hogy  mindezek elválasszanak az 
Istentől való meghitt kapcsolattól, bátran 
bízhatunk az Úr Jézus Krisztusban és kiált-
hatunk hozzá segítségért. Bízhatunk Benne, 
és Ő harcolni fog értünk. Ezt a kegyelmet 
élhetjük át, ahogyan Ő megszabadít a lel-
künk félelmeitől, megkötözöttségeitől. 
Mennyei Atyánk nem félelemmel telinek, 
aggodalmaskodónak, elcsüggedtnek szeretne 
bennünket látni, hanem örvendezőnek és 
szabadnak. Ő szeretetével és valóságos sza-
badítással fordul felénk, és kiűz minden fé-
lelmet, aggodalmat, csüggedést a szívünkből. 
Valódi örömöt és szabadságot ad. 
Békességet ad, jóakarattal néz rád. – Jóaka-
rónk Ő, és így néz ránk is, a Vele való kibé-
külést szeretné nekünk adni. Ez teszi igazivá 
a karácsonyt, amikor felfedezhetjük Isten 
felénk nyújtott kezét, amivel a Vele való 
békességet szeretné adni, hogy felfedezzük 
mekkora szeretettel fordul felénk. Nincs mi-
től félnünk már, hiszen Ő közel jött hozzánk, 
nem zárkózik el tőlünk. S bármi rossz is tör-
ténik az életünkben, a Vele való békességünk 
nem törhet meg, semmi sem választhat el 
Tőle, mert Ő békességben szeretne velünk 
lenni, szeretettel és jóakarattal néz törékeny, 
bukdácsoló életünkre. 
Aki pedig ezt elfogadja, a jóakarat embere  
többé nem önmagára, hanem a felé forduló, 
őt szeretettel (vissza)hívó és váró Istenre 
néz. Isten megajándékozottja az, aki átélte 
a szabadítást, a bűnből, a megkötözöttségből, 
a félelemből. Isten megbékéltetettje az, aki 
nincs többé már haragban Vele, ellenkezés-
ben, hanem szeretetteljes közösségben, neki 
való engedelmességben. Isten elkötelezettje 
az, aki nem önmagáé már, hanem az Úr ter-
vét keresi, az Ő célját szeretné beteljesíteni. 
A jóakarat embere az, akit Isten szeretete 
megragadott, és teljesen lefoglalt a maga 
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számára. Isten jóakarata ellenállhatatlanul 
megragad és nem enged el többé. Aki telje-
sen az Övé már, az át tudja élni a Vele való 
békességet ezen a karácsonyon is. 
Nem kell félned, lehetsz te is a jóakarat em-
bere, testestől-lelkestől Isten tulajdona és 
eszköze! Megszabadít minden félelmedtől, 
csüggedésedtől, aggodalmadtól. A világ Te-
remtője és Megmentője jóakarattal, szeretet-
tel fordul hozzád. Nincs már ezért semmi, 
amitől félned kellene. A Vele való békesség-
ben élheted át, mi az a cél, amire téged szán. 
Fogadd el bátran a neked felajánlott békekö-
tését!       Barna Edit teológus 

Hiteles konferencia 
Az idei Egyházmegyei Presbiteri Konferen-
cia a „Hiteles élet, hiteles szolgálat” kérdését 
igyekezett körbejárni. 
A szép számban megjelent vendégek, részt-
vevők számára a köszöntőt követően      
Márkusné Láng Ilona lelkipásztor tartott 
áhítatot, aztán pedig P. Tóth Béla nyugalma-
zott lelkipásztor előadásában átfogó elemzést 
hallhattak a jelenlévő presbiter testvérek 
mindarról, ami a hitelesség – a keresztyén 
hitelesség – az Istenben való élet, és a szol-
gálat fogalomkörét érinti. Valamint, miben is 
rejlik mindez, és hogyan válik a presbiter – a 
keresztyén, a hívő – hitelessé, amely meglát-
ható a szolgálatok különböző területein is. A 
csoportos beszélgetéseket és az ebédet köve-
tően az összefoglaló korreferátumban pedig 
Matyó Lajos lelkipásztor idézte fel hangsú-



 

 

3 Presbiteri gondolatok 

örömHíRlap 

2018. KARÁCSONY  

lyosan a délelőtt hallottakat, kiegészítve azo-
kat fontos igei gondolatokkal. Mindezekből 
szemezgettem részeket, hogy a kedves olva-
só is részesülhessen az ott hallottakból. 
A kezdő áhítat alapigéjéül az 1Pt 5,1-6 szol-
gált, amely részletesen leírja a hiteles presbi-
ter fontos feladatköreit és annak minőségét. 
Az igehirdető nagytiszteletű asszony rávilá-
gított azokra a lényeges részekre, hogy mi-
lyen is legyen a presbiter, és hogyan szolgál-
jon az Ige alapján. Kiemelve néhány pontot 
az elhangzottakból, a szolgálat és az alázat 
pólusait meghatározva nyerhettünk betekin-
tést a mélyebb összefüggések világába.  
„Legeltessétek Isten közöttetek levő nyáját; 
ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészke-
désből, hanem készségesen; ne is úgy, mint 
akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem 
mint akik példaképei a nyájnak.” – Hogy mi 
is igazán a szolgálat? Legeltetni. Mit is jelent 
legeltetni? Az igei tanítást is, de elsősorban 
az életet. Azzal az élettel legeltetni, amit 
élünk és ahogyan éljük azt. Ha kell, szóval 
is, de az egyik legfőbb feladat a gyülekezet 
békéjét, rendjét fenntartani, megőrizni, s 
gondoskodni a gyülekezet szükségleteiről. 
Önként, örömmel, készségesen tenni mind-
ezt, az uralkodás bármilyen formája nélkül.  
Csak, ha Krisztus a presbiter példaképe, 
válhat ő is példaképpé a gyülekezet szá-
mára. S ami szorosan kapcsolódik ehhez, 
hogy a  presbiternek is „legelnie” kell, 
mert csak úgy tud legeltetni, szolgálni, 
hitelesen élni. S igazán ebben gyökerezik 
minden. Az Istennel való kapcsolatban. Mert 
anélkül csak fárasztó emberi jótékonykodás 
az egész, különösebb eredmény nélkül. Az 
alázat pedig elemi pillére kell, hogy legyen 
a szolgálatnak, tudva azt, hogy ez Isteni 
elhívás és egyben jutalom. „Jutalmam, 
hogy tehetem!” – hangzott az általunk jól 
ismert diakónusi jelmondat, amelyet feleme-
lő újból és újból meghallani, tudva azt, ami 
az igehirdetés végén is említésre került: mi 
„hervadhatatlan koszorút” kapunk, és az 
Isten szolgálatába belekerülni valóban hatal-

mas ajándék, jutalom.  
P. Tóth Béla nyugalmazott lelkipásztor  
„Hiteles élet, hiteles szolgálat”  című előadá-
sában az elején némi szarkazmussal kitért 
arra, hogy ami a címben szerepel, azzal töké-
letesen egyetért, és tulajdonképpen két szo-
rosan összetartozó fogalomról van szó, 
amely mindenki számára egyértelmű, és ki-
tűnő, ha így működik, s ez esetben nem is 
lényeges minderről több szót ejteni az egye-
ző álláspontok miatt. Ámde érdemes körül-
járni, bármennyire is nyilvánvaló.   
A „hiteles” vagy a hitel szó a Bibliában egy 
helyen, a Károli fordításban a 2Thessz 1,10 
versében található  „…mivelhogy a mi tanú-
bizonyságunknak hitele volt ti nálatok…” Az 
újfordításban pedig így olvasható:              
„…aminthogy ti is hittel fogadtátok bizony-
ságtételünket.” A hit és a hitel – hitelesség – 
szavak egymás mellé kerülve értelmet nyer-
nek olyan összefüggésben is, hogy annak 
lehet hinni, aki hiteles. Aki hiteles, ugyan-
azt teszi, amit mond. A cselekedet és a 
beszéd ugyanaz. Krisztus nemcsak mond-
ta a tanítványainak, hogy szeressétek egy-
mást, hanem életét adta a bűnös világért.  
Kétezer esztendő óta világít, mert hiteles. 
Azt valósította meg, amit mondott.  
Nagyszerűen felépített előadásában nagytisz-
teletű úr kitért az élet fogalmára, annak a 
Biblia szerinti kétféle értelmezésére, misze-
rint van a biológiai élet, amely az alapvető 
életfunkciókról, a fajfenntartás, az élet foly-
tonosságáról tud gondoskodni, és van egy 
másik, magasabb szintű élet, az Istenben 
való élet. „Akié a Fiú, azé az élet; akiben 
nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg ab-
ban.” (1Jn 5,12)  
Ez a Bibliának az igazi,  „nagybetűs” élet 
fogalma. Aki behívta Isten Fiát a szívébe és 
aki behívja naponként, a Biblia szerint abban 
van meg az élet. „De ez az a kenyér, amely a 
mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, 
meg ne haljon.” (Jn 6,50) Fontos azonban 
mind a kétféle életről gondoskodni, azt ápol-
ni, különben elpusztul.  
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Továbbá az állatvilágból vett példákon át 
ismertette a bevésődés fogalmát, és ezt pár-
huzamba állítva a gyermekkorban látott, és 
önkéntelenül átvett mintákkal, melyek visz-
szaköszönnek felnőttkorban, és tudnak rom-
bolni, de még jobb, ha építenek. Hetven éve-
sen is meg lehet térni az Úrhoz, de mennyi-
vel csodálatosabb, amikor valaki fiatal kor-
ban hall az Istenről.  
„Neveld a gyermeket a neki megfelelő mó-
don, még ha megöregszik, akkor sem tér el 
attól.” (Péld 22,6)  
Az élet gondoskodásra szoruló érzékeny 
dolog, mint ahogy az Istenben való élet is. 
Vigyázni kell, nehogy elhalványuljon ben-
nünk az elhívatásunk. Az elhívást úgy kell 
magunkban őrizzük, mint a legdrágább kin-
cset.  
A szolgálattal kapcsolatban pedig egy definí-
cióval indított, miszerint: „A szolgálat annyi, 
mint erőnket a mások rendelkezésére és 
hasznára fordítani.” Kifejtette, mennyire 
lényeges az „én” félrehelyezése – „Annak 
növekednie kell, nékem pedig alább szálla-
nom.” (Jn 3,30)  
Sokszor nehéz észrevenni, amikor az énünk 
uralkodik – „Uram, ne nekünk, hanem a te 
nevednek szerezz dicsőséget…” (Zsolt 115,1)  
Képesek vagyunk sa-
ját magunknak keresni 
a dicsőséget, annyi 
nárcizmus van ben-
nünk, és mennél na-
gyobb bennünk az 
„én”, annál kisebb az 
Úr. „Annak növeked-
nie kell…” Hiteles 
élet, hiteles szolgálat 
egymást erősítő fogal-
mak, amelyek szoros 
kölcsönhatásban van-
nak.  
Majd saját életéből 
vett tapasztalást osz-
tott meg: „Ha csiná-
lom, végzem a szolgá-

latot, akkor tisztulok, ha pedig közben tisztu-
lok, még inkább végzem és megvalósítom. S 
amikor mindinkább helytáll az ember a meg-
valósításban, annál inkább tisztul a hite és 
rendeződik, s erősödik az élete!” Egymást 
erősítő, „öngerjesztő” tényezőkről van szó. 
Nagy a szükség a szolgálatra, a Krisztusi 
típusú szolgálatra, amelyben hitelesség van, 
ahogy Pál is megfogalmazta: „szeretetben 
szolgáljatok egymásnak”. 
Matyó Lajos lelkipásztor testvérünk össze-
foglaló korreferátumában tömören átvette a 
délelőtt hallottakat, néhány hangsúlyos mon-
datban reagált rá, és igei mondandója alapjá-
ul János evangéliumából idézett: „Én vagyok 
a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juho-
kért.” (Jn 10,11) Majd folytatta a 14. és to-
vábbi versekkel.  
A „Hogyan lehetünk hitelesek?” kérdésre a 
már délelőtt is felhozott Igével válaszolt: 
„Élek pedig többé nem én, hanem él bennem 
a Krisztus.” (Gal 2,20) 
A pontos meghatározás után pedig a szolgá-
lat köré négy pontot csoportosított, melyek-
ben koncentrálódik a hiteles élet, hiteles 
szolgálat egysége:  
1. A vezetés: a családdal, a gyülekezettel 
együtt elöl járni az életünk példájával. 



