
 

 

2015. Húsvét  

A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata 

Akinek vannak gyermekei, em-
lékszik arra, hogy főleg amíg 
kicsik voltak és őszintébbek, az 
érkező vendéget azért várták 
annyira, mert remélték, hoz vala-
mit nekik. Talán még gátlás nél-
kül meg is kérdezték már az elő-
szobában: Mit hoztál? 
Húsvétvasárnap este a tanítvá-
nyok nem kérdik ezt Jézustól, de 
Ő magától is előtárja mindazt, 
amit hozott. Nem szemrehányást 
vagy számonkérést, pedig elfu-
tottak a Gecsemáné kertjében, 
Péter tagadott Kajafásnál, és még 
most is itt ülnek bánatos képpel, 
pedig az asszonyok már reggel 
meghozták a hírt: Jézus él!  
– Nem. Ez annyira nem jellemző 

Jézusra, hogy ezzel kezdené, vagy hogy ezt egyáltalán 
szóvá tenné. Ő ajándékokat hoz. Fontos kincseket sorol 
fel a Szentírás: Békességet hozott az övéinek, örömöt 
adott a szívükbe, küldetést, feladatot adott nekik, és 
végül Szentlelkével ajándékozza meg majd őket. Most 
csak az elsővel, a legfontosabbal 
ismerkedjünk meg, mit jelent az, 
hogy békességet adott azoknak, 
akikkel a feltámadás után először 
találkozott. 
Kétszer is így köszön nekik: Békes-
ség néktek! Ez alapvetően ugyano-
lyan köszöntés volt, mint amikor mi 
„Jó napot!” kívánunk egymásnak. 
Jézus azonban itt nem csak kívánja a 
békességet, hanem kínálja is. Nem 
csak köszöntés a szájából, hanem 
ajándék a kezéből, és bárki kaphat-

ja Tőle, aki kész elfogadni. 
Bárcsak tudnám jól körülírni, 
hogy megérthessük, milyen mér-
hetetlenül gazdagabb ennek a 
szónak a jelentéstartalma a Bibli-
ában, mint a mai köznyelvben. A 
békesség a Biblia nyelvén nem 
csak azt jelenti, hogy nyugodt 
vagyok, vagy hogy éppen most 
itt hála Istennek nincs háború – 
sokkal többet jelent ennél. Első 
renden azt jelenti a Jézustól ka-
pott békesség, hogy Istennel bé-
kélteti meg az embert, meggyőz 
arról, hogy Isten nem az ellensé-
günk. Ha van jóakarónk a vilá-
gon, akkor az a mindenható   
Isten, aki annak ellenére, hogy 
megbántottuk, megsértettük, és 
talán semmibe vesszük, nagyon 
szeret, mert békét kötött velünk 
Jézus Krisztus kereszthalála által. 
Istenre számíthatunk, Isten meg-
bízható, Isten mindent nekünk 
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akar adni. „Aki tulajdon Fiát nem kímélte, 
hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne 
ajándékozna nekünk vele együtt min-
dent?” (Róm  8,32) 
Ilyen a mi Istenünk, nem kell tehát Tőle fél-
nünk, nem kell Vele szemben bizalmatlannak 
lennünk, nem érdemes Neki hátat fordítani. 
Vissza lehet hozzá menni, a közelébe jutha-
tunk Jézusért, gyermekévé fogad Őérte. Pró-
báld ki, Isten a maga részéről a békességet 
nyújtja, ne háborúzz Vele tovább. Békülje-
tek meg az Istennel! 
Aki megbékélt Istennel, aki ezt komolyan 
veszi és elkezd ebben az új állapotban élni, 
az olyan közegbe kerül, ahol kibontakozhat 
az élete, ahol megszabadulhat sok, egyéb-
ként megnyomorító körülménytől. A békes-
ség azt jelenti, hogy élni kezd az ember. Ki-
virul, biztonságérzete támad, mert nem fél 
semmitől. Egyedül Istent féli, de nem fél 
tőle, hanem komolyan veszi, tiszteli és min-
den helyzetben számít Rá. Bízik Benne fel-
tétel nélkül, Tőle fogad el jót és rosszat 
egyaránt, mert tudja, hogy mindent az őt 
nagyon szerető Istene tart kezében. Valami 
efféle, amit a Biblia a békességről mond. És 
Jézus ezt hozza az övéinek a feltámadása 
után. Nagyon hangsúlyozza, hogy ez más, 
mint amit mi békességen értünk. Már a bú-
csúbeszédében ezt mondja a tanítványoknak 
a végrendeletekben használatos kifejezéssel 
élve: „Békességet hagyok néktek!” Ez a Tőle 
kapható örökség.  
„Békességet hagyok nektek: az én békes-
ségemet adom nektek; de nem úgy adom 
nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugta-
lankodjék a ti szívetek, ne is csügged-
jen.” (Jn 14,27) 
Ezt kínálta remegő szívű tanítványainak az 
első húsvét estéjén, és ezt kínálja ma is a 
szomszédos ország minket is szomorító há-
borúja, a gyilkos indulatú iszlám, vagy bár-
mely más félelem miatt remegő szívű tanít-
ványának, neked és nekem.   
         Cseri Kálmán nyomán S. Gy. 
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Reményteljes jövô 
Egy februári istentiszteleten kaptam az Úrtól 
a feladatot, hogy írjam le, hogyan jutottam el 
idáig. Hosszú volt ez az út. Katona          
Zsuzsanna lelkésznő prédikációja nagy ha-
tással volt rám. Éreztem, rajta keresztül az 
Úr szól hozzám. Mindezidáig nem éreztem, 
hogy itt az idő és megértem a feladatra. De 
egyszer csak megszólított az Úr, kérte, hogy 
írjam le. Ezután már komolyabban foglal-
koztam vele, mégsem jöttek a gondolatok. 
Majd egy napon, munkába menet, szép sor-
ban jöttek egymás után, nekem csak le kel-
lett írnom. Úgy érzem, meg kell tennem, 
hogy megosztom a családommal, és az új 
családommal a gyülekezettel is.  
„Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglát-
ják az Istent.” (Mt 5,8) 
Ezt az Igét régen kaptam, még könyvtárban 
dolgoztam, ott adta egy olvasó. Egyszer csak 
elém állt, mondta, hogy húzzak egyet a kezé-
ben tartott papírokból. Bár akkor ezt még 
nem tudtam, nem értettem, miért kaptam, de 
éreztem, meg kell őriznem a szívemben. 
Eltelt pár év, könyvesboltban dolgoztam 
már, ahol egy kollegámmal egymásra talál-
tunk, és a magánéletben is egy pár lettünk. 
2005-ben költöztem ki hozzá Fótra.  
2013. december 2-án este azonban rosszul 
lett, orvost hívtam. Másnap elment a házior-
voshoz, és kiderült, hogy tüdőgyulladása 
van. 20-án ment vissza az orvoshoz, én az-
nap nem dolgoztam, vártam, telefonáljon, 
hogy mikor indul haza. Aztán csengett a 
telefon, és egy orvos megkérdezte, hogy 
Richter György hozzátartozója vagyok-e. 
Tudtam, baj van. Párom szívében egy ér 
végigrepedt, életveszélyben volt. Apukám-
mal azonnal bementünk a kórházba, a pro-
fesszor közölte, hogy az ér nem aznap, ha-
nem december 2-án repedt meg. 
„Irgalommal szánva minket, 
Nagy jósága ránk tekintett, 
s ördögcsalta bús szívünket 
Mennymagasból látni jött.” (Ref.ék. 328.)  
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December 27-én megműtötték, egy hónap 
múlva engedték haza.  
2014. március 14-én volt a polgári esküvőnk. 
Istennek hála, azóta is jól van. 
Tudom, hogy az Úr vigyázott rá, meggyó-
gyította. Végtelen jóságát, szeretetét meg-
éreztem, és úgy döntöttem, megfogom a 
felém kinyújtott kezét. De gyáva voltam. 
Húsvétkor ismét éreztem a hívását: Gyere, 
mire vársz még?! Nyár lett, mire férjemnek 
be mertem vallani, meg szeretnék keresztel-
kedni. Később egy hívő kolleganőmet fag-
gattam, és bíztatott, jöjjek bátran. Igaza volt! 
A lelkészi hivatalban szeretettel és moso-
lyogva fogadtak. A lelkész asz-
szony rögtön leült velem 
beszélgetni, és olvasni-
valóval is ellátott. 
Mondta, hogy járjak 
nyugodtan istentisz-
teletre. Rendszere-
sen találkoztunk, 
beszélgettünk, imád-
koztunk. Éreztem, 
hogy itt egy szerető 
családra találtam, 
befogadtak, és terel-
nek a helyes úton.  
Novemberben egy szombati 
munkával töltött nap végére megfáztam, nem 
éreztem jól magam. Másnap mégis elmen-
tem a templomba. Lukács 14,15-24 volt az 
aznapi Ige. Idézem: „Mikor pedig ezt az 
egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá: 
„Boldog az, aki Isten országának vendége.” 
Ő pedig a következőképpen válaszolt: „Egy 
ember nagy vacsorát készített és sok vendé-
get hívott meg. A vacsora órájában elküldte 
a szolgáját, hogy mondja meg a meghívot-
taknak: Jöjjetek, mert már minden készen 
van. De azok egytől egyig mentegetőzni 
kezdtek.” Mindegyikük másra hivatkozva 
utasította vissza a meghívást. „Akkor az úr 
ezt mondta a szolgájának: Menj el az utakra 
és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni min-
denkit, hogy megteljék a házam. Mert mon-

