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A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata 

Jézus mondja: „Erőt kaptok, 
amikor eljön hozzátok a     
Szentlélek, és tanúim lesz-
tek.” (ApCsel 1,8)  
Az erő kérdése mindig is izgatta 
a porszem embert. Honnan me-
ríthet erőt? – Nem véletlen, hogy 
a televíziós reklámban is olyan 
hatásosan mutatják be az egyik 
erőt adó gyógyszert, amikor a 
jegyváltásra várakozó sorban egy 
fiatal hölgy leejti kezéből igazol-
ványát, s a mögötte álló idős 
asszony egy gyors mozdulattal 
lehajol érte, majd frissen és mo-
solygósan átadja a fiatalnak. Az 
annyit mond: – Ejha! – Igen, 
kedvesem, de a titok: és itt említi 
a reklámozott erőt adó gyógyszer 
nevét. – Egyre-másra kiderül, 

hogy a sportolók, különösen a 
nehézatléták, súlyemelők, de más 
sportágak képviselői is csak úgy 
tudják elérni és tartani a legma-
gasabb szintet, hogy erőt adó, de 
egészséget károsító – s ezért til-
tott – szereket szednek. – Nehe-
zen törődik bele az ember az 
erőtlenségébe. Energetikusok 
kínálják természetgyógyászati 
módszereiket, miközben talán ők 
sem tudják, hogy a lelket károsí-
tó démoni világból merítenek. 
Kevert, kapkodó világunkban is 
érvényes Jézus szava, amellyel 
első tanítványaitól búcsúzott: 
„Erőt kaptok!”  – Mire gondolt 
Jézus, amikor ilyen nagy ígéret-
tel bátorította tanítványait? Mi-
lyen erőt kapnak? Honnan? Mire 
vonatkozott ez az ígéret?  
A tanítványok Jézus feltámadása 
után nagy várakozásban voltak. 
Mesterük most mutatja meg igazi 
erejét, és hatalmas szabadítást 
élnek át népükkel együtt a Római 
Birodalom elnyomatásából. Ők is 
külső nagy erőt vártak, amely 
hatalmasan megváltoztatja a kül-
ső kereteket. Jézus helyre teszi 
őket, és megígéri a nagy erőt, de 
nem a külső keretek átrajzolásá-
hoz, hanem az adott keretekben 
való helytálláshoz, sőt Jézusról 
és a mennyei erőről való tanús-
kodáshoz. Nem egészen értették 
a dolgot, de mivel nem kaptak 
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rendkívüli külső erőt, Jézus pedig eltávozott 
tőlük, így mit tehettek mást, mint visszazár-
kóztak védekező életükbe és várták, hogy mi 
történik majd. Sok mindenre számíthattak, 
de ami történt, az legmerészebb álmaikat is 
felülírta. Egyikük se hitte volna, hogy napok 
múltával tömegek előtt hirdetik Jézus öröm-
hírét, és megtérő tömegeket segítenek gyüle-
kezetté, gyülekezetekké formálódni.  
A régi keretek közé érkezett pünkösdkor 
a megígért Szentlélek, és akik kapták, azo-
kat belülről formálta át, hogy elvégezhes-
sék a Jézustól kapott feladatukat. A féle-
lem helyén bátorság támadt a szívükben, 
„erőt kaptak” – szó szerint úgy, ahogy Mes-
terük megmondta – és Jézus „tanúi lettek” 
kisebb, majd nagyobb körben is.  
Később a nagy apostolt, Pált is megkísértet-
te, hogy erős legyen. Az őt gyengítő betegsé-
get, akadályozó külső körülményeket szeret-
te volna levetni magáról. Imádkozott is több-
ször azért, hogy vegye el az Úr a terheit, 
bajait, hogy jobban szolgálhasson. Meg is 
hallgatta őt Ura, de nem úgy, ahogyan ő re-
mélte. Hanem sokkal jobban. Nem a beteg-
ségét, bajait vette el, hanem mennyei erőt 
adott neki azok közepette, és még egy vilá-
gos Igét is a szívébe írt: „Elég neked az én 
kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által 
ér célhoz.” Az Ige folytatása, hogy megta-
pasztalja az apostol a mennyei erő elégséges 
voltát minden nyomorúságában és így vall: 
„Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlensé-
gekben, bántalmazásokban, nyomorúságok-
ban, üldöztetésekben és szorongattatások-
ban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor va-
gyok erős.” (2Kor 12,9-10) – Kiderül, hogy 
csak ilyen nehéz körülmények között „jött 
ki” az apostolból az az eredmény, amellyel 
szinte az akkor ismert egész világban alkal-
masan hirdette Jézus evangéliumát.  
Ugye, mennyire szeretnénk mi bajokból, 
gondokból, nyomorúságokból kimenekülni, 
hogy akkor majd örömmel, szabad szívvel 
bizonyságot teszünk Krisztusról? – Ő pedig 
olyan tanúkat keres, akik sokszor égetően 
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szorító nehézségeik között készek befogadni 
a mennyei erőt, és az adott helyzetükben 
egyszerűen, talán nem túl hangosan, nem túl 
sikeresen, de Jézusról tanúskodnak, akinek 
ereje „erőtlenség által ér célhoz”. Közben 
talán mosolyog rajtunk az „erős” világ, elro-
bognak mellettünk emberek – de egyszer 
csak kiderül, közülük is jönnek, és keresik a 
titkát a mi erőnknek. Mondjuk el nekik, hogy 
a mi erőnk titka az, hogy nem a mienk, ha-
nem a mi Urunké. Mennyei erő az, Ő a forrá-
sa, ezért kiapadhatatlan.       Végh Tamás  
 

 

De jó is újrakezdeni! 
De jó is újrakezdeni 
az életet, naponta hittel! 
Mosolygó szívvel veszteni 
a tegnapot, mely rosszra vitt el, 
s ahonnan meghozott a reggel. 

A fáradság bilincseit 
a hajnalok vígan ledobják, 
pehelyként dobja föl a hit 
a holnapok kőszikla-gondját, 
s zászlóit az imák kibontják. 

De jó is hálát mondani, 
Érezni a kimondhatatlant, 
Éhet és szomjat oltani, 
Hol szüntelen terített asztal: 
Az Ige vár, táplál, marasztal. 

De jó is frissen menni bölcs, 
jó utakon, jó cél felé, míg 
szívünkben, mint a jó gyümölcs, 
új emberünk lassan megérik...  
De jó így haladni - égig! 

   †Füle Lajos 1925-2015 
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„Isten szeretet” 
„Akik pedig befogadták, azokat felhatalmaz-
ta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; 
mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik 
nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratá-
ból, hanem Istentől születtek.” (Jn 1,12-13) 
Férjemmel és 2 éves kislányunkkal Fóton 
élünk. Református vallás szerint lettem meg-
keresztelve. A nevelésemet világi szellem-
ben alakították szüleim, így próbálták nekem 
a lehető legtöbbet megadni. Sem szüleimnek, 
sem nekem nem volt pozitív példa előttünk, 
ami vonzóvá tette volna az igazi keresztény 
életet és magával a hittel való kapcsolatot.  
Az életemben több olyan momentum is volt, 
amikor jobban oda kellett volna figyelnem 
az Úr hívására, de ezeket akkor meg sem 
hallottam. Többször megóvott olyan embe-
rektől, akik rossz irányba vitték volna az 
életemet, alakította úgy az eseményeket kö-
rülöttem, hogy míg akkor mindent kudarc-
ként éltem meg, később rájöttem, minden az 
én javamra alakult. Amennyire könnyen 
belegondoltam, hogy biztos Isten akarta 
így, annyira könnyen félre is tettem a té-
mát.  Egyszerűen csak éltem világi életemet, 
a karrierépítés, barátoknak való megfelelés 
és a bulizás töltötte ki a mindennapjaimat. 
Akkor ez volt számomra az elfogadott és a 
környezetem számára is. Még nem láttam 
át, hogy ez a fajta élet csak egy csillogó 
burkolat és tartalom nincs mögötte, hogy 
az igaz életet csakis Jézus Krisztus által kap-
juk meg.              
„Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet 
koronáját.” (Jel 2,10) 
Ezt az Igét olvastam a lelkészi hivatal falán, 
amikor szinte napra pontosan két éve felke-
restük tiszteletes asszonyt, hogy a kislá-
nyunk keresztelésének ügyében eljárjunk. 
Már akkor felkeltette az érdeklődésemet az 
Ige, de még nem is sejtettem, hogy az Úr 
Jézus ezzel egy kis magot ültetett a szívem-
be. Isten ajándéka a csodálatos kislányunk és 
hiszem, hogy az Úr általa szólított meg en-