 

 

2. A ránkbízottak gondjait ismerni, együtt 
hordozni segítséggel. 
3. Követhető, vonzó példát adni, s nekem 
kell úgy élnem, ami önmagáért beszél. 
4. Közösségben tehetjük mindezt a szolgála-
tot, nem kell egyedül. Vannak szolgatársa-
ink, akikben szintén meg kell látni az Isten 
által szeretett embert, függetlenül attól, hogy 
ő hol tart a gyülekezetünkben az élete rende-
zésében. Közösségben szolgálunk. 
Jézus hív: „Én vagyok a jó pásztor, és a jó 
pásztor életét adja a juhaiért, és a juhai isme-
rik az ő hangját… ismerik az én hangomat.”  
Te ismered-e? Ki tudod-e választani a   
sok-sok hang kavalkádjában? 
Lehetőségünk van megismerni az Ő hangját. 
Adja az Úr, hogy ez megvalósulhasson   
mindannyiunk életében hittel, hitelesen.   
         Ifj. Elek István 
 
 

Evangélizációs hét 
Mi, a gyülekezet tagjai, bár nem vagyunk 
egyforma szinten a hitben való járásban, az 
evangélizációs alkalmak mindenkihez tud-
nak szólni, mindenkit tudnak fejleszteni. 
Külön érdekesség volt nekem, hogy Monty 
Taylor lelkipásztor úr jött el hozzánk. Ő az 
Egyesült Államokban született, ez a kiejté-
sén is hallatszott, de ez egy kellemes pluszt 
adott a hallottakhoz. Az előadások nagyon jó 
szerkezetűek voltak, jó stílusúak, a „házba 
nem az ajtóval berontók”. Az általa használt 
példázatok könnyen érthetővé tették az ép-
pen aktuális lekciót. Csodálkozásra készte-
tett, hogy ilyen szépen megtanult egy ilyen 
nehéz nyelvet, mint a magyar. Férjemmel és 
a gyerekekkel együtt hallgattuk meg az 
egyes prédikációkat. 
A heti sorozat azt kutatta, hogy kicsoda   
Jézus. Az egyes alkalmakon más-más szem-
szögből vizsgálva kaphattunk erre választ.  
Jézus az élet kenyere 
Mikor Jézus öt kenyérrel és két hallal úgy 
tudott vendégül látni ötezer férfit és családja-
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ikat, hogy utána 12 kosár telt meg a mara-
dékkal, a nép nagyon fellelkesült. Lelkesedé-
süknek az oka az volt, hogy fizikai szükség-
letük, az éhség ki lett elégítve. Ennek nyo-
mán azonnal Jézust akarták királyuknak, 
remélve, hogy később is könnyebb, jobb 
életet élhetnek. Jézus tanítása szerint viszont 
a fizikai jólétnél sokkal fontosabb az a 
lelki táplálék, ami tőle származik. Enélkül 
még a legtökéletesebb táplálék is kevés, lám 
a mannát kapó ősök is végül meghaltak. A 
Jézustól kapott kenyér azonban az örök élet, 
mert „…aki énhozzám jön, nem éhezik meg, 
és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg 
soha.” (Jn 6,35) 
Jézus a világ világossága 
Jézus a fény, aki képes rávilágítani a hibá-
inkra és a bűneinkre. Az emberek sokszor 
arra használják a sötétséget és a félhomályt, 
hogy valamit elfedjenek. A szórakozóhelyek 
félhomályában nehéz észrevenni a saját, 
vagy egy másik ember hibáit. Jézus meglát-
tatja velünk, hogy mely az a terület az éle-
tünkben, amin még dolgoznunk kell, és   



 

 

abban biztosak lehetünk, hogy sosem kér 
tőlünk káros dolgot.  
Jézus világosságát mi is vissza tudjuk tük-
rözni a világ felé a jó cselekedeteink által. 
Azonban vigyázni kell, mert az üdvösséget 
nem a hit és a jó cselekedet adja együtte-
sen. A jó cselekedet nem feltétele, hanem 
következménye az üdvösségnek és a hitnek. 
Számomra nagyon megkapó volt az a rész, 
amikor a gyülekezet egységéről volt szó. A 
gyülekezet teljesítménye és külső megítélése 
nagyrészt abból áll, milyen jó cselekedetek-
kel tudja visszatükrözni ezt a világosságot. 
Ehhez a tagoknak csapatként kell dolgozni. 
Akármilyen tehetségek vannak egy csapat-
ban, ha folyton vitatkoznak, a tehetség nem 
tud kibontakozni. De ha összhang van, hatal-
mas dolgokra képesek. Ezért imádkozott 
Jézus is, vagyis az egységért. Tehát, közvet-
ve miértünk is imádkozott Jézus, már akkor, 
kétezer évvel ezelőtt, ami nekem egy nagyon 
megható és hatalmas dolog. 
Jézus a jó pásztor 
Jézus azért jött, hogy bőséges életünk le-
gyen. Ez a bőség nem a földi javakat jelenti, 
hanem más, fontosabb tartalommal megtöl-
tött életet. Jézus emellett tanít is minket, 
hogy sok területen megálljuk a helyünket: 
hogyan legyünk jó szülők, jó társak, hogyan 
osszuk be a pénzünket stb. De mindez kevés 
lenne, mert az Ő földi életének célja az 
volt, hogy meghaljon értünk a keresztfán. 
Ez mindennek az alapja, erre épül minden 
további tanítása.  
Jézus azért a jó pásztor, mert soha nem hagy 
cserben. Mert nem szűkölködöm, mert min-
den számomra fontos dolgom megvan. 
„Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez 
vezet engem.” (Zsolt 23,2) Vagyis vannak az 
életünkben egyszerűbb és nehezebb idősza-
kok is. De az Ő szeretete mindenkor elkísér 
minket. 
Jézus az út, az igazság és az élet 
Ezen az alkalmon a figyelmünk a homokra 
és a kősziklára való építés közötti különb-
ségre vetült. Vannak az életünkben változó 
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dolgok, ilyen a család aktuális összetétele, az 
anyagi helyzetünk, vagy a karrierünk. Ha 
ezeke építünk, az eljövendő változás hatásá-
ra (pl. a gyerekek kirepülnek, a munkahely 
megváltozik, anyagilag rosszabb periódusba 
kerülünk) biztosan összeomlunk, akár a ho-
mokra épített ház. Krisztus viszont az a 
szikla, akire magunkat építve nem om-
lunk össze, mert Ő egy biztos támasz ne-
künk. 
Bármilyen kétségünk támad az életben egy 
döntés meghozatalakor, a Szentírásra bizton 
támaszkodhatunk. Vagyis „Sola Scriptura!”, 
„Egyedül a Szentírás!” Jó erre gondolnunk, 
mikor olyan helyzetben találjuk magunkat, 
amikor erkölcsileg megkérdőjelezhető dönté-
seket próbálnak meg a környezetünkben 
valamiképpen kimagyarázni, az alapvető 
értékeinket relativizálni.  
Nekünk, hívő keresztyéneknek komoly fela-
datunk van a világban, segítenünk kell má-
soknak mind fizikai, mind lelki értelemben. 
A „Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkal-
mas, akár alkalmatlan az idő…” (2Tim 4,2) 
magyarázata nagyon emlékezetes. Az alkal-
mas időben az Igéről történő beszélgetés 
egyértelmű: amikor mind a beszélő, mind a 
hallgató szeretne társalogni. Az alkalmatlan 
idő viszont nem akkor van, mikor a hallgató 
nem szeretné azt, hanem épp fordítva. Ami-
kor a hallgató (például a gyermekünk) sze-
retne tőlünk tanulni, de épp a házimunkával 
vagyunk elfoglalva, vagy esetleg pihennénk. 
Pedig pont ilyenkor kellene összeszedni ma-
gunkat, és ellátni azt a feladatot, amit tényleg 
az Úrtól kaptunk aznapra. 
Jézus a szőlőtő 
Jézussal állandó kapcsolatban kell lennünk, 
anélkül nem tudunk adni az Ő szeretetéből. 
Vagyis nem elég az a kijelentés, hogy valaki 
„jó református”, „jó zsidó” stb. Folyamato-
san fognunk kell az Úr adását, ehhez pe-
dig folyamatosan szükségünk van az Igé-
re, mely segít megismerni az Urat. A csap 
sem tud vizet adni, ha nincs rácsatlakoztatva 
a vízvezetékre. A szőlővessző sem tud    



 

 

teremni, ha el van választva a tövétől.  
Az Igének idő kell, hogy átjárja a lelkünket. 
Az igeolvasás nem versenyfutás, elmélked-
nünk kell rajta, tanulmányozni, esetleg kívül-
ről megtanulni. Mint ahogy a forró vízbe 
lógatott tea-filternek is idő kell, hogy átadja 
a zamatát a víznek, úgy az Igének is időt kell 
adni, hogy dolgozhasson bennünk. (Ez min-
den reggeli rohanásomban eszembe jut.) 
Öröm volt ezekre az előadásokra járni, újra 
és újra rácsodálkozni az Úr szeretetére. A 
példák nagyon jól szemléltették, hogy mi-
lyen alapvető igazságokra vezethető vissza, 
hogy milyen nagy szükségünk van életünk-
ben a megváltó Urunkra, aki annyira szere-
tett minket már akkor, régen is, hogy minden 
bűnünket felvállalva, annak árát megfizetve 
halt meg értünk a kereszten. Különösen jó 
volt ezt egy olyan előadótól hallani, aki nem-
csak, hogy egy másik gyülekezetből jött, de 
egy másik földrészről származik, és gyö-
nyörködni abban, hogy a Földnek messzi 
pontjáról jövő emberek is ismerik Jézus taní-
tását, még akkor is, ha Monty Taylor hosszú 
évek óta Magyarországon él.  

        Szomorné Dr. Vonza Éva 
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A Megbékélés házában 
A 2018. évi októberi utolsó hetünket ismét, 
sokadszorra is Berekfürdőn töltöttük férjem-
mel és gyülekezetünk aprajával-nagyjával. 
Már nyáron szükségét éreztem, mert itt tu-
dunk igazán testvéri közösségben lenni, 
elsősorban a kiscsoportokban, ahol mindig 
úgy tapasztaltam, az őszinteség, a nyíltság 
Isten jelenlétének köszönhető. Az asztalkö-
zösséget is szívesen említem, ami mindig 
megadja az „alaphangot”. 
Nekem az ősz mindig nehéz időszakom, 
lelkileg van szükségem a Megbékélés házá-
ra! Milyen telitalálat ez a megnevezés a re-
formátusok lelki „felüdülőhelyére”! Éppen a 
békesség kell az életemnek, mert a megbéké-
lés már régen megtörtént. Ki kell szakadni az 
otthonból, és itt, jó messze, új értelmet kap 
újra és újra minden, ami talán napjainkat 
nehézzé teszi és keseríti. 
Sokszor szerepel ez a szó a Bibliában többfé-
le kontextusban:  
„Béküljetek meg az Istennel!” (2Kor 5,20), 
„Éljetek békességben.” (2Kor 13,11), 
„Nagy békességük van azoknak.”  
         (Zsolt 119,165), 
„Békességetek legyen énbennem.”  
             (Jn 16,33), 
„Békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus 
Krisztus által.” (Róm 5,1), 
„És Isten békessége.” (Fil 4,7) 
A mi református közösségünk is azt a békes-
séget kívánja Jézus Krisztusban, aki által az 
Atyához juthatunk: „Áldás, békesség!”  
Minden nap – az első áhítattól kezdve, ame-
lyet Barthos Gergely tiszteletes úr tartott – az 
élő Igét hallhattuk. Úgy hiszem, hogy min-
den jelenlévőt újra döntésre és önvizsgá-
latra késztetett, amikor feltette a kérdést: 
Milyen a hitem? (Ma még lehet, ma még 
szabad, borulj le a kereszt alatt!) 
Sebestyén Julianna tiszteletes asszony az esti 
áhítatok folyamán arra mutatott rá az újszö-
vetségi Igéken keresztül, hogy Jézus     
Krisztus miért jött, mi az eljövetele célja, mit 



 

 

akar velem, mit az emberrel? Éppen megke-
resni az elveszettet, engem is ebben a világ 
által túlterhelt állapotomban. Isten ma is 
keres, és üdvösséget szán a kereső ember-
nek! 
Közösségben vagyok Vele? Mert Jézus 
Krisztus a fiú, és „akié a fiú, azé az élet”! Az 
igazi, bővelkedő élet.  
Minden igehirdetés után valamelyik ének járt 
az eszemben, itt ez:  

„A szívem úgy vár,  
ó, jöjj, ne késs már 
Uram Jézus, térj be,  
ó, térj be hozzám!” 