dom nektek, hogy azok közül, akiket meghív-
tam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat.”  
Nem tudom pontosan leírni azt az érzést, 
amit akkor, az istentisztelet alatt éreztem. 
Éreztem az Úr felém áradó szeretetét, ami 
számomra addig ismeretlen volt. Megdöb-
bentem, miért szeret engem? Hisz oly na-
gyon bűnös vagyok. Mikor először hívott, 
hátat fordítottam Neki. De Ő mégsem mon-
dott le rólam. Ismét kinyújtotta felém szere-
tő, óvó, gondoskodó kezét. Ezt már megérez-
tem, és tudtam, hogy meg kell fognom ezt a 
kezet, és többé nem szabad elengednem. De 
valami nyugtalanított még, feszített belül-

ről, s ahogy teltek a hetek, egyre 
rosszabb lett. Míg egy éjjel, 

amikor nem tudtam 
aludni, az Úrnak 
megvallottam bűne-
imet, és kértem, 
hogy bocsásson 
meg. A bűnvalláso-
mat egy papírra is 
leírtam, és amikor 

legközelebb találkoz-
tunk a lelkész asz-

szonnyal, megmutattam 
neki. Bűnbocsánatot és 

kegyelmet kaptam Jézustól. 
Éreztem is a megkönnyebbülést, már nem 
volt bennem a korábbi feszítő érzés. Új szí-
vet kértem és kaptam Tőle. Boldognak, 
kiegyensúlyozottnak, nyugodtnak érzem 
magam. Tudom, hogy az Úr ezután is segíte-
ni fog, és megmutatja a helyes utat. Azóta 
minden nap Jézus Krisztussal élem az éle-
tem. Olvasom Igéjét, beszélgetek vele 
imádságban, és mindig örömmel jövök az 
új családom közösségi alkalmaira. Az Igék 
folyamatosan dolgoznak bennem és a válto-
zást a körülöttem élők is észrevették. Hálás 
vagyok az Úrnak, hogy kinyitotta lelki sze-
meimet, és hogy meggyógyította és megtar-
totta számomra a férjemet. Akkor sem mon-
dott le rólam, amikor nem láttam meg Őt. 
Uram most már a Te utadon akarok járni, 
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mert türelmed, jóságod, szereteted végtelen. 
„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – 
így szól az Úr – békességet és nem romlást 
tervezek, és reményteljes jövőt adok nek-
tek.” (Jer 29,11) 
       Richterné Kiss Julianna 

(Elhangzott 2015. március 8-án a vasárnapi 
istentiszteleten) 
 
 

Isten formál 
„Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság.”     
           (2Kor 3,17) 
A napi igeolvasás, lelki táplálkozás, testvéri 
kapcsolatok formálják hívő életünket. Ahogy 
fizikailag is fejlődik a testünk, úgy gondos-
kodik a mi Urunk lelki növekedésünkről is. 
Bizonyára sokan elmondhatjuk már, hogy 
nem a csecsemőkor időszakát éljük, hanem 
keményebb eledelt is kapunk.  
Saját életem formáltatásáról elmondhatom, 
hogy a legnehezebb „köveket” a családom-
ban kaptam és időbe telt az Úrnak megértetni 
velem, hogy elsősorban értem és miattam 
van. Az engedelmességet az Úr mindig 
megáldja és lesznek gyümölcsei is, amit 
mindenki élvezhet. Több lett a türelmem, 
többször sikerül hallgatnom és később szól-
ni, nincs bennem kétely, többet bízok Istenre 
és várom, hogy Ő cselekedjen.  
De amiért most írok, az az újabb előrelépé-
sem a tanulás folyamatában: az átjárhatóság, 
mely szabadsággal párosult.  
Átjárhatóvá válni, mint a locsolócső, melyen 
keresztül akadály nélkül folyhat az éltető víz. 
Imádkoztam, hogy tanítható legyek, se sér-

tés, se harag ne ragadjon a szívembe. A lec-
két, a tükröt egy lelki testvéremtől kaptam. 
Az első reakcióm mélységes keserűség volt, 
aztán ahogy tisztult a kép, úgy tisztult a lel-
kem is. Több volt a bántás, mint az igazság, 
mégis egy közös imádság és kibeszélés után 
teljesen szabad lettem minden rossz érzéstől. 
Ezt megerősítette a személyes találkozás is, 
amin lemérhettem, mi van a szívemben.  
Szabad voltam!  
Az Úr lelke szabadított fel és járt át, hogy 
megdicsőíthesse magát. Csodálatos ez az 
érzés, hogy nem vagyok rabja az érzelme-
imnek. Nem számít milyenek a körülmé-
nyeim, ha Ő tölt el Szentlelkével, teljesen 
szabad vagyok!  
Van egy másik testvérem is, akit mentorom-
nak tekintek. Mindig őszintén megbeszéljük, 
ha valamit észlelünk egymás életében, ami 
nem az Úr szerint való. Hálás vagyok Isten-
nek, hogy adott helyzeteket és embereket, 
akik formálják életemet, hogy egyre job-
ban az Ő képmására formálódjak. Tudha-
tom, hogy nem hagy félbe és nem mond le 
rólam. Kívánom mindenkinek, aki az Úr 
gyermeke, hogy megízlelje ezt a szabadsá-
got, mely mentes minden érzelmi szélsőség-
től. Természetesen ennek nincs vége és a 
sírig tart, de az Úr véghezviszi az Ő tervét, 
amit elgondolt rólunk!  
„De aki a szabadság tökéletes törvényébe 
tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy 
nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny 
megvalósítója: azt boldoggá teszi cselekede-
te.” (Jak 1,25) 
        Szodorayné Zsuzsa 
 