gem. Egy nagyon kellemes beszélgetés során 
átbeszéltük, hogy mi a keresztény életre való 
nevelés: szülőként mit tudunk tenni annak 
érdekében, hogy kislányunkat és persze ma-
gunkat is elindítsuk a hívő élet felé. Megtud-
tuk, hogy milyen aktív ez a gyülekezet: sok 
alkalommal és programmal együtt dicsőítik 
az Urat. Meghívást kaptam a baba-mama 
körbe, amit ugyan udvariasan elfogadtam, de 
a szívemben még nagyon nem éreztem, hogy 
nekem itt lenne a helyem. Úgy voltam vele, 
veszíteni valóm nincs: eljövök. Az első alka-
lom után be kellett lássam, hogy bizony én 
jól éreztem magam, olyannyira, hogy pár 
alkalom után a Mai Ige olvasása mellett vá-
gyat kezdtem érezni a Biblia olvasása 
iránt is, és elkezdtem járni a hitmélyítő al-
kalmakra.  
Férjemmel gyerekkorunk óta ismerjük egy-
mást, de az élet külön utakra vitt minket. 22 
év után terelt bennünket egymás mellé az Úr. 
Akkor gyerekként bele sem gondoltunk, 
hogy az életünket majd egymás mellett akar-
juk leélni. De az Úrnak erre is gondja volt. 
Isten kimunkálta a szívemben, hogy Őt he-
lyezzem előtérbe, és így, több éves várako-
zás után úgy döntöttünk, hogy leteszünk az 
álomesküvő megvalósításának céljáról, és 
egy meghitt, családias kis esküvő keretében 
tavaly az Úr áldását kértük közös életünkre. 
Hálás vagyok Istennek, hogy ezt az alkalmat 
úgy adta meg nekem, hogy már igazán tud-
tam, miért is kell az Úr áldó pecsétjét kérni. 
Istené a dicsőség, hogy egy csodálatos és 
szerető férjet adott mellém. 
A sok pozitív élmény mellett nehéz idősza-
kot is magam mögött tudhatok. Mivel még 
jelenleg a családi és baráti körömben egye-
dül járok ezen az úton, ezért nagyon nehéz 
volt megélni a furcsálló tekinteteket, meg-
jegyzéseket. Férjem soha nem ellenezte, 
hogy a gyülekezetbe járok, de mivel ő még 
nem tart itt, nem tudtam neki mindent úgy 
elmondani, ahogy szerettem volna, és nem is 
akartam ráerőltetni. Az Ördög észrevette ezt 
a kiskaput, és a legváltozatosabb módokon 
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kezdte támadni az életem. Kételyt próbált 
ébreszteni bennem, hogy vajon szükségem 
van-e erre az útra. Nagyon nagy küzdelem 
folyt bennem. Ekkor ismertem fel, hogy  
Isten szeretetén kívül olyan hatalmas és go-
nosz erők dolgoznak, amiket csak Jézus 
Krisztus ereje által lehet leküzdeni. Meghoz-
tam a döntésemet. Letettem az Úr elé a 
bűneimet és kértem, hogy legyen Ő az 
áldott irányítója az életemnek. Nem lettem 
tökéletes ember azáltal, hogy megtértem. 
Vannak hibáim, rossz napjaim, van, hogy 
előbb kimondok valamit, mint végiggon-
dolnám. A különbség az, 
hogy amióta kértem az Urat, 
adjon nekem új szívet, azóta 
imádságban kérem bo-
csánatát a hibáimért, 
bűneimért.  
Megtapasztaltam azt is, 
hogy a nehéz időszakok-
ban, ha az ember tiszta szív-
vel, imádságban fordul 
Krisztushoz, megsegít a 
bajban. Férjem a munkahe-
lyén pár hete igen nehéz, 
gondokkal terhelt időszakot 
élt meg. Otthon sem volt a régi, látszott 
rajta, hogy testileg, lelkileg megviseli ez 
az időszak, erején felül teljesített a mun-
kában, de úgy tűnt, semmi sem elég jó a 
cégnek. Imáimban Krisztus elé vittem a 
gondomat, kértem, segítsen a férjem-
nek, hogy úgy menjenek a dolgok, mint 
régen, hogy újra örömét lelje a munkájában 
és új célokat keressen. Egy hét múlva egyik 
nap azzal hívott fel, hogy szépen alakulnak a 
dolgok bent. Repeső szívvel, könnyes szem-
mel adtam hálát az Úrnak, hogy átsegített 
bennünket ezen az időszakon. Valószínűleg 
lesznek még mélypontok az életünkben, de 
tudom, hogy minden jóval és rosszal    
Istenhez kell fordulnunk, mert Ő áldott 
irányítója az életünknek, mindig tudja, mi 
jó nekünk, mit kell cselekedni az akarata 
szerint. „Kérjetek, és adatik nektek, keresse-

tek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik 
nektek.” (Mt 7,7) 
Középiskolás koromban történt velem egy 
baleset, amikor intenzíven éltem át az Úr 
életet megtartó szeretetét. Tornaórán megrá-
zott az áram, a magnó vezetékén a védő borí-
tás sérült volt, és mikor megfogtam, hirtelen 
elsötétült minden, utána már csak arra em-
lékszem, hogy két kis lyuk tátongott a tenye-
remben és a mutató ujjamon lévő aranygyűrű 
alul eldeformálódott (megolvadt). Mikor a 

kislányunk 8 hetes volt, a férjemet elbo-
csátották a munkahelyéről. Ugyan csak 

pár hónapig, de nehéz idősza-
kot éltünk meg, úgy döntöttem, 
eladom néhány ékszeremet a 

zálogházban, hogy egy 
kis pluszhoz jussunk. Fi-
gyelmetlenségemben az 
említett gyűrűt is odaad-
tam, és csak jóval később 

esett le, hogy az bizony már 
nincs meg. Három hónappal 
ezelőtt egy este, mikor már 
kicsit elcsendesedett minden 
körülöttem, eszembe jutott a 
gyűrű, és imámban elmondtam 

az Úrnak, hogy milyen butaságot csinál-
tam, hogy azt akkor eladtam. Pár napra rá, 
mikor a zálogház előtt elmentem, bár 
semmi esélyét nem láttam, de bementem, 
hogy megkérdezzem, így két év után va-
jon hogy lehetne visszavásárolni a gyűrűt. 
Voltak előttem, így félreálltam a pulthoz 

várakozni, és ekkor megláttam a vitrinben a 
gyűrűmet. Hirtelen kifutott a vér a lábamból, 
meg kellett kapaszkodjak a pult szélében. 
Mikor sorra kerültem, csak annyit kérdez-
tem, hogy megnézhetem-e a gyűrűt, mert 
szerintem az enyém volt. Az ügyintéző váltig 
állította, hogy az nem lehet, mert ott csak új 
gyűrűk vannak. Mondtam neki, hogy ha ki-
veszi a tartóból, akkor látni fogja, hogy sé-
rült az alsó része. Na, itt már ők is csodál-
koztak, elmondta, hogy hibás gyűrűt nem is 
adhatna el. Mikor megbeszéltük a részleteket 



 

 

és távoztam, amellett, hogy valami földöntúli 
boldogság volt bennem, meg is szégyenül-
tem, hogy bármikor is kételkedtem az Úr 
hatalmában. Amellett, hogy Isten nagyon sok 
áldást hoz az életünkbe a legapróbb részle-
tekben is, van, hogy mélységekbe is beleen-
ged, hogy tanuljunk hibáinkból és formálód-
junk az Ő akarata szerint.  „Adjanak most 
hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel 
tett csodáiért.” (Zsolt 107,8) 
Idén februárban elkezdtem a Keresztkérdé-
sek sorozatot. Rengeteg pluszt kaptam az 
alkalmaktól. Örültem, hogy bővülnek igen-
csak hiányos ismereteim Jézus Krisztusról. 
Bátran mertem kérdezni, és jó volt, hogy új 
testvéreket ismerhettem meg. Az Úr 34 évet 
várt rám, és hálás vagyok Neki, hogy nem 
mondott le rólam. Vele szövetségben imád-
kozom minden nap azért, hogy a csalá-
dom is megtalálja azt a megnyugvást és 
szeretetet, amit én kaptam meg Krisztus-
tól. Az Úr áldása legyen mindenkivel!  
„Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, 
az Istenben marad, és Isten is őben-
ne.”   (1Jn 4,16)      Radóczi-Nagy Szilvia 
 
 

