
 

 

2012. Karácsony  

A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata 

Egy legenda szerint az Úr maga 
elé állította az állatokat, és meg-
kérdezte tőlük, ki lenne a legmél-
tóbb arra, hogy ott legyen Jézus 
születésénél. Legelőször az 
oroszlán jelentkezett:  
- Természetesen én, mert én va-
gyok a legbátrabb és a legerő-
sebb, mindentől meg tudom vé-
deni a gyermeket.  
Az Úr így válaszolt: - Te nem 
lehetsz, mert túl öntelt vagy! 
Megszólalt a róka: - Én vagyok a 
legalkalmasabb, mert én elég 
ravasz vagyok, hogy mindent 
megszerezzek neki, amire szük-
sége van. - Te sem lehetsz ott, - 
válaszolt az Úr - mert számító és 
alattomos vagy! Ezután a 
páva jelentkezett: - Én 
vagyok a legszebb ál-
lat, a közelemben 
kellő pompával fo-
gadhatjuk a Fiadat. 

De az Úr őt is elutasította: - Kevély vagy, 
a pompáddal magadra tereled a dicsősé-
get, nem lehetsz ott Jézus születésénél! 
Az állatok megszégyenülve elmentek. 
Ekkor az Úr meglátott egy csendesen, 
szorgalmasan dolgozó embert, aki egy 
ökörrel és egy szamárral szántott a kö-
zelben. Magához hívta őket, és ezt 
mondta: - Titeket választalak ki arra, 
hogy ott legyetek a Fiam, Jézus születé-
sénél. Ti biztosítjátok neki a meleget, a 
csöndet, a nyugalmat, hogy otthon érez-

ze magát ebben az erőszakos, 
ravasz, páváskodó világban. 
„És történt, hogy amíg ott voltak, 
eljött szülésének ideje, és meg-
szülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, 
és a jászolba fektette, mivel a 
szálláson nem volt számukra 
hely.” Lk. 2,6-7. 
A jászol mellett pedig az ökör és 
a szamár melengették a kisdedet, 
ők nem akartak kiválasztottak 
lenni, nem jelentkeztek, csak 
szelíden, alázatosan végezték a 
munkájukat. Az Úr tudta, hogy 
mi kell a kisdednek, ezért válasz-
totta őket. 
Kedves Olvasó! 
Te is szeretnél ott lenni Jézus 

születésé-
nél? 
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Méltó vagy rá? Milyennek lát az Úr? 
Önteltnek, mint az oroszlánt? 
Ravasznak, mint a rókát? 
Kevélynek, mint a pávát? 
Vagy szelídnek és alázatosnak lát, mint az 
ökröt és a szamarat? Egyáltalán: fel merjük 
vállalni a mi korunkban, hogy szamarak le-
gyünk, miközben a világ az erőseknek, a 
bátraknak, a számítóknak, az alattomosak-
nak, a páváskodóknak áll? 
Az adventi időszak elég lehet arra, hogy a 
választ megfogalmazzuk magunknak, és 
karácsonykor elmondjuk a megszületett, 
bennünk is megszületett Jézusnak: 
Uram Jézus! Tudom, hogy ebben a földi vi-
lágban az oroszlánok, a rókák és a pávák 
érvényesülnek. De a te Igédben azt tanítod 
nekünk, hogy „Boldogok a szelídek, mert ők 
öröklik a Földet. Boldogok a tiszta szívűek, 
mert ők meglátják az Istent.” Mt. 5,5;8. 
Köszönjük, hogy megértettük ezt. Ámen. 

Csillagfény gyúlt 
Csillagfény gyúlt, messzire vezetett, 

Bölcsek jöttek látni a gyereket, 

Akiről rég szólt a mennyei üzenet: 

Velünk az Isten, velünk a szeretet! 

Aki hisz, nem rejti el, 

Hogy Jézus, a Megváltó jött el, 

Testet öltött Benne a szó, 

Immánuel. 

Mert az Isten annyira szeretett, 

Fiát adta, ki értünk született. 

Akiről rég szól a mennyei üzenet: 

Velünk az Isten, velünk a szeretet! 

        Géczy Katalin 
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Egyetlen út 
Az újságírói közhely szerint a téma az utcán 
hever, és akad bőven megbeszélni való az ott 
történtekkel kapcsolatban. Mert hát mindig 
van valamiféle fordulat, vagy éppen egy-egy 
állandósult gond, kellemetlenség, esetleg 
szívderítő, humoros dolog, ami mellett nehéz 
szó nélkül elmenni. 
Ugyanakkor a keresztyén hívő ember életé-
ben a hétköznapok útjai, legyen az fő, mel-
lék, netán földutca – ki hol jár – sokszor egy-
fajta erőpróba a benne munkálkodó istenhit, 
az igei magvetés eredményeinek felmérésé-
re. Az, hogy milyen lélek működik az illető-
ben és mennyire tudja kivetíteni az őt körül-
vevő világ számára Krisztus „arcképét”, illa-
tát, cselekedetei és magatartása alapján, so-
kat számít a tévelygő, az élet értelmét kere-
sők szemében. 
Nemrég kicsiny városkánk egyik lámpás 
kereszteződésénél a forgalommal araszolva 
figyeltem fel az előttem szintén cammogó 
jármű hátsó részére ragasztott feliratra: „Ne 
kövess, mert én is eltévedtem!”.    
A viccesnek szánt matrica megmosolyogtató 
üzenete mögött talán egy modernkori böl-
csesség is fellelhető. Az „eltévedés”, eltéve-
lyedés az Istentől elfordult világban elég 
gyakori, mondhatni állandósult tény, csak 
általában nem ismerik be, illetve nem akar-
ják beismerni. Sőt, mára a szándékos félre-
vezetés iparággá változott… 
Példákat bőven lehetne venni, hány helyen 
tévedt el, és miként siklott ki a földkerekség 
öntudatlan, s mégis rendkívül öntudatos em-
beriségének a Mammon és a gyűlölet által 
hajtott vonata. 
Felemlíthetnénk, miként épülnek ferde, 
idomtalan, ocsmány, a Biblia útmutatásait 
rég elhagyó lelki, gondolati, képződmények, 
és azok hogy nyernek teret megvalósulva a 
világ szegleteiben, országunkban, esetleg 
közvetlen környezetünkben, netán ben-
nünk… 
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Széles skálán láthatjuk a rom-
lottságtól gúzsba kötött tehe-
tetlenséget, a kiúttalanságot, s 
vele együtt viszont az egyre 
intenzívebb segélykérő pillan-
tásokat, s a hallhatóvá váló 
esedező suttogást. A „ne kö-
vess, mert eltévedtem” bevallá-
sa egy fontos lépés, hogy az 
ember irányt tudjon változtatni, 
s keressen valamiféle kapaszko-
dót, amire támaszkodva talál-
hasson utat az élet, a világosság 
felé.  
Több mint két évezreddel ezelőtt egy      
betlehemi jászolnál olyan dolog történt, 
amely meghatározó lett a föld lakói számára. 
Látszólag egy kisgyermek született nem ép-
pen pompás körülmények közé, aki felcsepe-
redve, érett férfiként a poros főutakat, mel-
lékutakat járta, tanított, gyógyított, utat mu-
tatott. Nem vezetett félre, és nem tévedt el az 
akkori bűnös és képmutató mindennapok 
ingoványában. Isten Fiaként készítette az 
utat a Teremtő Úrhoz való emberi vissza-
találáshoz.  
Azt mondta sok más fontos Igévé lett mon-
data mellett: „Kövess engem!”... „Én vagyok 
az út, az igazság és az élet”. Tudom jól, ez-
zel a hevenyészett, „instant”, méltatlan le-
írással nem mondtam el még semmit arról, 
amiért hálás lehet egy hívő keresztyén a  
Karácsony öröméért… 
De a megváltó Jézus Krisztus születését ün-
nepelve jó újra átélni, megélni, végiggondol-
ni, és nem utolsó sorban hálát adni azért az 
isteni kegyelemért, amely kezet nyújtott, s 
nyújt a vergődésben, kilátástalanságban, 
mikor a jó szándék mellett elhatalmasodik az 
alattomosság, a kegyetlenség, s az igaz szót 
sokszor megfojtja a hazugság, a spekuláció. 
S örömhír az, hogy Krisztus megváltása 
nem történelem, nem rongyosra tépett papír-
darabka, ami kering ide-oda a viharos évszá-
zadok politikai buktatóin, hanem valóság, 
személyre szabott ajándék. Mindannyiunk 

részére elkészített kincs, aminek elfogadá-
sát követően a „Merre tovább?” nem két-
séges, és az sem, hogy melyik úton. Műhol-
das helymeghatározásra sincs szükségünk a 
haladásban, s nem kell megriadnunk, hogy 
„lefagy” a szoftver. Az út azonban keskeny, 
de áldással teli, s oda vezet az élethez… – az 
örök élethez.   
Mindössze csak annak a szavára kell figyel-
ni, aki elöl megy, és ezt mondja: „Kövess 
engem!”.       ifj. Elek István 
 
 

JÉZUS, TE KÖZÉNK ELJÖTTÉL 

Jézus, Te közénk eljöttél. 
Boldog, ki mindig Veled él! 
Uram, hogy mindig Veled éljek, 
adj irgalmat sok nagy vétkemért! 

Nehéz volt élni vétkeimben, 
előtted állok bűnösen. 
Nehéz most visszajönni Hozzád, 
kérlek, hogy kegyelmezz nekem! 

Uram, Te szeretsz nagyon engem, 
maradj hát örökre velem! 
Meghaltál értem a kereszten, 
kérlek, hogy kegyelmezz nekem! 

          Nagy József 
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Kenyere javát megette… 
Ez a szólásmondás azt jelenti, hogy az ember 
életének a nagyobbik felét már letöltötte a 
földi létezésben. 
Magamra nézve mondhatnám akár én is ezt a 
meghatározást, mivel már elmúltam hatvan 
éves. 
De mi van az életemmel? Ennyi évet eltöl-
töttem a világban, és nem tapasztaltam meg, 
hogy mi adhatja meg az élet sóját. Nem 
találtam meg a tartalmat és a formát.  
A szüleim istenfélő, becsületes, dolgos em-
berek voltak. A testvéreimmel lefekvés al-
kalmával a „Mi Atyánk” imádkozás sosem 
maradhatott el. Én őszintén és odaadással 
imádkoztam. Ha apai nagyszülőknél töltöt-
tük a szünidőket, a templomba járás ott sem 
maradt el, igaz katolikus szertartás szerinti 
igehallgatással, mivel apai nagymamám ka-
tolikus vallású volt. Emlékszem, amikor 
anyukám az evangéliumból olykor kívülről 
„idézgetett” egy-egy Igét, én mindég rácso-
dálkozva hallgattam, mert olyan különös 
érzés kerített hatalmába. Akkor még nem 
tudtam, hogy Isten valami csodálatos dolgot 
tett! Közönséges emberi szavakba a saját 
erejét helyezte. 
De bekövetkezett az az idő, amikor abbama-
radtak a közös imádságok, mivel anyu-
kám kijelentette, hogy két Úrnak 
nem lehet szolgálni. 
Értetlenül álltam azelőtt, 
hogy egyik pillanatról a 
másikra meg lehet 
mindazt változtat-
ni, ahogy eddig 
cselekedtünk és 
elfogadtunk, és 
ennek szellemében 
nevelkedtünk. 
Erre anyukám 
ezzel az Igével vetett véget a kétkedésemet: 
„Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú 
ideig élhess…” 2Móz. 20,12.  
Szófogadó, engedelmes gyermekek lévén ezt 

el kellett fogadnunk. Akkoriban, mint gyer-
mekek megcsókoltuk szüleink, nagyapák, 
nagymamák dolgos kezét, amikor találkoz-
tunk velük otthon, vagy akár az utcán is, így 
köszöntünk. 
Felnőtt éveim igehallgatás nélkül – így az Úr 
Jézus megismerése nélkül – teltek. 
Férjem elvesztése után lányommal egyedül 
maradtunk, akit már két évesen bölcsödébe 
cipeltem. Én lettem a családfenntartó, a ke-
nyérkereső és minden együtt. Munkába te-
metkeztem, talán már túlzásba is estem néha. 
Kerestem a megnyugvást, a megváltást, de 
nem jól, nem jó helyen. 
Leányomat nem zártam el Isten közelségétől, 
engedtem barátkozni olyan gyermekkel, aki 
hittanra járt és vele együtt tartott, majd tanú-
bizonyságra is sor került, konfirmált. Kis 
barátjával azonban megszakadt a kapcsolat 
elköltözésünk miatt, és így nála is abbama-
radt az Isten beszédének hallgatása.  
Igaz, életem során, ha bajom, problémám 
adódott, akkor mindég Istenhez imádkoztam 
és kértem a segítségét, amit most már tudok, 
hogy megadott. „Közeledjetek az Istenhez, és 
ő közeledni fog hozzátok” Jak. 4,8. 
Amikor a nyugdíjazásomra került sor, elha-
tároztam, hogy tanulmányozom a Bibliát, 

hogy megértsem mélyebben az élő 
Isten Igéjét.  