 

 

A zarándok útján 
„A világosság a sötétségben fénylik, de a 
sötétség nem fogadta be.” (Jn 1,5) 
Katolikus családban születtem, és katolikus 
neveltetést kaptam. Nagymamám hívő ember 
volt, és az ő unszolására áldoztam és bérmál-
koztam.  
További éveimet Istentől távol éltem, meg-
szegtem a Tízparancsolat minden pontját. 
1985-ben megnősültem az Úrtól távol, 
amelyből két gyermekem született. 1999-ben 
elváltam.  
Válásom előtt megismertem az igazi páro-
mat, akit Isten már akkor nekem szánt, és 
irányította az útjainkat. Összeköltöztünk 
Andreával, akivel együtt két csodálatos kis-
lányt is kaptam. Már az első hónap után 
megkérdezték, hogy szólíthatnak-e apának. 
Ekkor még távol voltam az Úrtól, és éltem a 
pogány katona életemet. Párommal kaptam 
szüleit is, akik hívő emberek voltak, befo-
gadtak és fiukként szerettek. Pestre költöz-
tünk, ahol megvolt a polgári esküvőnk. Meg-
fogant szerelmünk gyümölcse, az Úr ajándé-
ka, Krisztián. Már a pesti lakás kicsi volt, és 
új ház után kellett néznünk. Így kerültünk 
Fótra.  
Anyósomék hatására eljárogattunk a temp-
lomba. 2004-ben megkereszteltettük     
Krisztiánt, és áldást kértünk a házasságunk-
ra. Fiunkat először a Kónya utcai óvodába 
írattuk, de később sikerült a Száz Juhocska 
Óvodába bejutnia. Ott tapasztaltuk a békes-
séget és a nyugalmat az óvoda falai között. 
Az idő múlásával iskolát kellett választa-
nunk, mi ragaszkodtunk a keresztény neve-
léshez, így az Ökumenikus Iskolát választot-
tuk, ahova az első évben nem vették fel hely-
hiány miatt. Egy évet még óvodában maradt. 
Következő évben sikerült a felvétel, ahol 
Istennek hála, kis létszámú osztályba került.  
Egyre többet jártunk templomba. 2012-ben 
Szőke Ibolya hívására elmentünk a gyüleke-
zet balatonfenyvesi családi hetére, ahol egy 
boldog, szerető közösség fogadott bennün-
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ket. 
„Hallgassatok rám, és élni fogtok!”  
         (Ézs 55,3) 
Már ekkor megszólított az Úr, de én még 
nem értettem. A következő évben, már na-
gyon vártam a nyarat, hogy újra együtt le-
hessünk. Elkísért nagyobbik lányunk is, 
Szandi. Úgy gondoltuk fontos, hogy ő is  
megismerje ezt a szerető közösséget és az Úr 
közelségét.  
„Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde 
van nálad.” (Jn 6,68) 
Ez volt a következő Igém. Ismét hívott az 
Úr, és még mindig engedetlen gyermeke 
voltam. Az Úr mindig hív, vár bennünket, 
hogy örök életet adhasson. 
2014-ben nem sikerült a Balatonhoz eljut-
nunk. Viszont hívást kaptunk, hogy 
Berekfűrdőn lesz csendeshét, menjünk el 
oda. Ez a hét életem egyik legszebb hete 
volt, az Úr közelségében lehettem, ittam 
az Úr szavait.  
„És íme, eljövök hamar: boldog, aki meg-
tartja e könyv prófétai igéit.” (Jel 22,7) 
Ismét utánam nyúlt az Úr, és már többé nem 
is eresztett. Elkezdtem olvasni Szent Igéit, a 
Bibliát. Egyre többet jártam templomba, 
eljártam férfiórára, mindig vártam a követke-
ző alkalmat, hogy az Ő közelében lehessek. 
Lányi Tamás testvéremtől kaptam egy köny-
vet: A zarándok útját. Unszolt, hogy olvas-
sam el. Eleinte nehezen ment, de később alig 
vártam, hogy a kezembe vehessem. Én eb-
ben a könyvben Reményessel azonosítottam 
magam. Vágyat éreztem, hogy még több 
hasonló könyvet olvassak. És jött „A kes-
keny úton”. Ráébredtem, hogy nekem is 
van remény az üdvözülésre. Jött a nagy 
beszélgetés Sebestyén Győző nagytiszteletű 
úrral, ahol letettem életem súlyos terheit az 
Úr Jézus Krisztus elé az ő segítségével. 
„De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok 
neki, soha többé meg nem szomjazik, mert 
örök életre buzgó víz forrásává lesz ben-
ne.” (Jn 4,14) 
Aznap este súlyos kór kapott el. Kitisztult 



 

 

belőlem minden mocsok, kosz. Reggel, ami-
kor tükörbe néztem, láttam, hogy össze va-
gyok törve, a szemem felszakadt, bedagadt, 
fájt mindenem. Az Ördög támadott, nem 
akart ereszteni. Harmadnap elmentem dol-
gozni, ahol a fejemre omlasztotta a falat. De 
az Úr vigyázott rám: némi felszíni sérüléssel, 
kék-zöld folttal megúsztam ezt a támadást is. 
És következett a Keresztkérdések sorozat, 
ahol megerősíthettem az Úrban a hitemet és 
az Igéinek megértését. Én már akkor tudtam, 
hogy el kell mennem Biatorbágyra. Öröm-
mel jelentkeztem tiszteletes úr hívására, és 
vele tartottam. Biatorbágyon szerető testvé-
rek fogadtak.  
„Bizony, bizony, mondom néktek: ha a búza-
szem nem esik a földbe, és nem hal meg, 
egymaga marad; de ha meghal, sokszoros 
termést hoz.” (Jn 12,24) 
Az Urat a szívembe fogadtam. Ő az én 
vezérlő csillagom, a fény az életemben, az 
utam, amin járni akarok. Pénteki záró na-

6 

örömHíRlap 

Bizonyságtétel 4. 2015. HÚSVÉT  

pon könnyek között bizonyságot tettem 
testvéreim előtt, hogy az én megváltóm 
Jézus Krisztus, és tudom, hogy enyém a 
mennyek országa. A hét zárásaként úrva-
csorát vettünk (életem első úrvacsoráját), 
ahol szövetséget kötöttem a Megváltómmal. 
„Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, 
adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére 
írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, 
aki kapja.” (Jel 2,17) 
Az Úr áldása legyen mindenkivel!  
            Ármány László 
 

Aki segítségül hívja az Úr 
nevét, üdvözül! 
Balla Andrea vagyok, három gyermekemmel 
és férjemmel Fóton élünk. Gyöngyösön szü-
lettem, és ott is éltem 34 éves koromig. Ab-
ban a kegyelemben részesültem, hogy nem 
kellett nagy mélységeket átélnem, mielőtt az 
Urat megismertem. Sőt ez életem nagyon 
boldog időszakában történt. Édesanyám már 
akkor hívő keresztény volt, és ő ajánlott egy 
könyvet: A keskeny úton című regényt. Bár 
soha nem gondoltam, hogy nincs Isten, de 
nem foglalkoztam ezzel a kérdéssel. Gyer-
mekkoromban templomba igaz nem jártunk, 
de édesanyám akaratára konfirmáltunk a 
testvéremmel. Visszatekintve az életemre 
olyan, mint amikor szépen lassan helyére 
kerülnek a darabok.  
Most már értem, mi, miért történt. Igaz, nagy 
mélységek nem voltak, de próbatétel viszont 
nem is kevés. Fiatalon férjhez mentem, van 
két nagy lányom az első házasságomból, 
akikért nagyon hálás vagyok az Úrnak. A 
házasságom 13 év múlva tönkrement. Akkor 
úgy éreztem, soha többet nem tudok megbíz-
ni senkiben. Biztos voltam benne, hogy 
egyedül fogom felnevelni a lányaimat, bár a 
szüleim mindig mellettem álltak. Őértük is 
nagyon hálás a szívem az Úrnak. Ha akkor 
valaki azt mondta volna, hogy még egyszer 
férjhez megyek, sőt gyermeket szülök, való-