PÜNKÖSD UTÁN    
Pünkösdig hallgattak. Vártak. Hallgattak. 
Szívükben szunnyadt a húsvéti hír. 
Nem mentek vele. Egy helyben maradtak. 
Aztán pünkösd lett, és ütött az óra. 
Zendült a szó: Lélek volt és erő. 
És háromezren állottak 
egyetlen prédikációra. 
És egyház született. 
Ma is megmozdul ezer és ezer szív 
hogyha a szó Lélektől ihletett. 
Lélektelen mennyit beszéltünk már mi... 
Tanuljunk csendben a Lélekre várni. 
          Túrmezei Erzsébet 
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Szövetség Istennel 
Juhász-Balogh Sárának hívnak. Két és fél 
éve élünk Dunakeszin férjemmel és három 
kisfiunkkal. Ötgyermekes hívő katolikus 
család második gyermekeként nőttem fel. 
Csodálatos gyermekkort kaptam, de lázadó 
kamaszként nem értettem szüleim nevelésé-
ben, hogy miért próbáltak másképpen nevel-
ni, mint a „világ”. Csak most kezd mindez 
értelmet nyerni – az Úr kegyelméből. 
(Annyit tennék hozzá, hogy az öt gyermek 
közül egyedül én nem jártam a debreceni 
református iskolába, én művész gimnáziu-
mot választottam.) Természetes része volt az 
életünknek, hogy vasárnap templomba já-
runk, minden nap imádkozunk. Lázadó ka-
maszként még azt is kijelentettem, hogy én 
biztosan nem leszek olyan kegyetlen a gyer-
mekeimmel, hogy kötelezően templomba 
kell majd járniuk. 
De ahogy egyre önállóbb lettem, egyre in-
kább közeledtem Istenhez. Többször elém 
került egy igevers, ami szinte „mottómmá” 
vált: „Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál 
benne, majd ő teljesíti.” (Zsolt 37,5) 
Azt tudtam, hogy véletlenek nincsenek, 
hogy az Ő kezében van az életem, de az 
irányítást még nem adtam oda Neki. 
2008-ban házasodtunk össze férjemmel, aki 
egy hívő református család harmadik gyer-
mekeként nevelkedett. Családjában több 
református lelkész volt és van. Amikor beke-
rültem a családjukba, egy közös „jó pont” 
volt, hogy az ő szülei sem engedték, hogy 
együtt aludjunk, míg össze nem házasodunk. 
Pedig a világ nem ezt diktálta! Férjemet 
négy évvel ezelőtt egy XV. kerületi önkor-
mányzati cég vezetésére kérték fel, így ke-
rültünk Debrecenből Rákospalotára, majd az 
Úr Isten vezetésével Dunakeszire. Ábel fi-
unk óvodáskorú lett. Dunakeszin sok a gye-
rek, kevés a hely az óvodákban. Jött a kér-
dés, hova járjon! Férjem bátyja, aki lelkész, 
említette, hogy nagyon jókat hallott a fóti 
gyülekezetről, ismeri a lelkészt és van refor-



 

 

mátus óvodájuk. El is mentünk egy istentisz-
teletre, ami éppen egy óvodavasárnap volt. 
Ábelt sikeresen felvették, és ha már felvet-
ték, el kellene menni a baba-mama körbe. 
Bár már korábban is hallottam ilyesmiről, ott 
találkoztam először ilyen közelről az anyu-
kák beszámolói által a megtéréssel, a bizony-
ságtételekkel. Nagyon elkezdett foglalkoztat-
ni a dolog. Akkor  lehet, hogy én nem is 
vagyok igazán hívő? Egy alkalom után oda 
is mentem a tiszteletes asszonyhoz, hogy 
akkor hogy is van ez. Vajon nekem még ez 
hátra van? Akkor én még nem tértem meg? 
De hát vasárnap templomba 
járok, szoktam imádkozni, 
mindig igyekeztem a Tízpa-
rancsolat szerint élni. Mondta, 
hogy beszélgessünk.  
Bár későbbre terveztük, éppen 
újra munkába állni készültem, 
2014. májusában megszületett 
harmadik gyermekünk Ákos. 
(Az Úr útjai kifürkészhetetle-
nek, tervei tökéletesek!) Szüle-
tése előtt pár hónappal úgy ala-
kult az élet, hogy Debrecenben 
élő szüleim a nagyszüleim gon-
dozását vállalták fel, apósom 
pedig egy komoly lábműtéten esett át. Nagy-
szülői segítségre így nem igazán számíthat-
tam. Férjem rengeteget dolgozott, jött a nyári 
szünet. Rám zuhant a teher. Sokszor, ha si-
került is segítséget szerezni, ő sem tudott 
segíteni. A gyerekek engem akartak, csak 
anyát. Elkezdtem imádkozni. Amikor csak 
tudtam. Éreztem, hogy az Úr Isten az, aki 
segíteni tud nekem, aki vigyáz ránk és min-
dig velünk van. Amikor tiszteletes asszony-
nak beszámoltam a helyzetről, megerősített, 
hogy nagyon jó, hogy sokat imádkozom, de 
a hit hallásból van. Ha nem olvasom vagy 
hallgatom az Igét, nem tud nekem üzenni 
az Úr, egyoldalú a kommunikáció. De hát 
olyan fáradt vagyok, annyi a tennivaló – 
jöttek a kifogások. (Már akkor olvastuk a 
Mai Igét, és sokszor, amikor magam alatt 
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voltam, pont nekem szólt, buzdított üzeneté-
ben. Elkezdtem házi munka közben hang-
anyagokat hallgatni, bizonyságtételeket, 
evangélizációt, majd kezembe vettem a 
Szentírást. Sokszor eszembe jutottak anyó-
som szavai: ha az Úr van az első helyen az 
életünkben, ha rendezett Vele a viszo-
nyunk, az összes többi rendben lesz. Akkor 
még nem értettem, hogy mondhat ilyet, hogy 
még a gyerekeinél és a férjénél is fontosabb? 
2014. novemberében átadtam az életem 
irányítását az Úr Isten kezébe, Ő került az 
első helyre. Megértettem, mit tett értem, és 

mit élt át Jézus Krisztus a kereszten az én 
bűneim miatt. Örök szövetséget kötöttünk, és 
aznap délután még egy szivárvánnyal is 
megpecsételte a szövetségünket.  
Három Igét kaptam azon a napon:  
1. „Újonnan kell születnetek.” (Jn 3,7) 
2. „Az Úrtól jön a szabadítás.” (Zsolt 3,9)  
3. „Kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök 
teljes legyen.” (Jn 16,24b) 

1. „Vessétek le a régi élet szerint való ó em-
bert, …újuljatok meg lelketekben és elmé-
tekben.” (Ef 4,22-23) 
Ezen a napon álltam rajthoz, ezzel a nappal 
180 fokos fordulatot vett az életem. De nem 
a körülményeim változtak meg. Sőt! Sok 
újabb, nehéz helyzet következett be az éle-
tünkben a sok ajándék mellett. A lelkem, a 

Az Úrtól jön 

a szabadítás! 



 

 

bensőm, a szívem változott meg. Ezelőtt már 
sokszor gyomorgörccsel keltem, hogy lesz a 
reggel, hogy érünk az oviba, rengeteg a ten-
nivaló, hosszú a lista. És az Úr megadta ah-
hoz az erőt, hogy Vele kezdjem a napot. Ko-
rábban keltem, mint a gyerekek, és Igéje és 
Szentlelke által betöltött.  
„Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem 
világossága.” (Zsolt 119,105)  
Megáldotta a napom. Többre volt időm, mint 
terveztem. Mit jelent az, hogy átadtam az 
életem a kezébe? – Hogy mindenben az Ő 
akaratát keresem, hogy minden reggel 
megkérdezem: Uram, mit akarsz, hogy csele-
kedjem. A Vele való szoros kapcsolat adja 
meg a lelki békét. Hiszem, hittel bízom ben-
ne, hogy Ő mindenkinél, még nálam is job-
ban tudja, mi a jó nekem. Ő képes mindent, 
még a rosszat is a javunkra fordítani. Megta-
nított a vitákban alázatosnak lenni és nem 
megalázkodni. Volt olyan, hogy egy heve-
sebb vita közben úrrá lett rajtam a düh, már-
már neki mentem a férjemnek. Berohantam a 
fürdőbe, a Bibliaolvasó Kalauz akadt hirte-
len a kezembe, és ahogy kinyitottam, egy 
feketével kiemelt igeverssel egy pillanat alatt 
betöltött, békességet adott. Igéjével, ami 
táplál, ami vezet és üzen, ÉLŐ ISTEN-
KÉNT van jelen az életemben.  

2. „Az Úrtól jön a szabadítás!” (Zsolt 3,9)   
Ő valóban megszabadít. Megszabadít attól, 
hogy a világnak és másoknak akarjunk meg-
felelni. Megszabadít a félelmeinktől, aggo-
dalmainktól. Nemrég olvastam: „A hívők 
ugyanabban a világban élnek, mint a nem 
hívők, csak éppen máshogy kezelik azt. 
Azért, mert nekik más a forrásuk, más a stra-
tégiájuk, más lelkületük van.” Isten ezt ígér-
te: „Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele 
leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan 
és megdicsőítem őt.” (Zsolt 91,15) 
Most kezdem megérteni, hogy mit jelent 
kereszténynek lenni, kezd minden értelmet 
nyerni a gyerekkoromból is. Hogy szüleim 
mit képviseltek, miért neveltek így. Hálát 
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adok az Úrnak a szüleimért! Keresztény-
ként példát kell mutatnunk, követendő 
példát, mécsesként világítva mások szá-
mára és Isten dicsőségére. 

