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„Megismerteted velem az élet 
útját, teljes öröm van tenálad, 
örökké tart a gyönyörűség jobbo-
don.” (Zsolt 16,11) 
Egy hosszú, forró és tartalmas 
nyár után vagyunk, és bízom 
benne, hogy mindaz, amit adott, 
az nem múlik el nyomtalanul a 
szívünkből. Sokan, sokfélekép-
pen éltük meg ezt az időszakot. 
Ki folyamatos munkával, ki vég-
re a megérdemelt pihenéssel, a 
felüdülés napjaival. Mások pedig 
harcokban, hitpróbákban, nehéz-
ségekben igyekeztek fennmarad-
ni, megerősödni, vagy épp 
„túlélni”. Istennek, bármilyen 
hihetetlennek tűnik is, mind-

egyikkel egyféle volt a terve: tanulni az Ő útját, tanul-
ni azon a megelégedettséget, tanulni az Ő kezéből 
elvenni hálával a jót és rosszat egyaránt. 
Amikor Dávid király a 16. Zsoltár végén levonja a konk-
lúziót egy halálos fenyegetettségből való szabadulás 
után, akkor ezt így teszi: „Megismerteted velem az élet 

útját, teljes öröm van tenálad, 
örökké tart a gyönyörűség jobbo-
don.” A halálos veszedelemre, a 
küzdelmeire ő így nézett. Mind-
ez arra való volt, hogy Istent 
ezen az úton járva 
(menekülve),  jobban megis-
merje, szeretete, megtartó ke-
gyelme még inkább felragyog-
jon neki. Mennyire távol esik 
ettől a gondolkodástól a mi gon-
dolkodásunk! Ha bennünket fáj-
dalom, betegség vagy csalódás 
ér, nem is gondolunk arra, hogy 
ezekre azért van szükségünk, 
hogy Isten lényét mélyebben, 
alaposabban megismerjük, hogy 
közel kerüljünk Hozzá. Amikor 
az életünk egyenes vágányon van 
(emberi elgondolás szerint), és 
szép napokat élünk, nem gondol-
kozunk azon, hogy vajon Isten-
nek mi a terve velünk, mi a mon-
danivalója számunkra, mit sze-
retne az életünkben kimunkálni. 
Akkor megy minden…, csak úgy 
magától. Jó volna, ha számba 
tudnánk, számba akarnánk venni 
a mögöttünk lévő időszakot és 
mi magunk is le tudnánk vonni 
hálás szívvel a konklúziót a nyár-
ra vonatkozólag! 
„Megismerteted velem az élet 
útját, teljes öröm van tenálad...” 
Jézus Krisztus az Ő útjára ta-
nít bennünket folyamatosan, és 
ez az út az elfogadás, az alázat, 
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most, amikor olvassuk ezeket a sorokat és az 
Örömhírlap mostani bizonyságtételeit! 
Isten szeretné mindannyiunk szívét hálára és 
örömre hangolni, bármi után, vagy bármiben 
is vagyunk. Ő teljes szívvel szeret és ragasz-
kodik hozzánk! Fontos Neki, hogy megis-
merjük Őt, az Ő útját, ami az élet útja, és 
azon járva megtapasztaljuk, hogy teljes 
öröm és gyönyörűségek vannak az Ő 
jobbján! 
Adja a mi Urunk, hogy mindez áhított és 
vágyott legyen a számunkra, és keressük 
egyre intenzívebben a Vele való találkozás 
lehetőségeit ezután is!      
         Sebestyén Julianna beo. lp.  
 

 

AZ ÉN IMÁDSÁGOM 
 
Sohasem kértem, én Uram, 
  hogy gondtalan 
s könnyű legyen az én utam, 
hogy szél s vihartól óvj meg engem,  
s ne vegyek részt a küzdelemben, 
mit szentjeid harcolnak itt lenn.  
Csak add, hogy bírjam, mit kezed  
bölcsen vállamra helyezett, 
  keresztedet. 
 
Óh Uram, én nem kérhetem,  
  hogy életem 
kíntól, bajtól mentes legyen,  
hogy jajszó sose háborítson,  
s könny, fájdalom el ne borítson.  
De Lelked add, hogy megtanítson  
sírókkal sírni! Óh te tedd,  
hogy éberen, alvók felett,  
  hű őr legyek! 
 
  E. R. Neighbour – R. Váró Margit 

az engedelmesség útja, melyen ott van a 
hála, a megelégedettség is. Az én szívem 
most ezekkel van tele. Tapasztaltam a nyári 
szolgálataim során nehézséget, fájdalmat, 
megfáradást. Tapasztaltam küzdelmeket há-
zassági krízisekben, kórházi betegágyon a 
gyilkos kórral felvéve a harcot, viszont   
mindezekben és mindezek alatt az Isten le-
hajló szeretetét is Jézusban, Aki adta magát 
értünk, hogy megismertesse velünk az élet 
útját, melyen teljes az öröm. Nem holmi 
alkalmi fellelkesedés, ideig-óráig tartó öröm-
mámor, hanem igazi, tiszta, szívet-lelket 
átjáró mély öröm. Tartós öröm. Ezt az örö-
möt láttam az ifjúsági táborban, amikor egy-
egy fiatal szív számára felragyogott a Meg-
váltó Krisztus bűntörlő, szabadító szeretete. 
Ezt az örömöt láttam gyermekek szemének 
csillogásában a nyári 5 Napos Klubban, majd 
Balatonfenyvesen is a családi táborban, ahol 
kicsik, nagyok boldogan, fennhangon zeng-
hettük együtt:  

„Hallod-e Jézus hívását,  
hangzik az Ő szava! 

Légy követője, add Neki szívedet,  
lépj a nyomába ma!” 

Sokan az Ő nyomába léptünk és abban já-
runk. Meg is tapasztaltuk az igazi, teljes örö-
möt, és tanulgatjuk azóta is, hogy ez mit 
jelent. Sokan lelki feltöltődés után vagyunk, 
mások pedig tényleges küzdelmek után, 
amelyekbe belevegyült a fájdalom és a kese-
rűség is. Dávid király is kétségbeesetten kiált 
zsoltára elején Istenhez: „Tarts meg engem 
Istenem, mert Hozzád menekültem.” Viszont 
a fájdalma az Isten előtti csendben, Vele 
megbeszélve mindent, egy mély bizalommá 
és hálaadássá formálódik. Amikor megvallja, 
hogy: „Te vagy az én Uram, rajtad kívül 
nincs, ami jó nekem...” vagy, amikor azt 
mondja, hogy „Örökké tart a gyönyörűség 
jobbodon”, akkor nem holmi vallásos frázi-
sokat pufogtat. Szíve mélyéről beszél és ko-
molyan veszi azt, amit mond. De jó lenne ezt 
megtanulni tőle, és még jobb lenne, ha mi is 
erre a következtetésre jutnánk! Akár már 
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Tavaszi nagytakarítás 
Köszönöm Istenem, hogy Te vagy a rend 
Ura és fenntartója, hogy fontosak vagyunk 
Neked és végtelen szereteteddel veszel körül 
minket, türelmesen tanítasz! A Te akaratod 
az, hogy mi rendben legyünk, közösségben 
Veled. 
Amikor az idei női csendesnapra készültünk, 
ujjongott a lelkem, mert ezek mindig tartal-
mas, üdítő alkalmak, és jó közösségben len-
ni. 
Isten tavaszi nagytakarításra hív! A témát 
megtudva összeszorult a gyomrom, mert a 
renddel néha gondjaim vannak. Mindig is 
nagy rendrakások és nagy rendetlenségek 
vettek körül. A rend fontos számomra, abban 
érzem jól magam. Rá kellett jönnöm, hogy a 
rendet megteremteni nem könnyű feladat, de 
fenntartani még nehezebb. Kreatív ember 
vagyok – nevethetném el a dolgot, de Isten 
őszinte önvizsgálatot vár el tőlem, ahogyan 
mindnyájunktól. 
A rendetlenség, a káosz könnyen kialakul, 
de erőfeszítésbe kerül a legyőzése. Meg 
kell küzdeni önmagunk akadályaival és a 
külső nehezítő tényezőkkel is. Leginkább 
önmagunkkal.  
A nap  igehirdetéssel kezdődött, Sebestyén 
Julianna tiszteletes asszony a Királyok 2. 
könyvéből idézte az 5. fejezet 19-27. versét: 
„Rendben van minden?” – kérdezi Naámán 
Géházitól. Isten hasonlóképpen teszi fel szá-
munkra a kérdést. 
Az arámi pogány Naámán súlyos betegségtől 
szenved. Kiszolgáltatottságában Elizeushoz 
fordul, aki meg is gyógyítja őt, Isten szerint 
útbaigazítva. „Fürödj meg és megtisztulsz” – 
hangzik a gyógymód. Naámán vonakodva 
ugyan, de szót fogad és megtapasztalja Isten 
gyógyító kegyelmét. Ez hálára indítja őt, és 
elismeri az egyetlen igaz Istent. Meg akarja 
ajándékozni Elizeust, aki viszont nem fogad-
ja el a jutalmat, mert Isten dicsőségének tart-
ja a gyógyulást, nem pedig a saját teljesítmé-
nyének. 