 

 

színű kinevetem!  
De az én Mennyei Atyám lehajolt hozzánk, 
és adott nekünk egy csodálatos embert, aki 
az én férjem, és gyermekeim apja lett. Akkor 
Gyöngyösön laktunk, a párom Pesten dolgo-
zott, ezért felköltöztünk. A párom és a lá-
nyok nagyon szerették volna, ha születik egy 
kistestvér. Úgy döntöttünk, ha az Úr is úgy 
gondolja, vállalunk egy kisbabát, és Ő meg-
ajándékozott egy kisfiúval.  
Bár Istent még mindig nem ismertük, én 
csak olyan langyos hívő voltam, a férjem 
katona emberként teljesen hitetlen volt. Ak-
kor még úgy gondoltam, ez így teljesen 
rendben van. A lakás, amiben laktunk, kicsi 
volt ötünknek, ezért úgy döntöttünk, családi 
házat szeretnénk. Nézelődtünk sok helyen, és 
végül Fóton találtunk egyet, ami megfelelt – 
most már tudom, nem véletlen. Már egy pár 
éve itt laktunk, mikor A keskeny úton című 
könyvet elolvastam. Akkor döbbentem rá, 
hogy mennyi bűnöm van, és hogy mit tett 
értem Jézus, az én Megváltóm.  
„Én világosságul jöttem a világba, hogy aki 
hisz énbennem, ne maradjon a sötétség-
ben.” (Jn 12,46) 
Egy hétig sírtam, de ezek öröm- és hála-
könnyek voltak. Utána folyamatosan láttam, 
hogy mennyi áldás van az életünkön. A fér-
jem támogatta, hogy járunk a templomba, de 
ő nagyon messze volt az Úrtól. Ha kértem, 
néha elkísért.  
Édesanyám mondta: csak bízzak, és imád-
kozzak! Én igazán nem hittem, hogy valaha 
megváltozik a véleménye. Persze éreztem, 
hogy milyen jó lenne, ha együtt tudnánk 
beszélgetni ezekről a dolgokról. 2012-ben 
elmentünk a gyülekezeti balatonfenyvesi 
nyári táborba. Az sokat jelentett számára, 
persze számomra is. Az utóbbi évek meg-
mutatták, hogy milyen fontos testvérekkel 
együtt lenni, beszélgetni és épülni. 2014-
ben sikerült elutazni a gyülekezet berek-
fürdői csendeshetére. Nem gondoltam, hogy 
az álom egyszer beteljesül. Nincsenek sza-
vak, amivel ki tudom fejezni azt a hálát, 
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amit érzek az Úr felé! Most már együtt 
megyünk a keskeny úton kézen fogva. 
Vállaltuk a Keresztkérdések tanfolyamot, 
ahol sokat tanulunk és fejlődünk. Most már 
úgy érzem, az életem helyére került, az irá-
nyítást az Úr kezébe tettük. Nagyon hálásak 
vagyunk a lelkész házaspárnak is a kedves-
ségükért és a szeretetükért. 
Hálás szívvel köszönöm, Istenem, a gyerme-
keimet, akikkel megajándékoztál, és a férje-
met is, akit szintén Te ajándékoztál nekem. 
Hálás vagyok a szüleimért, akiknek nagyon 
sokat köszönhetek, és testvéreimért, akikkel 
együtt imádkozhatunk. 
„Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, 
mennyi jót tett veled!” (Zsolt 103,2) 
          Ármányné Balla Andrea 

 
 

„Szoros kapu, keskeny út” 
Máté 7,14 

Szoros kapu és keskeny út 
az üdvösség áldott útja, 
aki egyszer reá bukkan, 

többé nem vágyik más útra. 

Kevés ember vonul azon, 
mert harc vár rá, sokszor véres, 

de a célba érkezőkre 
korona vár, dicsőséges! 

Pecznyík Pál 



 

 

Barabbástól Jézushoz 
Nem beszélhetek nagy tömegek, társadalmi 
csoportok, az újkori civilizációhoz tartozó 
emberek sokasága nevében, de úgy gondo-
lom, valahol a gondolatok tároló regiszterei-
ben kiemelt helye van a béke, a nyugalom, a 
rendezett, vidám hétköznapok után vágyako-
zó kívánságoknak. Az igény ott van valahol, 
a szépre, a jóra, csak mégis félrecsúszik va-
lami – vagy minden – és lavinaszerűen esz-
kalálódnak a dolgok, és egyszer csak azt 
venni észre, hogy táncot jár a Gonosz  
„világi-lokális-
magánéleti” szinten.  
Dörögnek a fegyverek 
mind több és több he-
lyen, a gátlástalanság 
pénzéhsége lassan nem 
látott méreteket ölt, s a 
szembenállás, a meg-
osztottság jellemző 
leginkább a kisember 
hétköznapjaiban is.  
A pápa békére, önmér-
sékletre int, a nagypoli-
tika, a pénzvilág illeté-
kesei talán egy pillana-
tig szemlesütve biccen-
tenek, és folyik minden 
a régi mederben, csak 
még sebesebben.  Pe-
dig mindenki jót akar... Mindannyian valami 
magasztos célt, érdeket tartunk szem előtt, 
csak hát ugye a körülmények... – ahogy az a 
vádlottak padján is sűrűn előkerül védekezé-
si alapként.  
Lehet, hogy mindenki Jézust mondaná a 
lelke mélyén – már aki ismeri a nevét –, csak 
valahogy „Barabbás jön ki a száján”. 
A ma embere egyre koncentráltabban igyek-
szik eljutni valahová, elérni valamit. Sokszor 
a kimerítő képernyő vagy monitor bámulá-
son túl már nem jut energia valós aktivitásra. 
A fiatalságot manapság digitális bennszülöt-
teknek illik nevezni és oly mértékű a kényel-
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mi kiszolgálás, kiszolgáltatottság, hogy mé-
dia-iránymutatás, műholdas helymeghatáro-
zó híján tanácstalan tévelygés a vége minden 
megmozdulásnak.  
Az „imádkozz és dolgozz”  életvitelében 
gyökerező „józan paraszti ész” nagyrészt 
hiánycikk.  
Viszont az embereket valamilyen módon 
„vezetni” kell. Így hát az Isten nélküli lehe-
tőség keresésben mindig akad újabb mutá-
ció, ami divatos szinonimája a zsákutcának. 
Mostanság Coach(kócs)-okról, – edző, tré-
ner, személyes konzultáns – hallani  legin-

kább, akik segítenek 
eligazodni a minden-
napokban és felmérve 
az ügyfél kilátásait, 
gyengeségeit, céljait, 
álmait, meghatározzák 
az útvonalat a jelentől a 
sikeres jövő, az ered-
ményes, stresszmentes 
magánélet, munkatelje-
sítmény stb. felé. Úgyis 
megfogalmazhatnánk 
eme dinamikusan fejlő-
dő üzletágat: humán 
GPS. A coach leül az 
illető mellé, legyen 
kisember vagy felsőve-
zető, és bármilyen téren 
megmondja a „tutit”, a 

célravezetőt, ahol minden jó lesz és szép, de 
legfőképpen eredményes. Természetesen 
nem keresztyéni, hanem üzleti alapon.  
Hogy miért hozom mindezt ide?  
Mert rá szeretnék világítani arra a furcsaság-
ra, hogy ha ennyire fogja már ez a világ a 
polgárai kezét és ennyire igyekszik 
„levadászni” számára a boldogság „kék ma-
darát”, miként valósulhat meg az az adat, 
amely 164 millió – az európai lakosság egy-
harmadát jelentő – mentális és pszichés be-
tegséggel küzdő emberről ad hírt, egy, az 
Európai Unió országaiban végzett felmérés 
alapján. Ez a szám napról napra növekszik és 