Talán már eljutottam odáig, 
hogy elhiggyem a követ-

kező igevers igazsá-
gát: „Jöjjetek én-
hozzám mindnyá-
jan, akik megfá-
radtatok, és meg 
vagytok terhelve, 
és én megnyugvást 
adok nektek.” Mt. 
11,28. 
Ekkorra a lányom-

nál is elkövetkezett az Úr Jézus keresése, és 
egy áldott gyülekezetet is talált, ahová tarto-
zik mára már a férjével együtt. Megtörtént 
nála és férjénél az újjászületés, megkapták az 



 

 

Úr Jézus ajándékát – a KE-
GYELMET. 
Ezt a gyülekezetet én is megis-
mertem általa, együtt is több-
ször vagyunk az alkalmakon, 
mivel pici babáira, drága uno-
káimra én felügyelek.  
Idén is részt vettünk Berekfür-
dőn a csendeshéten. Ott ismer-
kedtem meg – Isten küldte szobatársammal – 
Zsófival, akit immár testvéremként üdvözöl-
hetek. Segített a hit üdvözítő erejének meg-
értésében. Megismertem még Ágnes testvért 
is, aki az Úr által vezérelve elbeszélgetett 
velem. 
„Bizonyosan megszabadítalak, nem esel el 
fegyvertől, és életedet ajándékul kapod, mert 
bíztál bennem! - így szól az Úr.” Jer. 39,18. 
Köszönöm neki.  
Berekfürdőről történt hazaérkezésünk más-
napján imádkozni kezdtem, de ez más volt, 
mint imádság. Ez a Szentlélek erejével és 
az Úr Jézus által történt, mert egész idő 
alatt ott volt mellettem, nesztelenül jött, vilá-
gított és megeredt a nyelvem: elkezdtem és 
folytattam a hosszú évek során elkövetett 
vétkeim beismerését, megvallását és kér-
tem bűnbocsánatát attól a szent és bűntelen 
Jézustól, aki ártatlan vérét ontotta bűnein-
kért, megváltásunkért életével fizetett. Soká-
ig tartott a súlyos teherként nehezedő bűn 
letétele. Ő türelmes, jóságos Atyaként hall-
gatta végig zokogásomtól hangos beismerő 
vallomásomat. Éreztem szívem újjászületé-
sét, az óriási szeretet áramlását, telítődését. 
Megnyitotta fülemet – most már hallok, 
megnyitotta szememet – most már tisztán 
látok, világosságot hozott és már nem sötét-
ségben tapogatózok, és ez nem csak múló 
pillanat csupán, ez a kegyelem, és ez örökké 
így fog maradni. És ahogy jött, úgy is távo-
zott a Szentlélek hátrahagyásával. Már hal-
lom és értem az Úr Jézus Igéjét, fényben 
élek.  
És itt van a válasz az írásom elején feltett 
kérdésre. Most kaptam életet, most érzem 
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azt, hogy élek, mert az Élet és a 
sója maga az Úr Jézus Krisztus. 
Bizonyságtételemet a Berekfürdőn 
kapott Igémmel zárom: „Istennél 
van segítségem és dicsőségem, 
erős sziklám és oltalmam az Isten.” 
Zsolt. 62,8. 
     Puskás Bertalanné 
 

 

Presbiteri csendesnap 
Hagyománnyá vált, hogy minden év utolsó 
novemberi szombatján, Fóton rendezik meg 
az Észak-Pest egyházmegyei presbiteri 
csendesnapot. Idén 150-en gyűltünk össze 
presbiterek és lelkész testvérek. Az Úr gaz-
dagon megáldotta idei találkozónkat mind 
lelki, mind testi javakkal. A lelki mondani-
való a bűnről, a megbocsátásról és a kereszt-
ről tanított. 
A bevezető után Sebestyén Győző lelkipász-
torunk áhítata indította a napot a 2. Sámuel 
24. részéről. 
Elgondolkodtató volt az eszmefuttatás a fele-
lősségről, bűnről, vezeklésről és bűnbocsá-
natról. Világossá vált, hogy csakis az Úr 
kezéből tudjuk elfogadni az áldást, de az 
ítéletet is tőle kell elvenni. Akkor kegyelem-
ben részesülünk, mert az emberektől rosz-
szabbra számíthatunk, mint az Úrtól. A törté-
net kulcsa, hogy még a harag idején is Isten 
kezében vagyunk. Isten sosem leli kedvét a 
büntetésben. Mi emberek vagyunk, az Úr 
pedig Isten, nincs minden miértre válasz. 
Hogyan is vonhatná felelősségre az ember 
Istent. Az Úr haragjával kezdődik a történet, 
de az irgalmával és könyörületességével ér 
véget. 
Az Úr szava legyen a zsinórmértékünk, ak-
kor jó úton haladunk. 
Ezután Dr. Tatai István lelkipásztor testvé-
rünk az 1. Mózes 2,16-17. és a Máté 6,12-13. 
verseit fejtette ki. A bűn és megbocsátás 
modern problémáját, az Úr Jézus megváltó 
keresztjét és végül azt, hogyan lehet tiszta a 



 

 

szívünk. 
A modernkori bűn alapvető problémája, 
hogy nem világos mi a bűn, ezért nem talál-
juk a bűnösöket, így nincs keletje a bűnbo-
csánatnak sem. Ez a családi kapcsolatokban 
is igaz. Mind a pedagógia, mind a törvényal-
kotás olyan irányba mozdult, hogy egyre 
jobban szűkítse a bűnnek a körét. A börtön-
ben ülők tudják legjobban megfogalmazni, 
hogy ők miért ártatlanok. Ezzel szemben a 
Szentírás nagyon pontosan behatárolja a bűn 
fogalmát. Már az Ószövetségben is három 
csoportra osztották a dolgokat. Tisztára, tisz-
tátalanra és szentre, amely nagyon követke-
zetes rendszer volt. A tudatos bűnre nem volt 
áldozat. Nem volt börtön, az embernek felel-
ni kellett a tetteiért, akár az életével is 
(szemet szemért, fogat fogért). A tudatlan 
vétekért szólt az áldozat. A bűnrendezésnek 
ez volt a folyamata. Az ember vagy felelt az 
életével, vérével, vagy maradt az áldozás. 
Isten tudta, hogy ezeket a szabályokat senki 
nem tudta és tudja tökéletesen megtartani. A 
modern ember azért nem látja mi a bűn, mert 
nincs Szentírás a kezében. 
Hogyan jutottunk el idáig? Charles Darwin 
istenes ember volt, de azt vallotta, hogy a 
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természet az egysejtűekből alakult ki és az 
erősebb egyedek génjei öröklődtek tovább. 
Friedrich Nietzsche azt a filozófiát hangoz-
tatta, hogy nem kell a Teremtő, mert anélkül 
is meg lehet magyarázni a dolgokat és műkö-
dik a világ nélküle is, de a gonosz létezését 
elismerte. ”Istent már megcáfoltuk, de az 
ördögöt még nem”. 
Ezek után jött Sigmund Freud lélekkutató, 
aki azt mondta, hogy a gonosz bennünk van, 
ezért engedjük csak ki magunkból a rosszat, 
mert különben neurózist, idegbetegséget 
kapunk. Szerinte a bennünk lévő gonosszal 
meg kell barátkozni.  
Mivel ezek a nézetek mit sem változtak az 
évek múlásával, a mai ember problémája 
megmaradt a bűnnel kapcsolatban. Mindenki 
keresi az önmegvalósítás útját, és nem tudják 
felismerni tévedéseiket. 
Az ébredés, megújulás mindig azzal kezdő-
dik, hogy Isten Szentlelke tudatosítja ben-
nünk, hogy hol vannak a határok. Mi a szent 
és mi a tisztátalan. 
Amikor Jézus eljött a földre, ezt az imádsá-
got tanította: „… és bocsásd meg vétkeinket, 
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek, … de szabadíts meg a gonosz-



 

 

tól…” Mt. 6,12. 
Jézus a Jordán folyóban, keresztelő Jánosnak 
nem tette le bűnét, mert nem volt Neki. Csak 
felvette a világ összes bűnét és felvitte a ke-
resztre. 
A Bárány feláldoztatott az emberek vétkei-
ért, nyomorúságáért egyetlen tökéletes áldo-
zatként Isten előtt. Isten szemében olyan 
súlyosak a bűneink, hogy azért valakinek 
meg kellett halnia, és ez a valaki Jézus 
Krisztus volt! Ezért kell a keresztet felemel-
nünk, mert ebben látjuk meg, hogy kik va-
gyunk és kicsoda Krisztus. A bűnös a ke-
reszthalál által lehet tiszta. Jézus nyitotta 
meg az Atyához az utat. A bűn végső megol-
dása Krisztus keresztje, mert ebben van a 
megigazulásunk, megszentelődésünk és 
megdicsőülésünk is. 
Az előadás után következett a szeretetven-
dégség nagyon finom ebéddel és rengeteg 
süteménnyel. 
Az ebéd utáni záró áhítatot Sipos-Vizaknai 
Gergely lelkipásztor tartotta a Lukács      
9,28-37. alapján. 
Jézus hegyre menetele és lejövetele szent 
ritmusára világított rá, és feltette a kérdést, 
hogy vajon meg van-e bennünk ez a szolgá-
lataink alatt. A lelki hegy „magassága” az 
Istennel való élő találkozás minősített alkal-
ma. A völgyben lévő lét a hétköznapi küz-
delmeink, alkalmaink, amikor pl.: dolgo-
zunk, közlekedünk. Nagyon könnyű egyik 
végletből a másikba esni. Például bezárkó-
zom és csakis a Bibliával foglalkozom, sem-
mi mással, vagy folyamatosan a munkába 
temetkezem és elhanyagolom Isten Igéjét. 
Fontos megvizsgálnunk, milyenek a hétköz-
napjaink, milyenek az ünnepeink. Lelki 
egyensúlyban vannak-e egymással, nincse-
nek-e összekeveredve. Amikor valamit cse-
lekszünk, akkor ott kell, hogy legyen az 
eszünk, a szívünk és a testünk, tehát testestől
-lelkestől kell tennünk. 
Fontosak a csendeshetek és a csendesnapok 
is, de csendes napunk-e a vasárnap? Nagyon 
nagy kísértés a vasárnapi munka.  

7 Gyülekezeti alkalom 
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Erősödjünk meg a napi csendességünkben, 
és minden meg fog újulni bennünk és körü-
löttünk. Ámen.     Ambrus Tibor 
 
 

Gyermekként jöttGyermekként jöttGyermekként jöttGyermekként jött    
Gyermekként jött égi lény, 
Glória nélkül érkeztél, 
Te szolgáltál minekünk, 
Halálod által élhetünk.  
Íme az Úr: Szolga-Király! 
Most minket hív, kövessük hát! 
Hozzuk elé szívünk hódolatát,  
Imádjuk a Szolga-Királyt! 

Egy kertben sírt, könnyezett, 
Miattam hordott bűnterhet. 
Megtört szívvel mondta ott: 
„Legyen Atyám akaratod!”   
Íme az Úr: Szolga-Király! 
Most minket hív, kövessük hát! 
Hozzuk elé szívunk hódolatát,  
Imádjuk a Szolga-Királyt!  

Jöjj hát, és nézd sebeit, 
Áldozatáról hirdetik; 
Eget tartó nagy kezét, 
Kínzó szegeknek tárta szét.  
Íme az Úr: Szolga-Király! 
Most minket hív, kövessük hát! 
Hozzuk elé szívunk hódolatát,  
Imádjuk a Szolga-Királyt!  

Szolgálni Ő megtanít, 
Szívünknek trónján Ő lakik. 
Ha fölvesszük más baját, 
Akkor szolgáljuk Őt, magát.  
Íme az Úr: Szolga-Király! 
Most minket hív, kövessük hát! 
Hozzuk elé szívunk hódolatát,  
Imádjuk a Szolga-Királyt!  

    G. Kendrick ford.: Révész Árpád  
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A döntés ideje 
Kinek a kezébe teszem életemet – visszate-
kintés az életemre. 
Fóton születtem 1935-ben, hárman voltunk 
testvérek. Szüleim vegyes házasságban éltek: 
evangélikus és református vallás szerint ne-
veltek minket. Szüleim dolgozni jártak, 
nagymamám nevelt bennünket. Vele jártam 
templomba, bibliaórára, házi istentiszteletre. 
Konfirmáltam és kaptam egy Bibliát aján-
dékba. Rögtön a fiókba tettem, nehogy pisz-
kos legyen. Évtizedekig ott volt a fiókban. 
Később barátnőmmel jártunk 
templomba és kerestük a Jézus-
hoz vezető utat. Mindig vágy 
volt a szívemben Isten felé, de 
nem találtam a hozzá vezető 
utat. Tudtam, hogy valami 
nincs rendben az életemben. 
1958-ban férjhez mentem, fér-
jem családjához kerültem, ne-
héz körülmények között éltünk. 
Gyermekeink születtek, anyó-
som nevelte, ő vitte bölcsibe, 
oviba őket. Úgy éreztem, hogy 
ő a segítségem. Egy szívbeteg-
ség egyik percről a másikra 
elvitte őt. Megváltozott az éle-
tünk. Három műszakban dol-
goztam, férjem kettőben, ké-
sőbb folyamatosba járt, ritkán 
találkoztunk. Neki akkor volt vasárnap, ami-
korra a szabadnapja esett. Ott kellett hagy-
nom a munkahelyemet, és a családban helyt-
állni. Nagyon nehéz körülményeink vol-
tak, szeretetlenség, békétlenség vett körül, 
úgy éreztem, már nem bírom. A Sátán 
irányította az életemet, örült, hogy a mar-
kában tart. Jézus ki volt zárva az életemből. 
Isten nélkül nagyon nehéz volt. Négy éven-
ként temettük szeretteinket. 17 év után re-
méltük, hogy jobb lesz az életünk, én mindig 
csak ezt énekelgettem: „Ha nehéz az élet 
terhe, roskadozva hordom azt, Bús orcám 
hozzá emelve, Jézusban lelek vigaszt.” Ref. 