3. „Kérjetek és megkapjátok, hogy örömö-
tök teljes legyen.” (Jn 16,24b) 
Nap mint nap csodák sorozatát élem át. Tisz-
teletes úr fogalmazta meg, hogy az engedel-
messég ajándéka az áldás. És most az én 
életemen egy áldás van. Mindenben próbá-
lom az Ő, az Úr akaratát keresni, ami egy 
komoly döntés naponta. Újra és újra oda-
szánni magunkat és bízni abban, hogy Ő 
megadja a pénzt, időt, nyugalmat, békessé-
get. És újra és újra elbukom, vétkezem, hibá-
zom, de nap mint nap újra leborulok elé, és 
kérhetem bocsánatát. Sokszor saját emberi 
gyarlóságom miatt nem veszem észre az Ő 
ajándékait: a három csodálatos, egészséges 
gyermekünket, a férjemet, a bőséget, a cso-
dálatos gyermekkoromat, a gyülekezetet, a 
gyönyörű életemet. Legyen érte áldott az Ő 
neve most és mindörökké, Ámen! 
(Elhangzott 2015. április 12-én a Női csendesnapon.) 

 
Mindig csak adni 
Az öreg kút csendesen adja  
vizét... így telik minden napja. 
Áldott élet ez! – fontolgatom: 
csak adni, adni minden napon! 

Ilyen kúttá kellene lennem! 
Csak adni teljes életemben. 
Csak, adni?... Terhet is jelenthet. 
Jó kút, nem érzed ezt a terhet? 

Belenézek... tükre rám ragyog: 
„Hiszen a forrás nem én vagyok! 
Árad belém! Csak továbbadom 
frissen, vidáman és szabadon." 

Hadd éljek ilyen kút-életet! 
Osszak áldást és szeretetet! 
Nem az enyém. Krisztustól kapom. 
Egyszerűen továbbadhatom.  
    A. Kleemann után németből T.E. 



 

 

Dicsôítés nélkül nincs gyôzelem 
„Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát 
Istent testetekben.” (1Kor 6,20) 
A Fasorban egy női csendesnapon hangzott 
el ez az Ige, és mélyen a szívembe vésődött. 
Megértettem: a dicsőítés nem Istennek fon-
tos, hanem nekem, mert így az én szívem 
kerül egyre közelebb Hozzá.  Először csak 
szavakkal kezdtem el dicsőíteni az Urat, 
majd ez egyre jobban belülről fakadt – és a 
szívem megtelt örömmel.  
Aztán ahogy teltek a napok, a hetek, rájöt-
tem, hogy nem véletlenül volt ez olyan fon-
tos számomra. Isten már előre felkészített 
egy nehéz küzdelemre. Úgy, ahogy a katoná-
kat kiképzik: védőfelszerelést adnak, és 
megtanítják, hogy egy-egy küzdelmet ho-
gyan tudnak meg-
vívni, sőt győzel-
met aratni.  
Nagyon szeretem a 
gyermekeimet, épp 
ezért nagyon féltem 
attól, nehogy vala-
mi súlyos betegsé-
get kapjanak.  Ami-
kor ilyen újságcikk 
került elém, tovább-
lapoztam, ha a tévé-
ben ilyen jellegű 
műsor volt, átkap-
csoltam egy másik adóra, csak ne kelljen 
látni a szenvedést és a szülők tehetetlenségét. 
De Istennek erről más volt a véleménye… 
A kislányom egyik reggel arra panaszkodott, 
hogy nagyon fáj a térde. A következő napok-
ban sem csökkent a fájdalma. Néhány nap 
alatt olyan sokat romlott az állapota, hogy 
már alig tudott felállni. Reggelente fél órát 
masszíroztam a lábát és a karját, hogy a mos-
dóba el tudjon menni. Éjjelente akkor már 
mellettem aludt, és amikor megmozdult, 
minden egyes mozdulat iszonyatos fájdalom-
mal járt. 
Másnap reggel beültettem az autóba, és be-
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vittem a Bethesda Gyermekkórházba – be-
utaló nélkül. Már a be- és kiszállás is komoly 
nehézségekkel járt. Szörnyű volt látni a fáj-
dalmat a gyermekem arcán. Onnan felgyor-
sultak az események, és átkerültünk az or-
szág egyik legjobb doktornőjéhez az ORFI 
kórházba. 
Első körben azt mondták, lehet, hogy izom-
sorvadása van. Egy fájdalmas vizsgálat várt 
rá – ennek eredményeképpen ezt kizárták. 
Majd felvetődött a leukémia gyanúja. A vizs-
gálat eredményére két hétig vártunk.  
A kórház folyosóján sétálva beszélgettem 
Istennel, és dicsőítettem, mert tudtam, 
hogy Neki mindenre van hatalma, látja, 
ami velünk történik, és Ő tud egyedül se-
gíteni. A kétségek között pedig kimunkálta a 
bizalmat a szívemben. Amikor a kórterembe 

visszamentem, mo-
solyogtam, és szere-
tetben együtt vol-
tunk.  
Egyik reggel olyan 
erős fájdalma volt 
Julcsinak, hogy 
most először zokog-
va sírt (mindezidáig 
csöndesen tűrte a 
fájdalmat). Ekkor a 
doktornő megsür-
gette az eredményt, 
így megtudtuk, 

hogy nem leukémiás. 
Elkezdtük a szteroidos kezelést. A kislá-
nyom jobban lett. Egyszer a vizsgálatra vára-
kozva velünk szemben ült egy lány, akinek a 
szteroidoktól szinte eltorzult az arca, és mint 
aki mumpszos, olyan „tokája” volt. Julcsi azt 
mondta: ugye, anya, nekem ilyen nem lesz a 
gyógyszerektől?  
Több mint egy hónap után hazaengedték a 
kórházból, mert a szteroidoktól javult az 
állapota. De egyik reggel, amikor lejött a 
szobájából, neki is megjelent a toka az arcán. 
Nagyon rossz volt látni! Amikor visszafe-
küdt, sírva mentem be a szobába, és elpana-



 

 

szoltam Istennek. Most is, mint mindig, tér-
den állva imádkoztam, amikor Istennel ott-
hon beszélgettem. Elsírtam a bánatom, és 
újból dicsőítettem Őt, mert tudtam, hogy 
szeret minket – Julcsikámat is! Hihetetlen 
erővel ruházott fel, be tudtam menni a gye-
rekszobába mosolyogva.  Viccelődtünk egy-
mással, és nagyokat nevettünk úgy, hogy 
rövid időn belül már a fiam és a férjem is 
bent volt, mert olyan jó hangulat áradt ki a 
szobából (ez akkor is jellemző volt, amikor 
még a fájdalmas, letapadt izmait masszíroz-
tam).  
Hogy ez milyen fontos számára, azt később 
értettem meg, amikor fáradtan, egy vizsgálat 
során észrevette, hogy nem mosolygok, sőt 
félve nézem, mit mond a doktornő. 
Rám nézett, és mutatta, hogy mosolyogjak, 
mert neki ez jelentette a biztonságot akkor. 
Isten csodákat tett: a szteroidos kezelések 
hat hónapig tartottak, s mivel a szervezete jól 
reagált rá, szép lassan leálltunk vele. Az ezt 
követő hat hónapon át egy erős gyógyszert 
szedett, majd azt is abbahagytuk. A gyerme-
kem tünetmentes lett.  
A doktornő azt mondta, csoda történt, mert 
amilyen rossz állapotban volt a kislányom, 
szinte érthetetlen a javulás: ilyen betegségből 
még ennyire „gyorsan” nem épültek fel.  
Mi tudtuk, hogy Ki segített. Julcsikám fogal-
mazta meg: Anya, tudom, sokan imádkoztak 
értem, és Isten segített nekem. 
Az Úr nagy csodát tett velünk, azóta is nagy 
hála van a szívemben.     Tóthné Elek Julianna 
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Tanítvánnyá lenni -  
    tanítvánnyá tenni 
Női csendesnap, 2015. április 12. 
Az istentisztelet Juhász-Balogh Sára bizony-
ságtételével kezdődött.  
Sebestyén Győző tiszteletes úr igehirdeté-
sének alapigéje a János evangéliuma 21,24 
volt: „Ez az a tanítvány, aki bizonyságot tesz 
ezekről, és megírta ezeket, és tudjuk, hogy 
igaz az ő bizonyságtétele.” 
Kik ezek a MI a levél végén? – Azok, akik 
értesültek János, a szemtanú bizonyságtételé-
ről, akik elhitték, hogy amit mond, az igaz. 
De nem János érveiért, hanem mert az Igéből 
magát Jézust hallották meg személyesen. 
Ezek a MI, az első gyülekezetek, a ciréneiek, 
a pontusiak és most mi is, a péceliek, a fóti-
ak… Nekünk szól az Ige, akik tanítványnak 
valljuk magunkat. 
Hogyan vesszük kezünkbe az Igét? János 
evangéliumának első hallgatói az élő Isten 
élő szavaként fogadták, megélték minden 
nap, hogy Jézus feltámadt és valóságosan 
velük van, hogy Isten élő jelenléte, teljes 
hatalma és kegyelme van benne. Ezért volt 
erős a hitük nehéz körülmények között is. 
Elhisszük-e, hogy a Biblia rólunk szól, ab-
ban magunkra ismerhetünk? Készek va-
gyunk-e hozzá igazítani az életünket? Elfo-
gadjuk-e annak minden szavát válogatás 
nélkül igaznak? Akarunk-e mi is tanítvánnyá 
lenni és szolgálni?  
Rövid szünet után meghallgattuk Benedek 
Csilla hitmélyítő előadását. Alapigéje a  
Lukács evangéliuma 14,25-35 volt, címe: 
„Önmegtagadás és kereszthordozás”. 
„Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, 
és nem jön utánam, az nem lehet az én tanít-
ványom.” (Lk 14,27) 
A tanítás alapgondolata: Tanítványnak len-
ni a legmegtisztelőbb és legboldogítóbb 
dolog a földön! 
Amikor valaki hitre jut, nagyon fontos, 
mennyire veszi komolyan az Ige kijelentése-