Milyen öröm, amikor el is énekeljük. Hiszen 
Jézus a mi építőnk, én is az Ő megismerésé-
vel, elfogadásával juthattam el a kívánt sza-
badságig. Még egy ének, csak a címét említ-
ve: „Velem vándorol utamon Jézus”. 
Sebestyén Győző tiszteletes úr az újrakezdés 
Istenéről tartotta prédikációit. Isten újat tud 
kezdeni, hiszen Ő megtartja ígéretét, de csak 
a hozzá fordulókkal, az Istent keresőkkel tud 
újat kezdeni. Én is ezért jöttem, hogy hall-
gassam újra meg újra. Ő szeret! Várom, 
hogy szólítson – engem? Igen, engem is! 
Isten uralkodásáról, kormányzásáról is hal-
lottunk magyarázatot: mert Isten a törvényei 
által vezet, irányít és kormányozza a min-
denséget. Ezen az alkalmon ez volt a tanul-
ságom: milyen jó az új szív, általa nem 
kerültem zsákutcába, mert hitem az üd-
vösségre nézve nem ingott meg, bizonyos-
ságom van Isten szeretetéről, általa va-
gyok szabad! Napról napra éltet, és megadja 
nekem azon felül is kegyelméből, amire 
szükségem van. Azt a békességet is, amelyre 
vágyom. Írhatnék még a bizonyságtételekről 
(különösen megérintettek a csütörtökön el-
hangzottak: „Ne aggodalmaskodjál, nézz 
Istenedre fel”), a jó beszélgetésekről, a cso-
dálatos időről, körülményekről, de akinek 
lehetősége van, vagy vágyódása, mindenkép-
pen el kell jönnie, mert a táplálék, amit itt 
kap, az életmentő! 
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Zárásképpen a kapott Igémet osztom meg: 
„Békességet hagyok néktek; az én békessége-
met adom néktek: nem úgy adom én néktek, 
amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti 
szívetek, se ne féljen!” (Jn 14,27) 
             Bojsza Tamásné 
 

Békesség Istentől 
Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - a szív,  
Amíg ver, mindörökre nyugtalan.  
De mindörökké nyughatatlanul,  
Istentől mégis Békessége van.  
Nyugalma nincs, de Békessége van.  
Békesség Istentől.  

Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - vihar,  
Örök hullámzás a víz felszíne.  
De lent a mélyben háborítlanul  
Pihen a tenger s az ember szíve,  
Hadd hullámozzék a víz felszíne.  
Békesség Istentől.  

Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - s ez a  
Nyugtalanság, mint a járvány, ragad.  
Te sugarazd szét békességedet  
És szóval, kézfogással másnak add.  
Az Isten Békessége is ragad.  
Békesség Istentől.  

Reggel mondd, délben mondd és este mondd  
A Feltámadott első, szép szavát.  
És ragyogóbbá lesz a reggeled  
És csillaghímesebb az éjszakád.  
És békességesebb az éjszakád.  
Békesség Istentől.  

Békesség Istentől: mi így köszönjünk,  
Hogy köszöntésünkben lélek legyen -  
Vihartépett fák - ágainkon mégis  
Vadgalamb búg és Békesség terem.  
Békesség: köszöntésünk ez legyen.  
Békesség Istentől. 
       Reményik Sándor 



 

 

A SZÖVETSÉG 
„Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek 
az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-
nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, 
ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel 
jársz utadon és boldogulsz.” (Józs 1,8) 
Már egy ideje tervezem, hogy egy év alatt 
elolvasom a Bibliát az elejétől a végéig egy 
huzamban, ezért a fenti Ige buzdítására na-
gyon engedelmesen – mondhatni „rakoncá-
san” – január óta elkezdtem komolyabban 
tanulmányozni a Bibliát az elejétől kezdve, 
magyarázatokat hozzáolvasva. Ezzel párhu-
zamosan a jogi szakvizsga második (majd 
harmadik) részvizsgájára készültem, tehát 
valóban éjjel-nappal tanulmányoztam 
hol Isten, hol a magyar büntetőjog 
(ill. polgári jog) törvény-
könyvét. 
Egy egyetemi anekdota-
beli oktató szerint egy 
igazi jogász, ha körülnéz, 
mindenhol jogalanyokat 
és jogtárgyakat lát. A 
bibliatanulmányozás so-
rán nem tudtam elvonat-
koztatni ettől a jogi néző-
ponttól, de ennek köszön-
hetően nagyon sok új 
dolgot értettem meg az 
Úr kegyelméből, és mindezt 
nem rejthetem véka alá. 
I. Jogászként a feladatom a jogszabá-
lyok (a köztudatban törvények) tanulmányo-
zása, alkalmazása az élethelyzetekre. Civil-
ként nagy örömet lelek Isten törvényének 
tanulmányozásában, amit szintén igyekszem 
az élethelyzetekre alkalmazni. Mi a jogsza-
bály (törvény)? Tulajdonképpen általánosan 
kötelező magatartási szabály, norma az élet 
szinte minden területére nézve – talán leg-
először a bűncselekmények jutnak eszünkbe, 
de ezeken kívül is szinte minden életkörül-
ményt szabályoznak: a család, az egyház, a 
kereskedelem, az oktatás életviszonyait, és 
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így tovább. (Georg Jellinek jogtudós szerint 
a jog az erkölcs minimuma. Ebből kiindulva 
talán mondhatjuk, a Biblia az erkölcs maxi-
muma.) 
Ha a Bibliára, mint Isten törvényére te-
kintünk, és szeretnénk összehasonlítani az 
emberi törvényekkel, például egy magyar 
törvénykönyvvel, szembetűnő különbsége-
ket vehetünk észre: 
A magyar törvények, jogszabályok gyors 
változásnak vannak kitéve. A Biblia törvé-
nyei viszont nem változnak, öröktől fogva 
vannak, csak eleinte nem írásbeli formában 
léteztek. „Kezdetben volt az Ige, és az Ige 
Istennél volt, és Isten volt az Ige.” (Jn 1,1) 
Az írásbeliség megjelenésével a törvényeket 

eleinte kőtáblákra vésték, 
és őszintén örülök, hogy 
e tekintetben nagy fejlő-
désen mentünk keresztül, 
mert a munkám így lega-
lább fizikai értelemben 
nem „nehéz”… 

Az Alaptörvény a „törvények 
törvénye”, a magyar jogrend-
szer alapja, legfőbb (belső) 
jogforrása (az egyszerűség ked-
véért most nem térnék ki a 
nemzetközi és EU-s viszonyok-
ra), hasonló szerepet tölt be a 
Bibliában a Tízparancsolat: 

noha nincs minden élethelyzetre pon-
tos szabály, de ebből lehet következtetni, 

levezetni más szabályokat. Például nem ol-
vashatjuk a Bibliában, hogy „Ne kütyüzz 
napi 24 órát!”, mégis értjük, hogy ha ez tölti 
ki a napunkat, az ellentétes azzal a parancs-
csal, miszerint „Ne legyen más istened raj-
tam kívül!” Csak megjegyzem, olvastam egy 
olyan gondolatot, hogy ha Isten liberális 
társadalmat akart volna, akkor „Tíz Javasla-
tot” adott volna nekünk. 
Egy nyomtatásban megjelent törvénykönyv, 
vagy akár jogtárból kinyomtatott törvény 
számomra többnyire szimpla munkaeszköz, 
ideje sincs „hozzám nőni”, már dobhatom is 



 

 

10 

örömHíRlap 

Gondolatok 2018. KARÁCSONY  

ki, mert nagymértékben módosult, ezért in-
kább már ki sem nyomtatom, csak ránézek 
az elektronikus jogtárban, hogy vajon ez a 
passzus még ugyanaz-e most is, mint egy 
hónappal ezelőtt, vagy a múlt héten. A Bibli-
ámat viszont nagyobb becsben tartom, van 
borítója, vannak benne könyvjelzők, fel van 
regiszterezve, aláhúzásokkal, kiemelésekkel, 
rövid megjegyzésekkel van teletűzdelve. 
A magyar törvényeket, jogszabályokat akár-
hányszor olvasom is, nagyjából ugyanazt 
jelentik, ugyanúgy kell azokat értelmezni, de 
Isten törvényében sokszor előfordul, hogy 
akár egy igeszakaszban is mindig újabb és 
újabb üzenet, mondanivaló 
rejlik.  
Isten és az ember törvé-
nyeinek közös vonása, 
hogy nehéz, vagyis in-
kább lehetetlen betű sze-
rint mindent betartani, 
jogi terminológiával élve 
jogkövető magatartást 
tanúsítani. Olyan sarkos 
megfogalmazást is olvas-
tam Isten törvényeinek 
betartásáról, miszerint az 
engedelmesség eredmé-
nye az élet, az engedet-
lenségé a halál, és az 
igazi engedelmességhez 
pedig nem kell póráz. 
Ha nincs önkéntes jogkövetés, földi életün-
ket lehet, hogy megússzuk bírósági eljárások 
és jogviták nélkül, de Isten ítélőszékét egyi-
künk sem kerülheti el! Bár Magyarországon 
1990 óta nem szabható ki halálbüntetés,  
Isten előtt mégis létezik bűnös állapotunk 
(azaz az Isten nélküli élet) következménye-
ként a lelki halál állapota, kvázi halál-
büntetés. „Mert a bűn zsoldja a ha-
lál…” (Róm 6,23) 
Magyar állampolgárként Magyarország terü-
letén a magyar törvények hatálya alatt éljük 
mindennapjainkat, emberi teremtményként 
Isten törvényeinek hatálya alatt is, ha hisz-

szük, ha nem, ha akarjuk, ha nem.  
„Ignorantia legis non excusat”, azaz a 
törvény nem ismerete nem mentesít a fele-
lősség alól! 
II. Ezen a jogi környezeten belül lehetőség 
van egyedi szerződések (pl. munkaszerző-
dés, adásvételi szerződés ingatlan, autó vá-
sárlásakor, hitelszerződés stb.) megkötésére 
is, különböző felekkel. Isteni kontextusban a 
szerződésnek a szövetség kifejezés feleltet-
hető meg, mely etimológiáját tekintve a szö-
vet szóból ered. Egy tetszőleges szövetet 
megvizsgálva látható, hogy a szálak sűrűn 
egymásba illeszkedve egy erős kötést alkot-

nak (egy tágabb jogi kategória egyéb-
ként a „kötelem”, feltételezem 

a „kötés” szóból). A szö-
vetség szó összetartozást, 
összefogást, összefonó-
dást jelent, a szövet szá-
laihoz hasonlatosan.   
Isten amellett, hogy adta 
általános hatályú tör-
vénykönyvét, személyre 
szólóan, egyedileg, szö-
vetség útján szeretne 
személyes kapcsolatba 
lépni velünk.  
A szerződés Ptk. szerinti 
meghatározása: a felek 

kölcsönös és egybehangzó jognyi-
latkozata, amelyből kötelezettség keletkezik 
a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a 
szolgáltatás teljesítésének követelésére.  
Ha egy szerződésre gondolunk, lehet, hogy 
egy hosszadalmas, apró betűs, érthetetlen és 
unalmas dokumentum villan be, amit több-
nyire végig sem olvasunk, csak gyorsan alá-
firkantjuk a végén, hogy hamarabb szabadul-
junk. Pedig szerződni nem csak írásban, ha-
nem szóban és ráutaló magatartással is lehet. 
Ha veszek például egy kiló kenyeret a sarki 
boltban, elég, ha leveszem a polcról, és lete-
szem a vételárat a pultra, még megszólalnom 
sem szükséges, megköttetett az adásvételi 
szerződés – amennyiben persze az eladónak 
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nénk írásba egy világi szerződésben. A régi 
szerződéskötések során egyéb szimbolikus 
jelentésű aktusok is voltak szokásban, így 
például a saru átadása tulajdon-átruházás, 
jogról való lemondás esetén, kézfogás egy 
szerződés megkötésekor, felemelt kéz – Isten 
tanúkénti hívása jeléül, a nő betakarása a 
férfi köntösével a házasság jeleként stb. 
Az 1Móz 15,7-21 versekben azt olvassuk, 
hogy Ábrahámnak kettéhasított húsdarabok 
között kellett volna átsétálnia az Úrral kötött 
szövetség megpecsételésének jeléül, kifejez-
ve ezzel, hogy vállalja a halált a szövetség 
megszegése esetén, mondván: hűtlenségem 
esetén történjen velem is az, mint ezekkel a 
kettéhasított állatokkal. Amikor azonban 
lement a nap, az Úr füstölgő kemence és 
tüzes fáklya képében ment át a húsdarabok 
között. Mit jelent ez? Az Úr Jézus magára 
vállalta Ábrahám és az emberiség hűtlen-
ségének következményeit, mivel tudta, 
hogy az ember önerejéből a szövetségi 
hűségre képtelen. Ezért készítette elő a 
helyettes áldozatot, a Megváltó keresztha-
lálát.  
Ha kinyitjuk a Bibliát, az elején az Ószövet-
ség, majd a felén jócskán túlhaladva az Új-
szövetség feliratokra lehetünk figyelmesek, 
tehát a Biblia maga is nemcsak, hogy tör-
vénykönyv, de szövetség is egyben. A régi 
„ó” szövetséget Isten Izráel népével kötötte, 
egyen-egyenként az ősatyákkal is, majd ké-
sőbb, Jézus Krisztus által Izrael népéről min-
den hívőre kiterjesztette a hatályát. Sokan 
úgy gondolják, hogy az Ószövetség már ré-
gen aktualitását vesztette, pedig nem. Erről 
is egy jogi analógia jut eszembe. A legrégeb-
bi hatályban lévő alkotmány az amerikai, 
ami egy sajátos jogszabály-szerkesztési tech-
nikát alkalmaz: az 1787 óta változatlan 
törzsszöveghez ún. alkotmány-kiegészíté-
seket fűztek, a mai napig 27-et, ilyen alkot-
mány-kiegészítéssel vezették be az alkohol-
tilalmat, később ugyanilyen alkotmány-
kiegészítéssel törölték is azt, de a megszöve-
gezésben mindkét alkotmány-kiegészítés 