 

 

az aggodalom Brüsszelben nem az elvesző 
lelkek miatt, hanem a problémával járó több-
letkiadások és az így megjelenő gazdasági 
teljesítménycsökkenés okán van.   
Nem Jézust mondják, hanem Barabbást, amit 
belesúg valaki a tömegbe, miközben próbál-
ják meghozni a jó döntést.  
Isten Lelke nélkül mindig becsúszik a hiba 
és a „körülmények áldozatává” válik a földi 
halandó – s ez nem véletlen.  
A sziszegés, a félrevezető sugdolózás, a sut-
togó propaganda ezer és ezer formában és 
csatornán keresztül valósulhat meg és juthat 
el a „vevőkészülékhez”, s a küldetés: eltérí-
teni az Ige vezetésétől, kivezetni az Úr erőte-
réből.  Egy biztos: akkor válik igazán befo-
lyásoló tényezővé, amikor valaki túl messze 
van Jézustól. Isten nélkül kiszolgáltatott az 
emberi lélek. Nemcsak ott, valahol Európá-
ban, hanem itt Magyarországon is, Fóton is, 
a legközelebbi „mikro világunkban” is. A 
„klasszikus” világi tanácsok kiúttalan labi-
rintusokba vezetnek, amiben Krisztus taga-
dása mellett az útválasztás Barabbást kiáltó 
céltévesztéseinek sora visz egyenes úton a 
lelki gyötrelmek kilátástalanságába, és az 
ahhoz kapcsolódó testi tünetekhez.  
Lehetne ez egyszerű okoskodás is, de az 
adatok, a tények egyértelműen tükrözik azt a 
hanyatlást, amit földi módszerekkel nem 
lehet megállítani. Pedig igyekeznek ideológi-
ailag, politikailag mindenféle „izmussal” 
felvértezve. Megszokhattuk már, hogy minél 
jobban kezelik a válságot, annál nagyobb 
lesz.   
Azonban majd kétezer éve nyílt egy 
„átjáró” az ember számára, ami a halál-
ból az életre visz. A kereszten kifolyt vér, 
Krisztus vére bűnbocsánatot jelent. Reményt 
az értelmes életre a földön és azon túl. Egy 
olyan „Mentor” adatott, aki nem evilági, 
hanem az egész világ Ura, és Igéje által 
gyógyít, épít, vezet ingyen kegyelemből. 
Felemel, megmos a bűntől és segít rendet 
tenni ott is, ahol azelőtt a körülmények áldo-
zatává váltam, és megtagadtam Őt, vagy 
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„Barabbást” kiáltozva elbuktam.    
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy-
szülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16) 
         Ifj. Elek István 
 

Egy percre!  
Minden ember szíve mélyéből 
vágyik a békére. Vannak béke-
szerető természetű emberek és 
békés népek is. Mégis, minél 
jobban szalad a világ végórája 
felé, annál békétlenebb lesz 
minden. A villongások oka ma-
gában az emberben rejlik. Ha 
a szívéből hiányzik a békesség, 
embertársaival való érintkezé-
sében sem tarthat fenn békes-
séget. A szívében azonban 
csak akkor lehet békesség, ha 
Istennel is békét kötött.  
– Hogy vagy te ezzel a dolog-
gal?  
Hogy nyerheti el az ember az 
Istennel való békességet? – A 
bűnei bocsánata által! A bűne-
ink választanak el Istentől és 
csakis a bűneink bocsánata 
útján kaphatjuk meg az Isten-
nel való közösséget. Ezért kell 
szíved mélyéből Jézus Krisztus 
mellett döntened. Kereszthalá-
la által bűnbocsánattal és bé-
kességgel ajándékozza meg 
mindazokat, akik bíznak ben-
ne. 
         Anton Schulte  
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Megújulás 
Elkészített alkalom. Talán az utolsó? 
Az Úr mindig tudja, mikor, minek van itt az 
ideje.  
Most megújulást készített elő, áldott alkal-
makat, erősítő beszélgetéseket, új, építő ba-
rátságokat tartogatott számomra.  
2011. májusában engedtem szívembe Jézust, 
születtem újjá. Azóta nagyon sok idő eltelt. 
Sok tapasztalat, bukdácsolás, bukás.  
Amikor először jártam 2011-ben Bián, úgy 
„repültem” haza, olyan bizalommal, lelkese-
déssel, amit nem éltem át azelőtt. Akkor 
nagy örömmel újságoltam a templomudva-
ron valakinek, mennyire tele vagyok öröm-
mel, hittel és erővel. Az illető akkor azt 
mondta nekem egy legyintő mosollyal – amit 
azóta sem tudtam elfelejteni –, ezután jön a 
neheze...  
Igaza volt? Valószínű tapasztaltabb volt ná-
lam, ez már biztos.  
Mennyei Atyám tanít engem folyamatosan. 
Olyan mélységekbe engedett bele, amikben 
megtapasztalhattam, hogy milyen nagyon 
fájó távol lenni Tőle. 
Most életemben harmadszor készített el ne-
kem csendeshetet Biatorbágyon. 
Az elmúlt időszakban is rendszeresen olvas-
tam az Igét, a napi áhítatokat, mivel ezeket 
az időszakokat beépítettem a napjaimba és 
megszokássá váltak, mindazonáltal az Igét 

bár hallgattam, de sajnos nem hallottam 
meg, vagy ha meghallottam, nem tartottam 
meg, és nem cselekedtem úgy, ahogy Ő sze-
rette volna. Olyan sok fal ékelődött be Isten 
és közém, hogy az imaéletem is nagyon sze-
gényes lett. Mennyire igaz, hogy a bűnök 
egyre inkább Isten és miközénk állnak. Szé-
gyenemben már nem is fordultam Felé. Hiá-
ba dicsérte Őt énekkel a szám, és ésszel tud-
tam, hogy Ő az egyetlen és mindenható, mé-
gis teljesen mást cselekedtem, olyan dolgo-
kat dédelgettem, olyan kapcsolatokat ápol-
tam, melyek tudom, nem Neki tetszőek.  
A hét első kérdése az volt: Miért jöttél ide 
Barbara? 
Megkaptam. Elkészített alkalom. Talán az 
utolsó? Ez is elhangzott. Vegyem komo-
lyan Isten Igéjét! Ezt is nagyon a szívemre 
helyezte. 
Az első napon kapott Igém:  
„Aggódásával pedig ki tudná közületek 

meghosszabbítani életét csak egy arasznyi-

val is? Ha ... a mező füvét … így öltözteti az 

Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhi-

tűek?” (Mt 6,27-30) 