Géházi istenfélő ember, Elizeus szolgája. 
Felébred benne a nyereségvágy, ezért 
Naámán után megy és elkéri tőle a korábban 
kínált ajándékot, ráadásul hazugsággal, csel-
lel, hogy megtartsa magának. Elizeus rájön a 
csalárdságra, szembesíti őt a ténnyel. Géházi 
elnyeri büntetését: a halálos betegség rá és 
utódaira ragad. 
A kontrasztos ábrázolás megrajzolja a ke-
gyelmet kérő és kapó ember képét Naámán 
személyében, valamint Géházi esetében az 
osztott szívűét, aki látszólag Isten szolgálatá-
ban áll, de mégsem, mert megtűri szívében 
az oda nem való dolgokat, mint nyereség-
vágy, önzés, hazugság, csalás, haszonlesés. 
Ezzel éppen Isten akarata ellen tesz.  
Géházi nem mondott ellent a szívében 
burjánzó rossznak, hanem kívánságától 
hajtva bűnbe esett, s a bűn zsoldja halál. 
A bűn következménye nem csak őt érinti, 
hanem az utódait is. 
Isten a rend és a békesség teremtője és 
fenntartója. Fiát azért adta értünk, hogy 
rendet, békességet teremtsen bennünk és 
körülöttünk. Jézus nem hiába hagyta ott a 
menny dicsőségét, hanem hogy teljesítse az 
Atya akaratát, hogy radikálisan megváltoz-
tassa az életünket. Ő a megoldás az Istentől 
elszakadt ember számára, mert általa áll 
vissza a békesség a Teremtő Isten és a bűnbe 
esett ember között. Így lesz rend. 
Jézus mérce. Ami szerinte jó, az jó, ami nem 
oda való, az elvetendő. Ő teljes odaszánást 
vár, nem öncélú életet, hanem belesimu-
lást a tervébe. Mindenkire nézve van ter-
ve. Akkor vagy rendben, ha e szerint ha-
ladsz. Olyan jó volt hallani később a pün-
kösdi felkészítés alkalmával, hogy nem az a 
fontos, hogy mennyire bukdácsolva mész az 
életed útján, hanem, hogy arccal merre ha-
ladsz. Isten felé, vagy éppen ellenkező irány-
ba? Az Úr mutatja az utat, és nem én. Na-
ponta oda kell borulnom, mert mindig van 
vizsgálni való bennem, tisztításra, kegyelem-
re szorulok. 
A csendesnap folytatásaként meghallgattuk 
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Suskó Eszter bizonyságtételét. Megrendítő 
és felemelő, ahogyan elmondta, hogy Jézus 
milyen nagy mélységekből emelte ki őt, és 
menekítette át Istenhez, így teremtve benne 
és körülötte békét, rendet. Eszter szabadítást 
nyert, és Isten szolgálatában segíthet mások-
nak is, hogy rátaláljanak a keskeny útra. 
(Bizonyságtétele meghallgatható a honla-
punkon!) 
„Rend és rendszer a családban” című elő-
adást hallgathattunk Nagyné Szakmáry   
Enikő pszichológustól, aki gyülekezetünk 
tagja. Számomra különösen sokat jelentett, 
mert a saját családunkat is láttam ennek tük-
rében, és a munkám szempontjából is hasz-
nosnak találtam. Isten annyira világos útbai-
gazítást ad rendelkezéseiben a házassággal, 
gyermekneveléssel, a közösségben éléssel 
kapcsolatban, hogy akár nagyon könnyű is 
lenne helyesen élni. A szabados gondolko-
dás, a mindent megengedő szemlélet ered-
ménye, hogy egyre több házasság bomlik 
fel, egyre több lelki gonddal küzdő felnőtt 
és gyermek képződik.  
A család egy olyan közösség, ahol minden 
tag hatással van a másikra, akár pozitív, akár 
negatív irányban. A családtagok szerepzava-
ra megbontja a kialakult egyensúlyt, feszült-
ségek, torzulások jönnek létre.  
A Bibliában világosan megfogalmazott leírás 
van a feladatokkal és szerepekkel kapcsolat-
ban. „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes 
szívedből, teljes lelkedből és teljes elméd-
ből.” – az első és legfontosabb parancsolat 
és rögtön utána a második: „Szeresd feleba-
rátodat, mint magadat.” (Mt 22,37-39)  
A helyes férfi szerep: a férj legyen a család 
pásztora (1Kor 11,3; Ef 5,23)! Hogyan vi-
szonyuljon a férj a feleségéhez: „Férfiak! 
Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan 
Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát 
adta érte.” (Ef 5,25)  
Hogyan viszonyuljon a feleség a férjéhez: 
„Az asszonyok engedelmeskedjenek férjük-
nek, mint az Úrnak.” (Ef 5,22) Hogyan vi-
szonyuljon az apa a gyermekéhez: „Ti apák 

pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem 
neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel 
és intéssel.” (Ef 6,4)  
Gyakorlatilag minden kapcsolatra kiterjedő-
en kapunk útbaigazítást, a gyermekek szüle-
ik iránti engedelmességére és tiszteletére is. 
Isten korlátai és parancsolatai védel-
münkben és biztonságunk érdekében állí-
tódnak.  
A gyermeknevelésben hasonlóan kell eljár-
nunk, hogy gyermekeink egészségesen fej-
lődjenek, és biztonságban érezzék magukat 
mellettünk. Medret kell biztosítani a folyó-
víznek, kellenek a biztonságot jelentő tám-
pontok. Mindezt szeretetben kell gyakorolni, 
ahogyan Isten parancsolja. 
A család rendszerként működik. Fontosak a 
benne élők közötti kapcsolatok és a család 
külső kapcsolatai is. Nem jó, ha ezek a hatá-
rok elmosódnak, vagy éppen merevek. Az 
arany középút a helyes, mindenki a maga 
szerepe szerint éljen, a gyermek maradjon 
gyermek, a szülők pedig az apai és anyai 
szerepnek tegyenek eleget. Legyen meg a 
család intimitása, de azért egészséges mér-
tékben legyen nyitott a külső kapcsolatok 
számára.  
A család szabályrendszerek szerint működik. 
Vannak nagy és kis szabályok. A nagy alap-
szabályok a család működését segítik, általá-
ban a saját családi mintánk szerint hozzuk 
(pl. mi a véleményünk a női-férfi szerepről, 
mik a gyermekneveléssel kapcsolatos elkép-
zeléseink, feladatok beosztása). A kis szabá-
lyok segítenek a mindennapok rendjének a 
kialakulásában. Ezeket általában az együtt-
élés során alakítják ki a párok.  
A családnak vannak életciklusai. Ezek olyan 
szakaszok, melyek során változást élnek át a 
családtagok. Az átalakulás a családi struktú-
rában krízishelyzet, melyet lehet jól és rosz-
szul megélni. Definiálni kell az új felállást, 
meg kell oldani a problémát, újra kell rende-
ződni. Különböző „rituálék” is segítik ezek 
megélését (esküvő, keresztelő, temetés, stb.) 
Kezdődik a szülői ház elhagyásával, az önál-



ló élet kezdetével. Ezt követi a párválasztás, 
házasság. Az ifjú pár az összecsiszolódás 
során alakítja ki az új családi szabályrend-
szert. Ha két fiatal nagyon különböző mintá-
val, elképzeléssel alapít családot, az feszült-
séget szül. Ezért fontos időt szánni egymás 
megismerésére, és ebben is Istenre kell ha-
gyatkozni. A gyermekek érkezése ismét új 
szakasz, mely áldás, öröm, de közben egy 
krízishelyzet is. A gyermekek növekednek és 
ezen szakaszok – csecsemőkor, óvodáskor, 
iskolás- és kamaszkor – ismételten sorozatos 
megoldandó feladatot hoznak, új szabályok 
felállítását teszik 
szükségessé. Kirepü-
lés, üres-fészek-
szindróma követi ezt, 
majd nagyszülőként 
kell helytállni, illetve 
gondoskodni kell az 
idősebb korosztályról. 
Az öregedést, az el-
múlást a földi létből 
is Isten segítségével 
lehet jól megélni. 
Milyen megnyugvás 
egy gyermeknek, ha 
eltávozó szerettét az 
Úrra bízhatja, mert 
tudja, hogy rendezett 
az Istennel való kapcsolata. Milyen békés az 
az eltávozás, ha tudom, hogy odaát a meny-
nyei hazában Isten szeretete vár és örökké 
tart. 
Enikő vázolta azt is, hogy milyen működési 
zavarok alakulnak ki, ha a szabályrendszer, 
vagy a szerepkörök sérülnek. Ezek megoldá-
sára is kaptunk útbaigazítást, s a végső 
konklúzió ismét az volt, hogy Isten kezébe 
kell tennünk mindenünket. 
A záró áhítatot Németh Ildikó tiszteletes 
asszony tartotta. Pál Rómaiakhoz írt levelét 
idézte, a 11. fejezet 33-36. és 12. fejezet 1-2. 
versét: ne a világhoz igazodjunk, hanem 
értelmünk megújulásával Istenre hagyatkoz-
zunk. 
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Mindnyájan ismerjük a Szentírásból Ádám 
és Éva bűnesetét, ami tulajdonképpen a mi 
történetünk is, hiszen nap mint nap tapasztal-
juk, hogy Isten akaratának ellenszegülünk.  
Életünk minden rendetlensége engedetlen-
ség útján jön be az életünkbe. A vágy, ami 
bennünk megfogalmazódik, felerősödik 
gondolattá és tetté nő, s a Gonosz ezt meg-
ragadva visz Istennel szemben. Mennyire 
egybecseng ez a nyitó áhítaton idézett bibliai 
résszel: „Mert mindenki saját kívánságától 
vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután 
a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pe-