Miért nem hallgatja meg Isten 
sokszor az imádságot azonnal?  
Mert többet akar bennünk elérni, 
mint egyszerűen csak az imameg-
hallgatás örömét.  
Erős, kitartó hitre akar nevelni – 
azt akarja, hogy imaéletünk erős 
legyen. 
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it, gyakorlattá válik-e az életében aszerint 
járni. Ha az első kisebb próbák és nehézsé-
gek jönnek, könnyen elcsüggedünk. Ha a 
tanítványságunk nem kerül semmibe, lan-
gyossá és értéktelenné válik. 
A felolvasott igerészben Jézussal nagy soka-
ság megy, amikor Ő feléjük fordul és ke-
mény szavakkal elmondja, hogy mik a tanít-
ványságának a feltételei: 
- A radikális tanítvány-
ság azt jelenti, hogy 
mindenek előtt az 
Isten országát keres-
sük. Semmi nem kerül-
het ez elé, még a csalá-
dunk, a vagyonunk, az 
életünk sem.   
- A magunk keresztjé-
nek hordozása: nem 
csak a bánatunk és 
betegségünk elviselése, 
hanem a Krisztusért 
vállalt megaláztatás 
és üldöztetés elfoga-
dása is. 
Biztosan voltak ott a 
tömegben, akik erre 
gyorsan elmentek, 
hogy hallani se kelljen 
ilyen beszédet. Voltak, 
akik talán vitatkoztak 
róla. És néhányan fi-
gyeltek a szavára és 
megértették, mi a szán-
déka Jézusnak. 
A mai elkényelmese-
dett világunkban nem 
vagyunk hozzászokva 
ilyen kemény kijelentésekhez még keresz-
tény körökben sem. Jézus önmegtagadásra 
hív, mi pedig olcsó boldogságot, kényelmes 
életet kínálunk az Ő nevében. Kevesen vál-
lalják az igazi tanítványságot, az önmeg-
valósítás helyett az önmegtagadást. 
Számomra különösen is fontossá vált ez az 
üzenet. A szívemben megszólalt az az Ige, 

amit még húsz évesen kaptam, és a megtéré-
si Igém mellett az életem másik pillére lett: 
„Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az 
erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a 
magunk kedvére éljünk.” (Róma 15,1)   
Akkor fiatalos lelkesedéssel végeztem a 
gyógypedagógiai főiskolát és szolgáltam a 
kisifiben. Majd 13 éven át dolgoztam az  
őrbottyáni szeretetotthonban, ami életem 

egyik legszebb korsza-
ka volt. Közben csalá-
dom lett, tettem ott is a 
dolgom. 13 éve Buda-
pesten dolgozom, sú-
lyosan sérült gyereke-
ket tanítok, és igyek-
szem törődni azokkal, 
akiket az Úr rám bízott. 
Sokáig azt gondoltam, 
hogy Isten engem az 
erősek közé sorolt, de 
rá kellett jönnöm, hogy 
a saját erőmből nem 
megy semmi, a lelkese-
dés hamar elfogy, ma-
rad a fáradtság és zúgo-
lódás. Egyszer egy 
nagyon nehéz helyzet-
ben el kellett ismer-
nem, hogy milyen 
gyenge és tehetetlen 
vagyok. Térdre nyo-
mott az Úr, majd Igé-
jén át talpra állított és 
elindított. Hálás va-
gyok egy hívő barátnő-
mért, akin keresztül 
sokat tanulhattam a 

keskeny úton való kitartásról és reménység-
ről.  
A továbbiakban a Jézust követők 3 csoport-
járól hallhattunk: 
- A tágabb kör, akik beépülnek a gyülekezet-
be, sütnek, takarítanak, adakoznak. 
- Kevesebben vannak egy szűkebb körben, 
akik nyitott szemmel járnak, és úgy fordul-
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nak mások felé. Látogatnak, imádkoznak 
másokért. 
- A legbensőbb kör, akik mély szeretetkap-
csolatban vannak Jézussal, ez a legtöbb:  
VELE LENNI, VELE JÁRNI. Ezeken a 
testvéreken láthatóvá válik a békesség, a 
bölcsesség, a vezetve járás ajándéka.  
Az igazi tanítványság feltételei: 
- Jézus van az életünk középpontjában 
- Az Ő akaratát keressük mindenben 
- Elkötelezzük magunkat a Biblia igazságai 
mellett 
- Rábízzuk az anyagi dolgainkat és a jövőn-
ket 
- Isten ügyében állhatatosan munkálkodó, 
imádkozó, bizonyságtevő emberré igyek-
szünk válni. 
A világ bizonyos területein az utóbbi évti-
zedben rendkívüli ébredés indult, ami olyan 
méretű keresztényüldözést vont maga után, 
ami már rég nem történt. Az egyiptomi kopt 
keresztények lefejezéséről, kivégzéséről na-
ponta halljuk a híreket. Ők az életüket adják 
Jézusért. Mi itt és most még olyan helyzet-
ben vagyunk, hogy szabadon járhatunk 
templomba, közösségbe, hallgathatjuk Isten 
Igéjét. A mi tanítványi életünk talán nem is 
olyan nehéz, sőt, még annyi jóval áld az Úr 
méltatlanságunk ellenére. Sose féljünk el-
mondani azt, amit mi már tudunk Isten meg-
váltó kegyelméről. Ha hiteles az életünk, 
kérdezni fognak és meghallgatnak. 
Ebéd után a záró áhítatot Sebestyén Julianna 
tiszteletes asszony tartotta a Máté evangéliu-
ma 7,13-14 és a 28,19 alapján: „Menjetek be 
a szoros kapun!” és „Menjetek el tehát,  
tegyetek tanítvánnyá minden népet...” 
A csendesnapok célja, hogy meghalljuk és 
megcselekedjük az Isten akaratát. Tavaly óta 
növekedtünk-e hitben, odaadásban? A jó 
tanítvány hajlandó folyamatosan tanulni. 
Napi csendességet tart, a kemény beszédet is 
befogadja és beépíti az életébe. Így tud majd 
másokat is tanítani. 
A szoros kapun nem lehet bemenni, csak 
összetörve, alázatosan. Isten szeretete által 

mégis átléphetünk és Ő fiaivá fogad. De az 
út keskeny, nem könnyű rajta járni, megma-
radni. Jézus segítsége, ereje, támogatása nél-
kül nem megy, de vele lehetséges. 
Végül egy kis történetet hallgattunk meg a 
prérityúk által nevelt sasról, aki egész életé-
ben repülni vágyott. De sosem próbálta meg, 
mert nem hitte, hogy sikerülhetne neki. 
Egész életében a szemetet kapirgálta lenn a 
földön. 
Ha szeretnénk a hit szárnyain repülni, vigyük 
magunkkal a mai napi Igéket és tanításokat a 
szívünkben és éljünk általuk.      Józsa Mónika  
 

Jelentéstétel!  
Égi Atyánk, hívásodra 

egy testvérünk megjelent, 
jelentést tett arról, ami 

itt a földön tőle telt. 
Lenyugodott az életnap 

áldott élete fölött, 
s hová lelke régtől vágyott, 

menny honába költözött. 
Földi léte, szolgálata 
csak terólad énekelt, 

leírt verseinek nyomán 
sok szív: keskeny útra lelt. 
Szent cél lebegett előtte, 

drága lelket menteni 
Sátán elől, ki lelkünket 

kárhozatba kergeti. 
Áldott Urunk, örvend szívünk, 

testvérünk Nálad lehet, 
hű volt Hozzád mindhalálig, 

s már él örökké, Veled! 
Ha olvassuk szép verseit, 
általuk üzensz nekünk, 

Rólad tegyünk bizonyságot, 
míg utolsót ver szívünk. 