ék. 299. ének 
Akkor kaptunk egy még nagyobb próbát. 
1988-ban férjem autóbalesetet szenvedett, a 
másik kocsi nem állt meg a lámpánál. Sógo-
rom a helyszínen meghalt, férjem sokkot 
kapott, úgy vitték kórházba. Nem tudtuk 
feldolgozni a tragédiát. Végh Tamás tisztele-
tes úr segítségét kértem. Vádoltam Istent, 
perbe szálltam vele: hogy történhetett ez 
meg velünk? Hol van ilyenkor Isten? Mi-
ért??? Tiszteletes úr azt felelte, hogy Isten 
semmit sem tesz véletlenül. Mindennek 
rendelt ideje van. Istennek terve van velünk. 

Én nem értettem. A következő 
Igét kaptuk tőle: „…és Isten 
békessége, mely minden értel-
met meghalad, meg fogja őrizni 
szíveteket...” Fil. 4,7. 
Kétkedve így válaszoltam neki: 
„Tiszteletes úr! Ilyen helyzet-
ben békesség?! Amikor sűrű 
sötét minden és nincs világos-
ság?!” Tiszteletes úr felajánlot-
ta a segítségét, hogy tud egy jó 
helyet: Biatorbágyra elküld 
minket egy csendeshétre, ahol 
rendbe jöhet az életünk. El is 
fogadtam, de az ördög akkor is 
jelen volt, megakadályozta, 
hogy eljussak. Később Pécelen 
volt egy női csendesnap, oda 
viszont elmentem. Orosz tiszte-

letes úr hirdette Isten Igéjét. Úgy éreztem, 
nekem szól az Ige. Az maradt meg bennem, 
hogy szól az Isten egyszer vagy kétszer, de 
lehet, hogy hallgatni fog sokáig. Teljesen 
összezavarodott bennem minden. Azt gon-
doltam, most akart Isten beszélni velem és 
én elutasítottam. Előkerült a régen őrzött 
Biblia és vártam a hívó szót a csendeshétre. 
1990-ben elmentem Biatorbágyra. Ott meg-
láttam bűneim súlyát, és alig vártam, hogy 
az Úr Jézus elé álljak és letehessem a bű-
neimet a kereszt alá. Bekövetkezett egy 
fordulópont az életemben. Válaszút előtt 
álltam: el kellett döntenem, kinek akarok 
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szolgálni. Isten kegyel-
me közel jött hozzám, a 
szívemet kérte, mert Ő 
ismeri a szívünket, Ő tud 
segíteni, ha hittel kérjük. 
És én így válaszoltam 
Neki: „Itt van a szívem, 
bár sok hibája van. Te 
tudod rendbe rakni, te tudsz új szívet adni 
és a terheket levenni, és bajainkat orvosol-
ni!”. Akkor magára vette szennyes ruhámat. 
Tudtam, hogy az Övé lettem. Isten Szentlel-
ke által szólt hozzám Igéjén keresztül. Övé 
az életem! Ő terelget utamon! Az új élet-
ben bízott rám szolgálatot, amit örömmel 
fogadtam. Az első a kapa volt, amit örömmel 
végeztünk a testvérekkel. A második a 
torbágyi szolgálat a konyhában. Aztán gye-
rekekkel menni táborokba segíteni, és az 
itthoni szolgálatok. Sokat jelentettek ezek az 
alkalmak: együtt imádkozni, magunkat és a 
ránk bízottakat az Úr elé vinni. Istené a di-
csőség mindezekért! 
Most megköszönöm férjem életét, az 53 
évet, amit együtt tölthettünk, az Úré a szaba-
dítás, Övé a hála. Mert hazafelé tartva, beteg 
szívvel, fehér hajjal, gyenge füllel, gyengébb 
lábakkal, de a cél felé tartva megyek az én 
Uramhoz. Jézusunk születésnapját ünnepelve 
hálát adhatok a sok ajándékáért és hogy bi-
zonyságot tehetek Róla és életemről. El-
mondhatom, honnan emelt ki. Isten most 
használ igazán: kórházakat járva és én is ott 
feküdve a betegek között, bizonyságot tenni 
az én Uramról. Áll a kereszt mindnyájunkért 
és mehetünk Hozzá. Botladozom, hibákba 
esem, de Ő felemel. Így vihetem hozzá csa-
ládtagjaimat, és akit Isten elém hoz. Elmond-
hatom, hogy őértük is megszületett Jézus. Az 
50. Zsoltár 15. versében így szól Isten Igéje: 
„Hívj segítségül engem a nyomorúság ide-
jén! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz en-
gem.”  
Jézusunk születésnapját ünnepeljük, aki azért 
jött, hogy megváltson bűneinkből és életünk 
legyen. 

Ezzel az énekkel kívánok Áldott Karácsonyt 
mindenkinek: 
„Világíts rajtam, Jézus, 
Hogy bárhová megyek, 
Megváltó szent erődről, 
Bizonyságot tegyek, 

„Én harcolok teérted” 
E szó oly hatalom, 
Mely végrehajtja munkád 
Bennem és általam.” Hallelujah! 212. 
             Gombai Jánosné 
 
 

JÖJJ, ISTEN NÉPE ÁLDJUK ŐTJÖJJ, ISTEN NÉPE ÁLDJUK ŐTJÖJJ, ISTEN NÉPE ÁLDJUK ŐTJÖJJ, ISTEN NÉPE ÁLDJUK ŐT    
Jöjj, Isten népe, áldjuk őt,  
A mindenség Urát! 
Kitárta a menny ajtaját,  
Elküldte szent Fiát. 

Jön Atyja szívéről közénk,  
És gyengén, szegényen  
Ott fekszik kicsiny gyermekként 
A jászolbölcsőben. 

Letette minden hatalmát,  
Erőtelenné lett,  
Felvette szolga formáját,  
Ki mindent teremtett. 

Mily csodálatos változás:  
Az Úr szolgává lett!  
Ő alászállt, mást felemelt,  
Áldd őt, Istenedet! 

Kitárta újra minekünk  
Az Éden kapuját;  
Az út szabad, beléphetünk.  
Ó, áldd az ég Urát! 

     Nikolaus Herman  



 

 

10 

örömHíRlap 

Bizonyságtétel 3. 2012. KARÁCSONY  

Isten fényében 
Nagyon régen voltam csendeshéten. A hívő 
embernek pedig szüksége van egy átvilágí-
tásra, hogy kiderüljön, milyen a lelkiállapo-
tunk, mert ha nem tesszük meg, saját ma-
gunknak súlyosan ártunk. Olyanok leszünk, 
mint a strucc, aki bedugja a fejét a homokba 
és azt hiszi, senki sem látja. 
Az Úrnak nagyon nagy hálával tartozom 
azért, hogy gondoskodott rólam, a tenyerén 
tartott, táplált Igéjével, és a gyerekek közötti 
szolgálataimon keresztül is gondozott. 
2012. október elején eljutottam végre egy 
lelki hétre, de előtte már éreztem, hogy nincs 
minden a helyén az életemben. A 
Sátánnak támadható felületet ad-
tam, mert egyedül nagyon ne-
héz védekezni. Elmaradtak 
reggelente a férjemmel 
tartott közös imádkozá-
sok is. Olvastuk a Bibliát 
és egyedül tartottunk 
csendességet. Nem jár-
tam imaórákra, pedig 
több mint 20 évig rend-
szeres látogatója voltam 
ezeknek az alkalmaknak. Rám 
nehezedett mennyire fontos a 
közösség. 
Több mint egy éve elindultam egy házi ima-
órára. Mondanom sem kell, felüdültem. Ott 
valaki megkérdezte: szoktunk-e a férjemmel 
közösen imádkozni? A válaszom csak az 
lehetett, hogy az utóbbi időben nem. Ettől 
kezdve újból gyakoroltuk ezt reggelente. 
Idén nyáron a Bibliaolvasó Kalauz szerint a 
Jelenések könyvét olvastuk. Ez az Ige bele-
mart a szívembe: „... az a mondásom elle-
ned, hogy az első szeretetedet elhagytad.” 
Jel. 2,4. 
Elgondolkoztam azon, hogy is volt ez régen. 
Hosszú idő óta nem voltam Biatorbágyon, 
ahol több mint 28 éve újjászülettem. 
Az igaz, hogy Liza néni már nem él,          
dr. Holtai Margitka nincs már ott, sőt Szabó 

Ildikó sem. 
Kihez kötődöm akkor, emberhez vagy Isten-
hez? Így jelentkeztem egy lelki hétre. 
Izgatottan érkeztem meg, már a szoba beosz-
tásnál találkozhattam Isten gyengéd figyel-
meztetésével az első szeretettel kapcsolat-
ban. Ott aludhattam, ahol az első hetemen 
ültem, ahol állt a kis faragott asztal. Ott volt 
egyik szolgálóként Pancsa, aki az első hete-
men olyan sokat segített nekem. Igaz, akkor 
Ő még nem volt szolgáló, sem lelkészné, 
hanem vendég, mint én. 
Elkezdődtek az alkalmak, mindjárt feltették 
a kérdést: szereted-e Istent? A válaszom ma-
gamban az volt: igen, gyermekségem óta. 

Szereted-e felebarátodat? - Igen, fe-
leltem. 

Szoktál-e szúrós szemmel néz-
ni? - Persze. 

Aki szúrós szemmel néz, 
nem szereti Istent igazán, 
volt a válasz. 
Majd a következő Igét 
kaptam: „De az Úrhoz 
kiáltottak nyomorúságuk-
ban, és megszabadította 

őket szorult helyzetükből.  
Adjanak most hálát az Úrnak 

szeretetéért, az emberekkel tett 
csodáiért...” Zsolt. 107,19;21. 

A könnyem kicsordult. Isten ismer, mindent 
tud. Ígéri a szabadulást, sőt már meg is tette, 
ezért adunk hálát férjemmel együtt. 
A délelőtti igei alkalmak a Máté 6. és 7. feje-
zeteiből voltak, a következő címekkel: 
1. Milyen kincseid vannak? 
2. Az aggodalmaskodás 
3. Az ítélkezés 
4. Az imádkozás 
5. A gyümölcstermő élet 
Az esti alkalmak pedig arról szóltak, hogy 
mindezeket Jézus hogyan tette. Számomra az 
első alkalmon kiderült, hogy a legnagyobb 
kincsem Jézus Krisztus, aki megszabadított 
és örök élettel ajándékozott meg. Földi kin-
cseim: a férjem, gyermekeim, unokáim és 
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azok a gyermekek, akiket tanítok. Nagyon 
szeretem őket. Igen nagy kincsem a szülőföl-
dem, ahol felnőttem, ahol neveltek a szüle-
im. 
Vigyázzak, hol van a kincsem, mert ott van 
az én szívem is. 
Vegyek példát Jézusról, akinek a kincse  
Isten szava volt. Ezt a kincset tőlünk soha 
senki el nem veheti. 
Az aggodalmaskodás volt a következő té-
mánk. 
Fő kérdése az ebben az állapotban lévő em-
bernek: Mi lesz, ha...? 
Gyökere: hiányzik az igaz hit, az igazi szere-
tet, nincs élő kapcsolatom ilyenkor az Úrral. 
Tárgya: a megélhetés gondja, munkahely 
stb., mindig valami rossztól való félelem. 
Hányszor elbuktam ezen a téren. Alázat és 
bizalom kell ahhoz, hogy a szükségeimet el 
tudjam fogadni. 
Ábrahám is elment Egyiptomba az éhség 
idején, és odadobta feleségét a fáraónak, 
mert félt. 
A hit, remény, szeretet erősebb, mint a féle-
lem. Ott van a baj nálam, hogy amikor erős a 
szorítás, eszembe jut, hogy nekem kell ten-
nem valamit. 
A megoldás kulcsa: tudjak naponként min-
denért hálát adni, a többit bízzam az Úrra. 
A harmadik napon az ítélkezésről volt szó. 
Fontos az Úrral való kapcsolatom, de az is, 
hogy milyen a kapcsolatom az emberekkel. 
Meglátok valakit, mindjárt van véleményem. 
Pedig az Úr nem azt nézi, ami a szeme előtt 
van, hanem azt nézi, ami a szívben van. 
Nincs jogom ítélkezni, mert az ítéletet az Úr 
magának tartja fenn. 
Különbség van ítélkezés és megítélés között. 
Ebben a témában különben érintett voltam, 
mert szoktam ilyesmit csinálni. 
Pl. azért nem mentem imaórára, mert a kö-
zösség egyik tagját ítélgettem. Minek jöjjek 
ide? Azért, hogy az ő okoskodását hallgas-
sam. Sok volt az nekem. Ez pedig komoly 
bűn. 
Hallottuk azt is, hogy lehetséges valakit 