dig kiteljesedve halált 
nemz.” (Jak 1,14-15) 
Isten, ahogyan az első 
emberpártól, úgy tő-
lünk is azt kérdezi, 
hogy „Hol rejtőz-
ködsz?” 
De jó, hogy még kér-
dez! A helyes lépés 
felfedni magunkat 
Isten előtt, mert 
egyedül Ő képes a 
helyes utat megmu-
tatni, újraépíteni 
minket romjainkból. 
Világos útmutatást 
ad: „...változzatok 

meg értelmetek megújulásával, hogy megítél-
hessétek: mi az Isten akarata.” (Róm 12,2)  
Nem a többiekben, a környezetedben kell 
keresned a gondjaid, rendetlenséged okát, 
hanem Isten akarata szerint, kívülről szem-
lélve a helyzeted, és belülről megvizsgálva 
önmagad. Isten elvégzi benned megújító 
munkáját, ha odaszánod magad engedelme-
sen. 
Ne a világhoz szabjátok magatokat, mondja 
az Ige. A szerepfeszültség, a túlzott elvárá-
sok néha éppen abból fakadnak, hogy má-
soknak akarunk megfelelni, nem pedig Isten-
nek.  
Istennek nagyon határozott elképzelése van 
velünk kapcsolatban. Mégis sokszor elve-



szünk, nem tudjuk megítélni mi az akarata. 
A gonosz néha nem rossz útra csábít, hanem 
olyan feladat felé visz, ami jó ugyan, de nem 
Isten akarata szerint való. 
Ezen a ponton igencsak magamra ismertem. 
A felismerés, hogy az időm beosztásával 
gond van, már rég megvolt. Istent sokszor 
kértem, hogy segítsen megoldani ezt a prob-
lémát. Ennek ellenére a munkám során még 
több dolgom lett, még nagyobb időzavarba 
kerültem. Roskadozom a tennivalók alatt. A 
rendetlenség hullámai szépen bekúsztak a 
családi életembe, keveset vagyok otthon, 
nem tudom ellátni a szeretteim körüli felada-
taimat, nem tudok eleget együtt lenni velük. 
Hála érte, hogy elviselik és szeretettel vesz-
nek körül! 
Isten tanít. Most is éppen ebben a folyamat-
ban vagyok. Ahogy tiszteletes asszony is 
mondta, meg kell tanulni priorizálni Isten 
akarata szerint. Elsősorban a lényeges dol-
gokkal megtölteni a napjainkat, és kihagy-
ni, elhagyni a kevésbé fontosakat. Min-
dent mérlegre kell tenni, és megbeszélni 
Istennel, nyilván ehhez mindennapi kap-
csolatban kell lenni Vele! 
Életem egy meghatározó lépése az volt, ami-
kor kegyelmébe fogadott Jézus. Ő azt akarja, 
hogy ne önző módon, önmagunknak éljünk, 
hanem neki, az Ő akarata és rendje szerint. 
Adjuk át a kormányzást, ha hajójába lépünk. 
Kedves képem, amikor a Genezáreti tavon a 
tanítványok egy hajóban vannak Jézussal, 
háborog a tenger (Mk 4,35-41), Ő békésen 
alszik, miközben a tanítványok küzdenek. 
Úgy érzik nem törődik velük, mígnem két-
ségbeesésükben felébresztik. Hívásukra  
Jézus lecsendesíti a háborgó vihart.  
Hívnod kell, kérned kell, oda kell adnod 
az irányítást! Ha Ő veled van, biztonság-
ban vagy.  
Így vagyok nyugodt most, amikor éppen sok 
akadállyal kell küzdenem, benne vagyok a 
habtusában, de van biztonságom Jézus 
Krisztusban.        
         Tasiné Lányi Annamária  
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Anyósom és én 
Nekem ő egyszerűen „Anyu”. Amikor férj-
hez mentem és ideköltöztünk Zsolt szülei-
hez, de külön lakásba, számomra egyértelmű 
volt, hogy ugyanúgy szólítsam őt, mint 
Zsolt. (Ráadásul ezzel nem édesanyám meg-
szólítását másoltam le, mert őt úgyis úgy 
szólítottam, hogy „Mama”.) 
A férjemmel való ismerkedésünk egy éve 
alatt akármikor találkoztam anyósommal, 
mindig nagyon örült nekem. Amikor először 
látogattam meg őt, mert éppen egy nehéz 
műtét után lábadozott, és Zsolt hazavitt hoz-
zájuk, hogy találkozzunk és beszélgessünk, 
már akkor kitörő örömmel fogadott, és el-
mondta, milyen hálás azért Istennek, hogy 
minket Zsolttal egymásnak szánt. (Pedig 
Zsolt éppen akkorra tervezte, hogy majd 
megkéri a kezem, miután beköszöntünk 
édesanyjához, tehát én még hivatalosan nem 
tudtam, hogy „Isten egymásnak szánt min-
ket”.) Tehát kezdetektől nagyon szimpatiku-
sak voltunk egymásnak. 
Idővel rájöttem, hogy hasonló a természe-
tünk is: hamar sírva fakadunk bármin, de 
sokat nevetünk is. Házasságunk első évtize-
dében, amikor sorban születtek a gyermeke-
ink, nagyon sok segítséget nyújtottak nekünk 
Zsolt szülei. Sokszor meghívtak egy-egy 



finom ebédre, és minden nagyünnepen is ők 
terítettek asztalt és vendégeltek meg minket. 
A gyerekekre is vigyáztak, ha valahova el 
kellett mennünk. Mindig, mindenben szá-
míthattunk rájuk, és ez így van a mai na-
pig is. Sok közös élményünk van a min-
dennapokból.  
Zsolttal már 20 éve ismerjük egymást, idén 
volt a 19. házassági évfordu-
lónk. Gyermekeink már 
felcseperedtek, már nem 
kicsik 10, 15, 17 évesek. 
Néhány éve rájöttem, hogy 
most már nem nekünk van 
szükségünk a segítségre, 
hanem ideje, hogy egy ki-
csit „törlesszünk” a nagy-
szülőknek abból, amit 15 
éven át nyújtottak nekünk. 
Az utóbbi években mi hív-
juk meg a nagyünnepeken 
őket ebédre, hogy tehermen-
tesítsük őket, és örömet sze-
rezzünk nekik. Annyi min-
dent tettek eddig értünk, 
hogy megérdemlik a ké-
nyeztetést idős korukra. 
Persze, még így is sokat 
kapunk tőlük, dolgoznak a 
házban és a ház körül, amíg 
tehetik. 
Visszatérve az anyósommal 
való kapcsolatomra elmond-
hatom, hogy egy-két apróbb 
nézeteltérésen, megbántódá-
son kívül, nem nagyon kap-
tunk össze semmin a 20 év alatt. Kapcsola-
tunk a szereteten alapszik, és elfogadjuk 
egymást olyannak, amilyen. A félreértések 
is inkább a generációs különbségből adód-
tak eddig, ami természetes is. Ha meg is 
bántottuk egymást, másnapra mindig szent 
volt a béke, nem tartottunk sohase haragot 
egymással. 
Nagyon tisztelem benne, hogy rendet tart 
maga körül, az egész lakásuk mindig tiszta, 
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rendes, sosincs semmi szanaszét. És ilyen 
rend van Anyu lelkében is, minden reggel 
lehet látni, ha éppen akkor megyek át hozzá-
juk, hogy az ágyán ül, és a Bibliát olvassa. 
Tudjuk, hogy mindig imádkozik értünk. Bár 
ő az életét felnőtt emberként adta át az Úr-
nak, Zsolttal együtt ők voltak az első megté-
rők a családjukban, tehát ő is Isten gyermeke 

már, mégis sokszor még ő 
kérdez engem hitbeli dol-
gokkal, Igékkel kapcsolat-
ban. Jólesik nekem, hogy 
kérdez, bár sok mindenre én 
sem tudom a választ.  
Én pedig sok mindent tanul-
tam tőle a háztartásban és a 
konyhában. Édesanyámtól 
gyerekkoromban megtanul-
tam az alapokat a háztartás 
rendben tartásához, és a 
sütés-főzéshez, de a gyakor-
latban, amikor már saját 
háztartást kellett vezetnem, 
a legtöbb segítséget Anyutól 
kapom máig is. 
Példa értékű Anyu életében, 
hogy sok betegség és fájda-
lom ellenére nem panaszko-
dik, derűs az élete, és még ő 
megy sokszor másokat meg-
látogatni, vigasztalni, támo-
gatni. Akárhova megy, bár-
kivel szívesen beszélget, 
legyen az egy rendelőben a 
váróban, vagy egy boltban: 
mindig az Úr Jézusba vetett 

hitéről tesz bizonyságot. Bizonyságtétele 
egyszerű, érthető és hiteles, hiszen egész 
élete azt támasztja alá, hogy megéri a bű-
nös életet otthagyni, és az Úrral együtt 
élni már itt a földön és az örökkévalóság-
ban is. 
Jó, hogy ilyen szeretetben élhetünk velük 
egy házban, és kölcsönösen számíthatunk 
egymásra mindig. Hálás vagyok értük és 
nekik!        Tóthné Pálúr Anna  

SZENT HÁRMASSÁG 
A HIT jelszava:  
  mindent Krisztusért! 
A REMÉNYSÉG célja:  
  otthon Krisztussal! 
A SZERETET kívánsága:  
  többet Krisztusból! 