Pecznyík Pál  

– Füle Lajos emlékére – 
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Óvodavasárnap 
Márciusban ismét gyönyörködhettünk egy 
kicsit óvodásainkban. Az óvodavasárnapo-
kon a tiszta szempárokat, a mosolygós arco-
kat látjuk, és halljuk az önfeledt éneklést. 
Mindig várom, hogy kislányom a csoporttár-
saival együtt ízelítőt adjon a megtanult 
aranymondásokból és énekekből. Jó ezekre a 
csöppségekre nézni, mert tele vannak öröm-
mel és bátorsággal. Kis műsoruk pedig min-
dig Isten felé mutat, és bizonyságot tesz a mi 
Urunkról. Jó lenne, ha mi is ilyen gyermeki 
bizalommal és reménységgel (ahogy a lel-
kipásztorunk is mondta igehirdetésében) 
tudnánk élni az életünket. Nagyon szere-
tem hallgatni a gyerekek dalolását, a gitáros 
énekeknél legszívesebben csatlakoznék én is 
hozzájuk. Amit megtanultak, az a sok ének, 
történet és vers beépül a kis szívükbe, és 
Isten ott munkálkodik az életükben. 
Természetesen a kedvesség és szeretet az 
óvoda mindennapjaiban is jelen van. Tavaly 
január óta vagyunk részesei az óvoda életé-
nek. Viki lányom jár ide, és rajta keresztül 
pillanthatok bele a nevelésbe, a légkörbe. 
Látom a lelkületet, az óvó néniket, a nyitott-
ságot a szülők felé. Reggelente kedvesen, 
igazi örömmel fogadják az óvó nénik a 

gyerekeket. Sokszor felkapják őket, megöle-
lik, és néhány szóval köszöntik őket. Mindig 
úgy érzem, ilyenkor hazajöttünk, és jó he-
lyen tudhatom a kislányomat. Otthon va-
gyunk az óvodában, hiszen „Áldás, békes-
séget!” köszönhetünk, és egy nyelvet be-
szélünk mindannyian, az Úrnak a nyelvét.  
Ez a ragaszkodás és szeretet egész nap jelen 
van. Délutánonként alig akarja elengedni 
lányom az óvónőjét és a dadus nénijét, és ez 
megnyugtató érzés nekem, anyának. Csak 
még egy ölelés, csak még egy. Nagyon sze-
retik gyerekeinket az óvónők. Nyiladozik az 
értelmük, sokat tanulnak a világról, játszanak 
és közben Isten közelében nevelődhetnek. 
Mint pedagógus is látom az óvónők áldoza-
tos munkáját. Elhivatottságból dolgoznak, 
szükség szerint differenciálnak, és nagyon 
figyelnek a gyerekekre. Méltán illik az óvo-
dánkra az a kifejezés, hogy az ökumenikus 
iskola kistestvére. Én a Fóti Ökumenikus 
iskolában tanítok, és most már látom, hogy 
az óvoda is ugyanazt az értékrendet követi, 
mint az iskola. Az óvoda folytatása lehet az 
iskola, hiszen az oktatáson túl a mindenna-
pokat átszövi a keresztyén nevelés és az 
imádságos lelkület. A gyerekek ebben a kor-
ban még nagyon nyitottak, befogadóak, és 
szívják magukba az ismereteket. Megtörtént, 
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Úton 
Egyik délután a metrón utazva a következő-
nek voltam tanúja: egy ifjú ember fülhallga-
tóval, csukott szemmel zenét hallgatott, cso-
magját is maga mellé „ültetve”, így jócskán 
két helyet elfoglalt. Majd mikor valaki oda-
ment hozzá udvariasan(!), megkérve, hogy 
leülhessen, az ifjú ember dühödten káromko-
dott és nagy jelenettel kísérve helyet csinált a 
másik utasnak.  
Az önzés szobra – gondoltam, mert gyógyít-
hatatlanul pedagógus vagyok. Igen, így járok
-kelek, gondolkodom. A fenti történetet is 
önmagán túlmutatónak éltem meg, és eszem-
be jutottak kis óvodásaim. Ők is utasok, úton 
vannak. Őket már sikerült egy jó járatra ül-
tetni, hiszen Jézus vezeti a szerelvényt, a cél 
is ismert és tökéletes: az üdvösség!  
De az út hosszú, és a szerelvényen sok-sok 
minden történik. Néha nehéz a csomag, amit 
vinni kell. Ülőhely sincs, a levegő is fülledt. 
Aztán ott van a többi utazó, kellemetlenek, 
szeretetlenek, önzők.  
Segítségként egy-egy kis időre védelemnek 
melléjük szegődhetünk az útra, hogy el-
mondjuk az utazás értelmét, szabályait: 
„Öltsétek magatokra a könyörületes szívet, a 
jóságot, az alázatot, a szelídséget, a türel-
met. Viseljétek el egymást és bocsássatok 
meg egymásnak.”  

hogy egyik nap bőrgyógyászhoz mentünk, és 
kislányom az autóban reggel arról panaszko-
dott, hogy anya, ma nem hallom Anna és 
Sámuel történetének a folytatását, mert nem 
leszek ott az áhítaton, pedig nagyon érdekes 
a történetük. Aztán elmondta az egész bibliai 
eseményt, amit az oviban feldolgoztak. Van 
érdeklődés és befogadás a gyerekek részéről, 
a mag pedig hullik a kis szívükbe. Hálás 
vagyok, hogy a nagyobb kislányom, és nem-
sokára majd a kisebbik is ebben az óvodában 
okosodik, és szeretetteljes légkörben kerül-
het egyre közelebb Istenhez. 
Egy – az iskolában is sokat énekelt – éneket 
írnék le a végén, amit a Csillag csoportosok 
nagy kedvvel énekeltek: 
 

   ||: Hozsánna, hozsánna,  
   hozsánna Dávid fiának :|| 

Hozzád száll énekünk,  
szívünkből szeretünk,  

nincs kőszikla senki más, 
csak Te vagy a mi Istenünk. 

 
         Kiss Hajnalka 
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Mert az utazás során, tíz vagy húsz év múl-
va, kiváló emberekként feladatuk lesz! Nem 
is akármilyen! Jövőt elképzelni tudó feltalá-
lók, szépet, hasznost alkotó asztalosok, a 
földből kincset kiaknázó földművesek, vagy 
embereket gyógyító orvosok lesznek. Mind-
ezt úgy, hogy testvért látnak a másikban… 
Akkor is, ha egyszerűen csak metrón ülnek 
és átadják a helyet a fáradt embertársnak… 
Drága Testvérek, hisztek benne, hogy így 
lesz? Én igen, hiszen – már írtam – gyógyít-
hatatlanul pedagógus vagyok, és a Jézusé, 
aki a szerelvényt a cél felé vezeti.  
         Erika néni, az útitárs 

Debreceni teológusok 
Debrecen a „Kálvinista Róma”, ezt olvassuk 
sok helyen, és ezt is élhetjük át, amikor lát-
juk Debrecen 18 református templomát vagy 
a Református Kollégiumot. Debrecen egy 
olyan hely, ahol jó diáknak lenni, ahol jó 
készülni a szolgálatra, ahol jó megélni a 
mindennapokat!  
Mi – a Hittudományi Egyetem III. évfolya-
ma – mégis ki szerettünk volna szakadni 
ezekből a mindennapokból. Szerettünk volna 

elutazni valahova együtt, hogy még jobban 
figyelhessünk egymásra, hogy a közössé-
günk még jobbá formálódjon. Ezért indul-
tunk el Fótra. 
Bejártuk a kastélyt, Németh Kálmán házát, a 
Dunakanyart. Sok szépet láttunk és tapasz-
taltunk. De talán a legfontosabb pillanatok 
azok voltak, amikor a Fót-Központi Refor-
mátus Gyülekezetben szolgálhattunk. Jó volt 
megélni a készülődésben azt az Igét, ami 
azon a szombaton szólt hozzánk: „Mert ti 
mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézus-
ban.” (Gal 3,28) Ezzel az Igével készülhet-
tünk, tudva, hogy egyek vagyunk, és így 
tehetünk majd bizonyságot a gyülekezet 
előtt.  
Mindegy volt, hogy ki tud énekelni, ki tud 
zenélni, ki mondja a verset, vagy éppen mu-
tatja be a kollégiumot. Egyek vagyunk, egy 
célért, egy Istenért! Ezzel a gondolattal ér-
keztünk meg vasárnap reggel a gyülekezet-
be, ahol nagytiszteletű úr szeretettel fogadott 
bennünket, és ahol a gyülekezeti tagok sze-
mében és szavában is érezhettük, hogy szere-
tettel fogadnak bennünket és az általunk ho-
zott Igét. 
De nem csak adtunk! Szeretnénk megkö-
szönni azt, hogy mi is kaphattunk ezen a 
hétvégén a gyülekezettől. Jó volt látni, hogy 
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a Krisztusban megélhető egység itt is tapasz-
talható. Jó volt látni az egységet az éneklés-
ben, hogy ez nem csak „időtöltés”, hanem 
valódi imádság. De láthattuk az egységet a 
templomban és a környezetében. Szép, gon-
dozott környék, ahol az ember otthon érezhe-
ti magát, ahol mi is otthon érezhettük ma-
gunkat. Jó volt hallani a keresztelőben meg-
szólaló személyes üzenetet, az áldást kérő 
éneket, azt hogy valóban fontos az, hogy ők 
eljöttek oda. Örömmel tapasztaltuk a testvé-
rek mosolyát, hiszen ez is Isten ajándéka! Jó 
volt látni Isten munkáját a gyülekezetben! 
Köszönjük a vendéglátást, a mosolyban, a 
kézfogásban érzett szeretetet. Kérjük a gyü-
lekezetet, hogy hordozzanak bennünket 
imádságban! Zárásként pedig szeretnénk 
Isten áldását kérni a gyülekezetre, a feltáma-
dott Krisztus szavaival: Békesség Nektek!  
           Gyatyel Péter 
 