sincs ellenvetése.  
A szerződésnek meghatározott tartalmi ele-
mei, részei vannak: 
A szerződő feleket tekintve a szövetségben 
nem egyenrangú felek állnak egymással 
szemben, mint az emberi szerződések eseté-
ben, hiszen Isten szuverén Úr, ezért igazán 
megtisztelő, hogy így lehajol hozzánk, és 
magához akar emelni.  
A szövetség időbeli hatálya örök, a szerző-
désé nyilván nem. „Örökké emlékezik szö-
vetségére…” (Zsolt 105,8) 
A szövetség tárgya egyedileg meghatáro-
zott, nem blankettaszerződésről, általános 
szerződési feltételekről van szó, ahová csak 
az adatokat kell beírni, A szövetség/
szerződés kitér a felek lényeges jogaira és 
kötelezettségeire. Természetesen a szövet-
ségnek van egy általánosabb terjedelme is. 
Amire Isten kötelezettséget vállal, és amire 
nézve az embernek jogosultsága keletkezik: 
a bűnbocsánat és az örök élet. Az ember-
nek mindössze hinnie kell, hogy Jézus 
Krisztus, Isten Fia magára vállalta bűne-
inket és az ezért járó büntetést, így szemé-
lyes Megváltónkként fogadhatjuk el őt. Az 
általános részen túlmenően, ha úgy tetszik 
„különös részben” az Úr minden embernek 
személyre szabottan egyedi szövetséget 
ajánl, ahogyan az ősatyák esetében is. Egy 
példát emelnék ki: Ábrahám azt az ígéretet 
kapta, hogy utódai megsokasodnak és meg-
kapják Kánaán földjét, Ábrahám pedig hűsé-
gesen, engedelmesen követte az Úr paran-
csait.  
Egy szerződés szokásosan tartalmaz ún. 
szerződési garanciákat is, ez a szövetség 
tekintetében hűségben, avagy hűtlenségben 
nyilvánul meg. A szövetség inkább a biza-
lomra, mint a garanciákra támaszkodik. A 
szerződési garanciák funkcióit régen az 
„áldások és átkok” töltötték be, tehát aki 
betartotta a szövetségben foglaltakat, az ál-
dásra számíthatott, aki nem, arra átok várt. 
Ez lényegében ma sincsen másképp, min-
denesetre mókás lenne, ha ilyesmiket önte-
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olvasható, ezáltal ellentmondás keletkezik. 
Az ellentmondás a „lex posterior derogat 
legi priori” jogelvvel oldható fel, miszerint a 
későbbi törvény lerontja a korábbit. Esetünk-
ben az Ószövetség nincs tehát hatályon 
kívül helyezve, csak ellentmondás esetén 
az Újszövetség rendelkezéseit vesszük fi-
gyelembe. 
Akaratunkon kívül nem lehetünk egy szer-
ződés részesei, csak ha elfogadjuk azt. Hiába 
szeretne valaki megajándékozni mondjuk 
egy autóval, ha nem veszem át, nem lesz az 
enyém. A kölcsönös és egybehangzó akarat-
nyilatkozat kinyilvánításaként sor kerülhet a 
hitelesítésre (szentesítésre), melynek jele 
lehet az aláírás, pecsét, tanúk aláírása, de 
akár egy kézfogás is.  
Előfordul, hogy legnagyobb erőfeszítésünk 
ellenére sem köthetünk szerződést, mivel 
szerződési akadályok gátolnak, pl. cselek-
vőképtelenség. Isteni kontextusban a szövet-
ségkötés jelentős akadályát képezi az Isten 
szerinti bűn. Nagyon jól szemléltethető ez 
úgy, ha két nyitott tenyerünk közé beteszünk 
egy papírlapot, mely a bennünket Istentől 
elválasztó bűnt jelképezi, így azt tapasztal-
juk, hogy nem tudjuk imára kulcsolni kezün-
ket, nem tudjuk az imád-
ságban Jézus Krisztus ke-
zét megfogni, vele a szö-
vetséget szentesíteni. 
Életed legfontosabb kér-
dése, hogy Isten szövetsé-
gese vagy-e, elfogadod-e a 
bűnbocsánatot és az örök 
életet, amelyet Jézus 
Krisztus kereszthalálán 
keresztül kínál neked!  
Az Úrnak egészen konk-
rét terve van veled. Nem 
mindegy, hogy céltalanul 
hánykolódsz a tengeren, 
mint egy hajó a viharban, 
vagy tervszerűen haladsz 
egy pontosan meghatáro-
zott úti cél irányába, mely-

hez a Biblia a legjobb GPS. Az élet értelme 
nem a világ szerinti siker, hanem az Isten 
elhívására irányult élet.  
Ha már elfogadtad Isten szövetségét, tartsd 
meg parancsolatait! A kegyelem ingyen van, 
de az áldás az engedelmesség jutalma. 
7 éve vagyok Isten szövetségese, ez idő alatt 
bőven volt alkalmam megtapasztalni vezeté-
sét és áldásait. Nem vagyok feddhetetlen, 
sokszor engedetlenkedem, de erről itt azért 
nem írok, mivel inkább bátorítani szeretném 
a testvéreket, nem elcsüggeszteni. Az Úr 
belőlem is újat teremtett, és körülöttem is 
szinte mindent újjáteremtett a „szövetség-
kötés” után: válásom után új lakóhelyre, egy 
élő hitű gyülekezetbe vezetett, új munkát, 
később férjet, majd gyermekáldást kaptam, 
támadóimat elnémította, tágabb családom 
tagjai közelednek az Úr felé (hárman közü-
lük már konfirmáltak). Kaptam a szolgálat 
ajándékaiból is: elsősorban a zenei-, ének-, 
és gyerekek közötti szolgálatba kapcsolód-
hattam be Isten kegyelméből, de fontos szol-
gálatnak tekintem azt is, hogy időnként el-
küldök egy-egy Igét, áhítatot olyan hittestvé-
reimnek, akinek az építését, vigasztalását, 
erősítését szolgálhatja. A gitár számomra az 
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Az Úr csodásan mûködik 
Az Úr csodásan működik, 

De útja rejtve van; 
Tenger takarja lábnyomát, 

Szelek szárnyán suhan. 
Mint titkos bánya mélyiben, 

Formálja terveit, 
De biztos kézzel hozza föl, 

Mi most még rejtve itt. 

Bölcs terveit megérleli, 
Rügyet fakaszt az ág. 

S bár mit sem ígér bimbaja, 
Pompás lesz a virág. 

Ki kétkedőn boncolja őt, 
Annak választ nem ád, 
De a hívő előtt az Úr 
Megfejti önmagát. 

Ne félj tehát, kicsiny csapat, 
Ha rád felleg borul, 

Kegyelmet rejt, s belőle majd 
Áldás esője hull! 

Bízzál az Úrban, rólad Ő 
Meg nem feledkezik, 

Sorsod sötétlő árnya közt 
Szent arca rejtezik! 

Ahogyan az ének is szól, az Úr csodásan 
működik az én életemben is, de útja rejtve 
van előttem.  
Áldom és magasztalom az én megváltó Ura-
mat, hogy a nehéz időkben sosem hagyott 
magamra, és bár nem tudom megmondani, 
mit miért rendezett így, bízom benne, hogy 
Ő tudja. 
Az Ő tökéletes terve az, hogy már április óta 
Dunakeszin élünk, szeptember óta a Vasár-
napi Iskola Szövetség „Örömhír” újságjának 
munkatársa lehetek, és most egy újabb kis 

az új hangszer, amelyen keresztül újra meg-
tapasztaltam, hogy Istennek semmi sem le-
hetetlen! Az egyik legkedvesebb megtapasz-
talásom az, amikor a gyerekkoromra vissza-
emlékezve arról ábrándoztam, bárcsak újra 
ehetnék papsajtot, nézelődtem, hátha találok 
valamelyik mezőn, erre az Úr kinövesztett 
két tövet a kertünkben!  
„Még nyelvemen sincs a szó, te már ponto-
san tudod, Uram.” (Zsolt 139,4) 
Végezetül elárulom, a szakvizsgáim is sike-
rültek, férjem és anyósom áldozatos odaszá-
násának is köszönhetően, bár sokszor fel 
akartam adni közben. De az Úr szólt: „Az én 
igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha 
meghátrál, nem gyönyörködik benne a lel-
kem. De mi nem a meghátrálás emberei va-
gyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy 
életet nyerjünk.” (Zsid 10,38-39)  
SOLI DEO GLORIA!   
         dr. Brückner Melinda 
 

Új szövetséged elfogadom 
1. Új szövetséged elfogadom, 
Magam egészen odaadom, 

Nem tartok semmit, legyen tiéd. 
Félelmeimtől irgalmad véd! 

2. Áttört kezedbe kezem teszem, 
Ne engedd kérlek, ha elveszem. 
Láncolj magadhoz örökre már, 

Nincsen itt részem, nincs, ami vár. 

3. Hű lenni nékem, tudom, nehéz, 
De szívem, lássad, hű lenni kész. 

Járva az útat, ha botlanék, 
Emelj magadhoz keresztedért. 

Vándor Gyula 
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Anyakönyvi híreink 2016. december 18-ig 
 

Esküvők – A következő párok kértek áldást házasságkötésükre: 
Juhász Attila Csaba és Török Eszter április 09. 
Tóth Attila István és Szodorai Noémi június 04. 
Dr. Novák Károly és Dr. Lencsér Katalin augusztus 04. 
Vig Attila és Földi Katalin augusztus 13. 
Lévai Antal Márk és Tarcza Eszter augusztus 27. 
Dr. Győri József Miklós és Kovács Judit szeptember 03. 
Kunstár Zoltán és Csutorás Alexandra Enikő október 21. 
Varga Sándor és Stadler Lilla október 22. 
 

Keresztelők – Osztozunk a gyermekáldást kapott családok örömében 
KOVÁCS LILLA CSENGE - Kovács István és Széplaki Csilla gyermeke január 17. 
Szász Vince - Szász Ferenc és Vince Júlia gyermeke március 20. 
Magyar Bence - Magyar Tibor és Szkala Márta gyermeke március 20. 
Neuwirth Félix - Neuwirth Gábor és Hangyál Szilvia gyermeke április 17. 
Márta Levente István - Márta István és Netz Katalin gyermeke május 01. 
Szilvási Szonja Ninetta - Szilvási Ákos és Márkus Mónika gyermeke május 29. 
Kunszt Kamilla - Kunszt Szabolcs és Tóth Orsolya gyermeke június 12. 
Kökény Zoé - Kökény Tibor és Gliba Viktória gyermeke június  26. 
Nagy Lídia Viola - Nagy Zsolt Béla és Ombodi Eszter gyermeke július 03. 
Bagyinka Milán és Lili - Bagyinka Csaba és Bódi Zsuzsanna gyermekei szeptember 04. 
Bévárdi Bernát - Bévárdi Balázs Sándor és Orbán Tímea gyermeke szeptember 11. 
Tóth Nándor Tibor - Tóth Tibor és Horváth Adél gyermeke október  09. 
Tornai Boglárka - Tornai Tamás és Faragó Bettina gyermeke december 04. 
Sándor Bence és Máté - Sándor András és Nagy Brigitta Zsuzsa gyermekei december 18. 
 

Felnőttkeresztség: 
Tornai Faragó Bettina- Faragó József és Ványi Emilia gyermeke december 04. 
 
Konfirmálók 
Fiataljaink konfirmációja:  

Arany Boglárka, Bagu Ádám, Bartha Zsombor, Győri Boldizsár, Jakus Dániel, Kerti 
Dániel, Kiss Bence, Pozsár Evelin, Sebestyén Mátyás, Szabó Zalán, Tarcza Teodóra, 
Tóth Kristóf, Tóth Krisztián Márk. 

Imádkozzunk lelki épülésért mindannyiuk szívében! 

Anyakönyvi híreink 2018. december 11-ig 
 

Esküvők – A következő párok kértek áldást házasságkötésükre: 
Zeke László és Vikár Ágnes április 28. 
Simon Zoltán és Nagy Nikolett május 5. 
Bugyi János és Lakits Ildikó május 26. 
Bihary György és Botos Rozália július 5. 
Matány Norbert és Kovács Vivien         július 7. 
Jónás Márk és Sleisz Györgyi július 7.   
Karmacsi Szergej és Héder Györgyi október 26.       

 
Keresztelők – Osztozunk a gyermekáldást kapott családok örömében  
PÁNCZÉL ESZTER - Pánczél Gergely Márton és Deák Krisztina Gizella gyerm. február 11. 

PÁNCZÉL NORBERT - Pánczél Gergely Márton és Deák Krisztina Gizella gy. február 11. 

KOVÁCS BOTOND KENDE - Kovács István és Széplaki Csilla gyermeke március 4. 

DOMOKOS-BERKI ATTILA - Berki Attila és Domokos Ágnes gyermeke március 18. 

GYATYEL MÁRK - Gyatyel György és Gyatyel-Antal Réka gyermeke március 25. 

BERKES MIRJAM – Berkes Tamás és Berkesné Baliga Noémi gyermeke április 15. 

TÓTH-SZODORAY LEVENTE – Tóth Attila és Tóth-Szodoray Noémi gyermeke április 29. 