*** 
Boldog ember, akinek  
a HITE szüntelen  
visszanéz a Golgotára, 
a REMÉNYSÉGE  
előretekint  
Jézus visszajövetelére, 
a SZERETETE pedig    
felnéz Krisztus trónusára. 

*** 
A HIT mindent  
lehetségessé tesz, 
a REMÉNYSÉG mindent  
bearanyoz, 
a SZERETET mindent  
könnyűvé varázsol. 



KONFIRMÁCIÓ 
Léhmann Péter 
Miért szeretnék konfirmálni? Milyen a kap-
csolatom Istennel? Miért vagyok keresztyén? 
Rengeteg kérdés merült fel bennem, és talán 
lesz is olyan kérdés, amire földi életem során 
nem is fogom tudni a választ. 
Most azért állok itt, hogy hitet tegyek az én 
egyetlen, igaz Istenemről. Igen, én is keresz-
tyén neveltetést kaptam, valamint meg is 
lettem keresztelve, de ennél még sokkal több 
dolgot megtapasztalhattam eddigi életem 
során. Keresztelésemkor szüleim, kereszt-
szüleim megfogadták: úgy nevelnek és ne-
veltetnek, hogy majd a konfirmáció alkalmá-
val én is vallást tegyek az én Istenemben és 
az Ő Fiában, Jézus Krisztusban való hitem-
ről. 
Így a szüleim egy jegyet kaptak Istentől a 
Mennyországba, ami az én számomra szól. 
Ezt a jegyet pedig csakis én válthatom be, 
nem más, nem a szüleim. 
Én pedig azért vagyok most itt, hogy ezt a 
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jegyet beváltsam, és helyet kapjak Istenem-
től az Ő országába. A konfirmáció alkalmá-
val hitet teszek arról, hogy egy örök és igaz 
Istenem van. 
És hogy miért bízom az életem összes részle-
tét egyetlen Istenemre? 
Mert lelkemet és életemet Ő vezeti a jó 
irányba, és Ő kísér el egész utamon. 
Istenem mindig ott volt, bármi történt is: egy 
vizsga előtt, vagy bármilyen helyzetben, Ő 
mindig mellettem állt, megsegített, és végül 
úgy történt minden, ahogy Ő eltervezte azt. 
Az pedig nem rossz, ha Ő vezet engem, mert 
én nem tudnám úgy tervezni a jövőmet, aho-
gyan Ő. 
Persze, bűnös emberként én is elkövetem 
néha azt a hibát, hogy az én gondolataim 
alapján kezdem átvenni az irányítást, de már 
egy kis idő után is rá kell jöjjek: még mindig 
Ő az Isten! 
Így kapcsolatomat Istennel jónak mondha-
tom, mivel Isten az, akinek mindent elmond-
hatok, minden panaszomat megoszthatom 
vele, nem kell félni attól, hogy elítélne bármi 



miatt is. 
De miért vagyok keresztyén? 
Azért, mert Isten az, aki bár nem is látható, 
mégis békét és örömöt hoz a Földre, vala-
mint mivel már én is tapasztalhattam az Ő 
segítségnyújtását, ahogy az a Bibliában is 
nagyon sokszor hangzik. Szeretnék én is 
Istennek szolgálni, mivel Ő az, aki nem ítél-
kezik, nem néz le senkit, hanem örömmel 
fogad szegényt és gazdagot, boldogot és 
szomorút.  
Valamint elfogadom Jézust, mint örök Meg-
váltót. 
Csakis Isten tud megszabadítani a sötétség-
től, a félelemtől, és aki Istenben bízik, az 
mindig megtapasztalhatja a végtelen szerete-
tét. 
 

Nagy Rebeka 
„Az Istennek pedig legyen hála az ő kimond-
hatatlan ajándékáért.” (2Kor 9,15) 
Hívő családba születtem, így korán megis-
merkedhettem a bibliai történetekkel. Szüle-
im jó példát mutattak számomra. Bármilyen 
problémájuk volt, Isten segítségével rendezni 
tudták. Minden este imádkoztam és énekel-
tem velük. 
A Száz Juhocska Református Óvodában az 
áhítatokon az óvónők próbáltak minket köze-
lebb vinni Istenhez. Köszönöm azt a szere-
tetteljes légkört, amit ott nyújtottak számom-
ra. Az Ökuban is sokat hallottunk Istenről, 
Jézusról, a bűnről. 
Én hittem Istenben, tudtam, hogy Jézus 
meghalt a kereszten, aztán feltámadt, és 
hogy nekem is szükségem van a bűnbocsá-
natra, de arra nem gondoltam, hogy a 
mindennapokat is Isten gondviselésére 
bízva kéne eltölteni. Ott volt Isten az éle-
temben, de nem az első helyen. Elvártam, 
hogy Isten segítsen nekem a tanulásban, bo-
csássa meg a bűneimet, adjon meg nekem 
mindent, de ne szóljon bele a dolgaimba. 
2016 őszi szünetét Berekfürdőn töltöttük, 
ahol úgy éreztem, hogy Isten hozzám szól. 
Megértette velem, hogy Ő az, aki elfoga-
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dott engem, bűnös embert, Ő az, aki meg-
teremtett, Aki a leginkább ismer engem. Ő 
nem kér olyat, ami rossz lenne számomra, 
ami nem a javamra válna. És nem én teszek 
a megtéréssel „szívességet”, hanem Ő adja 
nekem a legnagyobb ajándékát. Átadtam 
neki az életem. Amikor este elrebegtem egy 
imát, olyan békesség fogott el, mint még 
soha azelőtt. Tudtam, hogy most már senki 
és semmi sem szakíthat el Jézustól. Megbo-
csátott nekem és szeret engem. Másnap el-
meséltem a szüleimnek, és jó volt látni, hogy 
mekkora örömmel fogadták. 
Azóta is voltak hullámvölgyek az életemben, 
de mindig ott van előttem, hogy Isten soha 
sem hagy el, az Ő engedélyével történik 
minden. 
 

Hétszeres ÜGYELJ!  
ÜGYELJ a nyelvedre!  
Ne mondj kegyetlen,  
gyűlölködő, barátságtalan,  
ocsmány szavakat!  
ÜGYELJ a szemeidre!  
Ne tekints semmire,  
ami erkölcstelen! 
ÜGYELJ a füledre!  
Ne hallgass gyűlölködő  
vagy hízelgő beszédre! 
ÜGYELJ az ajkaidra!  
Ne szennyezd be semmivel! 
ÜGYELJ a kezeidre!  
Ne nyúlj tiltott vagy  
idegen dolgok után,  
ne írj le sértő szavakat!  
ÜGYELJ a lábaidra!  
Ne járj a gonoszok útján!  
ÜGYELJ a szívedre!  
Ne kedveld a bűnt.  
Legyen a szíved 
Jézus tulajdona!  
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Kisoroszi ifitábor 
Bevallom, hogy valójában nem volt sok ked-
vem ehhez a táborhoz. Végre nyár lett, és 
ennek otthon szerettem volna örülni. Igaz, 
sok barátomról tudtam, hogy menni fog és 
tudtam, hogy újra közelebb kerülhetek Isten-
hez, de megvolt bennem a vágy az ellenke-
zésre és az otthonmaradásra. Szüleim min-
denképpen el szerettek volna küldeni, mert 
ők tudták, csakis jó származna ebből a hét-
ből. Végül igazuk is lett, de én akkor csak a 
jelenre koncentráltam. 
Első nap reggel 9-kor indultunk, és még elég 
lustálkodós volt a nap, mert este hatkor kez-
dődött el a vacsora, utána gyűltünk csak ösz-
sze. Mikor megtudtam, miről fog szólni a 
hét, olyan érzésem volt, mintha nekem talál-
ták volna ki. Magáról a keresztyénségről volt 
szó, ami sokaknak nem mindig világos, hogy 