 

SZOLGÁLNI, MINT A FÉNY  
Krisztus, csodálatos vagy,  
élő, hatalmas és jelenvaló!  
Szavak zűrzavarában  
szíven talál a Szó,  
halálból életre keltő,  
új útra indító.  
Sodor, mint a vihar,  
győzelmes erővel.  
Hívsz, és indulni kell.  
Küldesz és menni kell,  
szolgálni és tenni kell.  
Szereteted parancsa  
szívünkben énekel.  
Nyomodban új meg új  
tanítvány indul el  
szolgálni mint a fény,  
ízt adni, mint a só.  
Hogy bennünk is Te szolgálj,  
őbennük is Te légy  
élő, hatalmas és jelenvaló. 
      Túrmezei Erzsébet 

Húsvét elôtti lelki feltöltôdés 
a Szentföldön 
2015. március 22-28. között lehetővé vált 
számomra, hogy egy szentföldi zarándok-
úton vegyek részt. Közel fél éves szervezést 
követően fóti és veresegyházi testvérekkel 
együtt egy 42 fős csapattal indultunk el. Igen 
gazdag program lett összeállítva számunkra, 
így minden adott volt ahhoz, hogy lelkileg és 
testileg is maximálisan feltöltődjünk a szent 
helyeken megélt élmények alapján.  
A következő pár sorban szeretnék ízelítőt 
adni – a teljesség igénye nélkül –, merre 
jártunk, mit láttunk, illetve, hogy hogyan 
éltem meg mindezt én személyesen. Majd 
három és fél órás repülőút után érkeztünk 
meg Tel-Avivba, az ország fővárosába, 
ahonnan busszal utaztunk tovább Tiberiasba, 
a Genezáreti tóhoz. A Jordán folyó hagyo-
mányos keresztelő helye, a Boldogmondások 
hegye, Tabgha, a kenyér és halszaporítás 
helyszíne, Kapernaum, Názáret megannyi 
élménnyel várt. Ellátogattunk Péter házához, 
láttuk a régi zsinagógát. A következő napok-
ban Jeruzsálem volt a középpontban. Az itt 
található szenthelyek mellett, számos Izrael-
lel, az izraeli néppel, a zsidósággal kapcsola-
tos látottak és tapasztaltak alapján próbáltam 
megérteni dolgokat, vallási-kulturális szoká-
sokat, hagyományokat, ideológiát, mint pl. a 
Holokauszt Emlékközpontban – a Yad 
Vashemben – látottakat, vagy a menóra, an-
nak teológiai és történeti hátterét. A városba 
az Oroszlános kapun mentünk be, majd meg-
látogattuk a Szent Anna templomot, és a 
Bethesda fürdőt. Közösen jártuk végig a 
szenvedések útját, a keresztutat az egyes 
stációkkal: a Via Dolorosát, melynek végén 
megérkeztünk a Golgotára, a Szent Sír- 
templomba. A kenetkő, amelyre Jézust fek-
tették halála után, illetve maga a Szent Sír 
látványa belső nyugalommal tölti el az em-
bert, annak ellenére, hogy az ide látogatók 
nagy száma miatt nagy itt a nyüzsgés.  Nem 
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messze innen, egy pár lépést követően sze-
mélyesen állhattunk meg a mindenki számá-
ra ismert Utolsó Vacsora termében, melyet 
az Elszenderülés temploma, a Sion-hegyen 
tett látogatásunk illetve a Siratófalnál tett 
közös imádkozás, és az ott megélt „vallási” 
élmény tett felejthetetlenné.  
Lehetőségünk volt Jeruzsálemet más pers-
pektívából is látni. Az Olajfák hegyéről látott 
jeruzsálemi panoráma csodálatos élményt 
nyújtott. Számomra a Virágvasárnap útjának 
megtétele, a Dominus Flevit kápolna emlék-
helye – ahol Jézus elsiratta Jeruzsálemet –, 
az Aranykapu, amelyen keresztül bevonult 
Jeruzsálembe, majd az Elárulás barlangja, a 
Gecsemáné-kert imádságos helyszíne, mint 
élő helyek hatottak rám.  
Folyamatosan szívtuk magunkba az egyes 
helyek nyújtotta élményeket. Érezte az em-
ber, ott, ahol most vagyunk, itt járt Jézus, 
tehát az Ő nyomdokain lépkedhetünk. Lelki 
töltődésünk és erősödésünkben, a látnivalók 
feldolgozásában, megértésében mi lehetett 

volna más segítségünkre, mint az élő IGE. A 
reggeli áhítatok, minden egyes helyen az 
aktuális oda vonatkozó igeszakaszok felolva-
sása, és az azokon való elgondolkodás segí-
tett az elmélyülésben. Nagyszerű érzés volt, 
hogy a fárasztó napok végén, a vacsorát kö-
vetően – a szálloda által számunkra biztosí-
tott külön helységben – esti áhítat keretében 
dolgoztuk fel a napi élményeket, és csende-
sedhettünk el. 
Minden nap más volt. Így például az 5. nap 
is tartogatott meglepetéseket. A programunk-
ban a Júdeai sivatag szerepelt. Elutaztunk a 
világ legmélyebben fekvő pontjához a Holt-
tengerhez, melyben lebegve fürdőzhettünk a 
rendkívüli sótartalomnak köszönhetően. De 
ezt megelőzve ajándékba kaptunk idegenve-
zetőnktől egy jerikói kirándulást, mely során 
Jézus megkísértésének helyét, Elizeus forrá-
sát és Zákeus fáját is láthattuk. A napból 
hátravolt még egy csodálatos program. Ez 
pedig a Heródes király által épített Massadai 
sziklaerőd volt, ami az izraeliek számára a 
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zsidó hősiesség szimbóluma is egyben.   
A 6. nap a modern Izraelről szólt. Jaffa, Tel-
Aviv, Netanyja modern, dinamikus életébe 
pillanthattunk bele, a nyüzsgő tengerparttal, 
a Carmel piac forgatagával, a kultúrák keve-
redésével. Ez a nap egyben jó volt arra is, 
hogy felkészüljünk az utolsó nap programjai-
ra. Visszatérve Jeruzsálembe a reggelünket a 
Sírkertben kezdtük, az üres sziklasírnál, 
amelyben felirat jelzi: „Nincs itt, mert feltá-
madt.” Nekem személy szerint az egyik 
legfelemelőbb érzés az egész út során ez 
volt: ha pár percre is, de csendben csak ott 
lenni az üres sírban. Ezt követően a Szent 
Péter in Gallicantu templomnál személyesen 
is megláthattuk azt a helyet, ahol Péter meg-
tagadta Jézust, majd Ein Karembe utaztunk. 
Különös élmény volt látni és ott lenni, ahol 
Zakariás és Erzsébet lakott, valamint az a 
hely, ahol Erzsébet és Mária találkoztak. 
Az utolsó esténken úrvacsorai közösséggel 
adtunk hálát a héten számunkra elkészített 
lelki ajándékokért. Különös ajándék volt, 
hogy kánai bort, betlehemi kenyeret, autenti-
kus kelyhet és tányért használhattunk, ami 
számomra külön lelki élményt jelentett. Ezt 
követően mindenki átvehette a számára kiál-
lított Jeruzsálemi Zarándok Tanúsítványt is. 
Áldott alkalom volt ez az utazás, köszönöm 
Istennek, hogy részese lehettem! 
Szenvedés – gyűlölet – elárulás – bűn – 
bűnbocsánat – békesség – gyógyulás – 
alázat, melyek megfogalmazódtak bennem 
az út során, és ami jó volt, hogy az Igét és 
annak üzenetét a helyszínen tudtam meg-
élni. És, ami a legfontosabb: a reménytel-
jes jövő lehetősége Jézus Krisztusban! 
Ahogy Betlehemben a Születés Templomá-
ban olvasható:  

„Ha turistaként érkeztél,  
menj el zarándokként,  

ha zarándokként érkeztél  
menj el tanítványként!”  