CZIPRI RÓZA – Czipri Zsolt és Czipri Andrea gyermeke május 6. 

KOVÁCS MIKLÓS DÁNIEL – Kovács Miklós és Frey Ildikó gyermeke május 27. 

SZILVÁSI SZOFIA NIKOLETTA –  Szilvási Ákos és Szilvási-Márkus Mónika  gy. június 17. 

ASZTALOS ZALÁN – Asztalos Ferenc és A. Cselőtei Andrea gyermeke július 1. 

VASS NÓRA – Vass György és Bíró Sarolta Otília gyermeke július 15. 

SZOMOR ROLF –  Szomor Rolf Máté és Szomorné Dr. Vonza Éva gyermeke július 22. 

REMÉNYI GABRIELLA - Reményi István és Reményiné Dohy Gabriella Éva gy. szept. 2. 

BALOGH NOÉMI - Balogh Zoltán és Balogh-Reményi Gabriella gyermeke szept. 2.              

NYUKA NÓRA – Nyuka Gábor és Szerényi  Eszter gyermeke szept. 9. 

KÁLÓZI BALÁZS LÁSZLÓ – Kálózi Attila Mihály és Szabó Csilla gyermeke szept. 16. 

BARNA MÁTÉ ÁGOSTON – Barna József és Barnáné Tar Hajnalka gyermeke szept. 23. 

CSEPREGI EMMA – Csepregi András Gábor és Csepreginé Gyatyel Bettina gy. szept. 30. 

HIBÓ NIMRÓD – Hibó Balázs és Simon Viktória gyermeke október 7. 

NEUWIRTH ALEX – Neuwirth Gábor és Neuwirth Szilvia gyermeke nov. 11. 

HALÁSZ VIOLA – Dr. Halász Gábor és Dr. Halászné Unger Zsuzsanna gyermeke nov. 25. 

 
Konfirmálók 
Arany Levente, Barsi Boglárka Katalin, Cselőtei Rebeka Regina, Elek Orsolya, 
Gremsperger Anna, Kalmár Réka Barbara, Léhmann Péter, Nagy Rebeka,   

Steiner Jonatán, Szúnyogh Daniella, Tasi Anna, Urbán Gergő 

 
Imádkozzunk lelki épülésért mindannyiuk szívében! 



 

 

15 Anyakönyvi hírek 

örömHíRlap 

2018. KARÁCSONY  

Temetések – Az Úr vigasztalását kérjük a megszomorodott szívűeknek: 
 

Elhunyt testvérünk                                                  Lakcíme Halálának ideje 

Gyatyel György (81) Dunakeszi, Tisza u. 49. 2017.12.28. 

Varga Sándorné (88) Fót, Vasútsor 6. 2017.12.24. 

Balogh Lászlóné (60) Fót, Szent Imre u. 68. 2017.11.30. 

Juhász János (88) Fót, Kossuth u. 25. 2018.01.08. 

Ibolya Ferencné (82) Fót, Vass Gereben u. 26. 2018.02.01. 

Andi Ferencné (90) Fót, Szent Benedek Park 73. 1/2 2018.02.23. 

Gerőcs Jánosné (84) Fót, Szent Benedek u. 21. 1. em. 1. 2018.02.03. 

Nagy Istvánné (69) Fót, Németh Kálmán u. 55. 2018.02.25. 

Ladányi Jánosné (82) Fót, Kilátó u. 66. 2018.02.25.                             

Zsigri Sándor (88) Fót, Bem József u. 7. 2018.03.05. 

Jakubek Andrásné (87) Fót, Batthyány u. 13. 2018.03.01. 

Görbedi Jánosné (70) Fót, Áchim András u. 38. 2018.02.27. 

Barna Sándor (83) Fót, Eötvös u. 2/a 2018.03.28.                                       

Németh Béla (60) Jászberény, Réhely u. 17. 2018.03.27. 

Dubois Jacques Joseph Monrico (74) Fót, Czuczor Gergely u. 9. 2018.02.10. 

Kiss József Antal (67) Fót, Semmelweis u. 1/a 2018.04.12. 

Cselőtei Józsefné (83) Fót, Baross Gábor u. 33. 2018.04.23. 

Kovács Istvánné (87) Fót, Arany János u. 10. 2018.05.09. 

Liszkai Istvánné (85) Fót, Ady Endre u. 30. 2018.06.21. 

Keresztesi Sándorné (72) Fót, Berda J. u. 15. 2018.07.04. 

Bakos Jenőné (80) Fót, Fruzsina u. 3. 2018.07.25. 

Nagy Judit (39) Fót, Petőfi u. 17. 2018.08.22. 

Fekete Mihályné (92) Fót, Balavásár u. 19. 2018.08.22. 

László Tamás (48) Fót, Liget u. 1. 2018.08.23. 

Madaj Istvánné (83) Fót, Mindszenty u. 24. 2018.09.06. 

Láda Ferenc József (59) Fót, Tóth Árpád u. 26/c 2018.09.08.  

Kocsis János (87) Fót, Árvácska u. 104. 2018.08.25. 

Varga Istvánné (77) Fót, Széchenyi u. 9. 2018.10.23. 

Lissai Jánosné (95) Fót, Ady Endre u. 23. 2018.11.12. 

Fekete Dávid (27) Fót, Bethlen Gábor u. 15. 2018.11.12. 



 

 

16 

örömHíRlap 

Bizonyságtétel 1. 2018. KARÁCSONY  

gyermeket bízott ránk szerető kegyelméből.  
Hálás vagyok, hogy elmehettem idén nyáron, 
életemben először Biatorbágyra, egy női 
csendeshétre.  
Sok teherrel érkeztem, fáradtan és kimerül-
ten vágytam az Úr éltető szavára. Szerető 
testvérekkel vett körül az Úr, és gondozásba 
vett gyógyító szava által. Ittzés István lelki-
pásztor hirdette az Igét, a János evangéliuma 
4. részéből a jól ismert samáriai asszony 
történetén keresztül. A mi emberi életünket 
üres korsóhoz hasonlította, melyben ak-
kor fakadhat forrás, ha a szívünkbe költö-
zik az Úr Jézus. Istennek ez a célja, hogy 
benned lakjon! Akkor teljesedik ki az éle-
tem, ha Krisztus bennem él már, addig élő 
halott vagyok. Isten megszólít, életre hív. Az 
emberi feltétel, hogy a hívásra igent mon-
dok, válaszolok, befogadom Krisztust. Ha 
tudatosan mellette döntök és elfogadom, 
hogy Ő az Úr az életemben, akkor lesz teljes 
a Megtérés (nem féllábas). A legszebb ruhát 
ekkor kapom meg, a Szentlélek ajándékát. 
Megajándékoz Önmagával! Korsó életem-
ből így válhat Forrás élet. 
Ezután a lelkiismeret és a Szentlélek közötti 
kapcsolatról volt szó. A lelkiismeret egy 
lelki radarhoz hasonlít. Jellemformáló 
eszköz, megkülönbözteti a morális érte-
lemben vett jót és rosszat. Ösztönözhet 
minket, hogy a helyeset tegyük. Visszatart-
hat a helytelen cselekedetektől. Megítélheti 
bennünk a tetteinket.  
Sajnos el lehet hallgattatni. Ha nemet mon-
dok rá, eltorzul és félrevezet. Szükségünk 
van rá, hogy megtisztuljon.  
„Akkor a Krisztus vére, aki örökkévaló Lélek 
által önmagát áldozta fel ártatlanul az Isten-
nek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiisme-
retünket a holt cselekedetektől, hogy szolgál-
junk az élő Istennek.”(Zsid 9,14) 
Ki az, aki nyugodtan hagyatkozhat tehát 
lelkiismerete szavára? 
Akinek Isten Igéje a magatartásának alapkö-
ve. Aki naponta olvassa Bibliáját (élesíti a 
radart). Akinek szíve vágya Istennek enge-

delmes életet élni. Ha bűntudata van, amikor 
valamit helytelenül csinál. Ha a megtérés és 
újjászületés útján új életet kapott. 
A lelkiismeret fajtái és jellemformáló hatá-
sai:  
 az Isten nélkül élő ember lelkiismerete 

(torz, a másik hibáira irányul) és jellem-
formáló hatása révén = vádaskodó ember 

 a vallásos ember lelkiismerete (vallja és 
tagadja) = képmutató ember 

 a megbélyegzett lelkiismeret (tévtanítók-
ra, gonosz lelkekre hallgat) = a gonosz 
lelkekkel lesz kapcsolatban 

 gyenge lelkiismeret = törvényeskedő erőt-
lenség jellemzi 

 jó és tiszta lelkiismeret = kegyelmet és 
bocsánatot nyert ember 

Jézus lelkigondozta a samáriai asszonyt, az 
elrontott élete miatt. Az asszony menekülni 
próbált a leleplezés elől, de Samáriában ak-
kor, ott, ébredés történt. Jézus szavára. Az 
asszony hite által. 
Ha alázattal közelítünk az Isten Igéjéhez, 
akkor a Szentlélek személyessé teszi azt a mi 
számunkra is. 
Adja az Úr, hogy karácsony ünnepe sokak 
számára legyen személyes üzenettel megál-
dott!            Gali Barbara 
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Hálaénekkar 
Idén szeptemberben kezdtem meg a harma-
dik évemet a Hálaénekkar szolgálatában. 
Mondhatnám úgy is, hogy az volt életem 
egyik legjobb döntése, amikor csatlakoztam 
az énekkarhoz, de inkább úgy fogalmaznék, 
hogy a mi Mennyei Atyánk hívott el erre a 
szolgálatra, és én nem vonakodtam elfogadni 
a hívását, hanem meghallottam azt, és igent 
mondtam Neki. Ő pedig megáldotta az én 
engedelmességemet, mert valóban áldást 
jelent a zenei szolgálatban részt venni. Az 
énekeken keresztül egy folyamatos kapcsola-
tot tudunk fenntartani Jézussal, úgy, mint a 
napi Ige olvasásakor vagy imádkozás köz-
ben, mert amíg eléneklünk egy dalt, Őrá 
figyelünk, végiggondolva a szöveget. Hason-
ló gondolatok bizonyára többször is végigsu-
hannak bennünk, de sokunk számára talán 
nehézséget jelenthet szóról szóra megfogal-
mazni a mi Megváltónk felé a valódi monda-
nivalónkat, amit egy ének készen ad elénk. 
Például az első ének, amit a Hálaénekkarban 
megtanultam, pontosan elmondja, hogy mi-
ért is lehetek a tagja ennek a szeretetteljes 
közösségnek: 

„Kegyelemből léphetünk be  
szent jelenlétedbe,  

nem saját érdemeinkből,  
csak Jézus vérével.  

Jelenlétedbe hívsz most,  
hívsz, ó Uram.  

Kegyelem által vezérelsz,  
jövünk hozzád, Uram.” 

Én nem tudtam volna ilyen szépen és ponto-
san elmondani, hogy az Úr kegyelmének 
köszönhetem azt, hogy elhívott és énekelhe-
tek. Egy-egy keresztelőn vagy esküvőn álta-
lában mi adjuk az „ajándékot”, a köszöntést 
az ünneplő családnak, de számunkra lega-
lább olyan nagy ajándék hozzájárulni az örö-
mükhöz, és részt venni az ünneplésükben. 
Az istentiszteleteken is nagyon fontos a rá-
hangolódás az énekek által. Amíg elének-

lünk egy hosszabb zsoltárt vagy dicséretet az 
igehirdetés elején, addig ki tudunk lépni a 
reggeli rohanásból, a világra való figyelés-
ből, és kapcsolatba léphetünk Istennel. Fon-
tos és jó ez az áthangolódás. Ezáltal fel tud-
juk venni a megfelelő tempót. „Jézus követé-
se nem rövidtávfutás, nem rohanhatsz gyor-
sabban, mint ahogy Mestered vezet.”  
Ha nehézségeink vannak, vagy rossz ked-
vünk támad, segítség lehet egy Istent dicsőí-
tő ének eléneklése az imádság mellett, mert 
átformálhatja a lelkületünket. Az én egyik 
kedvencem ez: 

 „Uram tehozzád futok,  
élő vízre szomjazok,  

közelséged ó mily jó énnekem. 
Kérlek ne menj el tőlem,  
légy mindig segítségem,  

úgy kívánlak Téged Istenem. 
Én pedig szüntelen remélek,  

egyre jobban dicsérlek,  
ajkam beszéli a Te igazságodat. 

Hadd legyen most a dalom  
jó illat oltárodon,  

nagyon szeretlek Téged Jézusom!” 