mégis mi a keresztyénség. Mert bizony a 
keresztyénség nem szabályokról szól, ami-
ket be kell tartani és nem szertartásokról, 
amiket el kell végezni, hanem magáról 
Krisztusról.  
Minden alkalom kiscsoportos beszélgetéssel 
kezdődött, amiket én különösen szeretek. 
Négy csoport volt, így családias körben 
kezdhettünk ráhangolódni a témára.  
Saját füzetünk is volt, amiben kérdésekre 
kellett válaszolnunk. Ezt Keresztkérdések-
nek hívták, csak ifiváltozatban.  
Kedden Jézus személyével és a mi küldeté-
sünkkel foglalkoztunk. Megbeszéltük, hogy 
milyen a kapcsolatunk Jézussal, mekkora 
hatalma van a démonok, a természet, a halál 
felett, és hatalma van gyógyítani. Küldeté-
sünkként pedig két parancsolatot hoztunk 
fel: Teljes szívünkkel, teljes lelkünkkel, tel-
jes elménkkel és teljes erőnkkel szeretni kell 
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tesznek az emberek azért, hogy mások elfo-
gadják őket. Én pontosan tudtam, hogy régen 
szinte csak másnak a véleménye volt szá-
momra fontos, pedig csakis Isten véleményé-
re hagyatkozhatok. Pontosan tudom, hogy 
Istennek kell a szívemben az első helyen 
lennie, de csak látszólag tűnik egyszerűnek a 
feladat, mert sok a kísértés, és sokszor elfe-
lejtkezem Istenről.  
Ez a tábor ráébresztett arra, hogy a minden-
napjaimban most is ott van Isten és vigyáz 
rám, bármennyire is úgy érzem, nem volt 
velem.  
Csütörtök este filmnézés helyett bizonyság-
tétel volt, amiket mindig szívesen hallgatok. 
A pénteki napot is filmnézéssel kezdtük. 
Ahhoz képest, hogy mennyire nem vártam a 
tábort, nagyon nagy lelki feltöltődést nyújtott 
számomra, és azóta is próbálkozom a legjob-
bat kihozni magamból.    Barsi Boglárka 

Istent és felebarátainkat.  
Sajnos még nem volt olyan az időjárás, ami-
lyet valójában terveztünk, így fürdés helyett 
inkább csapatjátékok voltak.  
A szerdai délelőttön Jézus kereszthalála volt 
a téma. Sokszor, amikor emberek a keresz-
tyénségre gondolnak, nem biztos, hogy   
Jézusról tudnak, és arról, miket tett az embe-
rekért. Pedig, ha Ő nem lenne, akkor nem 
vette volna magára a bűneinket, és nem 
bűnhődött volna helyettünk, hogy mi meg-
menekülhessünk. Persze a kereszthalál után 
ott a feltámadás, amivel teljes lesz a prófé-
cia. Jézus megmondta előre, hogy fel fog 
támadni, és így is történt.  
Csütörtökön a kegyelem fogalmával foglal-
koztunk. A kiscsoportban már nem voltunk 
olyan visszahúzódóak, mint az elején, és 
ezért egyre jobb beszélgetéseket tudtunk 
folytatni. Megkérdezték, mennyi mindent 
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Velem van az Úr 
Én eddig azt hittem, hogy a megtérésnek egy 
nagyon látványos dolognak kell lennie, hogy 
aztán majd minden teljesen más lesz az éle-
temben. Szinte csak ilyen bizonyságtételeket 
hallottam felnőttektől, amikor arról beszél-
tek, hogy letértek az útról, majd milyen tör-
ténések után, milyen körülmények között 
találtak rá Istenre. Ezért bár tudtam, hogy 
bűnös vagyok, és csak Jézus által lehet örök 
életem, mégsem tettem semmit, úgy éreztem, 
hogy nálam ez így még nem tud bekövetkez-
ni. Többször is gondoltam rá mostanában, 
hogy valakivel talán beszélni kellene erről, 
de aztán inkább hagytam az egészet. 
Így mentem el az idei ifitáborba, ahol egy 
szobába kerültem Mezősi Ritával. Vele és 
Rékával, aki még velünk volt ott, nagyon jó 
beszélgetéseink voltak. Rita többször is 
mondta nekünk, hogy nyugodtan fordulha-
tunk hozzá, ha van valami, amiről egy fel-
nőttel szeretnénk beszélni. Elgondolkoztam 
rajta, de ahogy közeledett a hét vége, arra 
jutottam, hogy majd talán egy másik alka-
lommal.  
Viszont ez nem így történt.  
A csütörtök délelőtti alkalom után ketten 
maradtunk a szobában, és beszélgetni kezd-
tünk. Eleinte teljesen más, hétköznapi dol-
gokról, majd Rita megkérdezte, hogy hogyan 
állok a megtéréssel. Miután elmeséltem neki, 
hogy mit gondolok, elmondta, hogy ez nem 
így van. A megtérés igazából az, hogy 
meglátom, bűnös vagyok, és ezen változ-
tatni akarok. Megvallom Istennek a bűne-
imet, és befogadom Őt a szívembe, és 
ezentúl Hozzá méltóan igyekszem élni, Őt 
teszem az első helyre az életemben. Rita a 
beszélgetésünk végén felajánlotta, hogy 
imádkozzunk együtt. Én pedig az életemet 
Isten kezébe tettem, és azóta is igyekszem 
ehhez méltóan élni. 
Ami a történethez már nem szorosan, de 
mégis kapcsolódik, az egy másik ifitáborban 
történt, ahova elmentem ezen a nyáron. Uno-

katestvéreim hívtak meg oda, rajtuk kívül 
senkit nem ismertem, így eleinte nem is sze-
rettem volna menni. De már ott is észrevet-
tem, és így utólag is látom, hogy jót tett ne-
kem az a hét is. Azon kívül, hogy sok új ba-
rátot és jó élményt szereztem, megerősítést 
nyertem abban, hogy igen, én tényleg ezen 
az úton szeretnék járni, tényleg Jézust 
szeretném követni. Az ott kapott Igém pe-
dig azóta is sokat jelent számomra, és sok-
szor ad erőt, segítséget: „Megparancsoltam 
neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne 
rettegj, mert veled van Istened, az Úr, min-
denütt, amerre csak jársz.” (Józs 1,9) 
             Tóth Anikó 
 
Ki vagyok én, 
Hogy a mindenség Ura 
Hallja hangomat, látja gondomat? 
Ki vagyok én, 
Hogy a Hajnalcsillag is 
Minden utamon előttem halad? 

Ki vagyok én, 
hogy bár látod bűnömet, 
újból rám emeled szent tekinteted? 
Ki vagyok én, 
hogy a hangod hallhatom, 
és a vihar csendesül kívül és belül? 

Nem azért, aki vagyok, 
de azért, amit tettél, 
nem azért, amit teszek, 
de azért, aki Te vagy! 

Nézz rám, csak hervadó virágszál, 
csak porba hulló árnyék, 
csak csepp az óceánban, 
mint párát, visz a szél, 
mégis felém fordul arcod, 
Uram, hallod, ha kiáltok, 
És azt mondod nekem: 
„Enyém vagy!” 
Who Am I - Mark Hall  
Gál Noémi (ford.) 
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A legfontosabb döntés 
Tóth Kristóf vagyok, 17 éves, és a bizony-
ságtételemet szeretném megosztani.  
Az idei ifitábor Kisorosziban volt, és a Ke-
resztkérdések ifiváltozatával foglalkoztunk.  
Az alkalmak során hallottunk a keresztyén-
ség lényegéről, Krisztus személyéről, külde-
téséről, kereszthaláláról, feltámadásáról, a 
kegyelemről és ezek következményeiről. A 
kiscsoportos beszélgetések során egy füzetet 
töltöttünk ki, de annyi beszédtémát vetettek 
föl az előadások, hogy egy-egy kérdés min-
dig kimaradt. Ezeket a saját elcsendesedé-
sünkben gondolhattuk át.  
A héten hallottak összefoglaltak mindent, 
ami ahhoz a döntéshez kell, hogy Istennel 
akarjuk-e élni az életünket.  
De nekem nem volt bátorságom odamenni 
valamelyik lelki vezetőhöz, és így elmulasz-
tottam a lehetőséget.  
A rákövetkező héten viszont a gyülekezeti 
gyerektáborba jártam segíteni, és megfogott 
az, hogy már a kisiskolás gyerekeket is 
mennyire bátorítják, hogy menjenek oda 
valamelyik felnőtthöz, hogyha meg akarják 
hozni ezt a döntést. Ez adott nekem is bátor-
ságot, hogy megkeressem Győző bácsit és 
segítséget kérjek ahhoz, hogy behívjam  
Istent a szívembe és átadjam neki az éle-
tem. Így azon a héten meghoztam ezt a leg-
fontosabb döntést és mostantól én is Krisztus 
követője vagyok. Tehát késznek kell len-
nem megtagadni önmagam, és Jézust kell 
tenni az első helyre, bármibe is kerüljön. 
Ez pedig áldozattal jár, de csak ebben lesz 
békességünk. 