Kívánom, hogy minél többen legyenek ré-
szesei e csodának! Áldás, békesség!   
             Győri Zoltán 

Új kezdet 
A modern ember távolságtartó lény, meg-
gondolja, kit és mikor engedjen be a házába, 
azonban legtöbbször hagy egy „nyitott aj-
tót”, ahol bejöhet bárki és bármi, csak mind-
össze bekapcsolt képernyő szükséges hozzá. 
Nem fér kétség a média hatalmához, a min-
dennapi gondolatokra, cselekvésekre gyako-
rolt hatásához. A városias beton-lelkű élet-
felfogásban amúgy is kiemelt szerepe van a 
zajnak, így hát a média valamilyen formában 
igyekszik kiszolgálni azt. Valami mindig 
kell történjen, ami beharsogja a teret, ködöt 
vonva az élet lényeges kérdéseire, kiemelve 
a lényegtelen, haszontalan, sokszor ártó 
szándékú tartalmakat. Formáló ereje és a 
vélemény alkotásban is meghatározó szerepe 
van. Nem csoda, ha az átlagpolgár az onnan 
vett sablonok alapján kezd el élni és mozog-
ni. 
Az utóbbi idők sokat hangoztatott és hasz-
nált kifejezése az „új élet”. A megfelelő hívó 
szó mindig odavonja néhány percre a figyel-
met, és elültet valamiféle alapgondolatot a 
néző fejében. A villódzó kékségben sok 
egyéb mellett lottónyereménnyel, új cipővel, 
vagy ruhával, impozáns autóval, lakásvásár-
lással, kiváló befektetéssel, különböző 
gyógyhatású készítményekkel, gyógyszerek-
kel, fogyással, a legújabb multimédiás esz-
közök beszerzésével érhető el egyfajta új 
élet. Birtokolva bármelyiket vagy mindet a 
felsoroltakból átléphetünk egy olyan dimen-
zióba, ahol minden könnyebb, gondtalanabb. 
Komolyabb hangvételű műsorokban az el-
vándorlást, a külföldre költözést jelölik meg 
nyíltan, esetleg burkoltan az új és eredmé-
nyes élet egyetlen esélyének. Az is tény, 
hogy a szappanoperák hisztis főhősei is új 
életért zokognak a régi, az elrontott romjai 
felett. Sajnos, sokszor ez a hétköznapok va-
lósága is egyben. Média irányítással, a kife-
jezés szájba adásával, vagy anélkül az embe-
rek keresik az új életet a szerencsében, a 
csillagokban, a tárgyak, az élvezetek, élmé-



 

 

18 

örömHíRlap 

Gondolatok 2. 2015. PÜNKÖSD  

nyek halmozásában. Nem igen javítgatják a 
régit, igyekeznek megszabadulni tőle. Nem-
rég egy rablógyilkosság elkövetője azzal 
érvelt, hogy a rabolt pénzen új életet akart 
kezdeni, önállóan, függetlenül a szüleitől. Új 
élet reményében fulladnak bele a Földközi-
tengerbe naponta százak Európa felé himbá-
lózva Afrikából a haragos hullámokon mene-
külve. Mások naponta keresnek új szerelmet, 
az új „igazit”, hátrahagyva, eldobva az idejét 
múlt, megunt párkapcsolataikat. Egyféle új 
élet reménye melengeti az Európa Tanács 
döntéshozóit is, amikor ajánlásokat tesznek a 
tagországok renitenseinek, hogy a gyerme-
keknek már kiskorukban lehetőségük legyen 
megválasztani, melyik nemhez akarnak tar-
tozni. Az űrkutatás dollár milliárdokat fel-
emésztve keresi az új élet kialakítására alkal-
mas bolygót, ahová jó pénzért el lehet köl-
tözni a Föld tönkretétele után. Végtelen a 
sor, hányféle új és újabb élet kilátásait sze-
retné az emberiség magáénak tudni, s egyé-
nenként miféle élethelyzetekből menekül 
egy másikba, majd a harmadikba. Mindig 
egy új élet, egy tiszta lap reményével, de 
ugyanazzal a viselkedéssel, a tovább von-
szolt függőségekkel, gyarapodó bűnökkel, 
mindennel, ami a régit jellemzi. S félő, hogy 
igazán új nem lesz belőle, csak újszerűnek 

tűnő, bazári, átfestett. Ugyanazokkal a belső 
tulajdonságokkal, természettel. Vagy már 
nincs is erő semmire, csak megrekedni az 
utált, „rongyos”, töredezett, molyrágta léte-
zés kikerülhetetlen mindennapjaiban... 
Jó volt hallani és látni Végh Tamás bácsit 
Húsvét alkalmával az M1 fő műsoridejű hír-
adójában, ahol húsvéttal kapcsolatos – legin-
kább felületes – információkat és biblikus 
ismereteket vártak tőle. Tamás bácsi nem 
hagyta magát, és igyekezett az igazán fontost 
belegyömöszölni a szűkre szabott műsoridő-
be. Többek közt a szabolcsi gazda példáját, 
aki ha nemesítés céljából beoltja a gyü-
mölcsfát, akkor egy új természetet olt a meg-
lévőbe. Új élet kerül a fába, gyümölcsözőb-
bé, nemesebbé téve azt. A krisztusi megvál-
tás lényegét, hatását az emberi életre ilyen 
módon érzékeltetni fontos volt, ráadásul egy 
olyan műsorkörnyezetben, melyben más 
szempontok mentén keresnek megoldásokat, 
s elemzik, beszélik meg az éppen aktuális 
önmegváltás politikai és gazdasági kiúttalan 
bukfenceit.  Új élet Krisztus nélkül nem 
valósulhat meg. Nem kiérdemelt jutalom 
az új élet, hanem kegyelemből, Isten sze-
retete által valósul meg. Az ember számá-
ra elkészített, keskeny, de a Megváltó által 
jól kitaposott ösvény. Az igazán nagy dol-
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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. 

gok belül történnek, viszont látható jelei 
vannak. Az elvadult kis cserjéből is rende-
zett, vadhajtások nélküli gyümölcsfa válhat, 
amelyben ott az új élet, megmaradva a gyö-
kereinél a földben, ahová plántálták.  
A modern ember távolságtartó lény, meg-
gondolja, kit és mikor engedjen be a házába. 
Azonban, szívünk kicsinyke ajtaját elég 
megnyitni Jézus előtt, hogy elkezdődhes-
sen a rend, az ostoba lármából lehessen 
csend és hitben való növekedés. S az új 
életből örök élet.  
„Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él 
bennem; azt az életet pedig, amit most test-
ben élek, az Isten Fiában való hitben élem, 
aki szeretett engem, és önmagát adta ér-
tem.” (Gal 2,20) 
         Ifj. Elek István  
 
 

„A megtérés az életnek nem 
zárópontja, hanem kettőspontja. 

Ezzel kezdődik a harc,  
az Isten csodáinak szemlélése.  
A megtérés Isten nagy műve.  

A megtartatásunk pedig  
legnagyobb műve.” 

Daniel Schäfer 

A legjobb hajózási útvonal  
Az új Jeruzsálem felé haladó utasok 
idejében biztosítsanak helyet maguk-
nak! Csak egy jármű indul!  

A hajó neve: Evangélium  
- a kiinduló állomás: a világ városa  
- a végállomás: Isten városa 
- az indulás ideje: ma  
- útiköltség: ingyenes  
- a kapitány: Jézus Krisztus  
- az őrség: az apostolok  
- az utazás tengere: az idő  
- utasok: megváltott bűnösök  
- a világítótorony: Isten Igéje  
- az iránytű: hit és szeretet  
- a mentőkötél: az igazság  
- a lobogó: Jézus vére  
- a szél: a Szentlélek  
- az ellátás: a kegyelem  
- a horgony: a reménység.  

Az utasok mindazt, amire útközben 
szükségük van, ingyen kapják. A jár-
mű még sohasem szenvedett hajótö-
rést. A hajó viharban és szélcsendben 
egyaránt indul. Ha még nem biztosí-
tottál magadnak helyet, igyekezzél mi-
előbb megtenni, mielőtt az utolsó in-
dulásra megszólal a harang! 



 

 

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  �  

Jún. 22-26.  „Ötnapos Klub” – napközis gyermektábor 

Júl. 1-5.  Ifi tábor 

 27-aug. 1.  Balatonfenyvesi családi tábor 
Aug. 24. 16:30 Hitoktatók és gyermekmunkások munka- 
   megbeszélése 

 25-28. 19:00 Bűnbánati esték 

 30. 10:00 Újkenyér ünnepi úrvacsorás istentisztelet  

Szept. 12.  Családi nap 

 14-18.  Evangélizációs hét 

Okt. 26-30.  Berekfürdői csendeshét  

örömHÍRlap 
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Egyházközség Folyóirata 
 

Felelős szerkesztő:  
Sebestyén Győző lelkipásztor 

 
Cím: 2151 Fót, Károlyi István út 1. 

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

www.fotiref.hu  
hivatal@fotiref.hu 

 
Hivatali ügyintézés: szerdán és pénteken  

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

 
Következő számunk 

Reformáció alkalmából jelenik meg.  

 
A lapot önkéntes adományokból  

tartjuk fenn. 

Por lesz a por,  
s így jó,  

a lélek él! 
Egy mondat már a 

múlt: 
A LEGMÉLTÓBBAT 
szolgálhattam én 

– m é l t a t l a n u l. 
Füle Lajos 