Az idén először énekeltem együtt Passión az 
énekkaros testvéreimmel. Ennek az alkalom-
nak, és a felkészülésnek is igazi átformáló 
ereje volt. Böjtöt tartottam, és hétről hétre 
tanultuk a sok új éneket. A Passiós istentisz-
telet végére azt tapasztaltam, hogy hitem 
épült, erősödött, és valahogy a szeretet is 
megnőtt bennem. Megtanultunk egy nagyon 
fontos éneket: „Jézusom, áldozatodra gon-
dolok”. Azóta, ez az ének himnuszunkká 
vált, mert benne van a hála Krisztus kereszt-
halála iránt, amely értünk történt, és amit 
talán jobban nem is lehetne összefoglalni, 
mint ebben a nagyszerű énekben: 
„Köszönöm Neked a keresztet!” Ezt a köszö-
netet minden nap elénekelhetjük neki, nem 
csak nagypénteken. 
Mindannyiunk nagy örömére részt vehettünk 
az Adventi zenés istentiszteletünkön, ahol 
együtt dicsőíthették az Urat az óvodások, a 
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kisiskolás Hangicsálók, a Gárdonyi Zoltán 
énekkarunk – akik angyali kórusként énekel-
nek, a Hálaénekkar és a gyülekezetünk. Köz-
ben azt az örömhírt kaptuk Sebestyén Győző 
tiszteletes úrtól, hogy velünk az Isten, és ne 
térjünk le a Hozzá vezető útról. Vagy, ha 
mégis letértünk, kérjük imádságban a vissza-
találást. Együtt várjuk Jézusunk születésének 
napját.  
Szeretnék hálát adni szeretett kántorunknak a 
felkészítésért, szeretett lelkipásztorainknak a 
vezetésért, a családtagjainknak, mert olyan 
sokszor segítenek bennünket abban, hogy 
szolgálatunkat teljesíteni tudjuk, és a mi 
Mennyei Atyánknak, mert Övé a dicsőség! 
Áldott és szeretetteljes várakozást kívánok 
mindannyiótoknak! 
„Zengjen hát a hálám” – köszönöm, hogy 
befogadtatok.          Balogh Judit 
 
 
 

Várakozás 
Előző alkalommal ott fejeztem be bizonyság-
tételemet, hogy hálás vagyok az Úrnak azért 
az ajándékáért, hogy a Száz Juhocska Refor-
mátus Óvodában dolgozhatok, illetve szol-
gálhatok a gyerekek és a kollégák teljes sze-
retetközösségében. Most innen szeretném 
tovább folytatni, hogy azóta mi mindent tett 
az Úr az életünkben. Hogyan tapasztalhattuk 
meg ismét az Ő határtalan hűségét, kegyel-

mét, szeretetét és csodáját.  
Az első óvodai tanévem vége felé közeledve 
már úgy éreztem, ehhez én kevés vagyok. 
Kevés vagyok ahhoz, hogy megbirkózzak a 
sok feladattal, ami az otthonomtól távol eső 
időben az otthon rám váró feladatokból tevő-
dött össze. Folyamatos rohanásban voltam, a 
gondolataimat leterhelték az elvárásaim, 
egyik feladatból estem a másik feladatba. 
Túlterheltnek éreztem magam, ezért sokszor 
voltam feszült, és ebből kifolyólag pedig 
türelmetlenné váltam a családommal szem-
ben. Így utólag látva, sajnos figyelmen kívül 
hagytam minden igyekezetüket. A rohanós 
hétköznapok során férjemmel csak a teen-
dőkről, lényegesnek és sürgősnek vélt dol-
gokról, problémákról beszélgettünk, pedig 
szükségünk lett volna mélyebb kommuni-
kációra is. Nem figyeltünk kellőképpen egy-
másra, ami azt jelenti, hogy keveset érdek-
lődtünk egymás napja felől, és nem osztottuk 
meg egymással érzéseinket sem. A gyerek-
nevelés területén sem voltunk összhangban. 
Eltávolodtunk egymástól, és eluralkodni 
látszott körülöttünk a káosz.  
Sőt, miközben saját erőmből igyekeztem 
Isten mindkét értékes ajándékát megtartani, 
családomat és a munkahelyi szolgálatomat 
is, eközben a lelkem is elmaradt valahol út-
közben, és az Úrral való kapcsolatom felszí-
nessé vált. Pedig, ha az Urat követem, nem 
haladhatok gyorsabban, mint ahogy Ő akar 
vezetni engem.  
Jézus nagyon sokat dolgozott, mégis, mikor 
tehette, visszavonult az Atyával való csendes 
beszélgetésre. Nekem is ezt kellett volna 
tennem. Nem állandóan tevékenykednem, 
hanem hagyni, hogy Isten munkálkodjon 
bennem. Így hamar kimerültem, és azt gon-
doltam, ez így nem mehet tovább, változtatni 
kell. Persze nem értettem, miért kéri tőlem 
Isten, hogy válasszak, hiszen Tőle kaptam 
mindent. Sokat imádkoztam, hogy mutassa 
meg a helyes utat. Próbáltam kiokoskodni 
Isten válaszát, de hamar összezavarodtam.  
Egyik ilyen eset az volt, amikor egy kedves 
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gyülekezeti testvérünkkel való beszélgetés 
során felmerült bennem, hogy Isten talán azt 
szeretné, hogy most adjam át neki a szolgá-
latomat, mert ő meg éppen óvodát keres, de 
még nála is az Úr előtt van a kérdés, hogy 
merre tovább. Isten tervében tényleg ő szere-
pelt, de nem úgy, ahogy arra én gondoltam, 
és nem is akkor, hanem csakis az Úr időzíté-
se szerint.  
Mit is mond az Ige erről?  
„Bizony, a ti gondolataitok nem az én gon-
dolataim.” (Ézs 55,8)  
Ősszel elkezdtem a második óvodai tanéve-
met, és Berekfürdőre készültünk csendes-
hétre a férjemmel együtt, a gyerekek nélkül. 
Ekkor még mindig az Úr válaszát vártam. A 
csendeshétnek az egyik fő témája a keresz-
tyén otthon és család volt. Most még rosz-
szabbul éreztem magam a kudarcok miatt, 
amik ezen a területen problémát jelentettek 
számomra. Az Úr tudta mire van szüksé-
günk, így tavasszal elhívott bennünket elő-
ször egy házasságmegújító hétvégére, ami 
nagyon jó volt. Berekfürdői hazamenetelünk 
előtt újból próbáltuk megbeszélni a férjem-
mel, hogy hogyan legyen tovább. Ekkor kap-
tam az igés kártyát, melyen ez állt: „Bízzál 
az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére 
támaszkodj!” (Péld 3,5)  
Ekkor értettem 
csak meg, hogy 
hagyjam már abba 
az okoskodást, és 
ne én próbáljam 
kitalálni, mit és 
hogyan tegyek, 
hanem várjak, és 
Ő a megfelelő idő-
ben meg fogja mu-
tatni az utat.  
Mi még ekkor nem 
tudtuk, mit tervez 
számunkra az Úr, de Ő már igen. Berekfür-
dőről hazaérve kiderült, hogy kisbabát várok. 
Nagyon örültünk az érkezését illetően, ám a 
félelem is bennünk volt egyszerre, hogy  

alkalmasak leszünk-e mi erre. A várandósság 
kezdetével még nem is tudtuk, hogy újból 
mekkora próbatétel vár még ránk. Ám hama-
rosan elkezdődtek a nehézségek, amik sor-
ban követték egymást. Már az elején felvető-
dött a kérdés, hogy megmarad-e a baba, ezért 
hormongyógyszert kellett szednem. Teltek a 
hetek, és a 18. heti genetikai vizsgálaton az 
egyik mért érték magasabb volt az átlagos-
nál. Emiatt hétről hétre ultrahangvizsgálatra 
jártunk, és fokozott figyelemmel kísérték ezt 
az értéket, ami sajnos növekvő tendenciát 
mutatott. Az egyik orvosi vizsgálat alkalmá-
val, az orvosom azt mondta, hogy ha még 
tovább fog növekedni ez az érték, persze 
figyelembe véve a mértékét is, akkor lehet, 
hogy meg kell szakítani a várandósságot. Ezt 
követően, mikor kijöttünk az orvosi rendelő-
ből, a férjem megfogta a kezemet, rám nézett 
és azt mondta, hogy őt nem emberek adták 
nekünk, így el sem vehetik őt tőlünk.  
Borzasztóan nehéz volt ezzel a kialakult 
helyzettel szembenézni, várni, hogy egészsé-
gesen fog-e megszületni. Féltem attól, hogy 
ha beteg és sérült lesz, valamint egy életen át 
a segítségünkre fog szorulni, akkor én ho-
gyan leszek képes megbirkózni ezzel a nehéz 
feladattal, és miként fogja ez érinteni a csalá-
dunkat. Végül Sebestyén Julianna tiszteletes 

asszony segítségé-
vel együtt közösen 
az Úr elé vittük 
imádságban ezt a 
nehéz kialakult 
helyzetet, és kér-
tük, hogy mutassa 
meg most is az Ő 
nagy hatalmát. 
Kértük, hogy ha 
engedi, egészsége-
sen ajándékozza őt 
nekünk, de ha 

mégsem ez az akarata, akkor adja meg a 
hozzá szükséges erőt is. Nem volt könnyű, 
sőt, egyenesen nagyon nehéz volt kimonda-
ni, hogy: „Uram, legyen meg a te akaratod!” 
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Mélyen meg kellett magamban vizsgálni a 
szívemet, hogy hittel ki tudom-e mondani, 
hogy „Istenem, neked semmi sem lehetet-
len!” 
 

A legnehezebb kérés 

,,Legyen meg a Te akaratod!” 
Ha elkerülnek gondok, bánatok, 
könnyű kimondani. De ha nehéz 
órák jönnek, s az öröm ködbe vész? 
Ha a szív vérzik, a lélek zokog, 
ha éjszakának tűnnek nappalok, 
eltördelni mégis a mondatot, 
hogy ,,legyen meg a te akaratod!”? 

Inkább sikoltanék: ,,Atyám, ne, ne! 
Miért kell ennek így történnie? !” 
Szívem keserű lázadásba jut, 
ha érthetetlen előtte az út. 
Sírva tesz fel kínzó kérdéseket: 
,,Én Istenem, hát ez a szeretet? !” 

Aztán elcsitul: ,,Bocsáss meg, Atyám! 
Te szeretsz engem híven, igazán. 
Kínban vergődő szívvel is tudom: 
Te vezetsz engem a legjobb úton. 
Ellenemre is véghezviheted, 
de szívem attól nem lesz csendesebb. 
Taníts meg hát szívből kiáltani 
ne csak szájjal, de szívvel mondani: 
,,Ahogy te akarod, ne ahogy én!" 
A békesség csak így lesz az enyém. 

Lehet az út tövises, meredek, 
amerre vezetsz, bátran mehetek. 
S mindennapi kérésem az marad: 
,,Add, hogy csupán Téged kívánjalak!" 

,,Legyen akaratod", ha nap nevet. 
,,Legyen akaratod", ha éj temet. 
Legyen most és mindörökké! Igen! 

Fogd meg a kezem, fogadd el a szívem! 
Ha utam célját el is takarod: 
Hiszek! Legyen ahogy Te akarod! 

            Túrmezei Erzsébet 

Az Úr már megmutatta kegyelmét középső 
gyermekünk, Nóra születésénél, aki hama-
rabb érkezett a világra, mint kellett volna, 
akkor most miért ne tehetne újból csodát. 
5 évvel ezelőtt elképzelni sem tudtam, hogy 
valami bajként történhessen. Akkor még 
nem tudtam úgy imádkozni, hogy ezt ki tud-
jam mondani, de most azt éreztem, hogy 
Isten újból felteszi nekem a kérdést, és vá-
laszt vár.  
Egyik alkalommal, amikor ultrahangvizsgá-
latra készültünk, Isten ezzel az üzenettel 
szólt hozzánk: Kész vagy-e a nehezebb utat 
választani, ha arra vezetlek? Ekkor még nem 
értettük az üzenetét, és nem tudtuk, mi fog 
következni, de másnap az addigi legmaga-
sabb mért értékkel szembesültünk, ami víz-
fejűségre utalt. Ekkor merült fel az esetleges 
megszakítása a várandósságnak. Április 8-án 
vasárnap reggel fájó hasi görcsökkel beke-
rültem a kórházba, ahonnan haza már nem 
engedtek. Infúziót kaptam, és arra az esetre, 
ha a szülés korábban beindulna, tüdőérlelőt, 
amire ilyenkor nagy szüksége van a babának. 
Nem sokat kellett várni, április 12-én a 28. 
hétre 1410gr és 42cm-rel megszületett Máté. 
Koraszülöttként, mint a nővére, és egy héttel 
még korábban is, és még kevesebb súllyal, 
mint ő, de mégis egészségesen. Isten ismét 
beleengedett bennünket abba a próbaté-
telbe, aminek útját már korábban megta-
pasztaltuk, de mégis átélhettük az Ő nagy 
és csodálatos kegyelmét.  
A két koraszülöttség között volt sok hasonló-
ság, de mégsem volt ugyanaz. Amikor Máté 
megszületett, ő is azonnali légzéstámogatást 
kapott, infúziót, és megkezdték az etetését is 
szondán, azaz csövön keresztül. Az ő eseté-
ben több kérdéses dolog felmerült, sérv, el-
húzódó sárgaság, ami akár májbetegségre is 
utalhat, többszörösen megismétlendő anyag-
csere szűrővizsgálatra volt szükség, oldal-
kamra tágulat további megfigyelése, amit 
már a magzati ultrahangvizsgálatokon is 
végeztek. Tudom, hogy ekkora terhet ko-
rábban nem tudtam volna elviselni.       
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Ez volt a 3. császármetszésem, amit már az 
előző kettőnél nehezebben is viseltem most, 
és sok fájdalommal járt a gyógyulása. Még 
egy nem várt eseménnyel is meg kellett küz-
denem. Belázasodtam, legyengültem, gyulla-
dás alakult ki a szervezetemben, amit hosz-
szas antibiotikum-kezeléssel próbáltak gyó-
gyítani. Valamennyit javult az állapotom, de 
a gyógyszeres kezelés nem hozta meg az 
orvosok által várt eredményt. A szövetekben 
felgyülemlett tályog nem fakadt ki magától, 
ezért szükségessé vált egy második műtét a 
szülés után. A szervezetemben lezajló folya-
mat, az orvos elmondása szerint, akár még 
vérmérgezést is okozhatott volna, ezért kel-
lett időben elvégezni a sebészeti beavatko-
zást.  
Féltem, de az Úr lecsendesítette a szívem. 
Április 21-én, a műtét napján röviden ez az 
üzenet volt olvasható a Mai Ige című kiad-
ványban: „Át kell menned a tűzön, „de meg-
olvasztottalak, mint az ezüstöt, megpróbálta-
lak a nyomorúság kohójában.” (Ézs 48,10)  
Ahhoz, hogy megértsük az embereket, az ő 
cipőjükben kell járnunk. Ahhoz, hogy gyó-
gyítani tudjuk, először éreznünk kell a fáj-
dalmat. Jézus meg tud indulni erőtlenségein-
ken, mert volt már hasonló helyzetben (Zsid 
4,15). Végigjárta azt az utat, melyen most 