5 Napos Klub  
„Az, hogy Jézus lent járt a Földön, sokkal 
fontosabb, mint az, hogy az ember fent járt a 
Holdon.” James Irwin 
Idén másodszor vehettem részt az 5 Napos 
Klubban, mint szolgáló. Mi szolgálók már 
két hónappal a tábor előtt elkezdtünk készül-
ni testben és lélekben egyaránt, hogy aztán 
Isten kegyelmét segítségül kérve július 2-án 
fogadhassuk a gyermekeket. A hetünk egy 
tematikus téma köré csoportosult: „Csillagok 
Isten tervében”. 
A napunk reggel 8 órakor kezdődött közös 
énekléssel, ráhangolódással. Majd reggeli 
után a templomba vonultunk, hogy szebbnél 
szebb énekeket tanulhassunk, amelyek kap-
csolódtak a heti témánkhoz. Minden nap  
más valaki mondta el a bibliai tanítást és 
tanította meg az aranymondást. Első nap a 
teremtésről, második nap Ábrahámról, a 
harmadik nap Józsefről, a negyedik nap  
Bálámról, az ötödik nap pedig a Bölcsekről 
szólt a tanítás. 
A tanítást követő pici átmozgató játék után a 
gyerekekkel a nagyterembe vonultunk, és a 
történetekhez kapcsolódó kézműves foglal-
kozás következett. Készült fonalból Göncöl-
szekér, irattartó tárca, papírból meghajtogat-
tuk József színes kabátját, ragasztottunk 
könyvet, és készült távcső is. 
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A kézműves foglalkozások után az udvaron 
szabad játékidő volt, amit a fiúk általában 
focizással, a lányok beszélgetéssel, társaso-
zással töltöttek.  
Ebéd után minden nap volt fagyizás is.  
Ezután a missziós történet következett. Ezút-
tal James Irwin történetét hallgathatták a 
gyermekek, amit minden délután nagyon 
vártak. A missziós történetet követően kis-
csoportos beszélgetés zajlott 3 korcsoport-
ban, illetve egyik délután egy vendég elő-
adónk is volt, aki a csillagokról beszélt a 
gyerekeknek. A maradék időben uzsonnáig 
szabadfoglalkozás volt a felügyeletünkkel. 
Itt a legnagyobb öröm a kislányok körében 
az volt, amikor meglátogatott minket Erika 
néni és gyöngyöt fűzhettek.  
Péntek délután gyermekeink már kissé fárad-
tan, de lelkesen vettek részt az akadályverse-
nyen, ami után pici ajándék is járt mindenki-
nek. 
Én is Istennek hálát adva, de fáradtan dőltem 
hátra péntek délután azzal a reménnyel a 
szívemben, hogy a sok földi jó mellett  
Isten elhintette az Ő magocskáit is gyer-
mekeink szívében. Mert hiszem, hogy az, 
hogy Isten ott volt közöttünk a héten, sokkal 
fontosabb, mint az, hogy mi ott voltunk a 
gyermekek között. Ennek ellenére itt ragad-
nám meg az alkalmat, hogy megköszönjem a 
sok áldott kezet a testvéreknek, akik idén is 
fáradhatatlanul az Urat szolgálták közöttünk! 
              Barna Judit

Családos hét 
2018. július 23-28. 
között Balatonfenyve-
sen tölthettünk egy 

hetet a gyülekezeti csa-
ládos héten sok családdal, 

segítővel és fiatalokkal együtt. 
Az addig szép időt 23-án reggel eső váltotta 
föl, és mire leérkeztünk Fenyvesre, már csak 
18 fok volt esővel és széllel. Ez kicsit megri-
asztott minket, de az erős szelet elnézve az-
zal biztattam magunkat, hogy ez a szél fogja 
elfújni majd az esőfelhőket, és Isten kegyel-
méből erre nem is kellett sokat várnunk, 
mert már aznap dél-után újra kisütött a nap, 
és a hőmérséklet is visszakúszott a júliusban 
elvárt szintre. Végül az egész hét igazi 
balatonparti nyári időben telt, ami külön 
ajándék volt az elmúlt évek kevésbé ideális 
időjárásához képest.   
Számunkra ez volt az első ilyen hét, eddig 
nem vettünk még részt hasonlón, de idén, az 
első nyáron, amikor már nem csak kétszemé-
lyes család vagyunk, úgy éreztük, hogy itt az 
ideje ezt is kipróbálni. Tavaly novemberben 
született meg a kisfiunk, akivel kíváncsiság 
is költözött belénk, hogy aktívabban ve-
gyünk részt a gyülekezeti alkalmakon. Én 
magam gyerekkorom óta a gyülekezet tagja 
vagyok, régen a gyerektáborok, majd az 
ifitáborok rendszeres résztvevője voltam, de 
aztán egy hosszabb szünet következett, és a 
vasárnapi rendszeres istentiszteleteken kívül 
más alkalmon nem vettem részt. Amikor a 
hirdetésekben meghallottam, hogy idén is 
lesz fenyvesi hét, otthon megkérdeztem a 
férjemet, mi lenne, ha mennénk. Nem tilta-
kozott, örült az ötletnek, de mindkettőnkben 
volt egy kis izgalom, mint általában az új-
donságokkal kapcsolatban van az emberben. 
Ezzel az izgalommal vágtunk neki ennek a 
hétnek is. Jó volt megismerkedni azokkal a 
családokkal, akiket a templomból látásból 
már ismertünk, de neveket még nem tud-
tunk az ismerős arcokhoz kapcsolni.  
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A délelőtti alkalmakon Józsué útján halad-
tunk Mózes halálától Jerikó ostromán át a 
„honfoglalásig”, amikor 40 év pusztai ván-
dorlás után Isten népe végre bemehet az Ígé-
ret Földjére. Az Úr ellátja biztatással népét, 
amik ma is érvényes üzenetek, ugyanakkor 
feladat elé is állítanak minket (Józsué 1,1-9):  
1. Ha Istennek tetsző életet szeretnék élni, 
akkor nem magam kell „kitalálnom”, ha-
nem rá kell hallgatnom, hogy Ő hol sze-
retne látni engem. – Ez egy megnyugtató 
biztatás, de kell hozzá alázat és csendesség, 
hogy meghalljam, mit akar üzenni nekem az 
Úr. Ez sokszor nehéz, amikor a saját akara-
tunkat el kell csöndesíteni.  
2. Ha nem találjuk a helyünket, nem tud-
juk a jó irányt, akkor kérdezzük meg Őt! 
3. Isten kijelöl számunkra határokat, meg-
szabja, hogy mettől meddig terjed a felada-
tunk. Amikor ezeken a határokon túllé-
pünk, akkor úszunk el, akkor vallunk 
kudarcot, mert nem a ránk bízott feladat-
nál maradtunk. Amikor Isten mércéje mellé 
állítom magamat, akkor vajon a határokon 
belül vagyok?  
4. Maradjak Istennel közösségben! Ha ez a 
közösség meginog, akkor kezdenek a dolgok 
félrecsúszni. Ahogy Mózes idejében ez a 
közösség sérült, és ennek súlyos következ-
ményei voltak (nem mehettek be az Ígéret 
Földjére), úgy mai életünkben sem tudhat-
juk, hogy mi lesz az eredménye, ha Isten 
nélkül akarunk boldogulni, és ennek milyen 
hatásai lesznek hosszú távon. Lehet sikert 
elérni Isten nélkül is, de az is kudarc, mert 
nem lesz rajta Isten áldása. Aki tudja, hogy 
milyen úgy tenni dolgokat, hogy azon az Úr 
áldása van, az nem is akar már másként csi-
nálni semmit. Ha nincs áldás a munkánkon, 
akkor igazi örömet sem tud az jelenteni szá-
munkra.  
5. „Légy erős és bátor…” – ez a felszólítás, 
biztatás háromszor is elhangzik Józsué köny-
ve 1,1-9 verseiben. Bátorít, hogy Ő, az Úr 
nem hagy minket magunkra, nem marad 
el tőlünk, majd ugyanezekkel a szavakkal 