meginteni, de csak az Úr szeretetével. Fontos 
a lelkület, ahogy hozzá közeledek. A bűnt ne 
pártfogoljam. Ha az Úrtól való az intés, áldás 
lesz rajta. Ritkán bíz ilyet ránk Isten, de csak 
négyszemközt tegyük. 
Az imádkozásról annyit írnék, hogy a hittel 
elmondott imádságnak gyógyító ereje van. 
Nem az Úrnak van szüksége az én imádsá-
gomra, hanem nekem. 
Legyen példánk Jézus, aki nem a maga aka-
ratát akarta végrehajtani, hanem az Atyáét. A 
győzedelmes életnek az imádság az alapja.  
Úgy lehet gyümölcstermő az életünk, ha a 
hit, a bizalom és az engedelmesség jellemzi. 
A beszélgetésekben kérdésként vetődött fel, 
hogy a már megvallott bűnökkel mi a hely-
zet? Még Liza néni mondta egykor, hogy a 
bűneinket Isten a tenger mélyére veti és ott 
halászni tilos. 
Szóba került a derék asszony dicsérete. El-
hangzott, hogy férjünkről, gyermekünkről az 
engedélyük nélkül semmi rosszat ne mond-
junk. Van olyan bűn, ami publikus, és van, 
ami nem. Van, ami csak az Úrra és rám tar-
tozik és a lelkigondozóm előtt teszem le. 
Nem biztos, hogy mindent el kell mondanom 
a közösség előtt. Persze ne kendőzzek el 
semmit és a feketére ne mondjam, hogy fe-
hér. Minden dolgom szeretetben menjen 
végbe. 
„... a szeretet … mindent elfedez, mindent 
hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet 
soha el nem múlik.” 1Kor. 13,7-8a. 
        Szedlacsek Józsefné  
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Az asztalosműhelyAz asztalosműhelyAz asztalosműhelyAz asztalosműhely    
Volt egyszer régen, egy kis faluban egy asztalosműhely. Egy napon, a gazda tá-
vollétében az összes szerszám nagy tanácskozást tartott. 

Az ülés hosszú, élénk hangú, néha még heves is volt. Arról folyt a szó, hogy a 
szerszámok tisztes közösségéből bizonyos tagokat kizárnak. 

Egyikük így kezdte: 

- Ki kell zárnunk Fűrész testvérünket, mert harap és csikorgatja a fogát. A vilá-
gon a legharapósabb természet. 

Egy másik is megszólalt: 

- Nem tarthatjuk meg közöttünk Gyalu testvé-
rünket, éles és szőrszálhasogató természetű, 
mindent megkopaszt, amihez csak hozzáér. 

- Kalapács bátyánknak – méltatlankodott egy 
másik –, rossz a természete: nyomasztó és erő-
szakos. Azt mondanám, hogy igazi ütlegelő. 
Bántó, ahogy állandóan újra üt, mindenkinek 
az idegeire megy. Zárjuk ki! 

- És a szögek? Lehet ilyen szúrós népséggel 
együtt élni? Menjenek! És a Reszelő és a Rás-
poly is. Velük élni örökös súrlódást jelent. És 
kergessük el a Csiszolópapírt is, mert úgy lát-
szik, csak azért van, hogy megkarmolja a tár-
sait. 

Így vitatkoztak az asztalos szerszámai. Mind 
egyszerre beszélt. A kalapács ki akarta zárni a 
gyalut és a reszelőt, ezek viszont a szögeket és 
a kalapácsot akarták kiűzni, és így tovább. Az 
ülés végére mindenki mindenkit kiutasított. 

Az összejövetelt hirtelen félbeszakította az asz-
talos érkezése. Minden szerszám elhallgatott, amikor látta, hogy odamegy a 
munkapadhoz. Az ember fogott egy deszkát és elfűrészelte a harapós Fűrésszel. 
Legyalulta a Gyaluval, amely lehántott mindent, amihez hozzáért. A kegyetlenül 
sebző Reszelő nővér, az érdes nyelvű Ráspoly testvér, a dörzsölő és kaparó Csi-
szolópapír nővér mindjárt ezután működésbe lépett. 

Az asztalos ezután kezébe vette a szúrós természetű Szög testvéreket, meg az 
ütögető és sújtó Kalapácsot. 

Használta valamennyi rossz természetű szerszámot, hogy bölcsőt készítsen. Cso-
daszép bölcsőt, hogy befogadjon egy születendő gyermeket, hogy befogadja az 
életet.  

Isten az asztalos szemével néz bennünket!       Bruno Ferrero�
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Új kihívások 
„Abban telik kedvem, Istenem, hogy akarato-
dat teljesítsem.” Zsolt. 40,9. 
Egy évvel ezelőtt azt az örömteli felkérést 
kaptam, hogy az idei tanévben én legyek az 
első osztályosoknak a tanítónője. Nagy izga-
lommal néztem a feladat elé. Annak ellenére, 
hogy már évek óta dolgozom gyerekek kö-
zött, az óvodából érkező gyerekeket megta-
nítani az írás, olvasás, számolás mellett a sok 
új szabállyal bíró iskolai életre, nem egysze-
rű feladat. A tananyag megtanítása mellett 
számomra az is fontos, hogy milyen példát 
adok a hitemmel, és hogy mennyire tudok 
Istennek tetsző mó-
don világítani a 
gyerekek között a 
mindennapi ügyes
-bajos és a felnőtt 
számára lényegte-
len problémáik 
özönében. 
Nyáron többször 
kétségek merültek 
föl bennem, hogy 
biztosan meg fo-
gok-e felelni a 
feladatoknak, de 
olyan jó volt, hogy 
ilyenkor Isten mindig küldött 
megerősítést a számomra. Többször is meg-
erősített abban, hogy ha Ő hívott el egy 
feladat elvégzésére, akkor minden megvan 
bennem ahhoz, hogy azt teljesítsem és 
elvégezzem. Már a beiratkozások előtt azt 
kértem imádságaimban az Úrtól, hogy az Ő 
tetszése szerint gyűjtse össze a gyerekeket – 
és velük együtt a szülőket is – a leendő osz-
tályomba. Ezért hiszem, nem véletlen, hogy 
velük dolgozhatok, illetve, hogy jelenleg 
Isten ebben a feladatban szeretne látni. Így 
formáljuk egymást, és így lehet örömöm nap 
mint nap a munkában, mert Isten akaratát 
teljesítem.  
A kezdeti izgalmamon az is sokat segített, 

hogy augusztusban minden családhoz elju-
tottam, hiszen nem ismertem minden gyere-
ket. Így az évnyitón már ismerősként kö-
szönthettem mindenkit. Sokat gondolkodtam 
azon, hogyan fogom majd a 25 izgő-mozgó 
apróságot figyelemre és nyugalomra bírni. 
Ez a mai napig folyamatos feladat, de úgy 
érzem, egyre jobban egymásra hangolódunk 
a gyerekekkel és sokszor már a tekintetem-
ből értik, hogy mit szeretnék. Nagyon jó 
látni a lelkesedésüket és azt, ahogyan örülni 
tudnak minden apróságnak. Ők még nagyon 
jól tükrözik azt a bizalmat, őszinteséget, amit 
Jézus mond: „Engedjétek hozzám jönni a 
kisgyermekeket, … mert ilyeneké az Isten 

országa.” Mk. 10,14.  
Természetesen még 

nem mondhatom, 
hogy egy jól össze-
szokott csapatról 
van szó, de minden 
reményem megvan 
hozzá, hogy az 
legyen belőlük. 
Isten segítségével 
arra törekszem, 
hogy mindenkihez 
megtaláljam egyé-

nileg is az utat, illetve 
az osztály közösségébe 

való beilleszkedést is segítsem. 
Vannak, akik nehezebben barátkoznak és 
oldódnak fel, de jó látni minden erre irányu-
ló próbálkozásukat. 
A gyerekek társasága segít abban, hogy 
könnyebben dolgozzunk fel eseményeket, 
hiszen a társaságukban nem lehet sokáig 
szomorú vagy csüggedt az ember. Ezt tá-
masztja alá egyik kolléganőm már felnőtt 
lányának gondolata is, hogy a tanítónők a 
legmosolygósabb és legvidámabb pedagógu-
sok. Ehhez  kapcsolódva egy Dosztojevszkij-
től vett idézettel szeretném zárni a gondola-
taimat:  

„A gyermektársaság gyógyír a lélekre.”  
       Aranyné M. Gabriella
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Anyakönyvi híreink 2012 Karácsonyáig 
 

Esküvők – A következő párok kértek áldást házasságkötésükre: 
Gergely Lajos és Kálmán Margit július 05. 
Nagy Viktor és dr. Tóth Boglárka július 14. 
Szakmáry Zoltán és Vajda Zsófia július 28. 
Petróczi Attila István és Huczman Zsuzsanna augusztus 11. 
Márta István és Netz Katalin szeptember 22. 
Mollináry Ádám László és dr. Harai Melinda szeptember 29. 
Németh Tamás és Karasz Csilla október 13. 
 
Keresztelők – Osztozunk a gyermekáldást kapott családok örömében: 
Biben Botond Noel, Biben László és Bibenné Szpiszár Tünde gyermeke február 19. 
Kovács Dorottya, Kovács Miklós és Frey Ildikó gyermeke április 09. 
Köpe Janka Zója, Köpe Zsolt és Gali Barbara gyermeke május 06. 
Szabó Levente, Szabó József és Szabóné Fekete Ágnes gyermeke július 22. 
Takács Fruzsina, Takács Béla és Takács-Nagy Melinda gyermeke augusztus 19. 
Zaupper Mira, Zaupper Bence és Csutorás Gerda Veronika gyermeke szept. 09. 
Tóth-Kiss Dorka, Tóth-Kiss Zoltán és Tóth-Kiss Nikoletta gyermeke szeptember 16. 
Nagy Attila Miklós, Nagy Ferenc és Kerekes Orsolya gyermeke szeptember 30. 
Várady Emese Éva, dr. Várady Péter és Várady Beáta gyermeke november 11. 
Cselőtei Ádám, néhai Cselőtei János és Szász Edit gyermeke november 18. 
Nagy Róbert Zsolt, Nagy Ernő és Szász Edit gyermeke november 18. 
Gremsperger Anna, Gremsperger Tamás és Várkonyi Krisztina gyermeke dec. 02. 
Gremsperger Réka, Gremsperger Tamás és Várkonyi Krisztina gyermeke dec. 02. 
Gremsperger Dorottya, Gremsperger Tamás és Várkonyi Krisztina gyerm. dec. 02. 
Halász Júlia, dr. Halász Gábor és Halászné Unger Zsuzsanna gyermeke dec. 09. 
Bronz Bálint, Juhász Zsolt és Pénzes Mónika gyermeke december 23. 
 
Felnőttkeresztség: 
Várkonyi Krisztina április 09. 
Gál Éva július 21.          
Tóth-Kiss Zoltán szeptember 16. 
Czuczor Nikoletta szeptember 16. 
Karasz Csilla szeptember 22. 
Kajtár Kata Sarolta szeptember 22. 
 

Konfirmálók: 
Felnőtt konfirmáció – Pfeiffer Zsolt, Pfeiffer Melinda 
 
Fiataljaink konfirmációja – Almási Virág, Elek Ádám, Győri Dániel, Horváth Áron,  
Kabai Melinda, Kolozs Péter, Kovács Krisztina, Mocsári Attila, Őrfi Boglárka, Révész 
Ákos, Szabó Balázs, Tenczel Ádám, Tompa Gergő, Tóth Bianka, Tóth Theodora. 
 

Imádkozzunk lelki épülésért mindannyiuk szívében! 