te jársz, és tudja mit érzel, ezért fordul-
hatsz hozzá, amikor bajban vagy, és kap-
hatod meg a segítséget, melyre szükséged 
van. Amikor tanácsot adunk, az emberek 
tudni szeretnék, hogy vajon tapasztalatból 
beszélünk-e, vagy csak könyvből szerzett 
tudásból. Ezért Isten megengedi, hogy átélj 
olyasmit, aminek nem örülsz, vagy amit 
nem értesz, hogy felkészítsen a mások felé 
végzett hatékony szolgálatra. Ha most az 
ötvös tüzében vagy, ez azért történik, mert 
Isten szeretne valamit elvégezni érted és 
általad.” 
Számomra úgy tűnt, hogy talán a szülész 
orvosomat is megérintették a történtek, mert 
érthetetlenül állt az eset előtt, de válaszként 
el tudtam neki mondani, hogy Isten kijelen-
tette számomra, hogy ezen nekem most át 
kell mennem. Ezen kívül kaptam még egy 
igei részt a 91. Zsoltárból: Az Úr biztos me-
nedék – „Oltalmam és váram... Mert ő ment 
meg téged… nem érhet téged baj… megpa-
rancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak 
rád minden utadon… Mivel ragaszkodik 
hozzám, megmentem őt… vele leszek a nyo-
morúságban, kiragadom onnan és megdicső-
ítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyör-
ködhet szabadításomban.” A tízpercesre 
tervezett műtétből egyórás műtét lett, mivel a 
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seb kitisztításakor sajnos a hasüreg is meg-
nyílt a beavatkozás közben. A sebész orvos 
arra figyelmeztetett, hogy vigyázzak magam-
ra, mert nem szeretne egy 3. műtétet. A gyó-
gyulás nagyon lassan történt, naponkénti 
sebkötözés, és vérhigító injekció több hóna-
pon keresztül, még a kórházban bent töltött 
két hónapot követően is szükség volt rá itt-
hon.  
A gyógyulásom alatt sokáig voltam korláto-
zott a mozgásban és az önmagam ellátásában 
is. Felépülésem alatt azzal is szembesülnöm 
kellett, hogy én nem tudok olyan minőség-
ben és annyi időt eltölteni Mátéval, aki az 
intenzív osztályon volt, mint más édesanyák 
a gyermekeikkel. Igyekeztem minél több 
időt vele tölteni, amennyit csak bírtam, de 
tudtam, és mondták is, hogy mindkettőnknek 
meg kell erősödnie, hogy hazamehessünk. 
Ez két hónapba telt. Ez idő alatt, és még ha-
zajövetelünk után is átélhettem Isten túláradó 
szeretetét sok-sok emberen keresztül. Na-
gyon sok törődést, segítségnyújtást és gon-
doskodást kaptunk. Folyamatos érdeklődés-
ben és látogatásban volt részünk.  
Köszönjük mindenkinek! És a kitartó 
imádságban való hordozást is!  
Az Úr megőrizte a családunkat.  
Összeszedtem egy csokorba azokat az Igéket 
és bíztató, vigasztaló értékes üzeneteket, 
amiket az Úrtól kaptam a nehézségek idején: 

 „Hívj segítségül engem a nyomorúság 
idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz 
engem.” (Zsolt 50,15) 

 „Mert Ő megsebez, de be is kötöz, össze-
zúz, de keze meg is gyógyít.” (Jób 5,18) 

 „Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, 
amikor különféle kísértésekbe estek, tud-
ván, hogy hitetek próbája állhatatosságot 
eredményez.” (Jak 1,2-3) 

 Ha jönnek a bajok, ne emberekre, se körül-
ményekre vagy magadra nézz, hanem 
egyedül az Úrra.  

 Isten ereje hatalmasan megmutatkozik 

majd a ti gyöngeségeitekben. 

 Isten nem tett ígéretet, hogy kiemel a ne-
héz helyzetekből, de azt ígérte, hogy átve-
zet rajtuk. Nem őriz meg a vihartól, de 
megtart.  

 Ha Isten várakoztat, az azért van, mert 
szeret, és a legjobbat akarja neked. 

 Isten hatalmasabb minden viharnál. 

 Isten biztonságban meg fog őrizni téged. 

 Ő kézben tartja a dolgokat. 

 „Bízz bennem, még ha a körülmények 
bizonytalanok is.” 

 Isten már a kezdeteknél látja a véget is, és 
előfordulhat, hogy kerülő úton vezet. 

 Ő tudja, mit tartogat számomra a jövő, 
most épít és erősít. 

 Isten közel van, hogy megbocsásson, meg-
áldjon, megvigasztaljon, segítsen, megele-
venítsen és megszabadítson. 

 Betegápolóként áll az övéi ágya mellé, és 
gondozza őket. 

 Isten úgy teremtett téged, hogy állni tudd a 
nyomást, ami áldásaihoz társul, és át tudd 
vészelni a viharokat.  

Nem volt bennem keserűség a történtek 
miatt, mert Istentől békességet kaptam, 
sok kincset, ami földi javakban nem kife-
jezhető, ugyanakkor mégis felbecsülhetet-
len. Emberi kapcsolatok erősödtek meg. Sok 
édesanyának tudtam bizonyságot tenni az 
Úrról, amikor megkérdeztek, hogyan tudom 
ezt így végigcsinálni. Elmondhattam nekik, 
hogy nem magamtól, hanem csakis az Úr 
erejével, aki megtart nap mint nap, és erőt 
ad. Az Úr megértette velem, hogy szívün-
ket azzal tudjuk erősíteni legjobban, ha 
lehajolunk, hogy mást felemeljünk. Az Úr 
ismeri mindannyiunk teherbírását, és annál 
mélyebbre nem zuhanhatunk, mint amit Ő 
megenged.  
Várakozással teli időszakon vagyunk túl, 



 

 

23 

örömHíRlap 

Bizonyságtétel 3. 2018. KARÁCSONY  

ami a hitünk növekedését szolgálta, és az Úr 
tanított bennünket, hogy benne bízzunk. 
Mert nem az a feladatunk, hogy ismerjük a 
jövőt, hanem az, hogy bízzunk Istenben, aki 
kezében tartja azt. „Mert csak én tudom, mi 
a tervem veletek - így szól az Úr -: békessé-
get és nem romlást tervezek és reményteljes 
jövőt adok nektek.” (Jer 29,11)  
Várakozás közben a nehézségek között 
fejlődik ki a türelem, amivel békességet és 
örömöt kapunk. Ekkor formálódik jelle-
münk. Amikor Isten felráz bennünket, 
akkor talán tudni szeretné, hogy felismer-
jük-e az adott helyzetben az Ő mindenha-
tó hatalmát úgy, ahogy azt a templomban 
is valljuk. 
„Embereknél ez lehe-
tetlen, de Istennél 
minden lehetsé-
ges.” (Mt 19,26)  
Jól várakozni úgy 
lehet, hogy nyugton 
maradok, és gondjai-
mat az Úr elé viszem 
szüntelen. A megpró-
báltatás mindig köze-
lebb visz Őhozzá. 
Isten nem válaszol 
mindig azonnal min-
denre, mert ezzel is a 
bizalmunkat kéri, de 
mindent az értésünkre 
ad a maga idejében. Nekünk nem kell min-
dent értenünk ami körülöttünk történik, 
de tegyük meg a tőlünk telhető legtöbbet, 
a többit pedig bízzuk Istenre.  
A koraszülöttség sok mindent jelenthet. 
Hosszasan elhúzódó utógondozásra van 
szükség, hogy figyelemmel kísérhessék a 
gyermek megfelelő fejlődését. Ez egy újabb 
várakozásra adhat okot, de tanulom, hogy 
naponként meg tudjam élni a jelen szépsé-
geit a nehézségeivel együtt, ami az egész 
életünket kiteszi, és ne csak túlélni akar-
jam a dolgokat. Az életben több időt eltöl-
tünk azzal, hogy várunk valamire, és amikor 

megkapjuk, már várjuk is a következő dol-
got. Így voltunk ezzel mi is, előbb vártuk, 
hogy egészségesen megszülessen, majd ami-
kor bebizonyosodott, hogy minden rendben, 
már a következő vizsgálati eredményt vártuk 
aggódva.  
„Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a 
holnap majd aggódik magáért: elég minden 
napnak a maga baja.” (Mt 6,34)  
Szeretjük mi magunk elrendezni a dolgokat, 
hogy semmi ne lógjon a levegőben, hogy 
aztán nehogy oda is kelljen bíznunk valamit. 
Pedig Isten az, aki tudja, hogyan és mikor 
fog cselekedni. Amit még megértettem, hogy 
ha bőségesen vannak javaink, mennyivel 

inkább szükséges, 
hogy az Úr megáldja 
őket. Ha nincs az Úr 
áldása rajta, akkor a 
javaink lesznek úrrá 
szívünkön, bálvánnyá 
válnak, és a velük járó 
gond felemészt ben-
nünket. Hajlamosak 
vagyunk a túlzott 
gyűjtögetésre, sok 
mindent felhalmozunk 
otthonainkban. Tény-
leg erre lenne szüksé-
günk? Én magam 
mértéktelenségbe es-
tem, amik aztán ve-

szélybe sodorták keresztyén életem. Az Ige 
így szól erről:  
„Mid van, amit nem kaptál?” (1Kor 4,7) 
„Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd 
szívedet, mert onnan indul ki az élet!”  
         (Péld 4,23)  
Lehet a kezünk tele, de mi magunk kiüresed-
hetünk. Nekünk kell magunk lelassítanunk, a 
világ nem fog. Jézus nem vesz részt a hajszá-
ban. Azt akarja, hogy mielőtt nekilátnánk az 
aznapi feladatainknak, szívünkkel Őrá han-
golódjunk. Akkor tudunk jól teljesíteni, ha 
előbb Vele vagyunk. Egyedül Istené a Dicső-
ség!       Barnáné Tar Hajnalka 
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Szabadulás  
Szép család – mindig ezt mondták –, 1977-
ben házasodtunk, 2 fiunk és utánuk 10 évre 
egy lányunk születetett. Mindenünk megvolt 
a világ mércéjével mérve, családi ház, autó, 
jó állás és a három gyermek, akiket nagyon 
szerettem. Munkám miatt sokat voltam kül-
földön. Szerettem hazajönni, de volt mindig 
valami baj, hiány.  
Feleségem nem törődött a családdal, neki 
nem azt jelentette, mint nekem, bármit csi-
náltam a rendbehozás érdekében, semmi 
nem volt jó. 20 éven át vártam arra, és tűr-
tem, hogy rendbe jöjjenek a dolgok, és tet-
tem ennek érdekében is, de egyre rosszabb 
lett. Jártam istentiszteletekre, amikor tud-
tam, de ez csak inkább „szokás” volt. 
De mégis éreztem, hogy Isten velem van. 
Múltak az évek, a gyerekek nőttek, egyre 
ridegebb lett minden. Ekkor már sokat imád-
koztam. 2008-ra annyira megromlott a hely-
zet, hogy feleségem bejelentette, elválik.  
Bennem összetört minden, nem őt sajnál-
tam (mert már évek óta külön éltünk), hanem 
azt, hogy amit felépítettem, minden össze-
dől. A gyerekek mindenben támogattak és 
mellém álltak, mert az anyjuk elhagyta a 
családot. Mégis nagyon magányosnak érez-
tem magam.  
Sokat dolgoztam, munkámból kifolyólag 
sokat voltam külföldön. Egy alkalommal 
történt, hogy a lelki problémáim miatt iszo-
nyú gyomorfájás gyötört, nem tudtam napo-
kig enni, rossz volt a közérzetem. Az egyik 
szerelő, akivel kint dolgoztunk, felajánlotta, 
hogy tudna nekem segíteni. Én elfogadtam, 
és este a szálláson kézrátétellel kezelte a 
gyomromat. Másnapra megszűnt a fájdalom. 
Ekkor elmondta, hogy pránanadival kezelt, 
ez egy ősi tibeti gyógyító technika, és bárki 
elsajátíthatja. Megadta az elérhetőséget, és 
én el is mentem (én tudatlan „hívő” ember). 
Beavatáson vettünk részt, rengetegen vol-
tunk. Nagyon magányos voltam  a családom 
miatt, majdnem összeroppantam, és itt társa-