biztat a törvény betartására. Van-e bátor-
ságunk ehhez a törvényhez (a Tízparancso-
lathoz) ragaszkodni, ehhez szabni az életün-
ket? Felszólít, hogy tanulmányozzuk a tör-
vényt éjjel és nappal... mert „Akkor sikerrel 
jársz utadon, és boldogulsz.”(Józs 1,8) 
6. Végül a Józsué 1,9-ben ugyanezt parancs-
ba is adja nekünk az Úr. Nem csak egy jó 
tanács, amit vagy megfogadunk, vagy nem, 
hanem Isten parancsa. Ennek már súlya van. 
Ezzel ki van jelölve az út számunkra, meg 
van szabva az irány. Ezzel bocsátotta útjára 
Józsuét és a népet Isten, és ezzel kell nekünk 
is kilépni a hétköznapokba egy ilyen hét 
után. 
Később láthattuk, hogy mit jelentett a Jordán 
az egyik és a másik félnek. A zsidó nép szá-
mára egy kihívás volt, át kellett valahogy 
kelni rajta, hogy elérjék Jerikót. A jerikóiak-
nak viszont egy biztonságot nyújtó határ volt 
a folyó. Itt újra elővehetjük az előző bátorí-
tást. Nem magunk kell megoldást talál-
junk, csak hagyni, hogy az Úr vezessen 
minket. 
Mit kezdünk a magunk életében felmerü-
lő, megoldhatatlannak tűnő helyzetekben? 
Van-e hitem és bizalmam hozzá, hogy Tő-
le kérjem és várjam a megoldást? Amikor 
Isten azt mondja, hogy velünk lesz min-
den utunkon, akkor nem a nehéz helyze-
tektől kímél meg minket, hanem azokban 
lehetőségünk van segítségül hívni Őt, és 
segít ezeket elfogadni. Egy-egy próbatétel, 
nehéz helyzet után hajlamosak vagyunk elfe-
lejteni idővel, hogy mit tett értünk, velünk 
Isten. Ezért van szükség emlékeztetőkre, 
ahogy a 12 kő emlékeztető volt a zsidó nép 
számára, amit a Jordán medrének közepéből 
kellett kihozniuk. Nem a partról vagy olyan 
helyről, ami könnyen megközelíthető volt, 
hanem a meder közepéből! (Józs 4,3) 
Életünk nagy próbáiból is kell maradjon szá-
munkra egy-egy ilyen emlékeztető, hogy 
később se felejtsük el, hogy mit tett értünk az 
Úr. A nehézségekből, amik talán szomorú-
sággal töltenek el, és fájdalmas nyomot 
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hagynak bennünk, könnyebb emlékeztetőt 
magunkkal vinni, de ugyanilyen fontos a 
pozitív kimenetelű megpróbáltatásokra is 
úgy emlékezni, hogy ne a magunk sikerét 
lássuk benne. Ne csak legyintsünk egyet 
idővel, hogy „ez is nehéz volt, de megoldot-
tuk”! 
Jerikó elfoglalása után láthattuk a környező 
népek reakcióját, hogyan próbáltak idomulni 
a helyzethez. Voltak, akik szövetségeseket 
kerestek, hogy együtt erősebbek legyenek, és 
bár látták, hogy Isten ezzel a néppel volt, és 
mi mindent tett velük, ők ebből mégsem 
kértek. Még mindig lett volna lehetőségük 
elfogadni ezt az Istent, de a történtek ellené-
re sem tették. A gibeoniták azonban mindent 
maguk mögött hagyva, és vállalva a többi 
ellenálló nép haragját is, szövetségre akartak 
lépni a zsidókkal, mert látták, hogy Isten 
népe győzelmes nép, és ebből ők is részesed-
ni szerettek volna – csak az eszköz volt 
rossz. Csellel kötnek szövetséget, félelemből 
jönnek, de a félelem nem lehet egy szövetség 
alapja. Istennel a kapcsolatunk, szövetsé-
günk alapja a szeretet és tisztelet kell le-
gyen. Ha a félelemre építünk, az megkötö-
zöttséget jelent, ahogy végül a gibeóni nép 
sorsa is a szolgaság lett – vízhordók és favá-
gók lettek. 

A hét végére úgy éreztem, hogy nem csak 
testileg, lelkileg is feltöltődtem és tudtam, 
hogy ezt a töltést, amit a héten kaptam, haza-
térve a hétköznapokban kell majd használ-
nom. A Kísértő ilyenkor még nagyobb erő-
vel tud támadni, mert könnyen azt hisszük, 
hogy most nagyon szilárdan állunk. Ezek-
ben a helyzetekben még nagyobb szüksé-
günk van rá, hogy bátrak és erősek le-
gyünk és még jobban bele kell kapaszkod-
ni az Istennel való szövetségbe, még akkor 
is, ha nehéz és mindenünk ellene van, 
mert csalódottak vagyunk vagy fájdalom-
mal kell szembenéznünk. Fontos az akku-
mulátoraink folyamatos töltése, hogy amikor 
az élet próbatételeivel találkozunk, akkor 
teljes töltöttséggel tudjunk azokba belemenni 
és ne egy lemerülőfélben levő lélekkel áll-
junk neki, mert félő, hogy idő előtt lemerü-
lünk.  
A hét végén mindenki kapott egy Igét, amit 
bevallom őszintén, már izgatottan vártam. 
Az én Igém a Zsoltárok 4,6-ból a „Bízzatok 
az Úrban!” volt. Egyszerűnek tűnő üzenet 
ez, de ugyanúgy feladatot ad, ahogy a „Légy 
bátor és erős!” Ezzel a lelki útravalóval és 
feladatcsomaggal térhettem haza a fenyvesi 
hétről. Istennek legyen hála érte!  
        A. Cselőtei Andrea  
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A megváltozott életem 
Engedjék meg, kedves Testvéreim, hogy 
bemutatkozzam: Csorba Jánosné (Margit), 
tősgyökeres fóti lakos vagyok. Már kisgyer-
mekként kezdődtek a megpróbáltatásaim, 
amelyek végigkísérték életemet. Nem volt 
könnyű. Hárman voltunk testvérek, de a leg-
kisebb öcsém nagyon-nagyon betegen szüle-
tett és 20 évesen meghalt. Az iskolában jó 
osztályközösségbe kerültem. Emlékszem a 
csodálatos hittanórákra, amiket esperes úr és 
Kalocsay Feri bácsi kántor tartott, neki kö-
szönhetően sok éneket tudok azóta is kívül-
ről. A vasárnapi iskolai oktatást Madarász 
esperes úr és Menyhárt Gábor bácsi tartotta. 
A fiúk néha helytelenkedtek, mi lányok pe-
dig azon versenyeztünk, hogy ki tud több 
aranymondást összegyűjteni. 
Eljött a konfirmáció ideje, és hogy fogadal-
mat tegyek. Apám párttag lévén megfenye-
gette az esperes urat, hogy ha engem le-
konfirmáltat, baja lesz belőle. A fogada-
lomtétel előtt az esperes úr behívott a paróki-
ára és elmondta, hogy apám megfenyegette 
őt. Az én válaszom az volt, hogy elindul-
tam az én utamon, szeretném azt végigjár-
ni és konfirmálni. Így is lett Isten segedel-
mével. Sajnos apám rettentő agresszív ember 
lévén középiskolába sem engedett azzal a 
jelszóval, hogy anyagilag nem tudja finan-
szírozni. Így ipari iskolába kerültem, szövő 
szakmát tanultam, hiábavaló volt a tiltakozá-
som. 
Drága nagyikám mindig mellettem állt, sokat 
segített és megvédett az apám agressziójától, 
mindent neki köszönhetek: az emberi meg-
becsülést, a kitartást és a család szeretetét is 
(ő tanított főzni, sütni, varrni). A nagyi volt 
velünk, mert édesanyám három műszakban 
járt dolgozni, s mellette még napszámba is. 
Szegénykém olyan volt, mint egy kis ázott 
veréb. Rettenetesen félt apámtól. 
„A szeretet soha el nem múlik.” (1Kor 13,8) 
Ezt a szeretetet érzem nagyikám iránt most 
is, pedig már 45 éve eltávozott közülünk. Ez 

az Ige az én életemre is vonatkozik. Isten 
azért szeret, mert így döntött. Akkor is 
szeret, amikor nem tartod magadat szere-
tetre méltónak. Akkor is szeret, amikor 
senki más nem szeret. Mások elhagyhat-
nak, elválhatnak tőled, és nem vesznek 
rólad tudomást, Isten mégis mindig szeret, 
bármi is történjen. 
Az ipari tanuló iskolát sikeresen elvégeztem. 
Bekerültem három műszakba. Bizony nehéz 
volt a kezdés. Gúnyolódtak rajtam, hogy 
szombaton éjszakára mentem dolgozni, ők 
meg kerti partikat rendeztek. A szívem fájt, 
de elfogadtam, hogy nekem ez jutott. Köz-
ben elért a szerelem is, született drága szép 
gyermekem, Mariannám. A házasságom 
nem tartott sokáig (6 év). Hiába, egyedül 
nem megy. Isteni áldás nem volt rajta, 
mert csak polgári esküvőnk volt. A három 
műszak mellett nem könnyű gyereket nevel-
ni, habár az Úr akkor sem hagyott el, én ak-
kor máshogy gondoltam ezt. Bánatomat és 
szomorúságomat a munkába menekülve pró-
báltam elfojtani. Dolgos hétköznapok, évek 
következtek, de sivárnak éreztem az élete-
met, egyhangú volt minden. Közben nem 
gondoltam arra, hogy az Úrtól kérjek segítsé-
get. Elkönyveltem magamban, hogy a sors 
akarta így, és bizony bűnös lélek lévén min-
den egysíkúvá vált.  
A lányom megnőtt, elvégezte a középiskolát, 
majd férjhez ment. Hála az Úrnak, idén lesz-
nek 27 éves házasok. Két szép gyermeke 
született: Richárd és József. Isten ajándéka 
az én kedves családom: lányom, vejem és 
két unokám. Ricsike iskolába kerülvén egy 
darabig járt hittan órákra, és én is vele 
együtt. Igazándiból innen ered Katona     
Zsuzsanna tiszteletes asszony ismeretsége. 
Sajnos nem sokáig tartott, mert Ricsinek 
nem volt kedve hozzá, így ellaposodott. Ak-
kor az Istvánhegyen laktunk, néha lejártam a 
templomba Jakab Misi bácsival kocsival. 
Életemben a változást 2014 júniusa hozta 
meg: Gizi néni tanyája. Katona Zsuzsanna 
lelkésznő és Keresztesiné Marika látogatá-
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sai alkalmával egyre többet beszélgettünk 
a Bibliáról, sokszor jöttek hozzám látoga-
tóba, és úgy éreztem, hogy egyre jobban 
vágyom azokra a beszélgetésekre. Úgy 
terelgettek engem az Úrhoz, mint egy kisli-
bát. Egyre inkább úgy éreztem, hogy talán 
meg tudok és akarok változni. Hála a testvé-
reknek, eljutottam Gizi néni tanyájára. Nem 
lehet szavakba önteni, amit megtapasztaltam 
ott a csendesnapokon. Az Úr meghallgatta 
bűnbánó imámat, s megszabadultam 
gúzsba kötöttségemtől, az Úr megszabadí-
tott, s a szívem könnyű és sok jó érzéssel 
van tele. Azóta is lejárok minden évben. A 
szívem megnyugodott, és rendszeres bib-
liaolvasó lettem, a Bibliaolvasó Kalauz sze-
rint olvasom minden nap, és füzetet vezetek, 
amibe leírom a mindennapi Igét és a hozzá 
tartozó igeszakaszokat. Az Úr ajándéka 
nekem ez a mostani életem. Boldog va-
gyok, hogy vele lehetek, és rendszeres lá-
togatója lehetek az Úr templomának, 
rendszeres látogatója és hallgatója vagyok az 
igehirdetéseknek. Az Úr Jézustól kaptam ezt 
az új életet. Minden füzet elejére írok egy 
Igét. Egyik füzetem elejére az 51. Zsoltár 1. 
verse került, ami teljesen eltékozolt fiatal 
éveimet tükrözi, 8. verse pedig a mostani 
életemet. Zsuzsika lelkésznő megkérdezte, 
hogy miért pont ezt választottam, akkor még 
azt válaszoltam, hogy nem tudom, de később 
rájöttem arra, hogy az Úr fogta és fogja a 
tollat fogó kezemet. 
Imádkozom a családomért, hogy ők is meg-
ismerjék az Urat, és az Ő útjára lépjenek. 
Írásomat két Igével fejezem be.  
„Tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki 
az állhatatosságot, az állhatatosság a kipró-
báltságot, a kipróbáltság a reménységet; a 
reménység pedig nem szégyenít meg, mert 
szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk 
adatott Szentlélek által. ” (Róm 5,3-5) 
„Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus 
Atyja, az irgalom Atyja és minden vigaszta-
lás Istene, aki megvigasztal minket minden 
nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasz-