 

 

15 

örömHíRlap 

Bizonyságtétel 2. 2012. KARÁCSONY  

 

Temetések – Az Úr vigasztalását kérjük a megszomorodott szívűeknek: 
Elhunyt testvérünk  Lakcíme Halálának ideje 

Bákány András (65) Fót, Kossuth u. 29. 2011. december 29. 
Kovács Béláné Sziráki Zsófia (79) Fót, Veres Béla u. 2. 2011. december 24. 
Tóth Jánosné Koczó Borbála (93) Fót, Fürst S. u. 19. 2012. január 18. 
Nagy Klára (97) Bp., Vilányos u. 23/A. 2012. február 09. 
Tóth Sándorné Elek Julianna (82) Fót, Fürst S. u. 12. 2012. március 16. 
Tenkő Terézia (78) Fót, Attila u. 9. 2012. március 29. 
Farkas István (72) Fót, Bajcsy-Zsilinszky u. 48. 2012. március 31. 
Özv. Döményi Istvánné Varga Lídia (92) Fót, III. Zugló 1. 2012. április 03. 
Majoros Imre (68) Bp., Andrássy u. 41. 2012. április 30. 
V.Cselőtei Sándorné B.Cselőtei Lídia (80) Fót, Eötvös u. 9. 2012. május 06. 
Szeles Tibor (55) Fót, 48-as Ifjúság u. 4. 2012. május 13. 
Balajti Sándor (84) Fót, Attila u. 59. 2012. május 30. 
Vas Imre (71) Fót, Somogyi u. 41. 2012. június 02. 
Dr. Parlagi Gézáné Pozsgai Erika (72) Fót, Dózsa Gy. u. 36. 2012. július 01. 
Szabó István (85) Fót, Vörösmarty u. 34. 2012. július 19. 
Fábián Lászlóné Kovács Etelka (98) Fót, Batthyány u. 1/A. 2012. július 18. 
Szolár Ferenc (55) Fót, Késmárk u. 2. 2012. július 12. 
Darás Éva Gizella Bp., Alkotás u. 23. II/24. 2012. július 24. 
Fazekas József (67) Fót-Kisalag 2012. július 30. 
Kőrösi Sándorné Keresztesi Erzsébet (85) Fót, Lehel u. 20. 2012. aug. 05. 
Orlik Ferencné Baukó Margit (70) Fót, Arany J. u. 6. 2012. aug. 23. 
Kósa Bertalanné Nagy Irén (85)  Bp., Külső Szilágyi u. 112. 2012. aug. 27. 
Menyhárt Gáborné Fazekas Julianna (91) Budakeszi, Fő u. 67. 2012. szept. 06. 
Varasdy Mátyásné Arnó Éva (75) Bp., Hungária krt. 163/A. 2012. szept. 08. 
Tóth Jánosné Gombai Lídia (79) Fót, Bocskai u. 47. 2012. szept. 13. 
Petényi János (63) Fót, Vörösmarty u. 18. 2012. szept. 13. 
Biczó Tibor (60) Fót, Deák F. u. 10. 2012. október 01. 
Balogh Sándor (70) Fót, Szent Imre u. 22. 2012. október 06. 
Rádi István (79) Fót-Kisalag, Balassa u. 59. 2012. október 20. 
Balogh József (85) Fót, 48-as Ifjúság u. 13. 2012. október 20. 
Eszes Józsefné Fülöpcsei Erzsébet (78) Dunakeszi, Rév u. 14. 2012. október 26. 
Bodnár Zoltánné Szilágyi Margit (84) Bp., Neptun u. 84. fszt.1. 2012. október 29. 
Gergály Istvánné Mislai Irén (82) Fót, Táncsics M. köz 11. 2012. október 30. 
Kiss István (66) Fót, Kossuth u. 19. 2012. nov. 08. 
Gyura Károlyné Bíró Terézia (93) Felsőtárkány, Kisfaludy u. 14. 2012. nov. 13. 
Juhász Jánosné Jakab Julianna (79) Fót, Tanács J. u. 8. 2012. nov. 29. 
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Gondolatok 
 

Nagy hitnek az ára a nagy megpró-
báltatás.  
A hívő ember minden megpróbál-
tatása a szellemi életben előlépte-
tésnek számít. 

* 
Sohasem jutnak zavarba azok, 
akiknek akarata Isten akaratában 
van elrejtve. 

* 
Csak azok tudják a világot megmoz-
gatni, akiket a világ az Úr iránti 
hűségükben nem tud megingatni. 

* 
Az Isten akaratában megnyugvás a 
legédesebb párna, amelyre fejed 
lehajthatod. 

* 
A HŰSÉG nem ismeri ezt a három 
szót: elég, nehéz, mennyiért. 

* 
Engedelmesség, erő és áldás a hit 
útján karonfogva jár. 

* 
Az Ígéret-földje felé vezető úton 
óriásokat találsz. Mikor Izráel elő-
re haladt, az óriások megjelentek; 
mikor a pusztába visszatértek,  
egyet sem találtak. 

* 
Nehézségeink arra valók, hogy hi-
tünket táplálják és izmossá tegyék; 
nem pedig arra, hogy a kudarcaink 
fájdalmas lomtárát gazdagítsák. 

* 
Tanuljunk az énekes madaraktól:  
Száraz ágon énekelnek a leghango-
sabban. Mi száraz ágon az aggodal-
maskodástól, zöld ágon a jóllakott-
ságtól nem énekelünk.

Hazatalálás 
A berekfűrdői csendeshét a fóti testvérekkel 
évek óta az év egyik legkedvesebb eseménye 
számomra. Az idei volt talán a legemlékeze-
tesebb alkalom valamennyi között. Miért is? 
Gyógyuló gyászomban nagy vigasztalást, 
erőt jelentett érdeklődésetek, szeretetetek. 
Életem legszebb 15 éve köt valamilyen szin-
ten a gyülekezethez, hozzátok. Jelen voltatok 
„haza találásomban”, hitbeli növekedésem-
ben segítettetek. Berekfűrdőn, amikor Lídiá-
ról hallottunk tanítást, vágyat éreztem arra, 
hogy megosszam veletek megtérésem Fóttal 
kapcsolatos történéseit, hogy hogyan is lett 
Zsófiából Lídia is. 
Református családban születtem, konfirmál-
tam. Gyermekkoromban több igazi istenél-
ményben volt részem, hitemet (amely nem 
volt élő hit) gimnazista koromban bátran 
felvállaltam. Életem 40. évében a „pusztai 
vándorlásom” nekem is kezdett a végéhez 
közeledni. Sikerült mindent összekuszálni, 
tönkretenni magam körül, éreztem, éle-
tem üres vegetáció egy kiüresedett világ-
ban. Színeztem a szürkeséget, megtérésem 
előtt a politika volt a rendszerváltás idején az 
az esemény, ami színt hozott a zsákutcába 
torkollott életembe. 
Nagy elánnal belevetettem magam a politi-
kába, és ott hallottam egy mondatot, ami 
nagyon megragadott, kb. így hangzott: 
„Minek ez a világra szóló nagy akarás, a 
világ már meg van váltva?!”. 
Nem értettem igazán a mondat értelmét, de 
elkezdett valami derengeni a régmúltból. 
Talán ennek köze lehetett az első Fóttal kap-
csolatos eseményhez az életemben. Egy haj-
nalon a vonaton hazafelé, cigitől, italtól, 
világmegváltó gondolatoktól fájó fejjel, re-
ménytelenül, egy átpolitizált éjszaka után, a 
fóti katolikus templomot nézve egy nagyon 
mélyről fakadó sóhaj – amely imádságnak 
nem volt mondható – tört fel belőlem: 
„Feladom. Segíts, könyörülj rajtam!” 
Most már tudom, hogy ez volt a kezdet. Ho-
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zsánna, hozsánna Dávid fiának! 
Isten e sóhajra a továbbiakban mindent meg-
mozgatott szeretetéből fakadóan, hogy haza-
találjak Hozzá. Az első szeretetéből fakadó 
keresése, amelyet észleltem, Isztambulban 
történt. A nagy rohanásban egy pillanatra 
megpihentem, és egy koldusra lettem figyel-
mes, akiről most se tudom, koldus volt, vagy 
angyal, a szelíd tiszta szemébe nézve egy 
erős gondolat, egy belső hang szólt: „Hová 
rohansz, hová menekülsz, én szeretlek?”, és 
nagy öröm kísérte ezt a megtapasztalást na-
pokig. Hazaérve elmondtam ezt a 
tanáriban, hogy engem az Isten 
szeret és keres. Volt, aki 
kinevetett, volt, aki a nap-
szúrás tünetének tartot-
ta, volt, aki azt mondta, 
a törökök beletettek a 
teámba valamit és 
attól volt ez az élmé-
nyem. Ez utóbbit 
elhittem és maradt 
volna minden a régi-
ben, ha Ági néni, az 
iskolatitkár, 
Gyökössy Bandi 
bácsi unokatestvére 
nem hallja meg a tör-
ténetet. De meghallotta, 
és ő megértette, mint annak 
idején Éli a kis Sámuel esetében, hogy Isten 
szólongat és keres engem. Ezután minden 
nap a tanítás után leültetett, és az evangéli-
kus Útmutató napi részét elolvasta nekem, és 
hetente elvitt istentiszteletre Bandi bácsihoz. 
Az igehirdetés, a református templom han-
gulata ébresztgette bennem gyerekkorom 
szép élményeit, nagyon kedves hely volt 
számomra mindig a templom. A gyerekkori 
nosztalgiának köszönhetően elementális vá-
gyat éreztem a református templomok han-
gulata, az orgonaszó iránt. Így jutottam el 
Fótra, és hallgattam meg Végh Tamás tiszte-
letes úr igehirdetését. Az Ige ráébresztett, 
hogy Isten nélkül elveszett ember vagyok, 

de van megoldás, van esélyem! Közben a 
lányom, Virág megtért, és sokan elkezdtek 
imádkozni értem, és karácsonyra 1992-ben 
az evangélikus Útmutatót kaptam tőle aján-
dékba.  
Innentől kezdve rendszeresen olvastam a 
Bibliát. Elkezdtem járni vasárnaponként 
Veresegyházra a református templomba, 
beültem az utolsó padba és sírtam, de még 
nem a bűneim miatt, inkább hazatalált bá-
rányként. Egyre szomjasabb lettem az Igére, 
már nem csak vasárnap, hanem csütörtökön 

is jártam bibliaórára. Nagyon kez-
dett zavarni, hogy dohányzom, 

és szerettem volna leszokni, 
de nem sikerült, többszöri 

nekifutás után sem. Szen-
vedtem miatta, ekkor a 
baptista barátnőm segít-
ségemre sietett, és java-
solta, hogy imádkozzam, 
Jézus meg tud szabadíta-
ni! Hitetlenkedve az 
elején, de elkezdtem 
imádkozni és most már 
imádkozva dohányoz-
tam, vártam a „fenti” 
segítséget – most már 

hittel.  
Hónapokra rá megtörtént a 

csoda. Mentem haza a bibliaóráról és 
az Igéről gondolkodtam, elértem azt a helyet, 
ahol rá szoktam gyújtani és nem volt bennem 
vágy, sőt egész este nem vágytam rágyújtani. 
Féltem, hogy majd a reggeli kávénál előtör a 
vágy, de semmi. Katartikus élmény volt – 
engem is megszabadított! Nagy hála és kö-
szönet van azóta is a szívemben. 
Eszembe jut az Ige, ami a bibliaórán hang-
zott a csodát megelőzően, forgatom a szí-
vemben, már tudom kívülről, de nem értem 
igazán, pedig a saját nevemet hallom benne: 
Zsófi, Zsófi! Íme téged a Sátán kikért, hogy 
megrostáljon, de én könyörögtem érted, 
hogy el ne fogyatkozzék a hited, ha majd 
megtérsz, erősítsd atyádfiait. 
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Most már értem és megélem, mit jelent 
megtérni, milyen az az élet, akiért Megvál-
tója könyörög, és miért kellett a cigarettáról 
való leszokás csodájával megpecsételni az 
elhívásomat, hogy ne feledjem – arra va-
gyok elhívva az Isten országának építésé-
ben, hogy erősítsem az atyafiakat. A to-
vábbi életem már erről szól. 
A megélt csoda után mindenüvé vágytam, 
ahol Igét hallhattam. Így kerültem Fótra a 
bibliaórákra, és az itt kapott szeretet elkísért 
egész utamon. Többen kezdtek ébredezni 
Erdőkertesen, és Baranyi László, fiatal lobo-
gó hitű baptista lelkipásztor – most az ÖKU 
számítástechnika tanára – felajánlotta, tart ő 
nekünk bibliaórákat. Éltünk a lehetőséggel! 
Rövidesen Szaszák Imre református lelki-
pásztor járt át hozzánk bibliaórát tartani, 
megtisztelve szerény hajlékomat az alkalmak 
helyszíneként. Az „atyafiak” erősítése így 
kezdődött a Zsófia Lídia házában. 
Folytatódott a gyermek istentiszteletek tartá-
sával, a felnőtt és gyermek misszióval, egé-
szen a mai napig, „erősíteni az atyafiakat” 
Istentől kapott lehetőségként, erővel az Ő 
dicsőségére, hálából. 
Őszintén remélem, hogy a fóti tanítványaim 
is szeretettel emlékeznek rám. Emlékszem, 
ha kedvezményeket akartak kicsikarni, a 
hetes az új – újjászületés utáni – nevemen 
szólított: „Lídia néninek tisztelettel…”. 
Kedves tanítványaim még a templomépítés-
ben is segítettek, színdarabot adtak elő    
Erdőkertesen, a bevételt a templomunk épí-
tésére ajánlották fel. 
Zárásként köszönetet mondok a presbitéri-
umnak, hogy az „első szerelem hevében”, 
keresztyén gyermekkorom túlkapásait hor-
dozták, elfedezték. 
Isten a fóti gyülekezetet használhatta az én 
megtérésemben, hitbeli növekedésemben, és 
fordítva is igaz – engem is vezetett néhány 
gyermek, esetleg felnőtt hazatalálásában. 
Köszönöm Istennek, hogy közöm lehetett és 
lehet a fóti reformátusokhoz.  
           Szuhay Zsófia Lídia  