ságban, emberek között lehettem. De közöl-
ték, hogy 14 vagy 15 fokozata van, és ezt 
csak sok év után lehet elérni. Ekkor még 
tetszett a dolog, hízelgő volt, hogy gyógyít-
hatok másokat is magamon kívül. Előadás 
közben az előadók folyamatosan idézték 
Jézus kijelentéseit, sőt a képe is ott volt a 
Dalai Láma és különböző guruk képei kö-
zött, ezért úgy gondoltam, nem lehet ez 
rossz dolog.  
Még két fokozatra elmentem Sopronba, de 
ezután betelt a pohár. Az utolsó 3. fokozaton 
rendkívül rosszul éreztem magam, alig 
tudtam ott maradni, lelki gyötrelmet je-
lentett, különösen a beavatások.  
Az a kérdés merült fel bennem: „Mit keresel 
itt?”  
Ekkor eszméltem fel: vége, többre nem me-
gyek el, ez csalás, a gonosz műve. De nem 
hagytak békén, rossz alvás, mélyrepülés a 
munkában és személyes életemben. Folya-
matosan tanulmányoztam a Bibliát és ezzel 
kapcsolatos könyveket, de lelki békémet 
nem leltem meg. Folyamatosan imádkoztam, 
de úgy tűnt, hiába.  
2010-ben gyülekezetünkben egy tanfolyam 
indult, és lelkészünk felkért, hogy vegyek 
részt tevőlegesen a programokon. Szívesen 
vállaltam ezt, és ott tapasztaltam meg, hány 
résztvevő esett a prána, reiki, agykontroll 
stb. csapdájába, szabadulni szeretnének, mert 
ezek az ördög kísértő művei.  
Sokat imádkoztam társért, és Isten meghall-
gatta, és adott nekem egy igaz társat, Erikát. 
Mint kiderült, ő is belekerült a pránanadiba, 
és már a 6. fokozaton van. Ő folyamatosan 
kereste Istent, de a prána fogva tartotta. Én 
ekkorra már teljesen befejeztem, mint már 
korábban említettem. Elkezdtem őt is óvato-
san rávezetni, hogy szerintem csak a Biblia 
az egyetlen út, hogy választ kapjunk az 
élet kérdéseire. Ő erre nagyon nyitott volt, 
de mellette a nadit is elfogadta. Én folyama-
tosan győzködtem, és már jártam a fóti gyü-
lekezetbe. Erika is kezdte meglátni, hogy a 
fokozatok ellenére nem a gyógyulás követ-
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kezik, mivel egyre rosszabbul érezte ma-
gát, sokszor volt halálfélelme is. Járt még 
kineziológusnál, természetgyógyásznál, de 
egyik sem hozta meg a kívánt békét. Azu-
tán teljesen felhagyott a nadival. Még részt 
vett egy „angyalos  tanfolyamon”, de azzal 
azonnal végzett is.  
Meg kellett tapasztalnia, hogy egyedül 
Jézus a mi szabadítónk.  
De az ördög nem engedett el könnyen. Jöttek 
a lelki gyötrelmek, álmatlanság, vérnyomás 
panaszok, továbbra is időnként fellépő halál-
félelmek, furcsa félelmetes gondolatok. Ná-
lam a volt nejem indított ellenem és a gyere-
kek ellen mindenféle peres ügyeket, ame-
lyeknek semmi alapjuk nem volt, de elég 
volt ahhoz, hogy a lelki békénk meginogjon. 

„Engedelmeskedjetek  
azért az Istennek,  

de álljatok ellen az ördögnek,  
és elfut tőletek.”  

(Jak 4,7) 

Hallottuk Pocsai Sándor nagytiszteletű úr 
evangelizációját, ahol komolyan elmagya-
rázta az Ördög tevékenységét, hogy mi-
lyen kicsi, jelentéktelennek gondolt dolog 
is elég a vele való kötelék fenntartásához. 
Ezeket meg kell vallani Jézusnak, és meg 
kell tagadni. Ezután elkezdtünk komolyan 
foglalkozni a témával, és megszereztük – 
Sebestyén Julianna tiszteletes asszony aján-
lása alapján – Dr. Erdélyi Judit: „Ajtónyitás: 
vajon kinek?” című könyvét. Ebben részlete-
sen ír a veszélyekről. Mindenkinek ajánla-
nánk, akiknek kétségei vannak Jézus egye-
düli üdvözítő hatalmáról! 
Tiszteletes asszony jelenléténél megtagad-
tuk a korábbi összes eltévelygéseinket, és 
kértük Jézust – közösen imádkozva –, 
költözzön a szívünkbe. Azóta az életünk 
Jézussal tért vissza a normális kerékvá-
gásba. Ez nem azt jelenti, hogy megszűntek 
a nehézségek, de már egymást segítve, és 
Jézus kegyelmét kérve el tudjuk viselni azo-
kat.          Koncz Tamás és Májer Erika 
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Teremtésvédelem 
„És fogta az Úristen az embert, 
elhelyezte az Éden kertjében, 
hogy azt művelje és őrizze.”  

(1Móz 2,15) 

Miután Isten megteremtette a világot, átadta 
az embernek, mint gazda a béresnek. És mi 
kell ahhoz, hogy a munkás jól művelhesse a 
gazda birtokát? Először is: jól kell ismernie a 
birtokot, hogyan működik, mire van szüksége. 
Másodszor pedig: ismernie kell a birtok gaz-
dáját, hogy tudja, mi a birtok rendeltetése. 
Isten a Földet az ember uralma 
alá vetette, és megbízta, 
hogy őrizze azt, és 
szüksége szerint 
megfelelően művel-
je. Arra adta, hogy 
megéljünk belőle, és 
az Ő dicsőségét is 
megmutassa (1Móz 
1 és Róm 1,20). Ehe-
lyett a „művelést” a 
bűneset óta a gazdasá-
gi haszonszerzés és a 
személyes tetszés szem-
pontjai vezérlik. A Föld viszont 
megszabott rend szerint működik – 
és ha ehhez nem igazodunk, magunk 
alatt vágjuk a fát. 
Az Ige szerint az önzésen, gondatlanságon 
emberi erő nem tud változtatni. A természet-
védelmi szakma, a közvélemény sokfélekép-
pen próbálkozik. Van, aki abban bízik, hogy 
az ember jobb lesz; van, aki nem bízik semmi-
ben, és az emberiség halálát kívánja. Van, aki 
az erőnkben, technológiánkban reménykedik, 
és van, aki valamilyen misztikus vagy keleti 
tanításban. Olyan dolgokban, amik hamis 
reménységek és emberellenes tanítások. A 
közéletben pedig a természetvédelem ki van 
szolgáltatva a liberális eszméknek és az ellen-

zéki politikának. 
Ezzel szemben az Isten emberének meg kell 
mutatnia: az Úré a Föld és ami betölti. Így 
kell példát adjon a természet védelmére és 
a reménységre egyedül Istenben. 
Gondozzuk így, figyelemmel a világot, és 
fáradozzunk városunk békességén, jólétén! 
Járjunk elöl ezen a téren is, ahogy illik, hogy 
jó cselekedeteinket látva dicsőítsék Istent! 
(1Pt 2,12 és Tit 3,8)  
Szeretnék szervezni egy csoportot a fóti gyü-
lekezetekből, akikkel természetismerettel, 
kétkezi természetvédelemmel és gyakorlatbeli 
útkereséssel foglalkoznánk, mindig készen a 

bizonyságtételre. 
Jelenti ez kirándulások, film-

vetítések, előadások szer-
vezését, ismeretter-

jesztést interneten és 
papíron, gyerek- és 
családi alkalmak, 
óvodai és iskolai 
programok megva-
lósítását. Szervez-
hetnénk cserkészet 

féle programot is. 
Gondozzuk ténylegesen 

a fóti tájat: takarítsuk, 
rendezzük, ismerjük meg és 

kezeljük! Tegyünk javaslatokat a 
helyi vezetőknek, és végrehajthatnánk 

előremutató kezdeményezéseket! 
Mindenképpen segít egy aktív, személyes, 

támogató és imádkozó közösség. De elen-
gedhetetlen segítség egy-egy odaszánt hét, 
vagy akár csak néhány felszabadított délután, 
kétkezi munka, hirdetés, ismeretterjesztés 
vagy rendezvényszervezés, szakmai-, kapcso-
lati- és gyermekmunka is.  
Gyertek hát! Aki csatlakozni akar a csoport-
hoz, megteheti a www.fotiterved.hu honlapon. 
Aki többet szeretne megtudni, ott szintén 
megteheti. 
Áldást, békességet kívánok!  
           Ifj. Kertész Gábor 
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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 gyermekáldásra vágyókért; 
 a gyászolókért, a megkeseredett szívűekért; 
 a magyar népért, országunk jövőjéért, vezetőiért. 

Gyerekszáj 
  
A Bárányka csoport 
életéből: 
  
– Kati néni, én nem szeretem a 
piramisut! 
  
Kislány: – Juj, nézd, milyen cuki volt 
Kata néni kiskorában! 
Kisfiú: – Én ezen nem hatódtam meg. 
  
– Megyünk KUTYIMUMBA zabot 
HEGYELNI ? 
  
– Kati néni, már koromsötétedik oda-
kint! 
  
Nézegetik a naptárt: – Miért van 
odarajzolva egy zászló? 

Óvónő: – Vajon miért? 
Hogy hívjuk azt a na-
pot? 
– Jaj, azt tudom…: 
nemzeti zászladika! 

Csengő csoportos vidámságok:   
  
Kakukktojás játék: – Melyik a ka-
kukktojás: sas, veréb, keselyű? 
– A savanyú! (talán kesejű-re gon-
dolt?) 
  
– Egész jól beilleszkedett az új fo-
gam a többiek közé! 
  
– A Mikulás és a Jézuska együtt dol-
goznak? 
  
– Azért jöttünk később, mert vérvé-
telen voltunk a lavórban! 
  
M-tól elveszi A. a legoembert, M. 
panaszkodik: – Elvette kérdezés nél-
kül a legoemberemet, pedig ott a 
szabály (rámutat a táblán lévő Tízpa-
rancsolatra): „Ne vedd el a másét!” 
  
B. és M. játszanak: – Andi néni, adj 
össze minket! 
Egy idő múlva M.: – Már unom ezt a 
házasságosdit! Inkább király lennék! 
(M. fiú, B. lány - a szerk. megj.) 



 

 

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    8:30 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   8:00 szoprán - hétfő   9:00 
tenor      - hétfő 19:30 alt          - hétfő 18:30 

Összpróba: szerda 18:30 
Hálaénekkar próbája: szerda 17.30 és péntek 9:00 
Zeneovi: szerda 16:15  
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�  Különleges alkalmaink  �  

December 30. 16:00 Évzáró Házaspári alkalom 

 31. 17:00 Óévi istentisztelet 

Január 1. 17:00 Újévi istentisztelet 

 13. 10:00 Éves beszámoló 

 21-25. 18:00 Ökumenikus imahét 

Március 5-8. 18:00 Böjti bűnbánati esték 

 10. 10:00 Böjti úrvacsorás istentisztelet 

Április 15-20. 18:00 Nagyheti bűnbánati esték 

 19. 10:00 Nagypénteki istentisztelet 

 19. 18:00 Passiós istentisztelet 

 21. 10:00 Húsvéti úrvacsorás istentisztelet 

 22. 10:00 Húsvéti úrvacsorás istentisztelet 

 28. 10:00 Körzeti Női csendesnap 
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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 

Húsvét alkalmából jelenik meg.  

 
A lapot önkéntes adományokból  

tartjuk fenn. 

Ézsaiás próféta könyve 40. rész: 
1Vigasztaljátok, vigasztaljátok né-
pemet! - mondja Istenetek.  
2Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és 
hirdessétek neki, hogy letelt rabsá-
ga, megbűnhődött bűnéért, hiszen 
kétszeresen sújtotta az ÚR keze 
minden vétkéért.  

3Egy hang kiált: Építsetek utat a 
pusztában az Úrnak! Készítsetek 
egyenes utat a kietlenben Istenünk-
nek!  

4Emelkedjék föl minden völgy, süly-
lyedjen le minden hegy és halom, 
legyen az egyenetlen egyenessé és 
a dombvidék síksággá!  
5Mert megjelenik az ÚR dicsősége, 
látni fogja minden ember egyaránt. 