talhassunk másokat minden nyomorúságban, 
azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vi-
gasztal minket. Mert amilyen bőséggel ré-
szünk van a Krisztus szenvedéseiben,    
Krisztus által olyan bőséges a mi vigasztalá-
sunk is.” (2Kor 1,3-5)  
Áldott legyen az Úr neve! Ámen. 
 

Útmutatás minden napra  
- Minden nap Isten ajándéka a számodra.  
- Minden nap - ez a mai is - különleges 
nap lehet. Bízzad Isten kezére.  
- Isten annyi örömet ad neked ma, 
amennyit elviselhetsz és annyi terhet, 
amennyire szükséged van. 
- Nem szenvedsz hiányt ma semmiben, 
ami számodra valóban jó.  
- Ha Isten vezetése alatt állsz, senki és 
semmi nem árthat neked ma.  
- Minden nap - ez a mai is - feladat a szá-
modra. Ezért állj résen egész nap.  
- Valakinek egy szívességet tehetsz.  
- Valakinek írhatsz, vagy örömet szerez-
hetsz.  
- Valakinek egy jó könyvet kölcsönöz-
hetsz.  
- Valakinek továbbadhatod a Biblia egy 
szavát, amely neked segített.  
- Ismersz valakit, aki magányos? Keresd 
fel; Terhei vannak? Légy figyelmes hozzá.  
- Ha gondolsz valakire, imádkozz érte.  
- Figyelj arra, hogy kit és mit akar ma 
Isten különösen gondjaidra bízni.  
- Szólj Jézusról örömmel, hirdesd nevét 
életed által.  
- Mindent, ami veled történik, helyezd 
Isten kezébe.   
- Maradj Isten jelenlétében egész nap. 
Akkor a Sátán, aki ma orvul támad és 
mindent összezavar, nem ronthatja meg 
a számodra elkészített áldásokat, Isten-
nek tervét veled.
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Imádkozzunk—az imádság szolgálat és nagy szükség van rá! Vegyük komolyan! 

 Isten közösségformáló munkájáért gyülekezeteinkben; 
 Urunk minden munkásáért, aki nehézségben van; 
 a szeretetintézményekben végzett munkáért, a szolgálók kitartásáért; 
 óvodánk épüléséért-építéséért, az ott nevelkedő gyermekekért és a dolgozókért; 
 a Fóti Ökumenikus Iskoláért és valamennyi egyházi oktatási intézményért; 
 a gyülekezet vezetőiért, terheik hordozásáért, a gyermekek között végzett szolgálatért; 
 a gyülekezetben végzett ének-zenei szolgálatokért, énekkarunk jövőjéért; 
 a kisalagi gyülekezet testi-lelki épüléséért; 
 egyházunk és egyéni lelki életünk megújulásért; 
 a missziói munkákért; 
 a gyászolókért, a megkeseredett szívűekért; 
 a magyar népért, országunk jövőjéért, vezetőiért. 

Újjászülettem! 
„Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? 
Úgy, hogy megtartja igédet.” (Zsolt 119,9) 
A nevem Lányi Nikolasz, 11 éves vagyok, 
és arról szeretnék írni, hogy hogyan tértem 
meg.  
A nyáron Biatorbágyon voltam a bárkás tá-
borban, ahol olyan Igéket kaptam a lelki-
pásztoroktól, amik segítettek döntést hozni. 
Minden nap több 
áhítat is volt. A kör-
nyezetünk nyugodt és 
csöndes volt. Közel 
éreztem magam   
Istenhez.  
Azokat az Igéket és 
mondatokat fogom 
leírni, amik segítettek 
meghozni a döntést 
abban, hogy Istent választottam.  
A második nap az egyik áhítaton a lelkész 
prédikációjában arról beszélt, hogy Isten 
hogyan mutatta meg a szeretetét. Például 
József, Mózes, Ábrahám életén keresztül. 
Átgondoltam ezeket a történeteket. Ezeknek 
az embereknek meglátszik az életén Isten 
szeretete.  
A harmadik napon ez fogott meg: „Szóval is 
lehet ölni”. Azt hiszem, jól át kell gondol-

nom, mit mondok ki a számon.  
A következő napon megtanultam az igehir-
detésből, hogyan kell tovább adni az Igét. 
Először olvasnom kell, aztán cselekedni, és 
végül másokkal is megosztani.  
Az ötödik napon, amit fontosnak találtam az, 
hogy azért jönnek kísértések, hogy Isten 
próbára tegye a hitünket. A Sátán a gyenge 
pontjainkat támadja.  
Az utolsó napon két Ige szólt hozzám:  

„Ez az én szeretett 
fiam, akiben gyönyör-
ködöm, reá hallgas-
satok!” (Mt 17,5) – 
az Ige arra tanít, hogy 
Jézusra hallgassak. 
Egyszer minden el-
múlik. Az ember kap 
valamit, és máris kell 
neki egy másik dolog. 

Viszont Isten és az Igéje örökkévaló.  
A második: „Aki takargatja vétkeit, annak 
nem lesz jó vége, aki pedig megvallja és el-
hagyja, az irgalmat nyer.” (Péld 28,13)  
Amikor hazaértem, rájöttem, hogy nem 
vagyok hívő. Anyukámmal átbeszéltük, 
hogy miket hallottam. Aztán elcsendesed-
tünk, leraktam a bűneimet, és kértem  
Jézust, hogy legyen az életem része. Ti is 
hallgassatok Jézusra! 



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 

örömHíRlap 

Hirdetések 20 2018. SZEPTEMBER  

�  Különleges alkalmaink  �  

Szept. 16. 10:00 Evangélizációs hét kezdő alkalma 

 17-20. 18:30 Evangélizációs esték 

Okt. 14. 10:00 Hálaadó ünnepség (Óvodánk 20 éves) 

 28. 10:00 Úrvacsorás istentisztelet Reformációra 

örömHÍRlap 
A Fót-Központi Református  

Egyházközség Folyóirata 
 

Felelős szerkesztő:  
Sebestyén Győző lelkipásztor 

 
Cím: 2151 Fót, Károlyi István út 1. 

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

www.fotiref.hu  
hivatal@fotiref.hu 

 
Hivatali ügyintézés: szerdán és pénteken  

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

 
Következő számunk 

Reformáció alkalmából jelenik meg.  

 
A lapot önkéntes adományokból  

tartjuk fenn. 

Meghívó!  
Idén ősszel is megtartjuk  

gyülekezeti csendeshetünket  

Berekfürdőn,  

a Református Konferencia  
Központban  

október 29-től  

november 2-ig,   

hétfőtől-péntekig. 

 

Jelentkezni a  
lelkészi hivatalban lehet! 

Az elmúlt évek hanganyaga  
a honlapon meghallgatható.  

Pecznyík Pál - Szavak és tettek 

Hol sok a beszéd,    Szó mérgezett nyila 
ott sok a salak.    üt halálos sebet, 
Hangsúlyosabban beszél  mit áldozatokkal 
a tett, mint a szavak.  gyógyítni nem lehet! 

A samaritánus     A lélek két szárnya: 
keveset beszélt,    jó szó, nemes tett – 
Időt, pénzt áldozott   Istenhez emeli 
a vérző emberért.    hanyatló életed. 