Sírva fakadtam... Mennyei Atyám annyira 
szeret, hogy nem úgy fizet nekem, ahogy 
megérdemelném. Olyan vigasztalást ad, 
amelyet meg sem érdemlek. Szívembe vési 
drága szavait, hogy eszembe jusson a megfe-
lelő pillanatban, amikor szükségem van rá.  
A hét témája a hit élő cselekedeteit boncol-



 

 

11 Bizonyságtétel 5. 

örömHíRlap 

2015. HÚSVÉT  

gatta, a kísértésekben, az igehallgatásban, a 
másokhoz való viszonyulásban, a beszédben 
és Istenhez való viszonyulásban Jakab leve-
lén keresztül.  
A morzsaszedegetés arra ad lehetőséget a hét 
utolsó csoportos beszélgetésén, hogy el-
mondjuk, számunkra mit helyezett szívünkre 
Mennyei Atyánk.  
Én pontokba szedtem, mik váltak számomra 
nagyon hangsúlyossá: 
1. ENGEDELMESSÉG – megtartani a pa-
rancsolatait 
2. ELFOGADÁS – elfogadni azt, ahová he-
lyezett az Úr 
3. SZERETET – személyválogatás nélkül 
4. BIZALOM – „Jobb az Úrban bízni, mint 
emberekben reménykedni.” (Zsolt 118,8) 
Az engedelmesség nagyon kiemelkedett a 
fentiek közül számomra. Rávilágított az Úr, 
miben kell még fejlődnöm. 
„Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim: 
legyen minden ember gyors a hallásra, kése-
delmes a szólásra, késedelmes a haragra…és 
szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, 

amely meg tudja tartani lelketeket. Legyetek 
az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, 
hogy be ne csapjátok magatokat.” (Jak 1,19-
22) 
Meddig akarok még kétfelé sántikálni? Ezt 
nem lehet így csinálni.  
Világossá vált számomra, hogy amikor jön a 
szívemben a kívánság, azonnal az Úr elé kell 
vinnem. Nem engedhetek a kívánságnak. 
Egyedül, Nélküle, nem tudok engedelmes-
kedni. Szoros kapcsolatot kell ápolnom 
Vele! Ő majd képessé tesz rá! A döntés 
viszont az én kezemben van! 
„Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de 

álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. 

Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog 

hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti 

bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti 

kétlelkűek!” (Jak 4,7-8) 

Mivel megtapasztaltam már, milyen nagy az 
Ő megtartó ereje, bízzak csak Benne. Egye-
dül Őbenne! Annyiszor bebizonyította már, 

hogy soha nem csalódom Benne, és én mégis 
hányszor másik utat választottam, kizártam 
Őt az életemből. De Ő mégis utánam nyúlt, 
nem hagyott a mélységben, kidolgozta a 
szívemben a vágyat, a bűnlátást, elkészített 
olyan találkozásokat, olyan beszélgetéseket, 
melyek Tőle jöttek. Felébresztett éjszaka, 
hogy hallgassam a nekem szóló igehirdetést, 
és kidolgozta azt is, hogy jelentkezzek a 
csendeshétre. Olyan tapasztalatokat kaptam, 
és éltem át, amelyekből tanulhattam, ezért  
nagyon hálás vagyok. 
A keskeny úton nagyon sok tanulni valóm 
van még. A magam erejére nem támaszkod-
hatom, nem bízhatom magamban, azt tisztán 
látom. Csak Jézust kell hívnom és mindig 
Őrá támaszkodnom! 
Tudom, hogy nem vagyok egyedül, Jézus 
az igaz, hű barát, aki társam ezen az úton.  
Kérem az Urat, hogy küldje Szentlelke ere-
jét, és emlékeztessen mindig arra, hogy mi-
kor, mit kell tennem, és mi ad nekem békes-
séget.  
A vigasztaló ígérete: „Ama vigasztaló pedig, 

a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az 

Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és 

eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mon-

dottam néktek.” (Jn 14,26) 
           Sziráki Barbara 
 
 
 

Mikor még semmi nem létezett, 
Nemzetek, népek, királyok és bölcsek. 
Nem volt még ember, és földi élet sem, 
Te akkor már szerettél engem. 

Hatalmak jöttek, és tűntek el, 
De oly csodát, mint Te, senki nem tehet. 
A földnek kincse nem érhet fel Veled, 
És senki másé nem lesz már szívem. 

Eljöttél, feláldoztad Magad, 
Szenvedtél, azért, hogy célt mutass. 
Helyettem meghaltál, hogy éljek 
És ezért követlek bárhová.  

       Michael W. Smith 
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Az Úr útján 
„Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten ter-
ve jóra fordította azt.” (1Móz 50,20) 
A történetem 2013-ban kezdődik, amikor 
munkanélküli lettem és utána Istentől kapott 
útmutatás alapján elhelyezkedtem egy nagy 
multinacionális vállalatnál, mint marketin-
ges. Az első évben nem volt gond, beillesz-
kedtem a csapatba, a főnököm jobb keze 
lettem, bizalmas információkat osztott meg 
velem. Jól éreztem magam a munkahelye-
men, szerettem a munkámat, és Isten meg is 
áldott, sikeres, eredményes voltam. 
Főnökömmel való kapcsolatom gyökeresen 
megváltozott 2014 júniusában, amikor egy 
új, osztrák ügyvezető igazgatónk lett. Az új 
igazgatóval nagyon jó kapcsolatom lett, segí-
tettem neki megérteni a magyar emberek 
mentalitását, könyveket, tanácsokat adtam 
neki. Ő ezt nagyra értékelte és még az őszin-
teségemet is, mivel ha megkérdezte a véle-
ményemet egy-egy döntéséről, én elmond-
tam hogyan látom, mi a véleményem. A fő-
nököm ezt nagyon nem nézte jó szemmel, és 
az a képzete támadt, hogy én az ő helyét 
akarom megkaparintani. Féltékeny lett rám, 
és a kollegáimat is ellenem hangolta. Mun-
kámba állandóan belekötött, számomra mi-
nősíthetetlen hangvételű leveleket írt nekem. 
Végül az ügyvezetőhöz vittem ezt a szituáci-
ót, mert nem láttam más megoldást. Ő behí-
vatta az egész marketing csoportot, hogy 
tisztázzuk a helyzetet, aminek az lett a kö-
vetkezménye, hogy mindenki engem vádolt 
azzal, hogy megváltoztam és emiatt nincs 
összhang a csapaton belül, nem tudnak ve-
lem normálisan együtt dolgozni. Én tágra 
nyílt szemekkel hallgattam ezeket a meg-
jegyzéseket, és közben magamban végig 
imádkoztam, hogy mutassa meg az Úr, mit 
kell tennem. Végighallgattam őket, nem 
szóltam közbe, és nem kezdtem el én is vá-
daskodni, csak annyit mondtam, hogy köszö-
nöm ezeket, és átgondolom, amit hallottam. 
Aznapi esti csendességemben rájöttem, hogy 