Terel a jó pásztor 
Legutóbb akkor írtunk, amikor a Fehér    
Kereszt Alapítványnál kapott helyettes szü-
lői szolgálatunkról számolhattunk be nagy 
örömmel a testvéreknek. Az ebben a szolgá-
latban kapott örömünk ma sem kisebb, de az 
Úr megtoldotta azzal, hogy ma már az idős 
gondozásban is részt vállalhatok.  
Történetem az 5 évvel ezelőtti megtérésemet 
követő második évben kezdődött azzal, hogy 
az Úr ezt a kijelentést adta: „Adjátok meg 
tehát a császárnak, ami a császáré, és Isten-
nek, ami az Istené.” Mt. 22,21.  
E kijelentésig ugyanis szobafestőként, min-
denféle számon kérhető felelősség nélkül, 
adócsalóként, feketemunkával vittem haza a 
betevőre valót, mintha ez a világ legtermé-
szetesebb dolga volna. Ezek után pedig még 
nyomatékot adva szavának az Úr, így szólt: 
„Hallgassatok az én szavamra, akkor én 
Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek. 
Mindig azon az úton járjatok, amelyet én 
mutatok nektek, hogy jó dolgotok legyen!” 
Jer. 7,23.  
Hittem akkor az én Istenemnek, az Úrnak 
szavában, és meglátva, felismerve a bűnt azt 
mondtam: ez így tovább nem mehet, befeje-
zem, szögre akasztom az ecsetet, ez nem az 
én utam. Nem is volt nehéz az ezt követő 
felkéréseknek ellenállni, tudatában annak, 
hogy ez nem más, mint kísértés. Egyéb iránt 
el is voltam foglalva édesapám házának épí-
tésével, akit az Úr idén júniusban 32 év tá-
vollét után hazahozott Svájcból. Így ma már 
ő is a fóti gyülekezet tagja lehet, ezért külön 
hálás vagyok, de ez egy másik történet. Szó-
val az építkezés haladt, a pénz meg fogyott, 
és a lakáshitelt sem lett könnyebb egy fize-
tésből törleszteni. Feleségemmel arra az el-
határozásra jutottunk, meg kell válni a pesti 
lakástól, hiszen valamiből be kell fejezni az 
építkezést, és adódott a nagy lehetőség, 
végtörleszthetnénk hitelünket 180 Ft-os árfo-
lyamon. A hirdetést feladtuk, de érdeklődő 
nem jelentkezett, kivéve a szomszéd bácsit, 
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de ő nem akart lakást venni, csak a házát 
szerette volna dryvitoztatni, úgy gondolta 
erre én vagyok a legmegfelelőbb kivitelező. 
Azonnal szabadkozni kezdtem, tudod, én 
már nem vállalok effélét, abbahagytam. Jól 
is működött ez az ötödik alkalomig, de idő-
közben aggodalmaskodás vett erőt rajtam, 
attól való félelem, miként fogjuk a törlesztő 
részletet kifizetni. Ekkor az óemberem bic-
centett, kezet rá, megcsinálom. Még a kaput 
sem csuktam be, a felelőtlen kijelentés kér-
déssé formálódott: MEGCSINÁLOM? 
Szemben minden ígérettel, hátat fordítva az 
Úrnak, na, ezt már jól meg is csináltam. Az 
elkövetkezendőkben mehetek magam, pedig 
azt már 30 évig gyakoroltam. Nekiláttam a 
munkának, közben 
igyekeztem elhall-
gattatni a lelkiisme-
retemet azzal, hogy 
én csak jót akartam, 
meg hogy olcsóbb 
legyen… stb. A 
Biblia meg a polcon 
maradt mondván, 
úgy is tudom, mi 
erről az Úr vélemé-
nye, minek gyötör-
jem még ezzel is 
magam. Elérkezett 2011 novembere, a be-
rekfürdői csendeshét. 
„Ti vagytok a föld sója” - hangzott az Ige, 
én meg ott savanyodtam az utolsó sorban, 
mint az ecet. A csendes pihenő alatt még a 
Bibliámat is kinyitottam, az Atyai szó pedig 
így szólt: „Tudom, hogy van benned állhata-
tosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem 
fáradtál meg, de az a panaszom ellened, 
hogy nincs meg már benned az első szeretet. 
Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj 
meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cseleke-
deteidet, különben elmegyek hozzád, és ki-
mozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha 
meg nem térsz.” Jel. 2,3-5. 
Ez nem lehet igaz! Azért hozott az Úr     
Berekfürdőre, hogy elveszítsen? A megtérés-

re hívó Ige nem jutott el akkor a szívemig, 
csak még inkább erősítette bennem a felis-
merést – elvesztem. Bemocskoltam az Úrtól 
kapott fehér ruhámat, nem állhatok meg így 
előtte. Az óember sajátossága az, hogy amíg 
tudja, rejtegeti, takargatja, közösséget vállal 
a bűnnel, de megvallani, na, azt már nem, 
pedig tudva levő, hogy pontosan a bűn az, 
ami távol tart Istentől. A hét további része, 
annak váradalmában telt, mikor is jön el a 
végóra, de nem jött. 
„Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna 
megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, 
aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett 
mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát 
bizalommal a kegyelem trónusához, hogy 

irgalmat nyerjünk, és 
kegyelmet találjunk, 
amikor segítségre 
van szükségünk.” 
Zsid. 4,15-16.  
A szükség nagy volt, 
a segítség pedig nem 
maradt el, minden 
gondolatom ellenére 
az áldott orvos visz-
szavitt Fótra és foly-
tatta a kezelést.    
Ekképpen szólt ekkor 

megtérésre hívó szelíd szava: „Térj meg, 
Izráel, Istenedhez, az Úrhoz, mert bűnöd 
miatt buktál el! Ezeket a szavakat vigyétek 
magatokkal, amikor megtértek az Úrhoz, ezt 
mondjátok neki: Bocsáss meg minden bűnt, 
és fogadd szívesen, ha ajkunk gyümölcsét 
áldozzuk neked!” Hós. 14,2-3.  
Ezzel a kijelentéssel „Izráel” bizonyságot tett 
akkor ott a lélek Isten mérhetetlen szereteté-
ről. Ha most háttal állsz is, az én megváltott 
népem közül való vagy. Elbuktál, de állj fel, 
fordulj felém, és hozd magaddal azokat a 
szavakat, melyeket én adok a szádba. Így 
ajándékozott meg a bűnbánat őszinte köny-
nyeivel, lelke által drága orvosom, Jézus 
Krisztus. Év vége közeledtével, lelki békes-
ségem visszanyertem. Majd beteg lettem, 



 

 

20 

örömHíRlap 

Bizonyságtétel 5. 2012. KARÁCSONY  

gerincsérvem alakult ki, így tette az Úr egy-
értelművé számomra, hogy a festő munkát 
abba kell hagynom. Ezen kívül ott volt még 
a lakáshitel, és egy félbe maradt építkezés. 
Hála legyen Istennek, ezekkel a problémák-
kal már nem egyedül kellett szembenéznem. 
Arra is választ kaptam, hogy mi az, amit 
nekem kell tennem a megoldás érdekében: 
„Mindezt hallva a végső tanulság ez: Féld 
Istent, és tartsd meg parancsolatait, mert ez 
minden embernek kötelessége!” Préd. 12,13.  
Tudtam már a dolgom, csendben vártam az 
Urat, és nem késett. Január 27-én pénteken 
este egy hölgy érkezett a meghirdetett lakást 
megnézni, s azonnal jelezte vételi szándékát. 
A hétvégére való tekintettel 30-án reggel, 8 
óra 47 perckor került sor a vételár kifizetésé-
re. Itt szeretném megjegyezni a végtörlesztés 
megadott határideje, ezen a napon reggel 9 
óra volt. Így adta meg az Úr, hogy 
végtörleszthessünk, és az építkezés is befeje-
ződhessen.  
Ezek után már csak egy kérdés maradt hátra, 
mi lesz a foglalkozásom? Márciust írtunk, 
mikor az állásajánlatokat böngészve a Hospi-
ce Alapítvány hirdetésére lettem figyelmes: 
„Gyógyíthatatlan betegek otthonukban való 
ellátására ápolót felveszünk!”  
Ezt olvasva, két Ige markolta szí-
vemet és nem engedett szorításá-
ból: „És amint elrendeltetett, hogy 
az emberek egyszer meghaljanak, 
azután pedig ítélet következik...” 
Zsid. 9,27.  És az Úr Jézus szava: 
”Bizony, bizony, mondom néktek: 
aki hallja az én igémet, és hisz 
abban, aki elküldött engem, annak 
örök élete van; sőt ítéletre sem 
megy, hanem átment a halálból az 
életre.” Jn. 5,24.  
A napnál világosabban ragyogtat-
ta fel utamat az Úr a DIAKÓNIA 
irányába. Már csak az ehhez való 
képesítés hiányzott, de az Úr erről 
is gondoskodott. Gödöllőn indult 
tanfolyam még abban a hónapban, 

novemberben pedig már kézhez kaphattam a 
bizonyítványom, idősgondozó betegápoló 
képesítéssel. Nagyon hálás vagyok azért a 
lelkésznőért is, akinek útját időről-időre az 
enyémmel fűzi egybe az Úr, hogy láthassam 
a diakónia csodálatos voltát, sok aratnivaló 
közt a kevés munkás erőn felüli munkáját, és 
sok reményvesztett ember felcsillanó tekin-
tetét a helyén mondott Ige hallatán. Mind-
ezekkel is erősíti bennem az Úr a szolgatár-
sak jelmondatát: „Jutalmam, hogy tehetem!”  
S, hogy mit? Amit az Úrtól kaptam feladatul, 
örömmel és hálás szívvel hirdethessem: 
„Mert az Emberfia azért jött, hogy megke-
resse és megtartsa az elveszettet.” Lk. 19,10. 
Minden kedves testvéremnek köszönöm az 
ehhez kapott imádságos hátteret. Családom 
nevében is kívánok mindenkinek áldott ün-
nepet! 
„Annak pedig, aki megőrizhet titeket a bot-
lástól, és dicsősége elé állíthat feddhetetlen-
ségben, ujjongó örömmel: az egyedül üdvö-
zítő Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus ál-
tal: dicsőség, fenség, erő és hatalom öröktől 
fogva, most és mindörökké. Ámen.” Júd. 24-25.     

           Lányi Tamás 
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Házassági szerepek I. 
A férj és a feleség szerepköre      

(Házassággondozói gyülekezeti alkalmunk  
novemberi előadásából.) 

Lehet-e a 21. században házassági szerepkö-
rökről beszélni?  
Először is nézzük meg, hogy a hétköznapok-
ban hogyan értelmezzük a szerep fogalmát.  
Szerep fogalma, fajtái  
Lássuk, mit mond a szociálpszichológia: a 
szerep viselkedési mintákból, jogokból és 
kötelességekből áll. Viselkedési minták le-
hetnek, amit gyermekként a szülői házból 
láttunk, megéltünk, környezetünk hatásai stb. 
Jogok és kötelezettségek, amit tanultunk, 
elvárnak tőlünk, és a társadalomba való beil-
leszkedés szabályainak átvétele.  
A szerep fajtái: 
Velünk született: nem tudjuk megváltoztatni 
(férfi, nő).  
Szerzett: családi, foglalkozási. 
Társadalmi szerepek: politikai kívánalmak-
nak megfelelően, keresztyén közösséghez 
tartozás stb. 
Szociális szerep: amit az emberek elvárnak 
önmaguktól vagy másoktól a viselkedést és 
attitűdöket illetően, a csoportban betöltött, 
egymáshoz viszonyított pozíciójuk alapján.  
Ahhoz, hogy megértsük a férfi és női szere-
peket, legelőször is tisztázni kell a személyi-
ségbeli különbségeket. 
 
Személyiségbeli különbségeink  
Azt mondják, a nők a Vénuszról, a férfiak 
pedig a Marsról jöttek. Bárhogy is legyen, 
sokszor nem értjük őket, ahogy ők se minket. 
Éppen ezért jó lenne néhány dolgot megis-
mernünk, hogy harmonikusan élhessünk 
nemcsak egymás mellett, hanem egymással 
is. 
Különbözőségeink a teremtettségünknél fog-
va arra vezethetők vissza, hogy az agyunk 
más módon dolgozza fel az információkat. A 
férfiak és nők különbözőképpen észlelik a 
dolgokat, mást tartanak fontosnak, és más-

ként is viselkednek. Ez abból adódik, hogy 
a férfinek a bal agyfélteke nagyobb, mint a 
jobb félteke, és az információs kapcsolat 
nem olyan szoros. A nők esetében a bal és 
a jobb agyfélteke azonos nagyságú, és szo-
ros az információ összeköttetés. A férfi egy 
dologra tud koncentrálni, de azt alaposan, 
mélységeiben gondolja át. A nő több do-
logra egyszerre, de felületesen tud figyel-
met fordítani (pl. főzés közben telefonál). 
Nézzünk néhány példát a különbözőségek-
re: egy problémát a férfi megoldani, a nő 
megosztani (megbeszélni) akarja; beszédé-
ben a férfi információkról, elvekről, esz-
mékről, a nő gyakorlati dolgokról beszél. 
A nő, ha dolgozik, munkájába örömeit, 
bánatait, egész világát belesugározza, a 
férfi, ha dolgozik, munkájától minden mást 
elfüggönyöz.  
 