bizony rosszul kezeltem az ügyvezetővel 
való kapcsolatomat a kollegáim és főnököm 
előtt, be kellett volna avatnom őket, hogy 
miről beszélgetek vele, információkat kellett 
volna adnom nekik, mert akkor nem alakul 
ki a főnökömben ez a téves gondolat. Más-
nap közös ebédünk volt, ahol megosztottam 
velük ezeket a gondolatokat, és bocsánatot 
kértem tőlük. Ők igazából ezt nem hallották 
meg, és ugyanott folytatták, ahol az előző 
nap abbahagyták.  
Következő hónapok úgy teltek el, hogy én 
kívülálló voltam ebben a csapatban, a főnö-
köm próbált fogást találni rajtam, folyamato-
san kaptam tőle a negatív kritikákat, nem 
volt elégedett a munkámmal. Az ügyvezető-
vel való kapcsolatom is sérült, távolságot 
tartott velem, nem akart ugyanilyen helyzet-
be hozni. Nem éreztem jól magam, és köz-
ben végig arra kerestem a választ, hogy va-
jon az Úr mit akarhat. Maradjak egy ilyen 
helyen, ahol nem szeretnek, vagy kezdjek el 
új munkahelyet nézni? Októberben megkap-
tam erre a választ napi igeolvasásomkor:  
„Megerősített várossá teszlek ma téged: 
vasoszloppá és ércfallá az egész országgal 
szemben, Júda királyaival, vezetőivel, papja-
ival és az ország népével szemben. Harcol-
nak ellened, de nem bírnak veled, mert én 
veled leszek, és megmentelek! - így szól az 
Úr.” (Jer 1,18-19)  
Így tehát maradtam. (Azt még el kell monda-
nom, hogy szeptembertől folyamatosan néz-
tem az álláshirdetéseket, voltak lehetőségek 
is, de mindet bezárta az Úr, nem engedett 
máshová.) 
Novemberben elmentünk egy közös kétna-
pos csapatépítő szemináriumra, hogy engem 
újra beintegráljanak a csapatba. Félve men-
tem el és nagyon kértem az Urat, hogy le-
gyen velem. Az első nap délutánján az volt a 
program, hogy megbeszéljük, hogy mi tör-
tént. Én kezdtem, és megint elmondtam, 
hogy mit láttam meg, és ismét bocsánatot 
kértem tőlük, nem kezdtem el a múlton rá-
gódni. Ők viszont a múltat hozták fel ismét 



 

 

13 

örömHíRlap 

Bizonyságtétel 6. 2015. HÚSVÉT  

és kb. két órán keresztül sorolták a hibáimat, 
hogy mennyire csalódtak bennem, hogy nem 
szeretnek velem együtt dolgozni, stb. Én 
sírva hagytam őket ott, és kimentem a szobá-
ból. A tréner utánam jött, és miután megnyu-
godtam, visszamentem hozzájuk. Kaptam 
egy 4-5 pontból álló listát, hogy minek kell 
megfelelnem az elkövetkezendő hónapok-
ban. Másnap a szeminárium végén mindenki 
boldog volt és jól érezte magát, kivéve en-
gem.  
Az élet folytatódott, ugyanúgy kívülálló vol-
tam. Az Úrtól kaptam minden nap erőt, hogy 
bemenjek dolgozni, és az egész iroda mellet-
tem volt, mindenki látta mi történik a marke-
ting csapatban. Sok, nem közvetlen kollegám 
jött oda hozzám és elítélte mindazt, ami bent 
zajlik. Ez és az Úrtól kapott erő segített át 
ezeken a napokon. Főnököm ugyanúgy foly-
tatta tovább a piszkálódását, próbálta megke-
seríteni az életem. Én továbbra sem értettem, 
miért kell ott maradnom, de a Jeremiási Igét 
még kétszer elém hozta az Úr, így hát ma-
radtam. 
Idén január 20-án volt egy megbeszélésünk a 
főnökömmel, amikor is elém rakott egy kö-
zös megegyezéses papírt, amiben az állt, 
hogy március 20-ig dolgozom. Aláírtam, 
vagyis ez azt jelentette, hogy van 2 hónapom 
munkát találni. (Persze a munkavégzés alól 
nem mentettek fel, mert a munkámra szük-
ség volt.)  
Tudtam, hogy az Úrnak terve van velem, 
nem ijedtem meg, persze azért sokkolt, de 
békességem volt. Tudtam, hogy Ő megsegít, 
hiszen erre számos példa van már az életem-
ből. Nem kezdtem el aggódni, hogy mi lesz, 

hogyan találok magamnak munkát, mert 
tudtam, hogy Ő meg fogja adni a kellő idő-
ben. És meg is adta, hiszen 3 hét alatt talál-
tam munkát, ráadásul marketing vezetői 
munkát. Bent a cégnél mindenki azt mondta, 
hogy milyen szerencsés vagyok, milyen 
„mákom” volt, én pedig elmondhattam ne-
kik, hogy nem szerencsés vagyok, hanem 
ez az Isteni gondviselés, és ezért hálával 
tartozom az Úrnak, mert ez az Ő műve, 
csodája. Ráadásul, ahogy megtaláltam az új 
helyemet, az is egy csoda: egyik ismerősöm 
szólt az egyik ismerősének, hogy tud-e vala-
mi munkát, ő mondta, hogy éppen terhes, és 
helyére keresnek valakit. Az ismerősöm így 
elküldte neki az önéletrajzomat, ő továbbí-
totta a főnökének, aki rögtön be is hívott, és 
innen fel is gyorsultak az események, mert 2 
hét után már ajánlatot is tettek, amit el is 
fogadtam. Tudom, hogy nem véletlenül ke-
rültem oda, ahol most vagyok (március 2-án 
kezdtem az új munkahelyemen), kíváncsian 
várom mi az Úr terve. 
Amikor ilyen dolog történik, akkor az ember 
egy kicsit megáll, visszanéz, és csodálattal, 
hálával tölti el, mennyire gondoskodott róla 
az Úr, és mennyire „klappoltak” az esemé-
nyek, ahogyan azt Ő elrendezte. Milyen jó, 
hogy rábízhatjuk magunkat, és milyen jó 
megtapasztalni az Ő szeretetét, gondosko-
dását. Mennyi mindenért aggódunk, pedig 
nem kellene, mert itt van nekünk Ő. Ő, aki 
mindig tudja hogy mire van szükségünk, és 
mikor. Jó ezeken a próbákon végigmenni, 
mert ilyenkor tapasztalhatjuk meg a teljes 
odaadásunkat, Istenbe való kapaszkodá-
sunkat. 
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Ilyenkor tud tovább mélyülni a hitünk, és 
tudunk még mélyebb kapcsolatot kialakítani 
Vele. 
Ami még bennem van, az a sérelem, meg-
bántás: nagyon megsebeztek a volt munka-
helyemen, és még most sem tudok indulat 
nélkül gondolni ezekre a napokra, hónapok-
ra. Indulat van bennem a főnököm iránt, 
mert még soha nem aláztak meg így. Tudom, 
hogy ezt le kell tennem az Úr elé, hogy ve-
gye el tőlem. Most ezért imádkozom. Teg-
nap kaptam is erre egy figyelmeztetést: „De 
a harag kiszaggatta, földre terítette, a keleti 
szél leszárította gyümölcsét, erős vesszői 
letöredeztek, és elszáradtak, tűz emésztette 
meg őket.” (Ez 19,12) 
Tudom, hogy az Úr elveszi ezt tőlem, Ő tud-
ja csak, én saját magamtól képtelen lennék 
rá. Olyan jó, hogy ezekkel is ugyanúgy oda 
tudunk menni hozzá, el tudjuk mondani fáj-
dalmunkat, sérelmünket, és Ő megvigasztal, 
nem ítél el!          Mezősi Rita 
 
 

Lopott idô… 
„Mindennek megszabott ideje van, megvan 
az ideje minden dolognak az ég alatt.”  
         (Préd 3,1) 
Pár hét múlva lesz az ötödik születésnapom. 
Természetesen lelki értelemben. Tehát pár 
éve már ide tartozom, ebbe a gyülekezetbe. 
Otthon érezzük itt magunkat, testvéreket, 
barátokat kaptunk az Úrtól. 
Hosszú-hosszú ideje foglalkoztat a téma, 
amiről írni szeretnék egy pár gondolatot. 
Szívemre helyezte már az Úr régebben, de 
mostanra szántam rá magam. Emellett bará-
taim és Katona Zsuzsanna lelkésznő is biz-
tattak. 
Ez a téma nem más, mint a késés. Elég ké-
nyes terület… Sokszor hallottam, még gyü-
lekezeten belül is, hogy a fóti 17.00 óra, az 
17 óra 30 perc. Igencsak elszomorodtam! 
Ahonnan én jöttem, egy egyszerű, Békés 
megyei paraszt-családból, ez nem volt szo-

kás. Testvéreimet és engem arra tanítottak a 
szüleink, hogy ha megyünk valahová, inkább 
öt perccel előbb érjünk oda, mint két perccel 
később. Sajnos, ezt itt nem így tapasztaltam, 
és ezzel a mai napig nem tudok azonosulni. 
Sokan mondták, hogy majd te is meg-
szokod, egy idő után már észre 
sem veszed, és hogy ezt el kell 
fogadni, ez van! 
Én nem így gondolom. Nem 
tudom megszokni, és lehet, 
hogy nem is akarom! Mér-
hetetlenül nagy tisztelet-
lenségnek tartom, amikor 
a vasárnapi istentisztelet-
re rendszeresen késve ér-
keznek testvérek. Tisztelet-
lenség a gyülekezettel szem-
ben, a lelkésszel szemben, de 
legfőképpen Istennel szemben. 
Hálás voltam, amikor pár héttel eze-
lőtt az istentisztelet után lelkészünk a mo-
biltelefon mellett megemlítette a késést is. 
Szomorúan tapasztaltam, hogy ismételten 
„süket” fülekre talált néhány testvérnél. Per-
sze, az is lehet, hogy nem voltak ott előző 
héten, és nem hallották a kedves kérést, fi-
gyelmeztetést. 
Mit látnak így gyermekeink? Milyen példát 
mutatunk? 
Kifogásokat persze találunk! – Későn feküd-
tünk le, nem keltünk időben. – Késve indul-
tunk. – Mire összeszedem a gyerekeket… 
Olyan jók vagyunk kifogás-keresésben! 
(Még én is!) Hamar meg tudjuk magyarázni. 
Legyen szó bármilyen alkalomról, sohasem 
kezdünk időben. Várunk öt, tíz, akár tizenöt 
percet, hátha még befut valaki. Mert X.Y. is 
ígérte, hogy jönni fog, hát várjuk meg őt is. 
Úgy gondolom, nem baj, ha nem ér oda. El 
kell kezdeni az alkalmakat időben. Aki ké-
sik, az majd becsatlakozik. Aki viszont ott 
van időben, az hadd ne várjon már… 
Nem azokra a testvérekre gondolok, akik 
munkából jönnek, és nem tudnak időben 
odaérni. Vagy más városban laknak, dolgoz-
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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. 

nak, és sokban függnek a forgalomtól, a köz-
lekedéstől! Sokkal többen vannak, akik azért 
késnek, mert szerintük az a „pár perc” késés 
még belefér, meg egyébként sem kezdik el 
időben… 

Hát ezért nem kezdik el időben!!! 
Lopjuk az időt a gyermekeinktől, 

a családunktól. Fontosabb sok-
szor a házi munka, mint hogy 
velük foglalkozzunk. 
Lopjuk az időt egymástól, 
amikor elkésünk, a többiek 
pedig várnak ránk! 
Legfőképpen lopjuk az 
időt ISTEN-től! Istentől, 
aki mindenét, az Ő Egyszü-

lött Fiát, Jézus Krisztust adta 
értünk. 

A lopás pedig – mint tudjuk – 
BŰN. Legyen az tárgy vagy bár-

mi más, akár idő is. Keményen 
hangzik, de ez az igazság. 

Bocsánatot kérek azoktól a testvérektől, aki-
ket esetleg megbántottam mondataimmal. 
„Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esz-
telenül, hanem bölcsen, kihasználva az al-
kalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen 
azért: ne legyetek meggondolatlanok, hanem 
értsétek meg, mi az Úr akarata.” (Ef 5,16) 
          Klimajné Jakab Krisztina 

 

Időnk fut egyre, sebesen, 
rohanva, mint az ár. 

Fel nem tarthatja semmi sem,  
a nap hamar leszáll. 

Jöjj, míg az éj rád nem borul, 
holnap késő talán, 

Jöjj, zord sötétben felragyog, 
kereszt a Golgotán! 

Ma még körülvesz sok barát, 
míg fényben jár az út. 

Elhagynak, vész ha tör reád, 
mint tékozló fiút. 

Egy van, csak egy szent hű barát, 
végig csak Ő szeret. 

Kínálja néked önmagát,  
kezébe tedd kezed! 

Bűnöd, bajod mind ismeri, 
szívén bocsánat vár. 

Vérével megvett, higgy Neki, 
és minden jó lesz már! 

Bűn átka bűnösök helyett, 
Istennek szent Fián! 

És mindeneknek üdve lett, 
Kereszt a Golgotán. 



 

 

Állandó alkalmaink � 
 

Vasárnap 10:00  Gyülekezeti istentisztelet 
   10:00 Gyermek istentisztelet 
     (3 korcsoportban: 3-5, 6-8, 9-12 évesek) 
Szerda  9:00 Bibliaóra 
Csütörtök 18:30 Imaóra 
Péntek  18:00 Ifjúsági óra 
 
Minden szerdán   8:15 Fiatalasszonyok imaköre 
Minden második csütörtökön  9:30 Baba-mama kör 
       közbenső héten    9:30  Hitmélyítő mamakör 

Minden hónap első keddjén 18:30 Férfióra 
Minden hónap harmadik péntekén 17:00 Női óra 
Minden hónap utolsó vasárnapján 16:00 Házassággondozó 
  alkalom 
Énekkari próbák 

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

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

Április  12.  Női csendesnap 
 17-19.  Vendégeink a DRHE teológusai 
Május 10. 10:00 Keresztkérdések sorozat záró ünnepi  
   istentisztelet 
 14. 18:00 Áldozócsütörtök istentisztelet 
 17. 10:00 Konfirmáció vasárnapja 
 18-22. 18:00 Ökumenikus bűnbánati hét 
 24. 10:00 Pünkösdi úrvacsorás istentisztelet 
 25. 10:00 Pünkösdhétfő úrvacsorás istentisztelet 
 30. 10:00 Hittanos kreatív délelőtt 
 31. 10:00 Zenés évadzáró istentisztelet 
Július 27 - aug. 1.  Balatonfenyvesi családos hét 
Aug. 30.  Újkenyér úrvacsorás istentisztelet 

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 

júniusban jelenik meg.  

 
A lapot önkéntes adományokból  

tartjuk fenn. 

GYÜLEKEZETI TÁBOROZÁS BALATONFENYVESEN! 
2015. július 27 - augusztus 1-ig 

Szeretettel hívjuk a gyülekezet kicsinyeit és nagyjait egyaránt,  
az idén is megszervezésre kerülő gyülekezeti táborozásra!  

A Református Üdülőnek nagyszerű sportpályái, saját strandja és konyhája van.  
Szállás és napi háromszori étkezés biztosított.  

Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet. 

1+1% FELHÍVÁS! 
Elérkezett a 2014. év  

adóbevallásának ideje,  

éljünk törvény adta  

lehetőségünkkel és  

ajánljuk fel adónk 1+1%-át: 

Fóti Református Alapítvány 

19186890-1-13   
Református Egyház  

0066 