Fontos megértenünk mit tanít a Biblia a 
házassági szerepekről, mert napjainkban 
egyre több káros hatás éri a házasságot, 
téves nézetek megzavarhatják gondolkodá-
sunkat és viselkedésünket – pl. feminista 
mozgalom, gender mainstreaming (nemek 
közötti esélyegyenlőség). 
A férfi és a nő nem értékében, hanem testi-
lelki alkatában és szerepkörében különbö-
zik egymástól. 
Isten a páromért ugyanannyit fizetett, mint 
értem: „… nem veszendő dolgokon, ezüstön 
vagy aranyon váltattatok meg… hanem… 
Krisztusnak a vérén.” 1Pt. 1,18-19. 
„De az Úrban nincs asszony férfi nélkül, 
sem férfi asszony nélkül. Mert ahogyan az 
asszony a férfiból van, úgy a férfi is az asz-
szony által van, mindkettő pedig Istentől 
van.” 1Kor. 11,11-12. 
Augustinus szerint: ha Isten az asszonyt a 
férfi úrnőjének szánta volna, akkor Ádám 
fejéből formálta volna, ha rabszolgájának 
szánta volna, a lábából formálta volna, de 
az oldalából formálta, mert hozzá hasonló 
társnak szánta. 



 

 

Isten védőernyő rendszere a házasságban   
„… minden férfinak feje a Krisztus, az asz-
szony feje a férfi...” 1Kor. 11,3. 
„Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleitek-
nek az Úrban…” Ef. 6,1. 
A feleségnek az ad biztonságot, ha a férj 
Krisztushoz ragaszkodik és Tőle vár útmuta-
tást. A gyermeknek pedig a szülők szeretet 
kapcsolata nyújt védelmet.  
 
Férj szerepköre 
VEZETÉS – egy téli sporton keresztül lehet 
talán legjobban szemléltetni: a kétszemélyes 
bobban csak az egyik ülhet elöl, övé a veze-
tés, de a hátul ülő munkája – a fékezés – 
ugyanolyan fontos. A vezetés felelősségét 
Isten adta, nem rang, hanem megbízatás, és 
Ő is kéri számon. „...mert a férfi feje a fele-
ségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyház-
nak...” Ef. 5,23. 
Nem zsarnokságot jelent, hanem szolgálatot 
és felelősséget. „… az Emberfia sem azért 
jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy Ő 
szolgáljon...” Mk. 10,45. 
Példamutatás a családja körében: „olyan, aki 
a maga háza népét jól vezeti, gyermekeit 
engedelmességben és teljes tisztességben 
neveli.” 1Tim. 3,4. 
SZERETET – a szeretetünk-
nek akarati döntésen kell ala-
pulnia, nem változékony érzel-
meinken.  
Úgy kell szeretnünk, ahogy 
Krisztus tette: feltétlen elfoga-
dással, feltétlen önátadással, 
tettekkel, szavakkal, kezdemé-
nyezően, egész valónkkal.  
Szeretetünkkel képessé kell 
tennünk a feleségünket arra, 
hogy betölthesse a szerepét, fel 
kell ismernünk feleségünk 
valódi szükségleteit, szeretet nyelveit és a 
mindennapokban gyakorolnunk is kell mind-
ezt. A mindenható Isten szólít fel erre min-
ket! 
„Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, aho-

22 

örömHíRlap 

Házassággondozás 2012. KARÁCSONY  

gyan Krisztus is szerette az egyházat, és ön-
magát adta érte…” Ef. 5,25.  
GONDOSKODÁS – a gondoskodó férj 
viselkedése olyan, hogy felesége érzi és tud-
ja, hogy ő a legfontosabb számára. Mennyi 
időt szánunk naponta a testünkre 
(tisztálkodás, evés, ivás, pihenés, sport…) és 
a feleségünkre?  
Ha feltesszük magunknak őszintén a kérdést, 
önvizsgálatra és változtatásra indít minket. 
„Aki szereti a feleségét, önmagát szereti. 
Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, 
hanem táplálja és gondozza, ahogy Krisztus 
is az egyházat, minthogy tagjai vagyunk tes-
tének.” Ef. 5,28b-30. 
 
Feleség szerepköre 
„A derék asszony urának koronája…”  
        Péld. 12,4. 
„Aki jó feleséget talált, kincset talált…”  
        Péld. 18,22.  
Ahhoz, hogy a férj betölthesse a neki szánt 
szerepét, segítőtársra van szüksége. De ho-
gyan lehetünk, mint feleség segítőtárssá? 
Isten nem hagy ebben sem magunkra, a   
Bibliában konkrét, ránk vonatkozó tanácsok-
kal, feladatokkal és utasításokkal lát el. 
ENGEDELMESSÉG – jelentéstartalma: 

beilleszkedés, a férj által adott 
séma kiegészítése, betöltése. 
Önként, örömmel. 
Az Isten Igéjével való napi 
táplálkozás sorsdöntő kérdés 
számunkra, az, aki felszólít 
erre az én Istenem, aki terem-
tett, akinek mindent köszönhe-
tek.  
„De amint az egyház engedel-
meskedik Krisztusnak, úgy en-
gedelmeskedjenek az asszo-
nyok is a férjüknek minden-

ben!” Ef. 5,24.  
Ahogy az egyház feladata, hogy felmutassa a 
világ felé Isten jelenlétét és szeretetét   
Krisztusnak engedelmeskedve, úgy a feleség 
feladata, hogy engedelmes legyen minden-



 

 

23 

örömHíRlap 

Házassággondozás 2012. KARÁCSONY  

ben a férjének. Mennyire vesszük komolyan 
Isten szavát? A feminista mozgalmak felhá-
borítónak tartják ezt, és azt mondják: ez 
egyenlő a szolgalelkűséggel, a gyengeségnek 
a jele, alacsonyabb rendűnek 
érzi magát tőle a nő, és iden-
titásuk feladását jelenti.  
Ha bízunk Isten szavában és 
ráhagyatkozunk, és nem vi-
lági módon gondolkodunk, a 
gyakorlatban átélhetjük, 
hogy pont az ellenkezője 
igaz! Nem szolgai engedel-
mességről van szó, hanem a 
férj Istentől kapott vezetői 
szerepének elismeréséről, támogatásáról. 
Vagyis hajlandók vagyunk alkalmazkodni, 
hűségesen, előzékenyen, kedvesen segítő 
társsá lenni. Nem akarunk a helyükbe lépni, 
intézkedni helyettük, megtenni dolgokat, ami 
nem a mi feladatunk, hanem hagyjuk, hogy 
átvegye feladatkörét, betölthesse Istentől 
kapott hivatását. 
Azt mondják, hogy a jó vezetők mögött min-
dig egy jó, engedelmes, szelíd feleség áll, aki 
a háttért, a jó légkört biztosítja számukra. 
Tehát az engedelmesség az Istentől kapott 
feladatunk úgy, mint a férj számára a család 
vezetése és gondoskodása. 
TISZTELET – férjünket nem feltétlenül 
azért kell tisztelnünk és szeretnünk, mert 
tiszteletre méltó és szeretnivaló, hanem 
azért, mert Isten ajándéka ő mind mi, mind 
gyermekeink javára.    
„… az asszony pedig tisztelje a férjét.”  
        Ef. 5,33.  
A tisztelet segítség társunk felé, hogy be 
tudja tölteni szerepét, amit Isten jelölt ki 
számára. Vagyis elismerni Őt, megismerni 
gondjait, jól látni, mire van szüksége, segítő-
társsá válni. Vállalni a kudarcait, bíztatni, 
tudtára adni, hogy értékes számunkra. 
Ha valamit nem értünk, vagy valamivel nem 
értünk egyet társunk döntéseiben, kérdez-
zünk teljes bizalommal, nem vádolva 
számonkérően. 

A tisztelet tehát a férfiak számára alapfelté-
tel, hogy jól és felelősségteljesen tudják vé-
gezni munkájukat, feladataikat, amit Isten 
rájuk bízott. 

SZERETET – a férfiak 
nyelvén egész mást jelent, 
mint a mi számunkra.  
Például furcsán nézne a fér-
jem rám, ha egy szál virágot 
kapna tőlem kedvességből, 
de ha megsütöm kedvenc 
diós sütijét, mindjárt érzi és 
szavak nélkül is tudja, hogy 
gondoltam rá és szeretem. 
„… az idős asszonyok ... 

neveljék józanságra a fiatal asszonyokat, 
hogy ezek is szeressék a férjüket és gyerme-
keiket...” Tit. 2,4. 
Feltétel nélküli elfogadás: nem azon múlik, 
mennyire szeret minket a férjünk, vagy ho-
gyan viselkedik velünk. 
A szeretet a mindennapokban tehát azt jelen-
ti, hogy ítélkezés helyett feltételezzük a má-
sikról a legjobbat. Példát mutatni odafigye-
lésből, bizalmat adni, még ha téved, akkor is. 
Kritika helyett bátorítani.  
Feltétel nélküli önátadás: azt adjuk, amire 
ténylegesen szüksége van: időnket, figyel-
münket, testünket, lelkünket – imádságunk-
ban Isten kezébe tesszük életét. 
Ehhez Isten erejére és szeretetére van ne-
künk is szükségünk.  Az Istennel való kap-
csolatunk tükörképe a párunkkal való kap-
csolatunknak. 
Isten szeretet kapcsolatra teremtett bennün-
ket, Ő mindent odaadott egyszülött Fiában. 
Megadja a lehetőségét naponta, hogy Igéje 
által tanuljunk – ha mi taníthatókká válunk – 
újra kezdhetjük mindazt, amit elrontottunk, 
de nem a másiktól várva a változást, hanem 
önmagunkon kezdve. 
A szolgálattevő testvéreink nevében is min-
den érdeklődő házaspárt szeretettel várunk 
2012. december 30-án soron következő elő 
szilveszteri meglepetés alkalmunkra.  
       Kovács József és felesége 



 

 

Mibôl él a gyülekezet?  
Ma is igaz és örökké az is marad: Isten Igéjé-
ből és Szentlelke erejéből!  S az apostollal 
együtt valljuk ma is, hogy „Mert más alapot 
senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a 
Jézus Krisztus.” 1Kor. 3,11. 
De miből él az Egyház anyagilag? 
Ezt már kevesebben tudják, pedig, hogy jó 
sáfára lehessünk a gyülekezet anyagi életé-
nek – akár mint adakozók, akár mint Presbi-
térium, aki az anyagiak felhasználásról dön-
teni hivatott – jó tisztán látni a „fillérek út-
ját” az anyaszentegyházban. Először tisztáz-
zunk egy gyakori félreértést! Az „egyház-
finanszírozásnak” nevezett összeg valójában 
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nem a gyülekezeteket támogatja, hanem 
ahogy a teljes neve is jelzi: az egyházak által 
átvállalt közszolgálati feladatok 
„finanszírozása”, pl. az egyházi iskolák és 
egészségügyi intézmények normatívája. 
Tudnunk kell, hogy az államtól a gyüleke-
zet működtetésére egyetlen fillért sem ka-
punk. Jó hír és hálára ad okot Fóton, hogy 
az Önkormányzat ad egy jelképes hitéleti 
támogatást, mely a helyi történelmi gyüleke-
zetenként értve egységesen kettőszáz-
kettőszáz ezer Ft, ami kb. 1,5%-a a költség-
vetésünknek. E helyről is köszönjük min-
dezt, s a jövőben is szeretettel számítunk a 
város együttműködésére! 
Akkor miből is él a gyülekezet? A hívek 
adományaiból! A helyi gyülekezetek lénye-
gileg tagjaik önkéntes adományaiból élnek 
és szolgálnak. 
Ezek négyféle címen érkeznek, illetve köny-
velik a gyülekezet pénztárában: Egyházfenn-
tartói járulékok, perselypénzek, általános 
céladományok (Isten dicsőségére szánt ado-
mány), illetve konkrét céladományok. Az 
első háromnak kell, kellene fedeznie a gyüle-
kezet működési költségeit, de legalább az 
egyházi alkalmazottak béreit. Ez azért fon-
tos, mert létezik egy NAV rendelet, amely 
szerint, ha a gyülekezeti tagoktól befolyó 
önkéntes adományok (perselypénz, fenntar-
tói járulék, céladományok, stb.) fedezik a 
bruttó bérköltségeket és azok közterheit (pl. 
nyugdíjjárulékok), akkor az egyházi dolgo-
zók eltartottaknak minősülnek (mint a saját 
gyerekeink). Ezért, amit havonta a gyüleke-
zet költségvetéséből kapnak illetményként, 
az nem minősül fizetésnek, így ebből a jöve-
delemből személyi jövedelemadót nem kell 
levonni. (Pillanatnyilag az állam ezzel a ren-
delettel támogatja országos szinten a gyüle-
kezetek anyagi életét.) 
Tekintsük most át újra, hogy milyen műkö-
dési költségei is vannak egyházközségünk-
nek, amit a hívek fent említett adományaiból 
kell kifizetnünk. A templom, két lelkész- és 
egy kántorlakás, egy gyülekezeti ház köz-

FELADATLAP 
házaspároknak 

Házassági szerepek  és tennivalók elosz-
tása 
Olvasd el az Efézus 5,15-33-at és írd ki 
külön lapra, hogy mi tartozik a férj, illetve 
a feleség szerepéhez vagy felelősségéhez.  
Beszéljétek meg közösen, amit írtatok! 
Tedd fel a feleségednek, férjednek az aláb-
bi kérdéseket, majd a végén beszéljétek 
meg! 
• Mi különbség van a vezetés és a diktá-

torság között? 
• Mi különbség van a szerető engedel-

messég és a szolgai engedelmesség 
között? 

• Gondolod, hogy a házasságunk az idő 
folyamán egyre érettebbé vált és való-
ban eggyé váltunk? 

• Melyek azok a területek a házassá-
gunkban, amelyekért te vagy a felelős, 
és melyek azok, amelyekért szerinted 
én vagyok felelős? 

Hogyan tudnék segíteni, hogy teljesíthesd 
azokat a dolgokat, amelyekért felelős 
vagy?  
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üzemi díjai (víz és csatornadíj, gáz, villany), 
ezek kisebb javítási költségei, telefon, inter-
net és posta költségek, iroda- és takarítósze-
rek, biztosítási díjak, az országos közalap (a 
Zsinat és a közegyház működtetésének költ-
sége), alkalmazottak bére és azok közterhei. 
Az alkalmazottak bérét a Presbitérium hatá-
rozza meg, ami az egyházkerületi ajánlást is 
figyelembe véve kerül meghatározásra. 
Urunk gondviselő szeretetének hála, gyüle-
kezetünkben ez a rendszer az elmúlt években 
működőképesnek bizonyult! 
De mivel gyülekezetünk nagy családja öröm-
teli módon növekszik, és egyre több alkalom 
és szolgálati ág van, ez többletkiadásokkal is 
jár. Ahogy növekszünk, szeretnénk minél 
több diakóniai célt megvalósítani, több gyer-
mek és ifjúsági programot megtámogatni, 
csendeshétvégéket, táborokat, egyéb misszi-
ói alkalmakat felvállalni, és költségeiket 
kifizetni – de nem tudjuk, illetve csak rész-
ben vagyunk képesek rá.   
Mindezt őszintén a gyülekezet elé tárva, 
szeretettel kérjük a Testvéreket, hogy hor-
dozzák imádságaikban egyházközségünk 
működésének ügyét! Tájékoztassák ismerő-
seiket, barátaikat arról, hogy milyen folya-
matos működési kiadásai vannak a gyüleke-
zetnek, s a fenntartói járulékaik, perselyado-
mányaik, illetve Isten dicsőségére szánt cél-
adományaik mértékét igazítsák a hitükhöz, – 
a konkrét célok mellett (pl. új templompa-
dok) szem előtt tartva egyházközségünk mű-
ködtethetőségének kérdését.  
Adjanak, adjunk Urunk céljaira az Ige fényé-
ben: „Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, 
szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is 
arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre 
eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy 
kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót 
szereti az Isten”. Az Istennek pedig van ha-
talma arra, hogy minden kegyelmét kiárasz-
sza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden 
szükségessel rendelkezzetek, és bőségben 
éljetek minden jó cselekedetre.”  
         2Kor. 9,6-8. 

Konkretizálva az egyházfenntartói járulék 
mértékét: a Magyarországi Református Egy-
ház vezetése a tized tizedét javasolja, vagyis 
éves nettó jövedelmünk 1%-át. 
Aki pedig valóban próbára szeretné tenni 
saját hitének mélységét és erejét, hallgasson 
a próféta szavára: 
„Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, 
hadd legyen eleség a házamban, és így te-
gyetek próbára engem – mondja a Seregek 
Ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég 
csatornáit, és bőséges áldást árasztok rá-
tok.” Mal. 3,10. 
E sorok írói is tanúsíthatják: Isten megtartja 
a szavát!  
S végül egy-két gyakorlati tanács. 
Egyházfenntartói járulékot és céladományt is 
többféleképpen lehet eljuttatni a gyülekezet 
pénztárába: közvetlen befizetéssel készpénz-
ben, vagy akár banki átutalással. De mivel 
olyan egyháztagjaink nincsenek, akik a fenn-
tartói járulék összegyűjtésével volnának 
megbízva, ezért szeretettel kérjük és bíztat-
juk: jöjjön be mindenki évente legalább egy-
szer egyházközségünk lelkészi hivatalába, 
hogy az Úrnak szánt felajánlását rendezni 
tudja. 
- Van egy Alapítványunk! 1998. január        
1-jétől a Pest Megyei Bíróság közhasznú 
szervezetnek minősítette. Azóta fogadja a 
személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlása-
it, de más bevétel, adomány az alapítvány 
számlájára nem érkezik. 
- A kedvező törvényi változás miatt a Tao tv. 
hatálya alá tartozó adományozó, az adózás 
előtti eredményét csökkentheti 20%-kal köz-
hasznú szervezet támogatása esetén, és to-
vábbi 20%-kal tartós adományozási szerző-
dés esetén. Magánszemély adományozó ese-
tén nincs szja kedvezmény. 
- Az adománygyűjtés lehetőségével a refor-
mátus óvoda bővítése, építése és egy refor-
mátus idősotthon létesítése is megvalósulhat. 
Mindkettő olyan közfeladat, melyre települé-
sünkön, a gyülekezetünk tagjainak szüksége 
van. 



 

 

Néhány definíció és technikai tudnivaló: 

- Egyházfenntartói járulék: éves rendszerességgel a tagok hitéhez és anyagi lehetőségeihez 
mérten, személyesen  befizetett hozzájárulás (egyházi adónak is nevezik). 

- Perselypénz: önkéntesen, név nélkül adott adomány. 

- Adomány: konkrét céllal adott önkéntes hálaáldozat. 

- Tagjaink önkéntes szolgálata is fontos segítség. 

- „Fóti Református Alapítvány” Számlaszáma: 66000028-15402673 
- Az szja egyik 1% által az országos Református Egyház intézményeit tudjuk támo-
gatni. Technikai száma: 0066 

- A másik 1% által a „Fóti Református Alapítvány” támogatható. Adószáma: 
19186890-1-13 
          Szeretettel, hálával és testvéri köszöntéssel: az Egyházközség Elnöksége 
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Mit hoz a karácsony? 
Kit kaptunk? 
Királyt – bár országa még nem látható; 
Békesség Fejedelmét – bár még békétlenség van a földön; 
Üdvözítőt – bár még nem valósult meg a földön a mennyország; 
Az igazat – bár még nagyon sok az igazságtalanság; 
A Bírót – bár még nem ítéltetett meg minden istentelenség. 

Mi több? 
Az ajándékozó – vagy az ajándék? 
 Aki az ajándékozót ismeri, tud várni az ajándékra. 
A Mester – vagy a műve? 
 Aki a Mestert ismeri, ki tudja várni műve befejezését. 
A Király – vagy az országa? 
 Aki a Királyt ismeri, nyugodtan várja országa megvalósulását. 

Kevesebbel rendelkezünk, 
mint akik e földön békét, jólétet, szabadságot és igazságot ígérnek? Semmiképpen! Nekünk 
összehasonlíthatatlanul több van! Nekünk adatott Az, aki egyedül képes e világ minden 
szükségét és vágyait kielégíteni, problémáit megoldani a maga kirendelt idejében. 
Ezért a mi örömüzenetünk ma is így hangzik: 
„Üdvözítő született ma nektek, a Megváltó, a Király, a Békesség fejedelme.” 

Fogadd be Őt, s akkor Őbenne minden a tied – most és mindörökre. 
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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. 

A ����e�e	 
��u�z� – ����� k�ntö���� 
 
H� � h z!ma	 $�yőág)*k)+, -./0y1*k)+, ég3*45+ é� c789�n:5l< h!r!ngoc�-
k1*k)+ @í�Bí��C $5+, D/ � cs)ládGC $5HI �nc� ����C ����e�e	, ��C va-
-yKL e-.MN, ��n	 @í�OH/P�QR/z<. 
H� � kGTh1b!� fWradXzGC, ����� 7ü��Z[.54e	 7üt\L ]8ló�zW�r�, _O-
He�e� é�5H54e	 f<z\L, é� �` �Ré�a/` csod1latos!� Zeg��Qí�/b a�zt)c	 4é�Bí�5L 
5l<, D/ � cs)ládGC $5HI �nc� ����C ����e�e	, ��C va-yKL e-.MN, ��n	 
�z)kác�. 
H� � ��e:[TkGThW� de:ée4/��C, �` ��e:5L fghGn1b!� k!rácsGh� [�5-
454e	 [�5*H5L, é� ��nD�� va-yGnGma	 de:M9T4[n	 5l!jWnDMkXzGC, D/ � 
cs)ládGC $5HI �nc� ����C ����e�e	, ��nD/` d�m�i	 d�C ha�Bn1+ �5-
4�C. 
H� � k!rácsGyfá	 c78clogk !n-y)ck1*k)+ é� hGrgKc	 hlm59Ta5*45+ @í�Bí��C 
$5+, /��Qh� ���m�� Re��5L �é�z	, � ���nlG�� klQu�b!� [�545H5L, D/   
JIBu� KQi�zqu� �nc� � �BrR�s���, )*kGt ��C Iu/P�C Zev, ��r3+ i� �zw+ 
� k!rácsGx. 
 
A ����e�e	 $Mc�e�z)]íqj� � 7ü�és	, ho-x � -.�QZ54é	 Zeg\H59y/. 
A ����e�e	 ha-hj� � l)kás@í�Bí�és	, é� ZegcswkK9j� h zastWrsá	. 
A ����e�e	 b!rátságo� �` idő�Bz4/ 5cH��[�/ i�. 
A ����e�e	 ��C �Qi-.5+ másKka	 h B{4I|, !�8��� jw+ ]�v1la�z	f	 k!rácsG-
h� pGr~5lW� é� od!8cl< a�zt)l��Qít< v!�. 
A ����e�e	 ��C ]i1c	 r  � -.��545]�/, ho-x Z�y��5L mWt �` úgbw+, h!��C 
h1lá� Iu/, ho-x v!n)L, é� úgb!� qu@n)L H�n�. 
A ����e�e	 ��C cs)L �zK]n)L a�, )]8kt3+ k!� i� v)l!�i	, h!��C �r��Z5+ 
!jWnDMkX`z� Zev [�m�� �zKka	, )]8L /z	 ��C qu@j1L �i�zGnXB�. 
A ����e�e	 ��nD�n	 5lq�t, ��nD�n	 5c
i�`, ��nD�n	 ��ZM+, ��nD�n	 59�i-
d5+. 
A ����e�e	 ��C ��98L 5+ sKh�. 
A �iDeGjá�MkKL t��]��Z��5L, � -y�n-ysGrKL 59Re�B�5L, � �zW�ító:[m5L 5l-
!�{9n)L. 
D/ � ����e�e	 !jWnDMk� �r\]�/ Ze-m!ra�. 



 

 

Állandó alkalmaink � 
 

Vasárnap 10:00  Gyülekezeti és gyermek-istentisztelet 
Szerda  9:00 Bibliaóra 
Csütörtök 18:30 Imaóra 
Péntek  18:00 Ifjúsági óra 
 
Kéthetente csütörtökön 9:30 Baba-mama klub 
Minden hónap első keddjén 18:30 Férfióra 
Minden hónap harmadik péntekén 17:00 Nőióra 
Minden hónap utolsó vasárnapján 16:00 Házassággondozó 
  alkalom 
Énekkari próbák 

Szólampróbák:  hétfőn és kedden  
Összpróba: szerda 18:30–20:00 
Hálaénekkar próbája: szerda  10:15 

örömHíRlap 

Hirdetések 28 2012. KARÁCSONY  

�  Különleges alkalmaink Különleges alkalmaink Különleges alkalmaink Különleges alkalmaink  �  

Dec. 20-22. 18.00 Bűnbánati alkalmak 
 24. 16.00 Szentesti istentisztelet a fiatalok műsorával 
 25. 10.00 Karácsonyi istentisztelet úrvacsorával 
 26. 10.00 Karácsonyi istentisztelet úrvacsorával 
 30. 16.00 Házaspári alkalom 
 31. 17:00 Óévi istentisztelet 

Jan. 1. 17:00 Újévi istentisztelet 
 8-11. 18:00 Aliansz imahét 
 13. 10:00 Gyülekezeti beszámoló a 2012-es évről 
  15:00 Presbiterek és feleségeik szeretetvendégsége 

Febr. 12-15. 18:00 Böjti úrvacsorai előkészítő 
 17. 10:00 Böjt első napja, úrvacsorás istentisztelet 

Márc. 24. 10:00 Virágvasárnap 
 25-30. 18:00 Húsvéti bűnbánati hét 
 31. 10:00 Húsvéti úrvacsorás istentisztelet 

Ápr. 1. 10:00 Húsvéti úrvacsorás istentisztelet 
 7. 10:00 Körzeti női csendesnap 

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 Húsvét  

alkalmából jelenik meg.  

 
A lapot önkéntes adományokból  

tartjuk fenn. 

Karácsony 
Új tavasz hajnalán nyílt virág. 

Fagyos földön az ég forró csókja, 

Gyógyító fényű világosság. 

Áldott tettekben szelídült szeretet, 

Jóságos kézben börtönajtókulcs. 

Erős létra az ég és a föld között, 

poklon, halálon, mindenen 

áttörő örök kegyelem.  V. L. 

B ÍZD 

  ÚJRA 

    ÉLETED 

     KRISZTUSRA 


